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BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐTKÍVÁNOK!
Tisztelt Olvasókl

Karácsony táján, az év vége felé,
újesztendőre várva, baráti, családi
körökben, szeretteink mellett számot
veszünk az eltelt hónapokban történ
tekről és jövő terveinkről.

Gyomaendrőd életében és az orszá

géban is 1998 egyik legfontosabb társa

dalmi és politikai eseménye a

parlamenti választásokat követően, az

önkormányzati választás volt.

Ezúton is köszönöm, hogy bizal

mukkal megtiszteltek, és Gyomaendrőd

város polgármesterének választottak a

következő ciklusban is.

1997-ben, amikor a polgármesteri

választáson indultam, nyíltan elmondtam, és ma is vallom,

hogy a folyamatosság, a kiszámítható jövő, a település fej lő

dése érdekében, nem kettő, hanem hat évig szeretnék a város

érdekében dolgozni.

Az eltelt időszakban munkám folyamán éreztem a lakos

ság segítő támogatását, és a Képviselő-testület is hosszú tá

von a jövőért való gondoskodását a mindennapi problémák

megoldása mellett.

Az'~lmúlt év nem volt gondoktól mentes, voltak kudar

cok, de jellemzője volt a fejlődés, a működőképesség és

eredményesség.

Bízom abban, hogy a következő időszakban, l 999-ben is

folytatni tudjuk a megkezdett utat, várakozással tekintek és

váram azt a pillanatot, azt a napot, amikor Gyomaendrőd la

kossága végre 1999 nyarára egészséges ivóvizet fogyaszthat.

A vízberuházás még be sem fejeződik, de sürget az idő,

indulásra kész terveink vannak, és nagy fontosságú feladat a

szennyvízhálózat további fejlesztésére.

Folytatni kell a megkezdett útépítést, és

útjavításokat is ..

Terveinkben szerepel, hogy

1999-ben megkezdődik egy térség i

kommunális hulladéktároló telep kiala

kítása, amely környezetkímélő, és újra

hasznosítását is biztosítja a szilárd

hulladékok elhelyezése terén, és emel

lett új munkahelyeket is teremt.

A feladatok, a célkitűzések a lakos

ság számára megterhelést jelentenek, de

számítunk megértésükre és támogatá

sukra, és bízunk abban, hogy az áldoza

tok hamarosan Gyomaendrőd város

minden lakójánál érezhető javulást ered

ményeznek.

Az intézményeink működésénekbiztosítása, az ott dolgo

zók anyagi megbecsülése, a feltételrendszerek szinten tartása

mellett, annak javítása az önkormányzat részére 1999-ben is

nagy anyagi megterhelést jelent, de ennek ellenére a város

vezetésének fontos feladata a munkahelyteremtő beruházás

megindítása, ajövönk érdekében történő életfeltételek maga

sabb szintű biztosítása.

Kérem Önöket, hogy higgyenek abban, hogy a település

nagy múltja mellett ajelen átmeneti állapot, és ajövő mind

annyiunk számára jobb lesz.

Kívánom, hogy mindannyiunk tervei valóra váljanak, ah

hoz pedig, hogy a Képviselő-testület célkitűzései megvaló

sulhassanak, kérem Gyomaendrőd minden lakósának

megértését és támogatását. .

Mindenkinek békés, eredményekben gazdag, boldog új

esztendőt kívánok!

Dr. DÁVID IMRE
polgármester



Megújult választékkal, bevezető árakon

kínáUa termékeit.

A TURUL CIPÖBOLT
Új helyen: Gyomaendrőd, Fő út 204.

(A Gyógyszertár mellett)

1999. január
A testület elfogadta az intézmények finanszí

rozási helyzetéről szóló helyzetértékelést. A de
cemberi ismeretek szerint egyetlen intézmény lesz
évvégéig, amely többlettámogatással tudta megol
dani az 1998-as kiadásait. Kamatrnentesen meg
előlegezte a testület a Bethlen Szakképző

Iskolának a sertéstelep beruházási fejlesztési ki
adásának részbeni összegét. Az ált. tartalékalap
terhére történik a 8,3 millió forint folyósítása.
Ugyancsak segítségére volt az Önkormányzat a
Bethlen iskolának a balesetes gépjárműgondjának
megoldásában. Felhatalmazta a testület a polgár
mestert, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
gyomaendrődi alirodájának működtetésére új
szempontok alapján készítsen elő együttműködési

megállapodást. Gurin László helybeli lakosnak
került értékesítésre a 9,9 ha felhagyott vasúti pa
lyatest. Az ivóviz beruhazas helyzetéről szóló be
szamoló elfogadasra került azzaL hogy a tovabbi
fejlesztési munkák előkészítő targyalásait a Víz
művekkel, valamint a szerződéstervezetet. a terve
zési munkakat készitsék elő, és így Nagylapos
ivóvízellátása a város vízellátó rendszeréről le
gyen megoldva.

Jövő év március 30-an lesz 10 éve annak, hogy
varossa kiáltották ki településünket. Az orszag
millenniumi ünnepre is készül. Államisagunk és
kereszténységünk ezredik évfordulójára is méltón
illik megemlékezni, ezért a testület úgy döntött,
hogy létrehoz egy bizottsagot az ünnepségek elő

készitésére. A bizottság tagjai: Dr. Dávid Imre,
Dezső Zoltán, Gellai Imre, Babos László, Dr.
Csorba Csaba, Hack Mária, Hajdú Laszló, Hangya
Lajosné. Hornokné Németh Eszter. Iványi László,
Jenei Bálint, Kóris Györgyné, Dr. Kovacs Béla,
Ladányi Gaborné, Mészaros VendeL Papp Lajos,
Sípos Tas Töhötöm, Dr. Valach Béla.

Zárt ülés döntése volt ugyan, de elmondom,
hogy a polgármester javaslatát, igen nagy öröm
mel fogadta a testület, amelynek értelmében egy
ad hoc bizottság döntése alapján még karácsony
előtt 100 mázsa fa került szétosztásra. Családon
ként 5 mázsa fát kaptak azok, akik egyébként a
pénzügyi és önkormányzati keret rendelkezései
alapján nem kaphattak volna tüzelői támogatást.
Az időseknek kiosztott ajándékcsomag mellett ez
volt még a testület karácsonyi ajándéka a város rá
szorultjainak.
r csAszARNÉ GYURiCZA ÉVA

önkormányzati képviselő

* Szerkesztői megjegyzés:
Tudjuk, hogy a szóbeli nyilatkozatoknál nem

mindig sikerii! a nyilatkozónak pontosan fogal
mazni. Az is igaz, hogy aki a nyilatkozatot leírja,
nem biztos, hogy minden szót pontosan értell,
megértell. feljegyzell. Bizonyára ennek köszönhe
tő ez a pontatlanság. A város már korábbanfelke
rült az Internetre, Izisz a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola Izonlapja már két éve jelen van
az Interneten. A honlapnak van egy
"Gyomaendrőd" menüpontja, ahol három nyel
ven: magyarul, németül és angolul olvasható rö
vid tdjékoztató városunkról, két éve, itt:

http://www.szikszi.hu/isk/gellert
Egyébként szívből örülünk, és gratulálnunk a

gyönyörű kiállítású városi honlaphoz. Talán el
mondható az is, hogy a Városunk újság, és a Szent
Gellért Katolikus Iskola is segítelle a városi hon
lap készítőit, amikor anyagot bocsájtott a rendel
kezésükre.

VfÍROSflttK
intézmények felújításí
igényeinek rangsorolá
sát, tekintettel ajelenleg

kímutatott mintegy 200 milliós hiányra!
A helyi adók vonatkozásában csak két adó

nál történt módositás, ami természetesen növe
kedés irányába mutat. Jelentős a változás a
gépjárműadó estében,(ismertebb néven a súly
adó) ahol is az adóalap minden megkezdett 100
kg után 650 Ft/év, (eddig 480 Ft/év volt), a mo
torkerékpár, lakókocsi, sátras utánfutó adója
3000 Ft/év (2.400 Ft volt). Annyi magyarázatot
azért illik ehhez ajelentősnövekedéshez hozzá
fűzni, hogy ebben az esetben nemcsak a szoká
sos. azaz az inflációkövetés a magyarázat, ha
nem az is, hogy ebből az adóból befizetendő
összeget a kormány is jelentősen megemelte.
Semmiképpen nem engedheti meg a Város,
hogy az itt maradó helyi adó összege csökken
jen, hiszen az utakjavításUlak, az új utak építé
sének a részbeni forrása ebből az adóból
származik. Változott még az iparűzési adó mér
téke is, ami a termelőtípusú vállalkozásoknál az
évi adó mértéke az adóalap 9 ezreléke, a keres
kedelmi és szolgáltató típusú vállalkozás esetén
1,2%, szeszesital, szerencsejáték, erotikus és
szexuális áruk árusirtása esetén 1,7 %. Meg kell
említeni, hogy lényegesen változik viszont az
adó alapjának a számítási módja (ami lényege
sen kedvez az adófizetőknek, tehát az adó
kulcs-emelés mellett az adóalap csökken). Az
alkalmijelleggel végzett piaci, vásározó jellegű

tevékenység napi átalány összege 400 Ft, sze
szesital, szerencsejáték, cirkuszi, mutatványos
szolg. 1.200 Ft. Alkalmijelleggel végzett építő
ipari, nyomvonalas létesítmény, és egyéb szere
lési, kivitelezési munkák, szaktanácsadás,
természetierő feltárás, kutatás esetén a napi áta
lány összege a foglalkoztatott létszámtól függ,
napi 2000-5000 Ft-ig terjtd az adó fizetési köte
lezettsége a nem helyi illetőségű vállalkozónak.
Növekedtek a vásári, piaci dijtételek is, vala
mint a helyi járatú autóbusz menetjegyek és
bérletek árai. A helyi autóbusz menetdíj tétele
január elsejétől: egy útra (menetjegy) 60 Ft, do
gozói bérlet 1.440 Ft, tanuló, nyugdijas bérlet
430 Ft. Ezenkívül emelte az önkOlmányzat a tá
mogatásáta helyi közlekedést lebonyolitó cég
felé, mintegy 15%-kal. A háztartási hulladék
(szemét szállítás) dijtétele, kertes házban 1870
Ft/év, lakótelepen 2210 Ft/év, 5 köbméter zárt
konténer (Nagylapos és Öregszőlő) 2834 Ft/év.
Jó hir az adózók felé, hogy a kommunális adó
fizetési kötelezettség alóI mentesül 1999-ben az
a magánszemély, aki, a helyi kábel TV megva
lósításhoz anyagilag hozzájárul. Döntött a tes
tület abban is, hogy a civil szervezetek
támogatására alapot hoz létre, ami az éves költ-

ségvetés eredeti,
működési költségé
nek 0,75%-a, növel
ve az infláció
mértékével.

Gyomaendrőd

város és Hunya Köz
ség Önkormányzata
a gyermekjóléti
szolgálat feladataít
1999-es évben is
együttműködési

megállapodás kere
tében végzi.

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.

Telefon: 661386-891
66/386-251

tS 11.-f1.-ek i(.7~~
hogy miről döntött a

Képviselőtestület december 15-i
ülésén...

A polgármester úr szóbeli tájékoztatót adott
a két ülés közötti legfontosabb eseményekről.

Így elmondta, hogy a "köröstérségi" formában is
létrejöhet ajelenlegi ismeretek alapján a szilárd
hulladék lerakó építése. Hat település már bizto
san csatlakozik, mintegy 30 ezer lakossal, 2 tele
pülés még nem határozott. Szarvas és Csabacsűd
egyelőre nem csatlakozik. Időközben megszüle
tett a Város és a Thermix cég közötti meg
állapodás a Sportcsarnok javítása ügyében. Há
rom-millió forintot fizet a cég két egyenlő rész
letben a városnak, 1998 december 31, és 1999.
augusztus 31-én. December 9-én felkerült váro
su~k az Internetre*. December elején a testvér
város küldötte i itt jártak, és vadászaton is részt
vettek.

A polgármesteri beszámoló után, - amit a tes
tület egyhangúlag elfogadott - szót kért Szabó
Istvánné vezető óvónő, aki megköszönte Jakus
Imre képviselő úr adományát, amit az
Öregszöllősi óvodának juttatott, gyermek játé
kok formájában.

A napirendek közül nagy jelentőséggel bírt a
98 évi költségvetés újabb módosítása. A máso
dik módosítás volt ez, mellyel együtt, az eredeti
költségvetés bevételi oldala 504 millió forinttal
nőtt, így lett 1,9 milliárd forint, a működési ki
adások eredeti előirányzata 943 millióról 264
millió forinttal nőtt, így lett 1,2 milliárd Ft, ön
kormányzat felújítási előirányzata 17 millióról
30,5 millióra val tozik (78,3%-os növekedés!) a
második módosítás után. Számottevő még az ön
kormányzat fejlesztési és egyéb kiadási növeke
dése, ami 494,5 millióró1589,6 millióra változik,
az önkormányzati tartalék növekedése 29,8 mil
lió forint. A KT rendeletbenjóváhagyott létszám
változásának egyenlege l fő növekedés: Csök
kent a létszám: a 2. sz. Ált. Iskolában I05-ről

104-re. 2. sz. óvodában 45-ről 44-re, Katona Jó
zsefM'űvelődésiKözpontban 9-ről 7 főre, Eü Int.
Gondnokságában 4-ről 3 főre. Nőtt a létszám:
Családsegítő Szolgálatnál 4-ről 6 főre, Polgár
mesteri HívataIban 69 főről 73 főre. A Képvise
lőtestület a módosításokat, kérdés nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

A következő év költségvetési koncepcióját a
testület egyeztetésre, és további kidolgozásra al
kalmasnak találta, azzal, hogy vizsgálni kell a
bevétel vállalásnak további lehetőségeit, vala
mint a külső források feltárását, el kell készíteni
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MKDSZ Karácsony
December 12-én a Magyar Keresz.. Plébánosunk, László atya olvasta fel az

ténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi evangéliumot
Szervezete megtartotta hagyományos kali- Gyuricza Bemadett elszavaita József
csonyi Unnepségét mely jótékony jellegű Attila Betlehemi királyok c. versét amit gi
volt tárral kisért Nagy Ági. Majd közös éneklés

Vaszkó András szervezet elnöke kö- következett. Ezután Véha Rita szavalta el
szöntötte a megjelenteket Szomoruan álla- Szabolcska Mihály: Karácsony c. versét
pította meg, hogy az idei ünnepet Utána Ungvölgyi János meghatóan adta elő

beárnyékolja a Kelet-Magyarországon és Márai Sándor: ,,Mennyből az angyal" c.
Kárpátalján történt árvízi katasztrófa EI- versét, melyet ci költő 1956 emlékére írt.
mondta, hogy a vacsora költségeihez való Az ünnepséget Tímár Máté két versé
hozzájálUlást és a tombola bevételét az ár- vel fejezetük be, melyet Császár Ferenc
vízkárosultaknak. ajánljuk fe~ melyet a Ma- adott elő, amit a jelenlévők nagy tetszéssel
gyar Karitásznak adunk ál fogadlak. Császár Ferenc ezzel a két verssel

A tagok gyermekei és unokái szép, az emlékezni és emlékeztetni kivánt a 77. élet
ünnephez méltó műsorra! tették még ünne- évébe lépett író barátunkra.
pélyesebbé az estét VÉHA LÁSZLóNÉ

Cukorbetegek klubja.
Pótszilveszter a Magányosok klubja szervezésében.
Galambkióllító5.
Megtekinthetó: szombaton 18 áráig,

Vasárnap 13 áráig.
BÉKÉS, BOLDOG Új ESZTENDÓT KíVÁNNAK AKÖZÖSSÉGI HÁZ DOLGOZÓI!

Karácsony előtt a város Idősek Otthonaiba a képviselők ellátogat
tak, és szerény ajándék.'UkkaI kedveskedtek az ott lakóknak. Advent 3.
vasárnapján a Blaha úti otthonban Császámé Gyuticza Éva képviselő

asszony ünnepi köszöntője után a jelen lévők részt vettek Vargyas
Emil káplán atya által celebrált szentmisén.·Ezt követően együtt éne
kelték a kaiicsonyi énekeket Az ünnepségen részt vett Gellai
Józsefué, valamint az MKDSZ részéről Szabó Zoltánné.

*

vÍZPARTI TELEK BÉRELHETŐ

A Sóczó-zugban telek megművelésre kiadó.
Érdeklődni lehet Décsi utca ID-ben Tel.: 285-319.

AZ IDŐS EMBEREK KÖSZÖNTÉSE

KÖZÖSSÉGI HÁZ JANUÁR HAVI
PROGRAMJA

lJ-án 17 órakar
22-én 17 órakor
30-31-en 8órától

A következő héten Jak1.lS Imre képviselő úr az öregszőlői és
nagylaposi otthonba látogatott ajándékáv~ Gellainé kiséretében.

*
December 22.-én szinte minden képviselő részt vett aMirhóháti

Otthon ünnepségén, ahol a polgármester úr köszöntője után meggyúj
totta a 4. adventi gyertyát, mintegy jelezve, hogy vége a "várakozás'
idejének, rövidesen itt van a Karácsony. Ady Endre versének szavaJa
ta, valamint az áhítattal énekelt karácsonyi énekek ezt a hitet meg is
erősítették Ifj. Dógi János képviselő úr adta át az otthonnak az ajándé
kát

KÖZLEMÉNY

A Vidovszky Béla Hely
történeti Gyűjtemény - Váro
si Képtár - értesíti kedves
közönségét, hogy kiállításai
1998. december 20-tól
1999. március 1-ig csak elő

zetes bejelentéssel látogat
hatók.

Bejelentkezni a látogatás
előtt legalább egy héttel a
386-777-es telefonszámon,
vagy személyesen a Katona
József Művelődési Központ
ban lehet.

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÜZLETHÁZA

LEGÚJABB AJÁNLATA:

(Endrődi u. I. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-9254-663

Étolaj I literes 236 Ft/I, kimérve 210

Ft/I. Állandóan kapható, és itt a

legolcsóbb!

Burgonya, hagyma, alma

Kapható még: Káposzta, répa, zöldség,

déli gyümölcsök: narancs banán, stb.

Egyéb áruk: Hipó kimérve 20 Ft/l,

zoknik 70.-Forintért, nagy törölközők

350 Forintért, továbbá ponyvák,

gumicsizmák r. oszt. 2. 100 Ft.

Befejezte működését a Körös Termól Hotel Rt. ",.. oz, ki hinni, tenni nem mer,
Onmpgát ássa el az az ember!"
(Tímár Máté)

Az Rt. december 18-án megtartott Közgyülése úgy határozott,
hogya cégbejegyzés elött, jogutód nélkül megszünteti tevékenységét, és a részvényesekkel elszámol. Az
igazgatáságnak be kel/ett látni, hogy hosszú idön át nem tarthatá fenn az az ál/apot, mely szerint a költsé
gek túllépik a bevételeket. Aveszteség elóbb-utább a részvényesi tóke feléléséhez vezetett volna.

Sajnas a részvénytársasági farma törvény szerinti müködtetése olyon nagyarányú pénzügyi terheket
jelentett, amelyeket apénzbeli töke kamatai ma már nem bírtak el.(Mindnyájan tapasztaljuk, hogya beté
tek kamatai folyamatosan csökkennek). Sajnas nem sikerült az Rt-nek arra az átmeneti idöre, amíg aberu
házást megkezdhette valna semmi alyan tevékenységet találni, aminek az eredménye legalább aOszaldót
biztasíthatta volna. Ilyen irányú törekvése valt többek között az IgazgatóságnaK a"Nyugdijas panziá" létre
hozása, de mint tudvalévö ennek az építését az Önkarmányzat valósítja meg.

Csak aköszönet hangján szólhatunk azokról a részvényesekröl, akik magukévá tették aKisréti Gyógy
szállóért Alapítvány eredeti célkitűzését, és Hunya István részvényes kezdeményezésére ók is úgy hatóroz
tak, hogy részvényüket, illetve az elszámolós ufón részvényükre jutó összeget teljes mértékben c Kisréti
Gyógy'szóllóért Alapítványra engedményezték.

Ez anagylelkű lépés tette lehetövé, hogy az Alapítvány az Rt-be apportált 9,2 ha földet teljes egészben
visszakaphotta. Eml o részvényesek bizonyítottók, hogy nagy többségben nem adjók fel o reményt a
gyágyszálló egykori megépítésére.

Az Alapítvány további terveiröl következö számunkban szólunk.
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DINYA ILLÉS

MÁRTON GÁBOR

Ambrus kádár mesterséget tanult. Mivel szülei ellenezték há
zassági szándékát, egész életét magányosan élte le.

Józset a negyedik, cipész lett. Egész életét szorgalmas munká
ban töltötte. A szövetkezés korai formáját valósította meg Hegedűs

mesterrel társulva. Több fiatalember fejlődését, boldogulását segí
tették. Három gyermekük született, Erzsébet, Klári, és József. Er
zsébet és Klári itthon élnek, József nyugdíjas katonatisztként Pest
mellett él családjával.

Illés, a legfiatalabb, akiről történetünk szól, kicsi gyermekkorá
tól a gépek megszállottja volt. Nyugtalan, állandóan tervező, lehe
tetlenséget nem ismerő, modem ember volt. Az 5. és 6. elemit az
akkori igazgató-tanító: Bence Sándor keze alatt végezte. Azután
Mezőtúrraszerződött inasnak a környéken jól ismert Balla Ferenc
géplakatos mester műhelyébe.Aztán, hogy képességét emelje, Sze
geden vállalt segédi munkát. Jónevű szakmabeli társai Elek Elek, a
későbbi mozigépész és Szabó Bálint szélmolnár voltak. Terveztek
és "alkottak." Illés már fiatalon kellő tekintélyt, elismerést szerzett
iparos társai között. Endrődönegyedüli" géplakatos és autógén he
gesztő" tudásán túl, mérleghitelesítő és kerékpárszerelő is volt.
(1920 táján ez nem megvetni való tudomány volt) Tanulóiból (az
inasokból) kiváló szakemberek lettek: Dinya Elek, Szakálos Béla,
Szabó Dezső és sokan mások. Bármilyen gép javitását nyugodtan rá
lehetett bízni. Felesége Csúvár Gizella, aki ügyes varrónő is volt,
három gyermekük, Katalin, László, Illés nevelésében is méltó társa
volt. Katalin a családi vegyes boltjukban kereskedőkéntdolgozott,
László Budapesten tanulta az esztergályos szakmát, és a fiatal Illés .
a családi műhelybenapjától tanulta a mesterséget. Ma már Katalin
és Illés nyugdíjasok, László pedig sikeres vállalkozóként dolgozik
Endrődön.

Illés az iparosok által szervezett Dalárda oszlopos tagja volt.
Sok elismerést szereztek a megyében, sőt országos versenyeken is.
A helyi labdarúgás népszerűsítésébenis fontos szerepet játszott.
Szabadidejét legszívesebben az Ipartestületben töltötte, ahol szóra
kozásaikat fontos közügyek megvalósításában is hasznosították
(tűzoltósá~ falusi színjátszás). Az inasok vizsgáztatásában is elis
mert munkát végzett. Érdeklődésikörét bizonyítja, hogy mint csép
lőgép tulajdonos önjárógép működtetésében is otthon volt. Az
egyház segítője is volt: a régi gyönyörű mozaik-templomablakok
felszerelését is rá bízták. A harangok karbantartása is az ő tiszte
volt. Sőt az oroszok bejövetelekor a tankok által megroncsolt to
rony tartó vasoszlopait is ő javította ki, ebben a veszélyes hegeszté
si munkában 14 éves László fia is tevékenyen részt vett.

Felesége 1956-ban bekövetkezett halála után rövid időreGarára
:<öltözött. 1966-ban visszajött, majd 67-ben fejezte be szorgos, gon
dos, értékes földi életét. A Szarvasvégi Temetőben pihen hűséges

felesége mellett. Három gyermeke;azok házastársai, három unoká
ja, és hat dédunokája él. Nagyszámú ismerősei, barátai, kereszt
gyermekei, a "falu népe", még 100 év multával is őrzik szívükben
hasznos, értékes életének sok-sok emlékét.

és a Diny-a
"nemzetség"

(Endrőd 1899-1967)

Tímár Máté

új kenyer ize, lepergő könny sója,
bröm-kacilgás, lelki J<ábil-kő ...
Is!cn Jldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő l

Szülőföld: Bölcső, illiljd koporsóJ
SarkcsillilR il négy q,táj felől!

Anyanyelveu billyogkénl Jelöl!
Te '1i1gy a téli hó s a tavaszi zöld,

A török megszállás után egy évszázaddal is jóval tovább lakatlan
puszta volt Endrőd, és azok az egykori települések is, melyeknek te
rülete Endrődhöz csatoltatott, mert azok újratelepítése nem történt
meg. Így került hozzánk Sima, Décse, Nyárszeg és Csejt egykori terü
lete egészben vagy részben.

Az újra telepítés 1731-ben a törökök elől elmenekült egykori la
kók leszármazottai, részben az ország más tájairól érkező"palóc-ma
gyar" és tót népcsoportokból tevődött össze. Az Északnyugati
Felvidéken lévő Detváról, és a Mezőberény környéki
N,=mes-Kerekibőlérkeztek új rajok.

A Dinya név eddigi ismereteim szerint az 1700-as évek második
fel~ben találllató fel Endrődön. Az ide telepedett Dinyák iparral fog
lalkoztak. Dinya Lajos elismert szabó mester volt, aki a Céh köztiszte
letben álló mesJereként volt ismert. Felesége Hidli Emilia öt
fiúgyermeket szült: Vilmost (1887), Lajost (1889), Ambrust (1890), Jó
zsefet (1896), és a legfiatalabbat, Illést 1899-ben.

A gondos szülők valamennyi gyermeküket "tisztes ipari" szak
mára irányították.

Vilmos apja szakmáját folytatta. Endrőd egyik legkiválóbb szabó
. mestere volt, aki az Ipartestület vezetőjeés az Egyháztanács pénztá

rosa is volt évek hosszú során. Két gyermekük Ilona tanítónő, fiuk
(Dinya) Radnóti Vilmos dr. jogot végzett, ~ főhadnagykénta II. világ
háborúban súlyos sebesülést szerzett.

Lajos, szintén ipari szakmát szerzett, katonaí szolgálatát letöltve
szakaszvezetőiranggal vett részt a háborúban. Az orosz, a szerb, vé
gül az olasz fronton tett bizonyságot hősies hazaszeretetéről,melye
ket a kapott kitüntetések tanúsítottak. Életét Doberdónál hősí halállal
zárta. Neve ma is olvasható az endrődiHősök szobrán.
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1557. jan. l. Kolozsvár, Bocskay István, 1895. jan. 17. Hemádszentistván, Mécs László, (Í" 1878. nov. 9.) papköltő. Élet-
(1"Kassa 1606. dec. 29.) 1605-6-ban Erdély fe- úgáról sok mindent elárul maga is verseiben, melyekben igazi lírik:us módjára min
jedelme. dig primer hevü.lettel fejezte ki érzéseit, benyomásait A két világháború közön

1823. jan. l. Kiskőrös, Petőfi Sándor, ünnepelt költő volt Utolsó éveit Pannonhalmán töltötte.
(1"Fehéregyháza 1849. júl. 31.) költő, műforcti- 1907. jan. 18. Budapest, Ferencsikjános, (ti984. jún. 12. Budapest)
tó, újságíró, a szabadságharc hősi halottja A 1889. jan. 20. Budapest, Sík Sándor, (1963. szept 28. Budapes() költő, iró,
többszáz verseiböl aligha lehetne rangsorolni, szerkesztő, piaJ1sta pap, Kossuth dijas, a Vigília c. katolikus folyóirat fószerkesztője

így csak egyet, a Nemzeti Dalt emlígük. volt
1999. jan. 1. A Béke Vilá<rnapja. 1823. jan. 21. AJsó-Sztregova, Madách Imre, (t 1864. okt 5. AJsó-Szrregova)
1827. jan. 3. Békéscsab; Haán Anta~ drámaíró, költő, fóműve: Az ember tragédiája

(i" 1888. május 9. Capri szigete) festő, fóleg 01- 1999. jan. 22. A Magyar Kultúra Világnapja. Kölcsey Ferenc I823-ban e na-

tárképeket és portrékat festett Az ő etruszk gyűjteményéből alakult I847-ben a Bé- pon fejezte be a HIMNUSZ megírását .
kés Megyei Múzeum. 1826. jan. 25. Kolozsvár, Gyulai Pál, (t I909. nov. 9. Budapest) Iró, költő, ir~

1922. jan. 3. Budapest, Nemes Nagy Ágnes, (t 1991. aug.23. Budapest) költő, dalomtörténész, kJitikus. I848-ban a kolozsváJi forradalmi ifjúság egyik vezetője. O
műfordító, esszéíró. Racine, Moliere, Brecht dránláit, Bwns, Shelley, Hugo verseit írta az első monográfiát Vörösmarty Mihályró~ Petőfi életművének első részletes
fordította magyar nyelvre. eleffiZÖje. 1870 után kritikáiban egyre inkább tért hódit a konzervativizmus. A 70-es

1766. jan. 6. Debrecen, Fazekas Mihály, (1" 1828. febr. 23. Debrecen) Költő, években az Akadémia nyelv és széptudományí osztályának titkára, a Kisfaludy Tár-

bota.rlik'Us, a plebejus népiesség egyik első megszólaltatója Főműve a Ludas Matyi. saság elnöke, egyetemi tanár.
1897. jan. 6. Balmazújváros, Veres Péter, (t 1970. ápr. 16.) író, politikus, Kos- 1991. jan. 26. Nemzetközi Vámriap.

suth dijas. Önéletrajzi írásai álltak munkássá"oa előterében: Az Alföld parasztsága, 1844. jan. 28. Nyíregyháza, Benczúr Gyula, (t 1920. júl. 16. Dolány) festő,

Gyepsor, Falusi krónika Részt vett az 1945 utáni politikai életben is. fóbb művei a Magyar Nemzeti Galériában látható a Hunyadí László búcsúja és Vajk
1885. jan. 9. Bártfa, Jaschik Álmos, Cfl950. okt 12. Budapest) grafikus. megkeresztelése. A történelmi témák mellett kedvelt arcképfestő volt

191 Q-es években Kneréknek is dolgozott Az Iparrajz Iskola tanára, I935-től aNem- 1889. jan. 28. Nyíregyháza, Diener Dénes Rudol~ (t 1956. aug. 3. Budapest)
zeti Színház díszlettervezője. Kezdetben a szecesszió, később a magyaros elemeket posztimpresszionista festő, Ferenczy Károly növendéke, 1924-tő! 193 l-ig Párizsban
felhasználó dekoratív stílus jellemezte. élt Képeit csillogó, derűs színek, íntim hangulat jellemzik.

1878. jan. 12. Budapest, Molnár Ferenc (t 1952. ápr. 2. New York) Drámaíró, 1804. jan. 31. Szücsí, Bajza Józse~ (Í" 1858. márc. 3. Pest) Költő, író, kJitiJms,
író, publicista, nevezetes művei között taJálhaguk a Pál utcai fiúk c. regényét, melyet szerkesztő. Két ízben volt a Nemzeti Szinház igazgatója A szabadságharc után irott
később szinpadra vittek, és remek filmet készitettek belőle. versei a forradalomhoz való hűségről tesznek tanúságot A harmincas években az

1907. jan. 15. Koloz.sváJ", Kolozsvári Grandpierre Emi~ ci" 1922. máj. Il. Bu- Auróra, az Atheneum, folyóiratokat szerkesztette, 1849-ben pedig Kossuth lapját a

dapest) író, kritikus, műforctitó. Futárt
1847. jan. 16. Szklabonya, Mikszáth Kálmán, (i" 1910. máj. 28.) író, újságíró, J837. jan. 31. Györköny, Tolnai Lajos (ti902. márc. 19.) Költő, író, szerkesz-

szerkesztő. 1847-ben adta ki első elbeszélés kötetét, melyet szánltaJan regény, novel- tő. A dualízmus korában kibontakozó magyar kritikai prózaírodalom jelentős alakja
la követett Sok müvét vitték filnlSzalagra is. Jókai és Móricz mellett a magyar szép- I868-ban Marosvásárllelyen 16 évig ref. lelkészként élt Ott alapí~a meg a Kemény

próza legnagyobb mestere. Aligha lehetne kiválasztani müveiből a legnagyobbat, Zsigmond társaságot
csak említve: Jó palócok, Tóth atyafiak, A tisztelt ház, Szent Péter esemyője, Noszty 1505-10 között Baranya megyében született Tinódi Sebestyén, elhunyt 1556
fiú este Tóth Mruival, Különös házasság. A fekete váJ"Os) januáJ' végén, Sárváron. A XVI. századí magyar históriás énekírodalom legnagyobb

alakja Dalaitlantkisértettel adta elő. így Tínódi Lantos Sebestyénnek is nevezték.

A múlt évben hihetetlenül sok lXY leselkedett az em- A. Körgátvédte a hez, a levágon medrek elzárásához, az új meder
berekre; Sok-sok eső hullott (Mert az is baj, ha valamiböl megásásálloz'
módfelett sok van!) A mezőgazdasági telmények egy ré- községet A szabályozás előtt Körgát védte a községet Rész-
sze nagy kált szenvedett A gabonafélék aratása, a takar- ben ma is meg van épségben, pl. a Központi temető északi
mánynövények betakaJitása, az ipaJi növények felszedése oldalán, és a VásáltéméL

"Jön az árvíz' Jön az árvíz! hangzék,
mind-mind keserves mWlka volt Emlék=tes nagy áIvizek voltak: 17&4, 1788. 18CXi,S tenger fáI/am, ahogy kilekin/ék"

NemcsakazaszályazeUenség.A Tlianonáltalelsza- 1816,1855,1874,1876, 1879, 1881, 1888, 1915, 1919,
kitott területek magyas.jai kezde1ben Erdélyben, mostanság "csavargott'. A teljes szabályozás befejeztéve~ 1894-ben 1966, 1970, 1974, 1900:-00
Kárpátalján S O Sjelzést küldtek. már mindössze hat és fél kJn. hosszú lett a folyó medre. A Szerencsére, most kegyesebb volt hozzánk folyóI1k.

Meghallottuk és együtt érző, segítő $ZÍwel-Iélekkel munkák folyaD1án II hollágat ~o1ak le a folyóról. KÖzi.i- mely tájWlk életében örök fószereplő. Meghatározza az itt
foroultunk feléjük; orvosság, élelem, jó ivóvíz, ruhanemű, lük 3 nem nyúlik agáton kivülre: Borbély-Körös, Kender- élők életét; foglalkozását műveltségét ivóvizet adott em
takarók, pénz, no meg a ha.ZánkOO étkező gyeOllekekről á2lató, Nagyfok, a többi alaposan túl nyúlik a védögálakon: bemek, állatnak, hajat dús növényzetet biztosít, nádat az
való gondoskodás fényes bizonyosság.Az állam, az egy- Fűzfuztas-zug, Templom-zug, Csókási-zug, Rév-zug, építkezéshez, energiát adott a vizimalmoknak, utal a hajók
házak, civil szervezetek..a sok egyéni segítő kéz sietett te- Sóczó-zug, Bánom-zug, Kecskés-zug, Pap-zug. és a Peresi nak, pil1enést az üdülőkJlek, aJkalmat az öntözéses gaZdáI
léjlik. holtág, aJllely a leghosszabb, mintegy 20 km, s nagy része kodáshoz De adott halált, pusztulást, nem kímélt embeli

Nekünk, aKörös meUékén lakóknak is rengeteg kese- már Swlnok megyében fek.-vő Mezőtúr határban van. A életeket KÖlnyékünk az Olszág egyik. legmélyebben fel..;vő
rű emlékünk van a múltból. A Körösök ís mennyi vesze- Köröstől északkeletre itt folyt tovább a Hortobágy-Be- tája: cea. 89 maz Adria fölötti szín~e. Néhány vízálJásszint
delmet hoztak e1ödeinkre, míg Széchenyi gró~ a rettyó, mely a szabályozás óta, le~ova, csatomaként szol- alakulása az áradásokkor. 1881-ben 657 crn, 19l5.-ben
folyarnszabályozás elinditója, Wesselényi báJú az ,,áIvízi gá!. 808 cm, 1919-ben 873 cm és 196&ban 973 cm.
hajós", Vásálhelyi pál hozzá nem láI1a1< a folyók ,,megza- TLsztelet a folyószabályozást megtervező eszmének, Tisztelet és köszönet adassék mindazon névtelen hő-

bolásáhot'. és az azt végre~ó kezeknek; melyek az akkori teclmika söknek, kik munlaijukkal és eszükkel homyárultak az ár-
1&45. December Un alakult meg a ,,K.örös-szabá- eszközeivel-ásó,lapít,csákány,kubikostalicskaéskordé- vízi veszedelem megakadályo:u\sához és azoknak is. kik

lyozási Társulat" Az ár gyoIS:lbb levonulásnak biztosításá- valósult meg sok ezer kubikos verejtékével Hány millió hozzájárultak a nagédiák okozta lxYok és könnyek meg
ra községünk (Endrőd) terü)etén lévő kanyarok át.vágására köbméter iliIdet mozgattak meg! hordtak el a g;:ílépítések- szüntetéséhez.
is sor került Endröd határában a Körös 2& kJn ho.sszm MÁKTONGÁBOR
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JANUÁR HÓNAP ÜNNEPEI

JANUÁRI MISEREND

Endrőd

Vasamapokon: 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel fél 8-kol".
Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. vasárnapján,

fél 12-kor. Uanuár 10., és 24. )

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt lO-kol". Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és
szombaton este 5-kOL valamint elsőpéntekenként is, este 5-kol". A szom
bat esti mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
Vasárnapokon JO-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden reggel 8-kol".

I. Péntek:

3. Vasárnap:

10. Vasárnap:

13. Szerda:

15. péntek:

18. Hétfő:

20. Szerda:

21. Csütörtök:

22. Péntek:
25. Hétfő:

26. Kedd:
27. Szerda:

28. Csütörtök:

Szüz Mária, Isten Anyja (Újév)
Vízkereszt

Urunk megkeresztelkedése

Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító

Remete Szent Pál
Árpád-házi Szent Margit

Szent Fábián pápa és vértanú, Szent

Sebestyén vértanú

Szent Ágnes szüz, vértanú
Szent Vince diakónus és vértanú

Szent Pál apostol megtérése

Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök

Merici Szent Angéla

Aquinói Szent Tamás áldozópap és

egyháztanító

Vargyas Emil káplán atya hozta szülőhazájából, Erdélyből: Karácsony ajándék az endrődi templomnak

I. L

Karácsony napján, daben érkaett. Katona Sándor ismét egy nemes felaján
lást tett. Templomllilk orgonájához egy eredeti. LaukhuiffLutatót ajánd':kozott. A
Németországban dolgozó fiúk - Takács Mátyás, Szentpéteri Boldizsár. Köles
Zoltán, Szilágyi ferenc, Kokauszki János, Smíri Sándor, Mészáros Zoltán - is
csatlakoztak e szép telajánJáshoz.

Pár ':vvel ezelőtt fel kellett Luittatni a széUádát. Már akkor jelezte a mester,
hogy most már megérdemelne az orgona egy komoly fLutatót. Anyagi helyze
tünk nem tette lehetővé a házi készitésü fujtató lecserélését.

Orgonánk állandó karbantartó mestere vállalta hogy annak ellenére. hogy
szabadságát tölti karácsony ':s újév közölt, beszereli az új motort December
29-én ez is megtöl1ént.

Az eredmény csodálatos: nincs motorhang, csendes az orgona Most már
megszólalnak, és szépen szólnak bizonyos sipsorok: Salicional, Eol hárfa és Vox
caeleste. (ez az átlagembemek nem sokat mond, ezén n~oyon hétköznapi módon
kitejezve: kb. 3 millió ft értékCL régen meglévő regiszter - sípsor - lett használ
ható. KiegyenJitettebb a levegőellátás, és az orgona teljes müvét. (tutti) lehet
használni, mind a 29 regisztel1.

Egy-egy jó karban lévő orgona nagy ':11':ketjelent. anyagilag, és eszmei leg
egyanillt. Ol'gonánk él1éke a becslések szeli nt több mint 30 millió forint. Ez nem
csak az egyházközség, hanem a város éI1éke is. a nemzeti vagyonnak is részt.

Köszönjük a stgitségel

Székely étkezési ima

Ki asztalt teritesz az ü).i madárnak,
Teríts asztalt} teríts szeq.énynek} árr/ának}
Nyújts ki Atyánk} nyújtsd ki jósáq.os kezedet}
Adj az é(~ezőnek tápláló kenyeret.
Ételben, italban leq.yen bőr/en részünk}
Gondr/iselő Atyánk} szeretettel kérünk. Amen.

Kiss Pálné
igazgató

Új egyházközségi képviselőtestület.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatója köszönetd
ftjezi ki azoknak, akik munkájukkal, adományaikkal segitették az iskola
zavartalan müködését.

Köszönjük a szülőknek, hogy minket választottak. eifog.adták érték
t'endünkeL segítettek az iskola arculatának, szokásainak kialakitásában.

Azon munkálkodunk, hogy ez az intézmény ne csak munkahely, ha
nem második otthon legyen azok számára, akik itt tanulnak, dolgoznak.

Kérjük, a továbbiakban is támogassák iskoJánkat, - mert csak közö
Sén, összdogva lesz olyan színvonalú az oktató-nevelő munka, hogy az
innen kikerülő gyermekek minden körülmények között meg tudják állni

,--------~-~----------,
helyükel- embertk maradjanak az "emberteJenségben" is.

Szeretnénk. ha tapasztalataikat elmondanák másoknak is, - akik még
haboznak, hog.y melyik iskolába írassák gyermeküket.

Ajövő tanévtől már felső tagozat is müködik, melynek mínden telté
tele biztosított.

Iskolánk nyitott, - a nyolcadik osztály elvégzése után a gYérekek bár
hol folytathatják tanulmányaíkat.

1998-ban lejárt egész egyházmegyénkben ahelyi képviselőtestületek mandátuma, ezért
új testületet kellett létrehazni.

Az új testület: Iványi László plébános, Vargyas Emil káplán, Tóth Mihály kántor, Kiss Pálné
kat. iskola igazgatóia, Pfeiferné Varjú Marianna hitoktató, Gyuriczáné Szabó Erzsébet admi
nisztrátor, Balog Péter sekrestyés, továbbá: Ungvőlgyi János, Ambrázi Lászlá, Szabó Zoltán,
Ambrázi Lászlóné, Szabó Zoltánné, Uhrin Péter, Varjú Lászlá, Dr. Palya Jázsef, Elek Miklósné,
Elek Miklós. Póttagok lesznek: Uhrin Zoltán, Várfi András, Hanyecz Margit, Gellai Imre,
Szakálas Tibor.
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KARPAT! LÁSZLÓ

Az utcagyerekek egy templom mellett, a föl

dön alszanak...

munka lenne. ami jó és hasznos, de nem lenne Jé

zus Krisztus műve, és nem része a megváltásnak. ,.

Ez a munka nagyon igénybe veszi az embert. Idő

ről időre meg kell találni a feltöItődési alkalmat,

mert az erőszakkal,a halállal, pusztulással nem le
het huzamosabb ideig együtt élni.

Személyiségek, akik példaként hatottak rám:

Jeremiás, aki nem fogadja el a megszálló ki

rály kedvező ajánlatát, hanem elnyomott népével

vállal közösséget.

Freidanametz, a verbi ta rend misszionáriusa.

aki ugyan elindul a menekülőkkel, de lelkiismere

te alTa indítja. hogy visszaforduljon, és az üldözöt

tekkel maradjon; visszaszökik a megszállt zónába.

Calcuttai Teréz, aki felfedezi hivatásában a

hivatást, és teljesen elköteleződik a szegények

legszegényebbjeinek, akikben a megtört Jézust ta

lálja meg. Személyes élményem is van vele kap

csolatban, amikor I994-ben, Írországban

találkoztaril vele és ő megáldott:

Oscar Romero aki a fejlődés embere. A kon

zervatív, a klerikális pap/érsek fokozatosan felfe

dezi, hol van az ő helye: a nép az elnyomottak,

kirekesztettek mellett. Ezek érdekeit élete feláldo

zásával is védelmezte. "Egy érsek meghalhat. az

Egyház soha."

Valaki egyszer megkérdezte: '"Ki ad neked

mindehhez erőt?" Azt válaszoltam. az erőm az Is

tennel való küzdésből ered. Valóban, megannyi

szor álltam harcban Istennel a kicsikért. Bizony,

nem volt könnyű a hitet megtartani, a gyerekek

szenvedését és pusztulását látva' Ugyanakkor e

.........r ~__---..gyerekek lsten iránti éhsége is meghat. Abban a
pillanatban, amikor ráérezek emberi méltóságuk

ra, Isten felé is nyitottak lesznek. Ez sok el'őt és

vigaszt ad. Számomra - leginkább - agyerekektől

érkeztek a dicséretek és visszajelzések. Olyanok,

mint pl. a kis 12 éves Alex, aki elém térclelve és

lábamat átkarolva igy könyörgött: "Az Isten sze

relmére, el ne menj!" és az a 16 éves nagylány,

akinek a neve Bata, mikor megnyugtattam őket.

hogy távozásommal a program nem szűnik meg,

és lesznek emberek, munkatársaim. akik látogat

ni fogják őket, ezt mondta: "László atya, te nem

látogattál minket, hanem velünk voltál és küzdöt

tél értünk!"

o NVALLoMÁs
BRAZÍLIÁBÓL

Felfedezték. hogy azért vagyunk, hogy éljünk. A

legnagyobb emberi hivatás ez. Éljenek bár a leg

szegényebb nyomortanyán, az életet megünne

pelni bám1elyik pillanatban készek. Ez a pozitiv

felfogás nagyon sokat segitett a nehézségek le

küzdésében. Annak ellenére, hogya brazíliai

társadalomban az osztályok között nagy az űr és

elkasztosodott, valamiképpen meg van a szoli

daritás. Igaz, elsősorban a külvárosok és a vidék

népében. Az utca népe és az utcagyerekek között

járva soha nem kaptam, annyi kedvességet,

emberséget, szolidaritást, mint ott. Tudjuk. hogy

sokszor éheznek, és mégis, amikor ételhezjutot

tak azt megtörték, és a felét nekem nyújtották:

"Atya, te sokat fáradsz értünk".

A::: elmúli három ésfél év meghalározója leli

életemnek, SŐI a:::t is mondhalom legs:::ebb s:::aka

s:::a. Rengelegel tanulIam és lapas:::taltam. Meg

tanultam az életet értékelni, és amit nagyon

fontosnak tartok, másokért szenvedni. Az a fajta

szenvedés, amit egy szülő érez gyermekek el

vesztésén, amit Isten érez kegyelme tékozlása

kor. Nagyon igazat adok Calcuttai Teréznek,

amikor ilyeneket ir: <'A szenvedés önmagában

nem ér semmit, de az a szenvedés, amely Krisz

tus szenvedésében részesít csodálatos dolog"

És <'szenvedés nélkül munkánk csak szociális

II. Atya, te sokat fáradsz értünk...

Kiteljesedett. Braziliáig lelkipásztor voltam és

itt pászorrá lettem. Mit értek ez alatt? A pásztor a

nyáj egészével törődik, nemcsak egy szegmell

tummal. Mint lelkipásztor, többnyire a hagyo

mányos pap-képnek és az elvártásoknak

megfelelőencselekedtem, azazjobbá.ra egy-egy

plébániát adminisztl'áltam, liturgikus funkciókat

végeztem. /1/ a jé:::usi kiildetésnek megfelelően,

gyógyítoltam a testet. oktaltam a::: elméi és ápol

Iam a lelkel. Jó volt felfedezni ezt a teljességet,

az hogy az "egészség" valójában egész-séget je

lent.
A hagyományos keretben is elkötelezettje

voltam a gyermek és az ifjúsági pasztorációnak.

Mivel itt csak erre voltam szentelve, mint a hal a

vizben lubickoltam.

Jó volt iátni, megtapasztalni és megélni a

"mi vagyunk az egyház" gondolatot, melyhez

erősen kapcsolódik a klérus szolidaritása, és nép

mellett állása. Bizonyos szempontból ez is új

donság volt számomra. A közel négy év alatt

papságom új oldalát és értelmét fedezhettem fel

és gyakorolhattam. Köszönöm az Úmak, és ké

rem Öt, adja meg a folytatást.

Az elmúlt időszakban rengeteget tanultam

az élettől és az emberektől. Az embert az általa

binokoltjavak (tárgyak) és pozició alapján érté

kelő európai kultúra után felüdülést jelentett a

brazíliai emberek élet-megközdítése.

dd /.~ ~ . Nb?, '/N
Jt/Uaat-c3'-..::J0-C C~(;'/i;eJ.xt-io--

/6;pMc/tbt-/iat-' éJ Af(3/~eJdak&'bt-·

Sijl
Telephely: 5502 Gyomaendrőd,Fő út 45.
Telefon: (66) 386-578

Corvo Bianco Schuh Bt.

effl/~ óÍt1/UtJ
Cipőipari Bt.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.
liiflFax (66) 386-896

liif(30) 457-148
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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Régi •gyomai mesterségek II . rész
, Az én gyermekkoromban i~eneket dolxJltak ki: friss marhahús kapható amészárszékben

Acsordas 16 filléres áron, vagy olcsó bor ért<ezett ebbe vagy abba akocsmába, avagy aháborús idők-
Még egj hivatásos kürtöse volt aközségnek: acsordás, aki hajnalban -mi~t Móra.Fe~e~c ben, hogy agyú~ólapokat a repülőról szórt rÖfXédulákat büntetés terhe alatt be kell szolgáltat

híres elbeszélésében -összetülkö~e agazdaházakból ateheneket. SZent MJha~ napJéln o)Ott ni és alégolta/mi e1sötétftést szigooúan be kell tartani. Adoboló kisbíró mindig ezzel amondattal
apásztorbérért nagyanyámékhoz: zsákkal akialkudott búza meg árpa segjéb járandóság.ok kezdte a szövegét "Közhírré tétetik", népes gyereksereg, kísérte, akárcsak a cirkuszosokat.
átvételére.(Nagyanyámékat emlftettem, nem nagyapámékat mivel a több fddet nagyanyam Még aháború alatt, illetve után, az orosz világban is mú1<ödött egj ideig ez az intézmény (akko
hozta mint nagygazdalány aházhoz, sígy ő kezelte apénzt de abér1őkkel az elszámolást ter- riban a kötelező közrnunkákról, a rádiók beszolgá~tásáról), de aztán átvette he~ét a hang
ményben azért a,.gazda", nagyapám intézte, aki két vékás földet hozott ugyan aházasságba, száró, avezetékes bömbölde, a kötelező beadásokra, beszolgáltatásokra figyelmeztető
de ,,szép ember vo~ SZilágyi Ferenc", ahogy nagyanyám emlegette, így hát tizennégy évesen szövegekkel...
öt választotta, sszülei beleegyeztek)

SZILÁGYI FERENC

AfagylaltosAkisbíró
Aharangozön, az újságoson, meg agulyáson, acsordáson kívül még egj h~n~er~al- Még egj hangszeres ,,közszolgálati" feladatot végző alakjáról kell megemlékezni aköz-

kalmazottja vo~ aközségnek: akisbíró, vagyis aközségi dabas, aki afontOSalbb kozolnJ valokat ség életének: a fagyla~osról, aki akétkerekű fagylaltos kocsft tolva maga e1őlt mint ikergyere
kidobolta, "közhírré tette", nem lévén akkor még vezetékes rádió vagy kábe~elevizió, avagy az kek mamája a babakocsil, a fogantyúra szere~ kis rézcsengövei adott hírt a forró nyári
ötvenes években divatba jött hangos bemondó - népszerű nevén: Wmbölde napokban atölcséres, hideg nyalókáról.

Akidobolás hirdetés - legalábbis Gyomán -már százötven éve így mú'ködölt. Ezt az öreg Akire emlékezem, Fekete István volt sneve ellenére talpig fehérbe vo~ öltözve, afején az
Orlai Petrich Sámuel mezöberényi csizmadia mestemek afestő Orlai Petrich Soma rokona és ernyős sapkája is fehér vo~ akárcsak a kocsi, és benne a citromfagylalt öt fillérért adott
baráya atyjának följegyzéséool tudjuk, aki megírta,. ~~ 1.84? v~zterhes .nyarán egj_egj gomb6::0t afénye, félgömb alakú nyeles kanalával, ahárom-négy féle készílményl::öL
Mezöberénybe tartván családjával, akö~ő betért agyomai kozseghazara, elofogatot kelVe ko-. Pesten ajegesek járták csengővel az utcákat -amikor még avillamos hülőszekrények helyén
csijához, akimerü~ elfáradt lovak helyére. Nagy meleg volt, július: bíró uram, meg aCsatt nevú jégszekrények dak _de ők ajóval nagyobb rézcsengó'ket rázták, harsogván: Jeges! Itt aje
jegyző a lócán elheverve hüsö~ mikor a kö~ő betoppant aszobába: ges! Sahogy atechnika fejlődésével az ő szakmájuk is megszűnt a jéggyárakból kikerült fé-

-Hát nem nagyon van -mondotta kedveUenül álmából felzavarva abíró, föl se kelve he- nyes jéghasábokkal (me~eknek már apuszta látványa is hűsrrett), úgy kerü~ek múzeumba _

Iyéról. ha odakerü~ek - az egykori kerekes csengős fagyl~os kocsik is Gyoma utcáiról, sha akad is
- Aztán van-e igazolványa az úrnak? • kérdezte unottan a jegyző. még i~en avásárokon: gumiból van akereke, mirrl kerékpároknak, s lábbal kell ha~ni őket
A kö~ő átnyú~otta iratai~ mire ajegyző fölpattant mint akft kígyó csípett meg. mint abiciklft _acsengőjük azonban nem bicikli csengő, sőt nem is használnak már hangjel-
- Keljen fel bíró uram, a mindenség~ tudja ki áll előttünk? Petőfi Sándori Hogyne volna zést (legújabban pedig a Family Frost nevű amerikai fagyla~yártó cég használ dallamos kürt-

elöfogatunk! Persze, hogy van, amennyrt csak tetszik! -s küldte is akistirót hogy dobolJél ki, jelzéseket a városban szerte furikázó szállftó autón).
hogya községbe ért<ezett Petőfi Sándori Akit aztán, lovait kifogva maguk vontattakbe szeke- A rézcsengő már véglegesen a kiscsikók nyakába kerü~ akiket a "motorizáció" sajnos
restül aközségháza udvarára, ahol adobszára egybegyúlt sokasághoz lelkesítő beszédet in- kezd kipusztftani avilágool, akárcsak atúzokokat akik még nyolc-tiz fős csapatokban sétálgat
tézelt. ..s ez is jól bizony~a, Gyoma máig élő irodalomismeretét és irodalomszeretetét pedig tak _persze jó nagy távolságban -adévaványai határban lévö varsányháti földünk szélében.
hol vo~ még akkor Kner Izidor könyvnyomdája, hol vo~ még akkor akönyvcsináb, írókat ven- ahol még réti sast is lehetett látni, az elhagyott tanyák kútgémein. és a jegenyefákon vércsék

dégüllátó Kner nyomda? fészke~ek. Arégi világ túzokjai, rétisasai, pusztulóban , csak míg a túzokok megmaradásáról
Hát ilyen nevezetes hirdetéseket sajnos, nem hallhattam a kisbírótól (pedig egyszer legalább avadvédelmi területen gondoskodnak, azok arégi mesterségek, mint például adeb

Vésztőre utazva, acsatlakozásra várva avasútállomástól a református templomig aKossuth reeeni mézeskalácssütés _örökre eltűnÓben.

Lajos utca akkor még meglévő szép vadgesztenye fasera alatt Bartók Béla is végigsétá~, és
vendége d Kner Izidornak Móricz Zsigmond (megírta egj riportjában is)s Kner Imre házában
több neves író és tudós megfordult tv'óra Ferenctél Fülep Lajosig, amüvészettörlénészig.)

,v!IÍRTON GIÍBOR

Az őszi szezon alatt egyetlen kiállítás történt
(Kónya) A tartalékok szereplését abegyCljtött sár
ga lapok tették szükségessé.

Köszönjük. Pelyva Miklósnak, hogy meg
alakulás óta fáradhatatlan és hasznos munkát fejt
ki. Kezdetben, mint játékosedző, majd mint az
IFJ egyszemélyes vezetője is!

Ugyanígy köszönjük Gaál .,Pistának" azt, az
évek óta folyó önzetlen munkát. amit a serdüló
kért végezi

Egyébként a csapat-építés és a Spon Telep
fej lesztése soha nem tapasztalt hozzáértéssel, és
odaadó lelkesedéssel folyik. Kívánjuk, hogy ko
rona ékesítse a vezetök munkáját és a játékosok
tudását l

Legújabb hír: Február 17-én aBozsik stadi
onban a Honvéd proti csapata ellen játszik edző

mérkőzést a Barátság. Aki nem hiszi .jáljon
utána".

Kivánjuk, hogy 1999 feledhetetlen év legyen.
s 2000-ben lépjünk feljebb a dobogón'

Hajl'á Barátság'

2. Barátság 15 II 4 - 27:4 37.
3. Baja 15 8 3 4 35:24 27.
Továbbá: 4. Kerekegyháza, 5. Békés, 6.

Jamina, 7. Makó. 8. Mezőberény, 9. Mélykút, 10.
Csongrád, II. Battonya, [2. MALÉV, 13. Szajol.
14. Kisújszállás, 15. Örkény, 16.
Kunszentmárton.

Az együttes tagjai: Hanyecz, Imre, Számai
Zs., Pelyva z.. Kónya R., Katona Cs., Kiss A.,
Farkas R., Palyusik G. Wagner M., Bella T., Pin
tér K., Szakálos Z.. Farkasinszki L., Rófusz T.,

Fekécs B., Papp K.
Legeredményesebbek: Bella T 7 góllal,

Pintér és Palyusik 4-4 góllal
Ezek a tiúk már a Barátság SE. megalakulása

előtt is "kölyök csapat" gyanánt edzettek Pelyva
Miklós keze alatt. Beérett, komoly 'liatal együt
tes' Kctlönösen a védelem jeleskeddt, amit csu
pán a négy gól is bizonyít. Ebből hármat ll-ből,

egyet pedig szabadrúgásból kaptak.
A TABELLA ÁLLÁSA:
I. Hódmezövásárhely 15 II 4 - 52:12 37.

Kevés szó esett eddig a Barátság lFI csapatá
ról. Pedig megérdemlik az elismerő szavakat. Re-

mek őszi sorozatot produkáltak. Íme az ~~iií6iiiii.~5ii~~iiiii"iilII_~~
eredmény, melynek végén 37 ponttal (az élen ál
lókkal egyenlő pomszámmal') a második helyre
verekedték fel magukat:

Baja Barátság 1:3
Bal'átság Békés 4:0
Battonya Barátság 0:0
Barátság Hódmezővásárhely l: I
lamina Barátság l: I
Barátság Örkény 6: I
Kerekegyháza Barátság 0:0
Kisújszállás Barátság 0:2
Barátság Mezőberény 3:0
Kunszennnárton Barátság 0:0
Barátság Makó I :0
Csongrád Barátság O: I
Barátság Szajol 1:0
MALÉV Barátság O: I
Barátság Mélykút 2:0



Kaphatók:

. festékek, lakkok, ecsetek, J'
. szerszámok, csavarok, szegek, ..

- ra~asztók, zá,rak, vasalások, - és li~óleum,ok ~'

PADLO BURKOLO lAPOK MINTA UTAN, li.. Z. ~'.'S
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Vendéglátással kapcsolatos számadások a 18-19. századi Gyomán
Levéltári kutatásaim alkalmával több esetben kijegyeztem - ] 816-ban kiadva examenkor (vizsgálat, vizsgáztatás) ] I font

mintegy mellékesen - konyhai műveletekhezszükséges bevásárlá- marha húsért 12 krajcárjával számítva fontj át, 4 frt. 2 kr.-t, 8 font
sok "ínycsiklandozó" tételeit. Hiszen kisebb képzelőerővel ezen bárányhúsért 30 kr-val számítva 4 frt.2 kr.-t, két tyúkért 2 frt.-ot to
ízes kitételekből szinte maga elé gondolhatja az emberfia a korabeli jásért 30 kr.-t rizskásáért 36 kr.-t (1816 április] O-dikén)
"ünnepélyes étkezések" főztje it, sültjeit. Ünnepélyes étkezéseket ír- . Előtte 1816 április 6-án vacsorára kiadtam 8 font húsra 2 frt., 56
tam, mert ezek az elszámolások, elöUárósági látogatások (szándé- kr.-t. Két tyúk 2 fit.tojás ]2 krajc.rizskása 21 kr.-árt. 12 icce bor, I
kosan kerülöm a régi okmányok latin szavait, a jobb érthetőség icce 24 krajcár.
kedvéért) alkalmával töltént nyersanyag vásárlások a konyhák szá- 1816 szeptemberi vizitációkor [lúd 3 frt., egy nehezék sáfrány I
mára. Abevásárlással, beszerzéssel megbízott "belső ember" - hi- frt., egy pár citrom 30 kr. szegfű bors 24 krjc., 18 icce bor 12 kraj
vatalnok - rendkívül, pontos alapossággal a legkisebb tételek cárjával, 15 font hús 18 krajcárjával fontja, kávé, cukor 3 fit. alma I
feltüntetésével, monclhatni fillérre kihozva számolt el megbízójá- frt., téjfel I frt., egy meszely paprika, Gyuláról hozódott saláta, ve
nak. Ezek az étkezések lehettek világiak s egyháziak is, tudniillik reshagyma (ára nincs feltüntetve) Nagyállásról hozódott 2 és 1/4
történhettek a református esperesi látogatás, községi élöjáróságot akó serital(megjegyzés: az uraságnak itt volt serfőzője),

ellenőrző megyei uraság, a református egyház iskoláiban alkalma- 1820 pünkösdi legátusnak vacsorára másfél font hús, túró 2 ga
zott tanítók felügyelete alkalmával. Mindegyik esetben "nadrágos ras ára, vaj 3 garas ára, 3 icce bor "kettőnkre". Ebédre I és fél font
emberek" azaz hivatalnok-tanult emberekhez illő étkezések, étkek húsból leves, I garas ára tej, apró szöllő 2 garas ára, 2 garas ára vaj,
milyenségéről alkothatunk képet magunknak, de meggyőződésem, I icce bor. Vacsorára I csirke 5 garasért, 4 tojás I garas, I frt ára
hogy nem sok mindenben tért el ez az étrend az egykori telkes job- húsból leves, apró riskásával, 3 garas ára, ] icce bor, fehér. Ebédre
bágy gazdák étrendjétőt, legfeljebb ilyen extrákban mint: kávé, készítettem egy malacot fehér vágott lével, felit sülve, következő

rizskása, citrom. ebéd, másfél font hús lével, 2 felit sülve, következő ebéd, másfél
,,1815 Esztendőbéli Visitatio alkalmatosságával esett költségek font hús lével, 2 fibárány hús pergelve (azaz pörköltként), l icce

; Úgymint l. Boltbéli 9 frt.12 kr.(krajcár), Lúd l forintjával 2, Csir- bor. Reggel pájinka I gara ára...ebéd, csirke borsóval...Ebéd; ökör
ke hat darab 3 fr., egy icce téjfel 36 krajc. egy meszely pájinka ] nyelv két és félfontnyi, egy negyed lat mazsola, sűlt malac, ...
fr., 12 font hús 3 fr., 23 és fél icce bor 16 forint és 27 krajcár. Egy vőfénykönyv (gyomai illetőségű) "kínálata", kivonatosan;

Összevetésképpen álljon itt néhány egyházi "hivatalbéli" fizeté- ...marhahúsleves fő mintegy kilenc akó, (a főtt húshoz) tejfeles tor
se akkoriban; A prédikátoré (lelkipásztor) 100 vonás forint kész- ma van egy hétre való, ...van kása húsz akó (főtt kölsekása), ... fö a
pénzül, sertésre 12 forint, a földje szántásáért 9 forint, Búza 120 disznó feje ecetes tormával, ugyanannak fLile másféle mártással, fő

véka, árpa 120 véka a szokott ráadáson kivül, szénaboglya 12, egy a paprikáshús, a javából négy tinót vágattunk, ... túrós lepénnye I van
mázsa só, 100 font faggyú, (a világításboz), egy mázsa hús alkalma- húsz nagy hombár tele, van háromszáz tepsi jó zsíros derelye, dehát
sínt elosztva, 12 icce vaj szükséglet szerint elosztva, 6 öl fa, 10 akó még a tengernyi rétes mazsolával, béles is van egy tíz köbölös hom
bornak kincstári jövedelemmel való kiárultatása, s minden falubéli bátTai, érzi is a muzsíkás, szagát az orrával, alig is bír szegíny mos
tehénnek, juh esztringálnak egyszeri fejése, azaz teje (esztriga=fe- tan agyomrával...
jősjulu1yáj).Ezenkívül mind lágyliszt, mind derálás elegendő, fűte- Tán ennyi elíg is lesz egyenlőre... Jó étvágyat l

ni való nád s egyebek. elegendő (az elegendő itt azt jelenti Cs. SZABÓ ISTVÁN
amennYlre szükség van), ezenkívül szokott "stolare", Gyomán ez r--------------------------,
egy sessio föld=34 hold, I hold ]200 négyszögöl Lejassisbeli, (va- MINDENT EGY HELYEN A PIKTOR BOLTBAN!
gyis első osztályú, minőségű) és 22 hold kaszáló rét. Legelőre hajt- Gyomaendrőd, Fő út 204

hat igásökröt 8-at, lovat 9-et, tehenet 23-at, sertést 16-ot a (telefon: 66-386-611.)
communitas (a község) költségére.

A rektori fizetés (mondhatni, az igazgató tanitó) 34 forint, búza
12 köböl, árpa 12 köböl, prédikációs halottól 8 és fél krajcár, ének
szós halottól 6 krajcár, minden gyermek után egy véka búza, egy
véka árpa, 15 font faggyú világításra, 50 font hús, 2 öl fa, asztali
költség 100 forint (a faggyútól kezdve nem gyermekenként, hanem
összességiben), fél sessio föld (vagyis 17 hold), az asztali költség
kifejezetten vendégek tartására szolgál, gyermekekenként jár néki
augusztusban egy csirke, az búzáját, árpáját ingyen őrleti:

ez C\blak
ae~~zat

MŰANYAG AJTÓK,
_AB~AKOK

GYARTASA EGYEDI
MERETRE IS.

5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1,
Tel/Fax: 66/386-328

GaranciaI
Minőség!

Kedvező ár!

GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359
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Megkérdeztük az illetékest...

MARSINÉ CIRICZ ERZSÉBET

E riportból most már tudha~juk,hogy a gyomai te
lepülésrészen hol folytatódik a telepítés. Sajnos azoo
ban arra, - a bevezetóben is feltett - kérdésre, hogy az
endrődi településen, mikor kezdődik a kábelfektetés, és
hogy az endrődi településrészen mikor nézhetnek ká
beltévé adást, nem kaptunk válaslt Sajnáljuk.

(SZERK)
..... -::;:

ínvesztálva a megtérülés garanciája
nélkül. ÖröITU11el és jól eső éíLéssd

mondhatom, hogy kezd beémi mlmkánk gyümölcse, hiszen alegraíináltabb rek
lárnnál is többet ér, az, hogy akik már nézhetik a kábel tévét, elmondhatják. hogy
mi teljesítettük minden ígéretünket, úgy a csatornák szán1át, mínt a kép mínősé

gét, vagy az esetleges hibák gyors elhárítását illetően Üzemeltetési költségíínk is
szerénynek mondható, a ('98-ban 500 forint '99-ben havi 600 forint) néhány vá
rosban ennek két-háromszorosát fizetik a togyasztók. Azl, hogy területileg mi
lyen szisztéma szerint haladunk, részben a fejáUomás elhelyezkedése határozza.
me:g. Ezt itt volt célszertí megépíteni, hiszen a városi stúdió, pl. a Városh,izáról
egyenes adásban követheti az önkonnányzati testületi ülésekel, és egyéb rangos
városi eseményeket. Innen kiíndulva terveztük meg részben az lill. gerincvezeté
ket, melyekre a ki.Uönböző utakat, mcákat lakótelepeket féml<ábelen csatoljuk.
Jelenleg mintegy 250-300 házat és lakást kötöttíínk be. A vásártéri L1.kótelep be
fejezése után a Kossuth úttól a Körös-partig, és a révlaposi rész baloldali része
következik. Haladáslmk az időjárás fliggvénye is, mivel fagyott kábellel nem
dolgozhatlmk. De az ilyen "holt-időr', an1i.kor nem kábeJezhetiínk, szervezésre
használjuk fd Ennek hatékonysága is meghatározó tényező, hiszen kábel tévés
koll~gáim, akik már telepítés helyett jórészt csak üzemeltetési feladatokat látnak
el, rendelkezésre bocsátanák sza.kembereike~ amennyiben a jekntkezők száma
ezt indokolná. Me&,oyőz&!~sem, hogy erre szli.kség is lesz, és így 1999 végére
nagyon sok lakásban nézhetik mind Gyomán, rrLind Endrődön a kábel tévét.

- Mondana még néhány szót a Városi Suidió üzemeltetéséról')
- Az üzemeltetés műszaki feltételeinek biztosítása az én feladatom. A mlísor

szerkesztésére többjelentkező közül Homok Emő luságíróval sikerlUt olyan kap
csolatot létesiteni, mely több érdeket képvisel. Ő a reklámstúdió és a
TURINFüRM amúgyis nyitvatartó ügyfélszolgálatát számunkra. is ellátja, így be
lehet ftzetni az üzemeltetési díjat, be lehel jelenteni az esetleges panaszokat, va
gyis jelentkezni lehet csatlakoz.,1si igénnyel.

- N;- marad más szármmkra., mint hogy mi is !.együk meg, ami tóllmk telik,
vagyis akik még nem jelentkeztek, tegyék meg; vagy a TIJRINFüRM iroillin,
vagy Szíícs Imre úrnál a 352-085, vagy a 06-30-9217-346 telefonszán1okon.
RészletfIZetési igényesetén az Endrőd és Vidéke Taka.rékszöwtkezetnél részle

tes feJvilágositást kaphatnak.
Köszönöm a beszélgetést, mlmkájához jó egészséget

és sok sikert kívánok, a VÁROSUNK szerkesztősége, és a
magam nevében.

Szíícs Imre vállalkozót, aki váro
slmkban a kábel tv telepítési és üze
mt:!tetésijogát elnyerte, hogy mi az önkonnányzattal kötött szerződés lényege?
Milyen ütemben és tetiiletileg milyen szisztéma szerint haladnak a mlmkálatok,
előre láthatóan mikorra várható, hogy az endrődi városrész polgárai is élvez
hetik ezt a S7..oJgáltatást? - Elöljáróban szükséges, hogy megíogalmazzam, mi is
valójában a kábel tv: a fejállomáson összeállított műsorok kábelen való eljutTatá
sa a fogyasztóhoz. A gyomaendrődi kábel tv hálózatán 19 m(ísor van, ezt mind a
fejállomáson m(u10Idwvő, és földi vevőegységek, különböző m(íszaki berende
zések segitségével vesszük, összeállitjuk, majd kábelen, illetve később az endrődi

részre e:gy opD.k,;1i kábelen továbbitjuk. Ez utóbbit, - vagyis az optikai kábel - fel
állitását nagyjából az 1999-es év dere:kán tervezzük, és el kell mondani, hogy
elég költséges, de m(íszak.ilagjelenleg a legkorszertibb megoldás, ami garantálja,
hogy a fejáUomástól több kilométerre eső városrészben is jó képminőséget bizto
sítslmk. Az Önkonnányzattal, illetve ezt megelőzően a Polgármester úrral '97
őszén tárgyaltlmk először. A részemról indult kezdeményezéshez pozitiv hozzá
álJ,íst tapasztal tam. Mindazonáltal tlldomásul kellett ve:nnem azt a tényt is, hogya
Hivatal illetve az Önkonnányzat ezt a szolgáltatást támogatni nem tudja, ami ért
hető, ha meggondoljuk, hogy a város költségve:tésére ajó minőségűivóvíz beve
zetése: többszáz milliós nagyságrendli terhet ró. Rendelkezésemre bocsátott
viszont a Polgármesteri Hivatal bértizetési kötelezettség nélkül egy helységet, a
Koln1ann L1kólelepen, a TIJRINFüRM iroda mögött, amennyiben váUaltam,
hogyafejállomást saját költségemen megépítem, és előzetes díjbeszedés nélkül
beliz<':melem a lakótelepról jelentkező lakásokat Ez '98 húsvét táján meg is lör
tént Anyagiak tekintetében mi azóta is ezt a gyakorlatot követjük., - jóllehet we
<':ngem már a késóbbi szerződés nem kötelez, - de jelenleg, és a jövóben is így
szer<':tnénk folytatni, senkitól előre egyetlen fillért sem veszünk feJ, csakis a
szolgáltatás megkezdésétól kezdve fizet a fogyasztó. Ezenkívül mlmkánkat se
giti az Önkonnányzat azzal, hogy nem kell tizetni k0ITU11lmális adót azoknak,
akik a kábel tévé hálózathoz csatlakoznak. Ezen túln1enően szerződést kötött az
Endr&! és Vidéke Takarékszövetkezettel, ahol a fogyasztók I-3 év alatt részle
tekben is törleszthetik a díjat, a beüzemelést követően. Mindezek elJenén:: az elő

zetes felinérés - melynek SOleín közt:! hétezer szörólapot iuttatlmk ej a Posta.
közrem(íköd~sével minden házba, illetve lakásba, - kicsit
khangolóna!< bizonyult a visszajdzés, mert alig 650 vol~

vagyis kevesebb, mínt 10 %. Látni kell azonban azt is,
hogy Gyomaendrődön az eln1últ néh,iny évben vezették
be a gáZl, a telefont, építettek új utakat és a csatornaháló
zatot. Ezek mind-mínd a napi kiadásokat meghaladó
anyagi terheket róttak az érintett polgárokra. Azl a sok ke
sertí tapasztalmot sem feledhetjük, amit előttlínk több si
kertelen próbálkozás okozott, hiszen van olyan polgár,
aki már befuette a kábel tv díjat, és se szolgáltatást nem
kapott cserébe, sem a pénz~t nem látta viszont, így bizal
matlansága teljesen érthető. Neki.ínk tehát bizonyítanunk
kell először, hogy elnyerjük a bizaln1at, számottevő tó1<ét

Megjelent az Endrődi Füzetek 6. kötete
Ebbő) az alkalomból

szívesen tesszük közzé
Gyuricza László levelét,
aki -úgy hisszük - mindannyiunk örömét és

köszönetét is kifejezi.

., Hornok Lajosné Németh Eszter,
tanárnő, Városi Könyvtár ny. ig.
Gvomaendrőd

Szélmalom u.22.

Kedves Eszter'
Köszönöm. hogy megtisztelt legújabb

"gyermeke", az Endrődi Füzetek 6.számával,
amely a Föld nélkül. .. cimet viseli. Lélekemelő,

torokszoritó, a múlt és a jövő elválaszthatatlan

ságát kifejező, gerincegyenesítő cím ez. Meg
renditően szép és kifejező él címoldalon, Bella

Rózsa rézkarca. Pilinsz\")I-díjas festőnk zseniál i-

san jeleníti meg az elnyomottak, az elesettek, az
éhbérért dolgozók megaláztatásait, az ember és a
föld kapcsolatában meglévő embernyomoritó
egyenlőtlenséget a családjáért, a sok éhező szá
jért mindent vállaló, bolygónkat körülgyalogoló
elődeinket.

Külön szeretném kiemelni, Tímár Antal:
Amerikások c. tanulmányát. A történész szemé
veL felelősségével, a tárgyalt kor szereplőivel

való szeretetteljes azonosulás képesség~veL

meggyőzően, rendkívül sok adattal érvvel. Szí
nesen ír, ha nem kellett volna állandóan vigyáz
nia a tanulmány teljedeImi korlátaira, még
gazdagabbak lettek volna. Hiszem, hogy tanul

mánya torrás értékel. S remélem, hogy kiinduló
alap további kutatásai hoz, feltáró írásaihoz.

Meg kell írnom Önnek.
hogy ma még talán nem
eléggé fel ismert a helytör

téneti kutatások. feltárások, időt energiát és fá
radtságot jelentő munkák értéke, megbecsülése.
Hiszem, hogy az utódaink, nem tagadják meg az
elődök nemes törekvéseit. fáradozásait.

Köszönöm Önnek munkáját. Siket'es áldoza
tos életútján továbbí stációkat. újabb kutatók be
kapcsolását. hitet szellemi és tizikai erővé

akkumuláló tudatot. hogy Magának Eszter: még
sok dolga van. Ehhez kívánok: erőt. egészséget.

Magamnak, még egy kis időt. hogy közös ál
munk, az Endrődi Füzetek sorozat valamennyi
száma elkészüljön, hogy megéljem ezt.

Nagylapos. 1998. december 21-én
Barátsággal nyújtja kezét

Gyuricza LászLó"
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HÍREK ERDÉLYBŐL

"megmarad egt) diadalmas erdélyi
igazság: ez a föld egymás mellett...
megtartja örökös tarka virágzásban a
népeket, akik rajta és érette munkál
kodnak."

Kós Károly, 1925.

ÉVVÉGI
GONDOLATOK
ERDÉLYBŐL

Igazán nem lehet panaszkodni, hogy Romániában unalmasan telnek a

hetek, a hónapok. A gazdasági helyzet, sajnos, egyre rosszabbodik. Az em
berek nagy része mind nehezebben él. Ám, mindig történik "valami"! Most

legújabban a miniszterelnök bejelentette, hogy kb. hat hónapot kér a parla

menttől, - s alakosságtól, - hogy a gazdasági reformot végrehajtsa. (Miért

nem lépett eddig?) Románia megint válaszút előtt áll: Nyugatra, vagy Ke

letre menjen? A volt kommunista erők az utóbbit szeretnék. A kormány hat

hónap alatt pótolni akarja az elmulasztottakat, most a következik a kárt

okozó nagyvállalatok bezárása, és ezzel az újabb munkanélküli hullám. a

társadalmi feszültségek fellángolása. a Nagy Románia Párt kolozsvári

nagygyűlésén kilátásba helyezték a katonai diktatúrát, a koncentrációs tá
borokat egyes nemzetiségek számára (magyarok, cigányok?). S a többi po

litikai párt hallgat' Egyedül csak Constantineseu elnök tette szóvá, hogy e

megnyilvánulások tűrhetetlenek. Közben folynak országszerte a tünteté
sek, a romló gazdasági helyzet miatt, a gyárak. a bányák bezárása miatt.

Tüntetnek az egészségügyben dolgozók is a rossz körülmények s a kevés

pénz miatt. Szidják a magyar egészségügyi minisztert, Hajdú Gábort, mi

közben az egészségügy kevesebbet kap a költségvetésből, mint a nemzeti

jövedelem 3%-a. Tüntetnek az egyetemisták is, a rossz egyetemi körülmé

nyek miatt: kevés az ösztöndíj, rossz a menza, kevés bentlakás. Ajászváro

si (jasi) gyűlésen a diákok még azt is követelték, hogy Ukrajnában azon a

részen, ahol románok élnek (Bukovina) legyen önálló román egyetem. Ez

eddig rendben is lenne, de ezen a gyűlésen követelték azt is, hogy ne legyen

se önálló magyar egyetem, se un. magyar-német (Petőfi Schiller) egyetem

se' (Erre mondják, hogy megáll az ész') Tehát, a diákok, akik azért harcol

tak, hogy demokrácia legyen, emberi jogok, igazság, stb., most pedig a na
cionalista uszítás hatására azt akarják, hogyegyeseknek legyen levegőjük,

másoknak ne! Itt kell elmondanom, hogy az egyik nacionalista párt megtá
madta a bukaresti táblabíróságon a magyar egyetem alapítását, s a biróság
kimondta, hogy az egyetem alapítása alkotmányellenes! (Azt nem indokol

ták, hogy miért!)
Tehát kedves magyar barátaim, kedves olvasóim! Így zajlik az élet ná

lunk. De fel a fejjel! Hadd mondjam a költővel: "lesz még szőlő, lesz még
lágy kenyér"l

Boldog Új Évet kívánok kedves olvasóinknak!

STARK LASZLÓ

Szemelvények a Bihari Napló December 15-00 számából.

"Tele a tartály" cÍffiű cikkből Szeghalmi Örs irása.

"Minden jel arra utal, hogy ismét megkérdőjelezheti az RMDSZ kor

mányzati szerepvállalásának időszerűségét... A koal íciós szövetségesek

vezetői ugyanis egymásután üdvőzölték, illetve használ ták ki a bukaresti

fellebbviteli bíróság megsemmisítőjellegű döntését. A bírák, mint ismert,

úgy döntöttek, hogy nem érvényes a Petőfi-Schiller (Egyetem- SZERK.)

létrehozásáról szóló kormányhatározat. Radu Vasile miniszterelnök a hét

végén mégjól fésültnek igyekezett mutatkozni, amikor a hatalmi ágak szét

választásának bizonyítékát látta a döntésben, és diplomatikusan csak annyit

mondott: a kabinet még mérlegei i. fcllebbezzen-e ... A legnagyobb kor

mányzóerő egyik alelnöke Rermus Opris úgy fogalmazott, hogya bírói tes

tület döntése "kiutat jelenthet abból a helybejárásból, amelyet OkOZOll,

hogy a végrehajtás engedett az RMDSZ túlzott követeléseinek."' A politi
kus úgy látja, hogya "fellebbviteli bíróság megmentette a kormányt a szé
gyentől" ...

Az semjelentett volna egyébként előrelépést,ha a kabinet konfrontáló
dik az ellenzékkel, és fellebbez a PSTE érdekében, hiszen véget nem érő fo

lyamat újabb szakasza kezdődött volna csak ezzel. Bár még ez is igy

megtörténhet - hiszen döntés még nincs - hogy az erővonalak már megint

kirajzolódnak. Így viszont legalább tisztább a kép: se egyetem. se koalíciós

együttműködés, se RMDSZ-kiugratástól, előrehozott választásoktól való

félelem ..."

Karácsonyi ünnepség a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolában

December 18-án talán az év legsötétebb, és ködös dél
utánján három órakor megtelt az iskola gyönyörű karácsonyi
díszben álló aulája. A szülők és vendégek meghatottan élték
át a gyermekek karácsonyi műsorát.

A negyedik Adventi gyertya gyújtása előtt, a plébános és
a káplán atya kezükben egy-egy égő gyertyával, a vonatko
zó olvasmánnyal megkezdték az ünnepséget. Ezt követően
egy hófehér hosszú ruhás kislány, mint egy valódi angyal
meggyújtotta a 4. adventi gyertyát is, és mind a négy évfo
lyam tanulói, a "kicsiktől a nagyokig", igen színvonalas, kará
csonyi műsorral ajándékozták meg a hallgatóságot.
Gyönyörködhettünk már a több szólamon előadott furulya,
valamint a trombita, klarinét, hegedű szólókban is, és az
énekkar meghatóan szép, kristálytiszta - mint a karácsonyi
csengő - hangjában. Öröm volt hallani a gyermekhangon el
mondott imádságokat, karácsonyi énekeket és prózai jele
neteket, verseket.

Az iskola növendékei és tanárai ezzel a másfél órás ün
nepséggel igazi lelki ráhangolódást adtak a jelenlévőknek a
karácsonyi ünnepekre. Köszönet érte.

Császárné Gyuricza Éva
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Kicsi Kati este

Aput igy kérdezte:

- Édesapa, kérlek szépen,

Ha te tudod, mond meg nékem,

Hogy mi az a béke?

(Ugye tudjátok? Január l. a Béke
Világnapja.)

,
BEKE

Hogy mi történt ezután? Meg
tudhatjátok a következő szám
ból.

A verset és a mesél írta:
fV,4NYI MARIA

Jól tanuld meg, Kincsem'

Ennél szebb szó nincsen.

A madarak röppenése

ezt írja a tiszta égre:

- Béke! Béke! Béke!

Égbeszálló hinta.

Túrós palacsinta,

Derűs, kedves óvodátok;

Benne vidám óvodások,

Ez is mind, mind béke.

A polcon a mackó,

Teli cukros zacskó,

Piros alma, édes álom

Elringató puha ágyon,

Látod ez is béke.

Apu rámosolygott,

S csupán annyit mondott:

- Kerek arcod mosolygása

A napsugár ragyogása,

Látod, ez a béke.

ok, nagylelkűen így szólt:
- Egyet se bosszankodjon fel

séges szomszédasszony, mert
még ki talál pukkadni! Ha már
így ráácsingózott a bolondjaim
ra, hát rúg ja meg a macska, vá
lassza ki, amelyik a gusztusát
formázza, aztán legyen a keIme
dé!

Jóska szipogott még egy kicsit,
amikor a királyelkocogott, de nem
sok ideje volt rá, mert egyszeriben ott
termett előtte egy csörgő sipkás em
berke. Hajbókolva átnyújtott neki egy
cifra selyembugyogót, egy felemás
köntöst, és egy, a magáéhoz hason
ló csörgősipkát.

- Itt az ünneplőd, kicsi királyfi! 
bíztatta őt kuncogva - öltözz bele
szaporán, mert már türelmetlenül
vár a szép Tüske Böske királykis
asszony.

Mit csűrjem, csavarjam, Jóska
belebújt a suhogó selyembe, fejébe
csapta a csörgő sipkát, és azt mond
ta, hogy mehetünk.

Mehettek is, csakhogy nem a ki
rálylányhoz, mert előbb át kellett ha
ladniuk egy fényes, pompás termen.
Abban pedig ott szorongott már egy
seregnyi vendég. Csupa udvari fő

méltóság: feleségestől a főkamarás,

főkincstárnok, főpohárnok, s még
sok egyéb fő-fő. No, és természete
sen a szomszéd királyok, kutyástól,
macskástól. Amint meglátták a két
bugyogós alakot, egyszeribe kitört a
kacagás a díszes dámákból:

- Nini! - haitogatta a derekukat
jobbra is meg balra is a tomboló jó
kedv. - A bogáncskirálynak két bo
londja is van! Jaj, de mulatságosak.

Volt is mit hallgatni a szomszédos
királyoknak. Duzzogtak a királyné
asszonyságok, hogy bezzeg más
nak két bolond is jut, nekik meg csak
fél, mert liliputi a kis istenadta. Már
aki otthon szokott igazságokat a fe
jükhöz vágni.

Az egyik királyné úgy felfújta ma
gát a méregtől, hogy szűk lett a te
rem neki magának is. A vendégek
csaknem kiszorultak.

Mikor a Bogáncskirály meghallot
ta, hogy mi a harag

Jóska meg a Bogáncskirály III.
Gyerekek! Ugye emlékeztek még

Jóska kalandjaira Bogáncsország
bonC No, most folytatom a mesét.

- Ebredj, te hétalvó! - nyitotta rá az
ajtót sebbel-lobbal a bogáncskirály.
- Ki az ágyból szaporán! Hát nem tu
dod, milyen nap virradt ránk?

Jóska megdörzsölte szemét, és
már éppen mesélni kezdte, hogy mi
csoda álma. volt holmi
pogáncsemberekről, mikor hirtelen
ráébredt, hogy biz ez nem is álom.
Lám a pogáncskirály is itt van, hiszen
ő költögetett és nem a nagymama.

Aztán egyszerre csak nagyot
dobban a szíve.

- Hűha! Hiszen én most nem is
Jóska vagyok, hanem kicsi királyfi! 
kergette messze a maradék álmot is
szeméből az emlékezés, - ma lesz a
lakodalmam!

Na, ennek már a fele se tréfa. Ha
így áll a dolog, akkor igazán illő lesz
felkelni. Nem várakoztathatom meg
a vendégsereget, és a világszép
mátkámat. Kiugrott az ágyból, és
magára akarta kapni kurta kis nad
rágiá}, ujjatlan ingecskéjét.

- Igy akarsz odaálIni a lányom
elé? Hát nincs ennél díszesebb öltö
zeted? Olyan, mint ami királyhoz illik?
Csak nem hozol szégyent ránk!

Puff neki! A lagziba készülő vőle

gény szemét egyszeriben elöntötték
a könnyek. Akárki láthatta, hogy itt
bizony eltörött a mécses.

- No, azért nem kell mindjárt pi
tyeregni! - zsörtölődött morcosan a
király. - Az igaz, hogy ha már kitalál
tál egy ekkora birodalmat, magad
nak is álmodhattál volna egy öltözet
ruhát. De ha már így esett, üsse kő!

Maid előszóliTom az udvari szabó
mat, .s azok szempillantás alatt bí
borba, bársonyba takarnak.

(v (8J 5500 Gyomaendrőd,
THERM ;, X Ipartelepút3.
é.rT(llPAlI S~ÖVHK'HT - WTIF: 66/386-614, 386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Q'> Magas és mélyépitési munkák generál kivitelezése - tervezése
<r Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
Q'" Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyilászárók, Interspan bútorok)
<7 Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap

szigetelőlemezek, kaltonplasztlemez... )
<?" Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel. ..)
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Tímár Máté 1942-ben

''NEVETÉSNEK SZÁNTAM"
(Megjelent Ámen... Ámen c. Kötetben)

énekesinas. Melyek közül az első a doktorátus déerjével bé is
rekesztetett, míg a másodikra a koporsómra honcsikálódik.
majd az ámen. Még a kapitányságot is hangommal szereztem
vala a fronton, hiszen a golyókapkodás helett a főtiszt

uraimék énekeltettek hátrább, s az ezüst medáliák is mérföl
dekkel visszább találtak reám a front háta mögött, ha
atyám-uram "vitéz úrnak" tisztelt is a tábori lapon. Holott az
énekesi mivoltom bajosan juthatott a fülébe, mivel még har
minc táján is afelól tudakolozótt román királyos bélyegzetű

levélben, merre található Budapesten az ügyvédi irodám,
mert tiszteletesünk Ravasz László püspök meghivására erre
felé készül, s "csábítgatja."

Kedves jóemberem, Eurázsia "Hát akkor kied is igenvalóst megszorittaték a fiskálisság-
határán, az Uralban, .PálI Mózsi gal, mint az árvíz-ringatta szénaboglyán az a bizonyos
bá, Gidófalváról - aki szerint szé- recsenyédi kutya - kanalazott közbe mórikázva a sámsoni ere
kelyeknek a hetes szám is páros -, jű Ambrus, egymás között Pálocska - , most már tehát csak az
ott hadifogság hét-kínok évadján, a bog-oldozó valóság a soros, miképpen szabadult."
mindössze kétszer törölte meg "Rangosan. Atyám-uram délután érkezett patyolatharis
könyvharmatozta szemét. Ami- nyásan. Bérautóval vártam, s este már vittem es az operaház
kor vöröskeresztes lapon Édes- igazgatói páholyába, a királyival szemben, melyben Horthy
anyjának halála hírét vette, s Miklós kormányzó úr foglalt helyet, családjával, megillető kí
amikor arról hírelte hívséges Ro- séretével. Háry Jánost énekeltem, s felvonás-szünetben inal
zálija, hogy a legnagyobb leány- tam atyámhoz, ezért a dicséretért: "Hát fiam evvel a
kát, Rebekát, szolgálatba kellett tálentummal k~ntor lehetnél akár az anyavárosban es!" Míg a
állítania Brassóban, mivel igen Főméltóságú Ur az elvárható tisztelgésernkor így érdeklődött

savanyú az élés. Csakhogy az én "Mondja kedves Palló, ki az a deréktartású székely, ott áta
ragaszkodó Mózsi bátyám e két lányirányomban, ahonnan idefáradt?" "Az Édesatyám, Fő
alkalmat is átöltöztette, arrúkor méltóságú Uram!" S ennyiért: Becsüljenek meg véle a
okának felőle érdeklődék. Ilyen- következő szünetben"! Amihez ez a jóságosan-szépséges Fő

formán: "Nevetésnek szántam, méltóságú AS,szony ezt csicseregte hoz~á: "Elvárjuk"! Na, te
hadapród uram, csakhogy kicsinyded melléje sikerede!" S Fennenvaló Uristen! Dehát, ha így rendeltetett, légyen! Hi
hogy ez mennyire székely sorsjellemző, azt nem bizonyítja szen nem féltettem én ugyan atyámat az udvarképességtől,

egyéb, minthogy szinte szószerint megismételte Dr. Palló csak az ádámcsutkám férhetetlenkedett a helyén, miközben
Imre Kossuth-díjas, Kiváló Művész, a Magyar Operaház indultunk a következő felvonás-szünetben. Adjutáns nyitotta
igazgató-énekes, vagy három évtizeddel k~sőbb, szépvölgyi előttünk az ajtót, hasra se estünk s a légy mégis az édestejbe
kertemben, illatozó flekken sütés közben. Espedig: fulladt. Mert arrúkor az államfő felállott az édesatyám tiszte-

"Amikor odahaza Mátisfalván béjelentém a sikeres érett- letére (aki egykorú-forma volt vele), névadóm összekoppan
ségim tiszteletére felszolgált fatányéros berbécstokány béke- totta a csizmasarkát, és jelentkezett, úgy ahogyan a kiegyezés
belezése után, hogy szívem szerint a Zeneakadémia környékén tanulta: "Zájne Kőniglihe Májesztét, ik Korporál
Operaénekesi Tanszakán tanulok tovább, amiben patrónu- Péter Palló melde gehozam, zum Befél fortréte!" (Királyi fel
som, a kálvinistaságomat is elnéző Gróf Mikes János udvar- ség! Palló Péter tizedes alázatosan jelentem parancsára meg
helyi apátplébános, a 'késóobi szombathelyi püspök is jelentem) Bevallom se köpni, se nyelni sem tudtam, bár nem
gyámolít, huncutkáját vakargatva így felelt édesatyám: "Nem is akartan:, de a kormányzó úr tengerész-bravúrja megoldotta
dúskálunk ugyan a földi javakban, Emre, de kimódoljuk, a bogot. Atölelte Palló tizedest, szépséges neje párnás széket
hogy inkább fiskális legyél, aki a köszönést is fizetségért vi- tolt alája, s úgyelkezdettek cimboráskodni, mintha mátisfalvi
szonozza. Ejsze a mü nemzettségünk bukfenchányó komédi- Maty.Í zsidó csapszékében vasámapdélutánoztak volna.
ással még nem szolgált. De ha ezután es nyomná a bögyedet a , ''Es mi lett a végszó? - bóoeszédüsködött ezúttal Tamási
nóta, ha megéljük, akár doktor úr képen is dalolhatsz" Aron, a színpadokon is rangosan otthonos. .

Így sorolta múltját a hetvenesen is asszony-vadítóan "Az, hogy még az· én szemöldökömet gyomlálta meg
toldirnikIósi Palló Imre b,átyám, arrút az úgyszintén atyám, arrúkor szóvá tettem, hogy Horthy Miklós kormányzó,
rostonhús-szerelmes Tamási Aron csupán így véleményezett: nem király, tehát nem is felséges, csak főméltóságú, arrútől

K.hm! Magánhangzótlan torokköszörüléssel. Azonban ~z is névadóm az indulat pírjába borult: "Admirál és országfeje es,
elegendő vala a folytatás előcsalogatásához, abakszenes pa- miért lenne tehát kevesebb, mint az a csöpögős-orrú vén Fe
rázsgödör rneUetti faderék-üló'kéken trónolók megbiztatása renc Jóska? Hát nem láttad, hogy milyen felséges volt vé
kíséretében. Miközben én sütögető főhadsegédemmel, Dr. lern?" Hátráznom illett: " Még szeme es béharmatozott
Ambms Pál szentegyházi élbírkozóval egyre eredményeseb- felségében. De az atyámurasmé es." Csakhogy megintien a
ben csordítgattuk a még éhen kíváncsiskodók nyálát. Akik tanorok árokába léptem, mert édesapám így replikázott:
nem valának mások, mint Imre bátyám oldalbordája Montágh "Mindketten az üsmerkedés illendő mosolyának szántuk,
Dusyka, Mária nővérem, sógorom, Platthy Pál vezérezredes, csakhogy kicsinység melléje sükeredett!"
a Rákóczi-kancellár ivadék, a szatmári Korányi András pro- Mindannyiunknál, mivel zsebeinkból legalább öt kendő
fesszor, Aron úr késóobi orvosa, és a székely fejedelem vala- lebben elő a szélben...
melyik soros szerelme, akinek becses személye azonban S nálam azóta is, harminc-néhány eszetendőknek multá-
kihomályosult vénülő emlékezetemből. val, valahányszor a belvárosbamenés közben a

"Szófogadó legényke valék - honosult vissza a nagy ének- Hármashatárhegy felé nézek, ahol a történet színhelye, a vala
művész ifjúságának régmúltjába -, reábolinték az atyai aka- mikori szépvölgyi tündérkertem már régen a másé...
ratra, s a főpásztori ajánlásokkal egyidóoen lettem jurista, és . TÍMÁR MÁTÉ
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MILAN KUNDERA:
A LÉT ELVISELHETETLEN

KÖNNYŰSÉGE

(Fordította: Körtvélyessy Klára. EURÓPA
Könyvkiadó Bp.)

"...Ahhoz, hogy a szerelem felejthetetlen legyen,
úgy kell röpködnie körülötte az első pillanattól a vé
letleneknek, mint madaraknak assisi Szent Ferenc
vállánál." (64.p.) - vélekedik az író. S hasonló "afo
rizmaszerű" megállapításai bőven megférnek a re
gényben.

A kezdő oldalak filozófiai fejtegetéseinél tartot
tam még, amikor az asztalomon nyitott könyv meg
ragadta urokám figyelmét. Elidőzött rajta; bele is
lapozott. Evtizedek elválasztó súlyát tette semmivé
az az öröm, ami az én
sudár-szép-okos-ifjú-leánykám szemébőlfelém su
gárzott: "ez a legjobb könyv, amit mostanában 01
vastarn" - mondta "Kundera legjobb regénye". (de
gustibus non est disputandum; vagyis az ízlések kü
lönbözők, mondja a latin közmondás).

Tovább olvastam... Valóban érdemes volt. .. 1z
galmassá, érdekfeszítővévált Tomas és Tezera - a
főhősök - sorsát nyomon kísérnem... Sabine, Franz,
s mind a többi szereplő is, kik feltűntek a regény-

-----_...__ ..- _. . _..... - ..- ....

ben; valóban figyelemre méltó szereplőnek bizo
nyultak... az a környezet; háttér, mely sorsunk szín
tereként a regény lapjain felsejlik: Csehszlovákia
megszállása, - a varsói szerződés csapatai által
(1968) - a regény hőseinek elmenekülése; majd
visszatérése. Sorsuk; mely képzettségük, tehetsé
gük - korábbi egzisztenciáju,kat tagadó munkavég
zésre kényszerítette őket... Atélhető, átérezhető az
olvasónak. (Hiszen a regényolvasó szereti, ha az író
egy átélhető, más világba repíti őt). S elgondolkod
tató. A regényt kísérő "filozófiát" is közelhozó. A re
gény gyakran az író életéről (is) szól... Ám, Kundera
szerint, főleg nem az írótól: II ...a regény azt vizsgál
ja, mi az emberi élet a csapdában, amellyé a világ
vált" (285.p

*

Kundera, Milan (Brno, 1929 április 1) cseh író,
költő, publicista. L. Kundera neves zenetudós fia.
Filozófiát és zenetudományt tanult, majd a prágai
filmfőiskolánfolytatta tanulmányait. Ugyanitt dolgo
zott; világirodaimat tanított. 1970-től csupán írással
foglalkozik. Publicisztikai tevékenysége miatt, az
1968-as politikai események nyomán súlyos bírála
tok érték. 1975 óta Franciaországban él. Első regé
nye Magyarországon az 1967-ben írott "TRÉFA",
1968-ban Rubin Péter fordításában jelent meg,
melyben könnyed- súlyossággalleplezte le a párt
államot, ám nálunk mégis akkor csak kevesen 01
vashatták; könyvárusítási forgalomba ugyanis már
nem került, mivel a személyi kultusz csehszlovákiai
színterének ragyogó parodizálását adta, ezért be
vonták. Azóta, újabb kiadásokban hozzáférhető.

Kunderának az itt ismertetett mellett még számos
regénye van. "Az élet máshol van" (La vie est
ailleur) c. Párizsban megjelent műve (1973) elnyer
te a Prix Medicis Etrager díjat. (Szabad fordítás
ban: díj, Külföldieknek) Elbeszéléseinek,
regényeinek újszerűsége racionális, az érzelme
ken túl, főleg értelmi hatásokra apelláló stílusával,
írói megoldásaival aratott s arat világszerte elisme
rést és sikert. (Forrás: Világirodalmi Lexikon, Bp.
1979. Akadémiai Kiadó)

M. KONDOR VIKTÓRIA

Ezzel a címmel hívta versszerető
könyvbarátait a Budapesti Belvárosi
Könyvkiadó könyvbemutatójára,
1998. december 16-án a HELIKON
könyvesházába.

Gergely Ágnes: A barátság éveiből
c. kötet huszonöt régebbi és huszonöt
újabb versét Széchenyi Ágnes iroda
lomtörténész, a verseket mélyen átérző

elemző előadása vitte közel a hallga
tókhoz, s legyőzhetetlen igényüket,
hogy a kötetet tanulmányozzák.

Széles Klára a már halott Székely
János tordai születésű erdélyi költő:

Virágok átka c. válogatott versei kap
csán ismertette a költő egész életmű

vét.

Hírek az irodalmi világból

"Három költő - három könyv"

Ferencz Győző irodalomtörténész a
mindössze 26 éves ifjú költő G. I. Lász
ló: "Menekülő szonettek" c. művét ele
mezve hívta fel a hallgatóság figyeimét
egy nagyon tehetséges fiatal költőre.

Az est vezetője Mezei András
ismert-neves-költőnk; bevezetőjében

annak örömét fejezte ki, hogy e
pénz-centrikus világban ily sok költé
szet iránt érdeklődő hallgatót üdvözöl
het.

Zárszavában a hallgatóság részvé
telét megköszönve, annak a meggyő

ződésének adott hangot, hogy
napjainkban is, amikor a verseny, a
pénz, a polgárosodás a mindennapok fő

motiválója, különösen értékes a költé
szet; hiszen a költő önmagából kreatí
van teremt mindig valami újat; s ez a
kreativitás az élet minden momentu
mában fontos.

MK.V

Gergely .Ágnes újabb verseskötet
ének bemutatására februári számunk
ban visszatérünk.

(A SZERK)
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Özv. BARTlK JÓZSEFNÉ SCHUBKÉGEL
ZSUZSANNA, aki a Hunyadi uJO-ban lakott,
hosszas betegség után, 85 éves korában '98. de

cember 19-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Temetése december 28-án volt. Gyászolják: két

unokája és családjuk és menye.
Özv. BOGYA SÁNDORNÉ ORAVECZ

MARGIT, aki a Kulich Gy. u. 24-ben élt, rövid
szenvedés után 72 éves korában '98. december
28-án halt meg, temetése december 30-án volt.
Gyászolják: két gyermeke és családjuk, eltartó i
és rokonai.

BORÓK JÁNOS, aki lakott az Október 6. la
kótelepen élt, tragikus hirtelenséggeL 54 éves
korában elhunyt '98. november 17-én, temetése
hamvasztás után. Gyászolják: édesanyja, társa,
gyermekei és unokája, és testvérei.

Özv. BORÓK JÁNOSNÉ CSEREGI
JUDIT, aki lakott a Vásártéri ltp. 30/NI. sz.

alatt, hosszas szenvedés után 87 éves korában
'98 december 7-én, temetésére december 14-én

VAROSOti 1<

került sor. Gyászolják gyermeke és családjuk,
rokonai és ismerősei.

CSERENYECZ ELEK, a Bánomkerti u.6.
sZ.-ban lakott, amikor 80 éves korában, rövid
szenvedés után visszatért Teremtőjéhez '98. de
cember 9-én, temetésére december IS-én került
sor. Gyászolják felesége, gyermekei és család
juk.

DÚZS KÁROLY, lakott Vásártéri Ltp. A
ép.-ben, rövid szenvedés után, '98. december
20-án elköltözött az élők sorából. Temetése '99
januárjában hamvasztás után lesz. Gyászolják: 3
gyermeke és családjuk, élettársa, rokonai és is
merősei.

FARKAS ANDRÁS, az Eötvös u. 10.-sz.
alatt lakott, rövid szenvedés után 83 éves korá

ban '98. december 13-án visszaadta lelkét Te

remtőjének, temetése december 18-án volt.
Gyászolják: felesége, gyermekei és unkái.

HANYECZ JÓZSEF IMRE, aki lakott a Ko
rányi u.l7-ben, '98 december l-én, hosszas be
tegség után, de mégis váratlanul elköltözött az
Örök Hazába. Temetése december 4-én volt.
Gyászolják: leánya, unokája, testvérei és roko
nai.

HORNOK MÁTYÁS, aki a Sugár út
14/l-ben élt, hosszas betegség után, '98. decem

ber 13-án, visszaadta lelkét Teremtőjének 85
éves korában. Temetése december 19-én volt.

Gyászolják: felesége, gyermekei és családjuk.
HUSZKA ROZÁLIA, aki a Mátyás kir. út l.

sz. alatt lakott, 72 éves korában váratlanul az
Örökkévalóságba költözött, '98. november

18-án. Temetése Pusztaszeren volt. Gyászolják:
testvérei és családjuk, Mag Lajos atya, és az egy
házközség tagjai.

IMRE ELEKNÉ MOLNÁR MÁRIA, aki a
Kazinczy u. 13-ban élt, '98. december 22-én 53
éves korában hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése december 30-án volt. Gyászolják: fér
je, négy gyermeke, három unokája, rokonai és is
merősei.

IVÁNYI ZOLTÁN, aki a Szélmalom u. 3 sz.
alatt élt, tragikus hirtelenséggel, 63 éves korában
'98. december I6-án elhunyt, temetése december
23-án voJt. Gyászolják: két gyermeke, két uno

kája, rokonai és ismerősei.

KOLOCH JÁNOS, a Losonci u. 17-ben élt,
73 éves korában hosszas betegség után elköltö-
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zött az élők sorából '98. november 20-án. Te
metése 25-én volt. Gyászolják: felesége. két
gyermeke és családjuk.

NÉMET IMRE. aki Öregsző[őben a Szar
vasi út 13-ban élt, hosszas betegség után 79
éves korában távozott az Örök Hazába, '98.
december I8-án. Temetése december 23-án
volt. Gyászolják: felesége, két gyermeke és
családjuk.

MÉSZÁROS ISTVÁN, aki Könyves Kál
mán u. ll-ben lakott, hosszas betegség után 85
éves korában '98. december 20-án visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése december
22-én volt. Gyászolják: felesége, négy gyer-

meke és családjuk. •
Özv. POLÁNYI LAJOSNÉ CZIKKELY

MÁRlA, aki a Kacsóh Pongrác u. 2 sz. alatt

élt, rövid szenvedés után '98. december 12-én

73 éves korában lehunyt. Temetése december
21-én volt. Gyászolják: két gyermeke és csa

ládjuk.
SZEDLÁK SÁNDOR, aki a B. Molnár u.

12-ben lakott '98. december elsején 73 éves

korában hunyt el. Temetése december 7-én
volt. Gyászolják: két gyermeke és családjuk és
testvérei.

Özv. TÍMÁR VENDELNÉ ZÖLD
ROZÁLIA, aki a Bajcsy Zsilinszky u. 47-ben
élt, rövid szenvedés után '98. december 13-án

92 éves korában távozott az Örökkévalóságba.
Temetése december 17-én volt. Gyászolják

volt férje testvérei és családjuk.

Özv. TÍMÁR LAJOSNÉ KATONA
TERÉZIA. aki a Sugár út 90. sz. házban élt. rö

vid szenvedés után '98. november 20-án, 90
éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése november 26-án volt. Gyászolják:
testvéreinek gyermekei és családjuk és az is
merősök.

VARJÚ IMRÉNÉ KÓNYA KRISZTINA.
aki a Budai Nagy Antal út 22/l- sz. alatt élt.
tragikus hiltelenséggel '98. december 20-án
hunyt el 74 éves korában. Temetése december
23-án volt. Gyászolják: férje. három gyermeke
és családjuk.

VÉGER ISTVÁNNÉ PELYVA ANNA,
aki a Polányi u.6 sz. alatt [akott, '98. december

7-én hosszas szenvedés után 59 éves korában
elköltözött az élők sorából. Temetése decem

ber I l-én volt. Gyászolják: két gyermeke és
családjuk.

"EPFE" - vállalkozó
közületi-, vállalkozói-, magánrendelőknek

teljes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,
azok tervezését, szervezését,

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK
BARKAFA részlegünk igényes rendelőinekegyedi, 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.

KÉRTEN ÁRATÁNLATOT ÉS KATALÓGUST!

GYERMEKCIPŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60485-788

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig

Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig
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HUNYA ALAJOS

Vásároljon hasznos és praktikus
ajándékot itI, az üzletben.
Gyomaendrőd, Fő út 15.

Telefon: 06-20 9527-032 és
(06-66) 386-274
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Nagy választékkal,
bő árukészlettel várja vásárlói!.

Most vásárolja meg téli eszközeit'
j (Hólapát, gumicsizma, esököpeny stb)

Légnyomás - légnyomásmérés
A mezőgazdasági termelés egyik meghatározója az időjárás; az optimá

lis mennyiségű csapadék, napfény, hőmérséklet. Hozzásegítenek jobb ter
més eléréséhez. (Ezenkívül természetesen fontos a vetőmag, agrotechnika,

növényvédelem stb.) Ezért most ismerkedjünk meg az időjárás egyik ele
mével, a légkörrel, illetve a légnyomással.

Földünket levegőburok, atmoszféra veszi körül. Ennek a légkörburok
nak a vastagsága több száz kilométer. A földfelszínén sűrűbb, majd felfelé

haladva fokozatosan ritkuL Bízonyára sokan tapasztalhatták azt, hogy
hegyre felfelé haladva bedugul a fülünk és nem hallunk jól. Ez a csökkenő

külső nyomás következménye. A levegő átlagos nyomása minden négyzet
centiméternyi területre egy kilógramrnal azonos. Ez a nyomás 760 míllimé

ter magas higanyoszlopot tud egyensúlyban tartani. Az ilyen
légnyomásmérőtbarométemek nevezzük. Ilyen mérőeszköztcsak a meteo

roJógiaiállomások használnak, illetve szemléltetés, bemutatás céljából kö

zépiskolák.

A higanyos légsúlymérők kényesek, törékenyek, terjedelmes műsze

rek, ezért helyettük a lakosság dobozos fémsúlymérőt használ (aneroid.

mely aztjelenti, hogy 'ilevegőnélküli"). Ez egy fémből készült korong ala

kú, hul1ámos felületű, rugalmas doboz, amelyből kiszivattyúzzák a levegőt.

A külső, növekvő légnyomás a fémdobozt összenyomja, a csökkenő lég

nyomásra pedíg kitágul. A doboz rugalmasságából adódóan, a légnyomás

okozta változás áttételek segítségével mutatót irányít. A mutató milliméte

rekre beosztott számlap felett mozog és jelzi a légnyomás nagyságát. A

számlapon ilyen felírás olvasható: derült, változó, szép idő, eső.

Tulajdonképpen ezeknek nincs komoly jelentőségük. Ugyanis olyan értel

mezést vált ki bennünk, mintha az időjárás csak a légnyomástól fUggne l Pe
dig ez nem így van, mert az időjárás függ még hőmérséklettőL

szélerősségtől,a nap kisugárzásától stb.

Megjegyezni kívánom, hogy a lakosság körében elteijedt dobozos (sze
lencés) légnyomásmérő késve mutatja a légnyomás változását. Ennek oka

az, hogyafémdoboz tágulása, összehúzódása az áttétel miatt késve jelzi az

értékeket. Ezért felmerül a kérdés, van-e jelentősége a lakosság körében el

terjedt dekoratív, lakást díszitő dobozos légnyomásmérőnek?Válaszom,

hogy nem sok. Ma már a tévében a műholdak, a számítástechnika segítsé

gével nyomon követhetjük az időjárást (felhők vonulatát, a levegő hőmér

sékletét, ciklonok kialakulását) naponta többször is a rádióval együtt.

Saját magunk is készíthetünk etetőt fából, lopótökből. Csodálatos lát

vány, amikor a kis cinkék repdesnek az etető körül. Olyan helyre tegyük az
etetőt, ahová macska nem tud feljutni.

A pintyfélék, rigók, vörösbegyek nagyon szeretik az apró magvakat,

főtt burgonyát, konyhai hulladékokat. sárgarépát.

A
KERTBARÁT
KOR
UIENI...

Vidékünkön - erdő hiányá

ban - a kertkultúránk legjelentő

sebb énekes madara a cinegék

közül a széncinege. Hasaalja

sárgás színű, közepén fekte csík
húzódik a farktolláig. A feje fe

kete, a szeme alján fehér színű,

szárnytolla feketés, nyak alatti

része a hát felé kékeszöld tolla
zatú. A cinegék (cinkék) nem

vonuló madarak, egész évben

nálunk tartózkodnak. Egyeden

ként nagy mennyíségűrovart fo

gyasztanak el naponta, hiszen ez

főtáplálékuk. Egy fecske nya

ranta egymillió legyet pusztít el.

Viszonylag a cinegék elég sza

porák, mert évente két alkalommal költenek, és így 10-12 fiókát nevelnek

fel. (Lombos erdeink lakói a barát és kékcinege, de természetesen más éne- r--:=-=-=----------------------------.,

kesmadár is él itt.)

Hideg, havas télen a táplálék megszerzése sok gondot okoz nekik. Na
pokíg tartó ónos, zúzmarás időben nem tudnak táplálékhoz jutni, és ilyen

kor sok elpusztul közülük. Valamennyiünknek érdeke, sőt emberi _

kötelessége segitení, különösen a legzordabb, leghídegebb időszakban. Ál

talunk történő etetéssel ők tovább tisztogatják a fákat, bokrokat a kártevők

től.

A legalkalmasabb táplálék számukra a napraforgó-, dinnye-, tökmag.

Szívesen csipegetik kikötött marha, birkafaggyút, de a húsételeket is. Na

gyon ügyeljünk arra, hogy kenyeret ne adjunk a madaraknak! Ugyanis a

bélcsatomákba bejutva erjedésnekindul, és bélhurutot idéz elő. Ügyeljünk

továbbá arra is, hogy az etetés folyamatos (naponta) legyen.

Téli madáretetés
A kertészkedő, a természetszerető ember szívesen hallgatja munka,

séta, pihenés közben a madarak csodálatos énekét. Csak a hangjuk alapján
árulják el, hogy a sűrű lombok között rejtőzködnek.

Télen, amikor az ágak csupaszok, megfigyelhetők, ahogyan keresík a
táplálékot. Kártékony rovaraink nagy része elpusztul a hideg idő beálltávaL
de ugyankkor élve maradnak a peték, lárvák, bábok tömege millió számra.

Ezek a hideg alatt a fák repedéseíben, összesodródott levelekben a földtől a

fa legfelső ágvégéig megtaJálhatók.
Ha nem lennének hasznos madarak, nem teremne gyümölcs, a fák ko

paszok maradnának, mert elmaradt a téli tisztogató munka.
Egy pár adat a rovarok tömeges szaporodásáról: a házi légy szaporulata

5 hónap alatt több millió, a levéltetű szaporulatát számokban alig lehetne

kifejezni, de van olyan rovar, amely naponta testsúlyának kétszázszorosát

fogyasztja el falevelekből.

VfÍROSLItI(, Gyomaendrőd *Megjelenik havonta. *Kiadja az Endrödiek Baráti Köre Egyesület *Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd, Damja

nich LL IS. Tel, Fax: (66) 386-323 *Szerkesztök: BulaTeréz, Császárné Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton

Gábor, Stark László *Felelős kiadó: Vaszkó András *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHF/149SIBÉJI99S. *
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd,Fő út 8111

Interneten: http://www.s7ikszi.huftsk/geUert!* E-mail: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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HOL VANNAK A KATONAK...

Emlékezés 1943. január l2-re

Lapunk hasábjain újra és újra megemléke
zünk e szomorú évfordulóról! Kérdezhetné az
olvasó: Hát szükség van erre?

Igen. Szükség van' Szükséges megemlékez
nünk Mohácsra, Aradra, Trianonra, és a Doni
csatára is! Nemzetünk dicsőséges harcai mel
lett, nem feledhetjük történelmi tragédiáinkat
sem! És nem feledheti a felnövekvő ifjúság! 
"Hol annyiszor apáink vére folyt..."

Az akkori kormány a második magyar had
sereget - elit katonáinkat - küldte a keleti front
ra, hogy kikényszerítsék a Szovjetunió elleni
győzelmet. Kétszázezer fiatal volt a tét. Hiá
nyos felszerelésben, elavult fegyverekkel kel
lett volna győzniük "Bottal a modern
tűzfegyverek ellen". Beavatkozott a harcba a
milliónyi szovjet katona félelmetes szövetsége
se a 30-40 fokos hideg. Több mint l00 kilomé
teres vonalat kellett volna megtartaniuk.

Mint a sodró ár zúdult ránk az orosz "gőz

henger", tankok, katyu
sák, gépfegyverek s a
katonák szám lálhatatlan
sokasága, és a bombák
tömkelegét szórták a
RATÁK véget nem érő

hulláma. Apárnapos
szörnyűség rengeteg ha
lottat, sok-sok foglyot és
kevés szerencsés meg
menekülőt eredménye
zett.

Mohácsnál húszezer
magyar katona esett ál
dozatul, ott a Dón-ka
nyarban 120-150 ezer a
becsült áldozatok szá
ma.

Az utolsó emberig,
az utolsó töltényig! 
szólt a hadparancs.

Szörnyűség kimon
dani: talán a halottak

voltak szerencsésebbek, mert nem kellett nyo
morékon végigélni hátra lévő életüket, nem
kellett a hadifogság rémségeit elviselni, nem
kellett az éhhalál, a tífuszjárványok rettenetes
sorsára jutni.

És mi várt azokra, akik valahogy megma
radtak? Megaiázó fogadtatás az új magyar ha
talom részéről. Nemeskürty István "Rekviem a
második magyar hadseregért" c. könyvében
megemlékezik az endrődi származású Hege
dűs Istvánról, a fehérzoknis főhadnagyról.

Akinek családja engedélyért folyamodott,
hogy haza hozhassák hősi halott gyermeküket,
a vezetők ilyen véleményt adtak a gyászolók
nak: "Bár az utolsó bitang fasiszta pusztult vol
na el benne!" Hősi halottaink az új hatalom
nyelvén "hazaáruló bitangok" voltak.

Most, a II. Világháborús emlékművön ne
vük érc betűkkel kirakva olvasható. A több
mint négyszáz halottunk emlékét őrizze a hála.

tisztelet és kegyelet.
Nekünk, az időseb

beknek, a ma is élők

nek mennyi kedves
testvérünk, apánk, ba
rátunk, volt iskolatár
sunk lett áJdozattá.

Emlékezzünk, ne
feledjük öket!

Tudom, más népek
is átéltek szörnyű ka
tasztrófákat, a néme
tek, az oroszok, s
mellettük annyi más
nép milliói hulltak el,
szedte áldozatait a
Holokauszt! Hogy me
lyik volt legszörnyűbb?
Eldönti majd a történe
lem.

MARTON GABOR

SZUNNYADJ CSAK
CSENDESEN

Bányai Ernő barátomnak, aki tanárképzősként

áldozta életét a második világháborúban
(1923-1945) kegyelettel

Létharcod végetért.
Ennyi volt. Nincs tovább.
Ifjú piros véred
Öntözte szent hazánk.

Elült a harcizaj.
Néma a trombita.
Már örök béke van,
Nem dúl gyilkos csata.

Itt most a sírodon
Örök nagy béke van,
Itt minden fóldkapocs
Reccsenve szétpattan.

Sírod mélyében lenn
Szunnyadj csak csendesen!
Nálunk is béke van
a szenvedéseken.

Álmodd nagy álmodat
Öseid szent rögén,
hová sírva borulunk
a keresztfa tövén!

Eredj, még vándorolj
Csaba vezér útján,
az égi Tejúton
vad táltosparipán!

Mikor koporsódra
a hant dörögve hullt,
hősévé fogadott
Téged az égi Úr.

Kik könnyet ejtenek
jeltelen sírodra,
kik emlékeznek Rád,
nem felednek soha.

MARTON CABOR
II. Világháborús emlékmű Endrődön
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Császárné Gyuricza Éva
képviselő

Idősek Klubjában reggeli és ebéd 335 FtJnap.

szociális étkeztetés 240 Ftlnap, házhozszállítás

sai 290 Ftladag, a házigondozás óradíja: 200

Ftlóra. Ezt az emelt összeget február l-től kell ti

zetni.

Nagy "vihar" kíséretében került szavazásra a

településrendezési terv módosítása A belterület

és külterület szabályozása, a törvényszerinti át

dolgozás kavarta a vihart. hiszen jó ha tudják

kedves olvasók, hogy városunkban abelterületen

4 építési övezet van, nagyvárosias, kisvárosias.

kertvárosias, falusias, és bármilyen hihetetlenül

is hangzik, a város legnagyobb része a

kertvárosias övezetbe tartozik, legalább is az irá

sok, illetve a rajzok szerint.

Idén ünnepeljük a várossá nyilvánítás 10.-dik

évfordulóját. Elkészült az ünnepségsorozat terve,

amiről folyamatosan fogjuk olvasóinkat értesíte

ni. Január 29.-én az endrődi településrészen köz

meghallgatásra gyűlt a lakosság igen szép

számban. Mintegy 60 fő volt kíváncsi a szemétle

rakó hely műszaki és gazdasági adataira, vala

mint a piactér új elhelyezésére. Több telszólaló

üdvözölte mindkét elképzelést, de az is egyértel

művé vált, hogy jó lenne egy komplexebb terv is

meretében a városképet alakítani. Reméljük így

lesz! Egyelőre úgy néz ki, hogy a piac új helye a

tornaterem udvarán kerül kialakításra. és ha fel

szabadul az épületrész. akkor az is igénybe vehe

tő lesz. Erre viszont csak akkor kerülhet sor. ha a

Ligeti iskola tornaterme bővítésre kerül, mel1 a

gyerekek sport oktatásának a helyzete a jelenlegi

áldatlan állapotból jó lenne, ha minél előbb kike

rülne.

Amikor bevallását megteszi, a plébánián, vagy a
templomba kitett szórólapot tegye borítékba,

és a borítékra írja rá nevét, lakcímét, saját adó-
azonosító jeIét. '

ErR. a borítékot h€lXezze bevallási ív mellé.

AT
akarja

Ha Ön segíteni akar egyházmegyénk gondjain,
az egyházmegye alapítványának ajánlja fel személyi

jövedelemadójának egyik 1%-át.

A másik 1%-át, ha azzal is segíteni szeretne, a
0011 kódszámú Magyar Katolikus Egyház szöve
get kell az adóbevalláshoz kapott nyomtatványra Ír

ma,
és az előbbi borítékba helyeznie.

Otthonában a térítési

díj: 25.080 Ftlhó. Az

utca és a Falualjai holtág

által határolt terület tel

jes területét érinti a hatá-

rozat. A 2. sz. Általános Iskola és a Városi Zene

és Művészeti Iskola igazgatói állására a testület

; pályázatot ír ki. Ugyancsak lehet pályázni 600

. m
2
_es juh nyári szállás, 40 férőhelyes ló-szállás,

valamint halász-pákász tanya építésre. A pályá-

zónak cca. 2 millió forintot kell befektetnie, a be

ruházáshoz az Önkormányzat 10 millió forintot

pályázati pénzből biztosit. A pályanyertes 10

évig bérletdíj nélkül használha~a a létesitményt.

Garázssor épitésére lesz lehetőség, - megegyezés

esetén - a Vásártéri lakótelepen. A vevőknek épí

tőközösségetkell létrehozni. Az Önkormányzat a

terveket elkészíttetí, és engedélyezteti. A gará

zsokat csak az elfogadott formában lehet megépí

teni. Szép eredménnyel zárt az 1998 évi

közmunka program. Tovább folytatódott a csapa

dékviz, csatornarendszer karbantal1ása, 98-ban.

6,8 millió forintos sajáterőveL 24,5 milliós támo

gatással 104-es átlag létszám dolgozott. Meg

szüntette a testület a Katona József Városi

Művelődési Központot, mint saját intézményét,

mert egyelőre 5 évre 2004. január 3 I-ig vállalko

zási formában kerül üzemeltetésre. A kiírt üze

meltetői pályázat nyertese, az eddigi igazgatónő.

Megyeriné Csapó Ildikó lett.

Módosításra került a pénzbeni és természet

beni szociális ellátások nyújtásával kapcsolatos

rendelet. A módositás pozitiv oldala, hogya fűté-

maratoni si kiadásokhoz való hozzájárulás követi az ídei

árakat, kivéve az olajtüzelést, ott maradt a tavalyi

árszint. Rossz hír, hogy az össz-támogatásra fel

használható összeg a tavalyihoz képest nem

emelkedhet, marad a 12 míllió Ft. Emelésre ke

rült viszont az első la-

kás megszerzesere

nyújtható támogatást.

300-ról 360 ezer forint-

ra. Ugyancsak emelés

re került a Városi

Gondozási Központ in

tézményi térítési díja:

Az Idősek otthonában:

22.800 Ftlhó. az emelt

szintű Idősek

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 ára

kon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD

hogy miről tárgyalt és
döntött az Önkormányzat

.január 28.-i ülésén

A polgánn"esler röviden üdvözlése után a je

lenlévök I perces néma csendben felállva emlé

keztek a 18 elhunyt magyar fíatalra, akík aZ
Ausztriában szerencsétlenül jál1 busz áldozatai.

A \;asárnapi nemzeti gyásszal kapcsolatban az

önkormányzat külön rendeletet nem alkot, a pol

gármester és a testület bízik abban, hogy nem lesz

Gyomaendl'ödön kegyeletsél1ő magatartás.

Az elmúlt ülés óta a legfontosabb történések

beszámolója: Tárgyalt a polgármester a térség

többi polgármestereivel részben a kommunális

szemétlerakó építése, részben a nyári szúnyogir

tás, és más közérdekű kérdésekben, amelyek

összefogással hatékonyabban oldhatóak meg.

Említést érdemel még a Déli Autó Pálya építésé

vel kapcsolatos tájékoztató, amelyben 10megye

közvetlenül is érdekelt (tőlünk mintegy 30 km-re

Békés-Maőberénynéltervezik). Jelenleg egy tö

rök befektető csoport cca. 750 milliárd forintért

épitené meg a 750 km-es autópályát. A térségünk

fejlődése szempontjából kiemelten fontos lenne

ezen út megépítése.

A napirendi pontok tárgyalása

hosszú volt, majdnem este 8-ig tartott.

Közmeghallgatás keretében került

ismertetésre a térségi szilárd hulladék lerakó te

lep tervezet beruházása. A részletes ismel1etés

mind müszaki, mind él1ékbeni adatokat taI1a\ma

zott. Hét település közös beruházása lesz, (27

ezer lélekszámra számolva) 415 millió forint ér

tékben, cca. 50 évre jelent megoldás a szemétel

helyezésre. A beruházás 80%-át különböző

pályázatokon lehet megszerezni, a városunkra

jutÓ sajáterő, cca. 50 millió forint. A lakosságot a

beruházásból közvetlenül nem terheli költség, ín

kább más jellegű elvárások elé nézünk, mint pid.

meg kell szokl1Í az un. szelektív hulladékgyűjtést,

stb.

Fontos döntés volt a szennyvizcsatorna háló

zat tovabb épitése. A Kilián tér, Hatház és a Mi

csurin utcák, valamint a Népliget, Alkotmány
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GYUJTÉS AZ ÁRvíZKÁROSULTAK JAVÁRA

6-án 18 órától Szent Imre Egyházközség vacsorója
7-én 9-tó112 óráig Méhész gyülés

l3-ón 15 órától Barótsóg SE közgyülése és vacsorója
20-án 17 órától Magányosok Klubja farsangi bólja
26-án 18 órától Galambász Egyesület vacsorája
27-én 19 órától "Farsangi randevú"- bál.

10 éves a városunk címmel
vetélkedore hív a Városi Könyvtár és a Kulturális

Egyesület.
Feltételek: 3 fös csapatok jelentkezését várják,

akik közül legalább egy 18 éven aluli fiatal is legyen.
Nevezési határidő: 1999. március l. a Városi Könyv
tárban.

A vetélkedő témái megtalálhatók:
VÁROSUNK,
GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ, és

SZÓ-BESZÉD városi újságokban.

KÖZÖSSÉGI HÁZ FEBRUÁR HAVI
PROGRAMJA

Dr Weigert József
egyházi felügyelő

Ami a januári beszámolóból ki
maradt!

Mint már januári számunkban
beszámoltunk a Magyar Keresztény·
demokrata Szövetség Gyoma
endrődi Szervezete is eredményes
gyűjtést rendezett a karácsonyi ün
n~pségükön, ahol 40.000.-Ft, gyűlt

össze az árvízkárosultak részére.

TOTÁL VEGYESÁRUK

ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:

(Endrödi u. I. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-9254-663

Olvastuk. hogy az endrődiek az Az itt összegyűjtöttadományo-
emberi segítőkészség szép példáját kat Kondorosra vitte az egyház
adták; gyűjtést rendeztek az Endrődi autója. ahol minden csomagra rá
Plébánián a kárpátaljai áNízkárosul- írták: honnan küldték. Azután a
taknak. Az evangélikus közösség Máltai Szeretetszolgálat járművei

ugyan kisebb. de a segítőkészség itt vitték ki KárpátaljáriJ. Lelkészünk
is megnyilvánult. amikor mi is gyűjtést Kondor Péter tájékoztatása szerint
rendeztünk a Gyomai Evangélikus az adományok szerencsésen
Parókián az áNízkárosultak részére. megérkeztek és jó kezekbe kerül
Az adományokat a gyülekezet tag- tek, a nagy sóbányák vidékére.
jai és ismerősei adták. A gyűjtés téli Aknaszlatinán az egyháznak ad
ruházotra, tartós élelmiszerekre és ták át szétosztásra az adományo
gyári csomagolású ivóvizekre irá- kat.
nyult.

Étolaj literes: 236 Ft/1. Kimérve 210

Ft/1. Állandóan kapható, és itt a leg

olcsóbb!

: Burgonya, hagyma, alma

Kapható még:,

Káposzta, répa, zöldség,

déli gyümölcsök: narancs, banán, stb.

Egyéb áruk: Hipó kimérve 20 Ft/I,

zoknik 70,- forintért, nagy törölközök

350 Ft-ért, továbbá ponyvái<, gumi·

csizmáI< I. Oszt. 2100 Ft.

BARÁTI TALÁLKOZÓ LESZ AZ ENDRŐDlEK
BARÁTI KÖR szervezésében Budapesten.ldőpont
Március 6 délután 4 órai kezdéssel. Helyszín:
SZAMALK étterem, (ahol tavaly is rendeltük),
Etele út 68. Vacsora este 6kor, ital nélkül 700 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezni március 2.-ig lehet: Tímár Imré
nél 06·1-326-7567, Kovács Zoltánnál
368-0874, Kovácsné Oláh Irmánál 06 23
336-691. Az itthon éló'k Gyomaendrődön 3B6
323-os telefonon Császárné Gyuriaa Évánál je
lentkenenek!

VÁLLALKOZÓK BÁLJA

FONTOS TUDNI! Tisztelt Adózó!
Az adományozók által igénybe vehető kedvezmények:

Társasági adóalanyokat megillető kedvezmény:
J. Közhasznú szervezet támogatása esetén
az adomány teljes összege (100%), de legfeljebb az adózás előtti ered

mény 20%-a.
ll. Kiemelkedőenközhasznú sZervezetek támogatása esetén:
az adomány összegértek másfélszerese (150 %), de legfeljebb az adózás

előtti eredmény 20%-a.
Mindkét típusú szervezet támogatása esetén, együttesen is az adózás

előtti eredmény maximum 2~%-a.

Magán személyeket megillető adókedvezmény:
I. Közhasznú szervezet p.mogatása esetén:
a befizetett összeg 30%~a, maximum az összevont adóalap módosított

adójának 15%-a. '
Il. Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén:
a befizetett összeg 35%-a, maximum az összevont adóalap módosított

adójának 30%-a. •
Mindkét típusú szervezet támogatása esetén, együttesen is az igénybe

ve etö kedvezmény a módositott adó 25%-a.

Ajánlja jövedelemadója 1%-át a Vidovszky
Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtárat
működtető Közalapítvány Gyomaendrőd Vá
ros Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú
alapitványunknak! Adószám: 19058733-1-04.

Ha adója 1%-át már felajánlotta, de szívesen
támogatná céljainkat, a támogatás összegét az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél veze
tett számlánkra is befizetheti csekken, vagy át
utalással. Számlaszámunk:
53200125-10002089.

Alapítványunk megkapta a kiemelten köz
hasznú minősítést, s így támogatóink nagyon
ösztönző adókedvezményben részesülhetnek.

Támogatásukat elöre is köszöni:

Dr. Kovács Béla cc alapítvány elnöke és
Bula Teréz a Városi Képtár gyűjteménykezelője
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Márton Gábor

Gyulán és Szarvason végezte, s az utóbbi helyen
érettségizett. A rendkívül értelmes diák orvostudo
mányi tanulmányokba kezdett. KoJozsváron kezdte,
majd Szegeden folytatta, s végül Kolozsvá~on,sze~

zett kitüntetéses (summa cum laude) OrvOSI kepesl
tést.

Orvosi gyakorlatait Szegeden, Gyulán látta el. Itt
ismerkedett meg késóbbi feleségével, a gyomai
származású dr. Tamási Margittal, aki kedvelt gyer
mekorvos volt. Kinek nagyapja az első viJágháború-

új kenyer íze, lepergő könny sójil ban, míg testvére Tamási Géza a második
öröm-kacagás. lelki J<ábil-kö... világháborúban - az éppen most fájó tragédiaként
Isim áldjon

l
Te légy végső álmunk. évfordulós "Doni áttörés"-nél _áldozta életét hazájá

s iVildékainkba szebb Jövő!

; ért.

KOLBUSZ DOKTOREK 1952. májustól Mezőtúron telepedett Je. András
elismert sebész orvosként sokak által dicsért, lelkiis
meretes, sikeresen dolgozó műtőorvosvolt évekig.

Főnöke, - az akkor nem ritka - kívánsággal lepte
meg fiatal kollégáját, hogy előhaladása és biztos
munkahelye érdekében lépjen be a pártba.

Következetes ellenszegülésének az lett a követ
kezménye, hogy megvált kedves munkahelyétől.Az
akkor éppen megüresedett körzeti orvosi helyet pá
Iyázta meg, és el is elnyerte, miután sok endrődi, 
kik keze alatt Mezőtúr kórházában gyógyulva, - való-
ságos legendákat híreit Kolbusz doktorról. .

Késóbb többször is hívták vissza, de az addIgra
nálunk magát jó] "bedolgozó" közkedvelt orvos nem
kívánt lakhelyet változtatni

.Elóbb a Dózsa utcai Kalmár házban laktak, majd a
Megváltó Gyógyszertár udvarábólleválasztott telken
szép családi fészket építettek. Sajnos boldogságuk

A százötven évig tartó török hódoltság meg- kérész-életűvolt. A kedves, fiatal doktornő 45 éve
szűnte után az ország középsőrésze csaknem telje- sen hosszú betegeskedés után 1971-ben meghalt. Itt
sen néptelen volt. A király Európa országai~óJ hagyta csodálatos férjét és egyetlen, végtelenül sze
telepeseket hívott hazánkba. Az érkezól<et sokfele retett leánykáját, Juditot. Az anyai nagymama
gazdasági kedvezményben (föld, adókedvezmény) Trafikantné Schwalm Róza gondoskodott 1989-ben
részesítettéI<. Más népekkel együtt Németország- bekövetkezett haláláig a családról.
bóJ is népes csoportok érkeztek hazánkba. ~zek az Kolbusz doktor úr kevés ráérő idejét kedvenc szó
ország különbözőpontjain leltek otthonra. Igy ala- rakozásának, az országjárásnak, az autózásnak, és
kult ki az a népesség-megoszlási kép, mely szerint hűségesena "Fradi-drukkerságnak" szentelte.
Magyarország lakosságát a 15 millió magyaron kí- Fáradhatatlan, mélyen emberséges, mindenkinek
vül mintegy 8 millió egyéb nemzetiség tett ki. segíteni akaró munkája szívét megviselte. 1978 év
(Szerbek: rácok, bunyevácok, szlovákok (tótok), ro- vége felé betegen kórházba került. Hazatérve újra
mánok (oláhok) ukránok, sokácok, vendeJ<, horvá- munkába állt. Oregszólóbe beteghez hívták, még
tok cigányok) így lett hazánk az újranépesedés nagy nem érte el a beteget, amikor az úton erős szívroham
kohója. érte. Mire kollegája Palya József doktor úr megérke-

Elszász-Lotharingiából érkezól< a Bácskában és a zett, késő volt. A Központi Temetóben abejárattól
Bánátban, Dunántúlon, Buda környékén, de nálunk balra, mindjárt a második sor elején pihennek hűsé
Mezőberényés Gyoma területén is gyökeret eresz- ges párjával.

tettek. Az 1989-ben elhunyt "MAMIKA" is lánya mellett
Ezek sokadik generációjábóJ származott Kolbus pihen.

Miklós. [(épzett gazdatisztként a mezőgazdaságban

jelentős vezető szerepet töltött be a::- ors~~ Lányuk és két unokájuk, és akik ismerték, fájó szív
más-más vidé~~ein; Kes~th~lytóla.!~mesvarhozko- vel gondolnak ma is Endrőd nagyszerűorvosára. Ma
zel Zsombo.lyalg. Az u!obbl t,elepulesen lakva, f~!e- gam is sok hálával tartozom, amit már csak a
sége Mennmger FranCiska harom gyermeket szuIt: túlvilágon lesz alkalmam megköszönni. Addig pedig
Hildát, Ottót és Andrást. hálás lélekkel őrzöm és idézem példás életüket, a ma

András, a mi késóbbi orvosunk, akiró1 történe- és aholnapok élóínek.
tünk szól, 1922-ben látta meg a napvilágot. Az ele-
mi iskolát szüló'helyén, majd a középiskolát Makón,

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó l

. Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelö"
Te vagy a téli hó s il tavaszi zöld
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éVFORouLóK DAPCÁRA
1907. február l. Kolozsvár, Móricz, Szabó Dezső eszmeisége együttesen hatott. Utolsó évei

VERESS SÁNDOR U ? 1992. ben szemlélete nyitottabb lett. Védte, propagálta a népi mozgalom
március 4) Zeneszerző, népzeneku- értékeit. Segítette a fiatal írókat. Regényei: Fekete kenyér, Vízke
tató, zenepedagógus. A korszerű reszttől szilveszterig, A legnagyobb magyar falu, A törökverő.

nemzeti zenepedagógia mega lapo- Február ll. A BETEGEK VILÁGNAPJA. 1993 óta II. János
zásán fáradozott. Gyűjtő munkájá- Pál pápa kezdeményezésére tartják.
ból kimagaslik az 1930-as moldovai 1865. február 13. Sáregres. CSÓK ISTVÁN (t 1961. február
útja. Igen sok zongoraszonátát, ze- I. Budapest) Festő. Budapesten, Münchneben és Párizsban tanult.
nekari művet, kamaraműveket, va- 1903-tól hosszabb ideig Franciaországban élt. Üde, színes képeker
lamint énekkari műveket írt. Pl. Ka- festett hol impresszionista, hol dekoratív, szecessziós stílusban.
rácsonyi kantáta, Erdélyi kantáta, Legismel1ebb képei: a "Keresztapa reggelije", és akislányáról

Betlehemi kántáló, Kárpátokon innen és túl...Népzene tárgyú írá- Züzüről festett sorozata.
sai: Népdalgyűjtés csángó földön, Régi magyar népdalok. 191 I. február 17. Keszthely, BÁSTI LAJOS (tBudapest,

1857. február 2. Máramarossziget HOLLÓSI SIMON 1977.június l.) Színész. A klasszikus művek és a külföldi drámák
("i"1918. május 8. Técső) Festő, 1896-ban müncheni iskolájának avatott tolmácsolója volt. Kossuth díjas. (1955.)
Nagybányára telepítésével megalapította a nagyhatású nagybá- 1825. február 18. Komárom, JÓKAI MÓR ("iBudapest, 1904.
nyai művésztelepet. I902-ben a társaival támadt ellentétek hatá- május 5.) Író, újságíró, szerkesztő. Helye irodalmunk legnagyobb
sára a tanítványok egy részével Técsőre távozott. 'Tengeri jai között van. Nemzetivé tette a regény műfaját. Nemcsak az iro
hántás" c. alkotása és késői önarcképe a Nemzeti Galériában lát- dal mi, de a társasági nyelvet is formálta. 100 kötetbe gyűjtötte

ható. össze munkáit. Közülük a legnagyobbak: Aranyember, A kőszívű

1890. február 3. Gyoma, KNER IMRE (t Koncentrációs tá- ember fiai, Fekete gyémántok, Egy magyar nábob, Sárga rózsa.
bor, 1944.) A nyomdászmesterséget apja műhelyében tanulta. 1860. február 19. Bécs. HERCZOG FÜLÖP ("Í" 1925. március
Tanulmányait Lipcsében folytatta. 1907-ben vette át a nyomda 17. Budapest) Építész. Schiekedanz Alberttej együtt építette a
vezetését. 1916-tól könyvkiadó. 1923. évi göteborgi nyomdász- Műcsarnokot, a Szépművészeti Múzeumot és tervezte a
kongresszuson a világ legjobb tipográfusai közé sorolták. Milleneumi emlékmű építészeti részét.
[937-ben, Párizsban a világkiállításon nagydíjat kapott. 1844. február 20. Munkács, MUNKÁCSI MIHÁLY

1788. február 5. Tét, KISFALUDY KÁROLY (tPest, 1870. (tEnderich, 1900. május I.)
november 21.) Író, költő, szerkesztő. Megszervezte az Auróra Festő. Korán árvaságra jutott, rideg szívű gyámja aszta
KÖI1. Fay András kezdeményezése nyomán új műfajt honosított los-inasnak adta. Békéscsabán inaskodott, legénykori barátja volt
meg, a novellát. Irodalmi munkássága: Barátság és nagylelkűség Vidovszky Béla festőművészédesapjának. Az asztalos-inasságból
(dráma), Mohács (elégia), Csalódások (vígjáték), Stibor vajda Európa hírű festővé, a párizsi Salon ünnepelt művészévé, a társa-
(dráma). sági élet kedvencévé küzdötte fel magát.

1883. február 5. Apostag, NAGY LAJOS ("IBudapest, 1954. Legismertebb művei: Az ásító inas, Tépéscsinálók, Éjjeli csa-
október 28.) Író, publicista. Korai elbeszéléseinek tárgya az élet- vargók, a realista, alföldi festészet számára mutatta az irányt, de
fájdalom, a nyomor, a reménytelen szerelmi vágy. Írói munkássá- tájképei, pl. a Poros út, már impresszionista hatásokat tükröz.
ga kezdetétől megnyilvánul szatirikus humora. Dolgozott Utolsó éveiben történelmi és vallási tárgyú témákat dolgoz fel:
élclapoknak és a kabarénak is. Elbeszélései: Az isteni nő, A halál- Honfoglalás, Ecce Homo, Jézus Pilátus előtt, Milton
fej, Egy berlini lány. Novellái: Tanyai történet, Özvegy asszo- 1850. február 24. Ászár, JÁSZAl MARI (tBudapest 1926.
nyok. október 5. Színész (naplóíró) Székesfehérvárott kezdte pályáját,

1895. február 6. Nagyenyed DÉSI HUBER ISTVÁN, majd Budára került Molnár György társulatába. l 872-től haláláig
U1944. február 25. Budakeszi) Festő. Autodidakta. Viszonylag a Nemzeti Színház tagja, a kor nagy művészegyénisége.Könyvei
későn, 33 éves korában kezdett el festeni. Cézanne, a kubisták és megrázó önvallomások.
konstruktivisták hatottak rá. Korai képein előszeretettel ábrázol 1917. február 27. Budapest, DEVECSERI GÁBOR (-rBuda
agitatív céllal munkásokat mé11anias formarendben. Későbbi ké- pest, 197 I. július 31.) Költő, író, műfordító. Neki köszönhető a
pei lágyabbak lettek, de megőrizték drámai hangulatukat, exp- teljes modern Homéroszon kívül Ovídiusz "Átváltozások"
resszivitásukat. I949-ben posztumusz Kossuth-díjat kapott. Firdauszi "Királyok Könyve" c. művének fordítása. Ezen kívül

1775. február 9. Bolya, BOLYAI FARKAS, ci" Marosvásár- mintegy három tucat antik dráma. Az Odisszeusz alakjában találta
hely, 1856. november 20.) Matematikus, drámaíró. Munkássága meg szellemi példaképét.
és műszaki tanulmányai mellett művészetekkel és néprajzzal is 1747? Bercel, BESSENYEI GYÖRGY (tPusztakovácsi,
foglalkozott. Latin és német nyelvű szakmunkái és alkalmi versei 1811. február 24-én) Író, drámaíró, költő. Írásaiban hatásosan szó-
mellett hat drámát adott ki. laltatta meg a felvilágosult rendiség eszméit.

1810. február 10. Kézdimárkosfalva, BARABÁS MIKLÓS Irodalmi felfogásának központjában a magyar nyelvűségetál-
n1898. február 12. Budapest) Festő, grafikus. A magyar bieder- lította. Meghonosította a felvilágosult klasszicizmus műfaját. Mű

meier festészet legjelentősebb alakja. Kiváló portré festő, az vei: Hunyadi László, háromfelvonásos tragédia, A bihari remete,
1830-as 40-es évek szinte minden jelentősebb közéleti szereplő- me ly filozófiájának összefoglalása.
jét és művészét megfestette. Az akvarell technikát és a tájábrázo- 1886. február 28. Jászapáti, RÁCZ ALADÁR UBudapest
lást angol minták alapján sajátította el. Kitűnő önéletrajzot írt, 1958. március 28.)
melyben hűen ábrázolta kora társadalmi és művészeti viszonyait. Korunk legnagyobb cimbalomművésze. 1938-ban a Zenemű-

I912. február 10. Orosháza, DARVAS JÓZSEF Ci"Budapest, vészeti Főiskola tanára lett. Bach, Scarlatti stb. müveit átírta cim
J 973. december 3.) Író, újságíró, szerkesztő. Felfogására Ady, balomra.
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Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő)

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

Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária,

és betegek világnapja
Hamvazószerda
NAGYBÖJT l. VASÁRNAPJA
SZENT PÉTER APOSTOL
SZÉKFOGLALÁSA
Szent Mátyás apostol
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

2. Kedd:
3. Szerda:
5. Péntek:
6. Szombat:

10. Szerda:
ll. Csütörtök:

24. Szerda:
28. VASÁRNAP:

17. Szerda:
21. VASÁRNAP:
22. Hétfó:

FEBRUÁR HÓNAP ÜNNEPEI

Papszentelés Szegeden. Gyulay Endre püspök úr január 30-án. szombaton
három új papol S:lenlelt: Gyenes Csaba, Nagy Nándor és Lac:ló István diakónu
sokat.

Az új egyházközségi képviselőtestület megválasztalta legföbb lisztségviselŐIt: ismét Ungvölgyi
János lett ovilági elnök, gondnoknak pedig Ambrózi László választatolt.

Aplébános is megköszöni az előző testület munkájá!. Nehéz lenne mérlege! készíteni. ASzent
Gellért Katolikus Iskola megnyitásától temetŐink rendbetételéig sok-sok minden történ!. Köszönet érte
mindenkinek.

Továbbra is nagy feladotok várnak rónk. Nagyon nagy feladatok. Egyházközségünk problémói
nemcsak helyi probléma, hanem azt hiszem, nemzeti is: szélhúzás, közöny, elöregedés, nemzelpusz·
tulás. (l 998-bon 95 temetés, 26 keresztelő, 5házasságkötés Endrődön!l. Összefogva ohelyi önkor
mányzattal, és össz·nemzeti összefogással van remény o megmaradásra, felemelkedésre. Ne
feledjük! Az egyház pusztulása a nemzet pusztulása is! Az egyház felemelkedése a nemzetünk fel
emelkedése is!

Az idén tízéves a városunk. Az ezredfordulá küszöbén állunk_ 5év múlva 200 éves otemplo
munk. A200 éves évfordulóra különösen is készülnünk kel. Feladatainkat megtervezzük, mert csele
kednünk kell. Mo, holnap, holnapután.

FEBRUÁRI MISEREND

Hunva
Vasárnapokon: délelőtt I Q-kor. Hétköznapokon: kedden,

csütörtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenként
is, este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes
vasárnapra. Nagyböjtben keresztút, péntekenként este fél 5-kor.

Gvoma
Vasárnapokon IQ-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden

reggel 8-kor.Nagyböjtben keresztút, péntekenként délután 3-kor,
utána mise.

CsodlÍln!os az Isten, aki a sajlÍt képére és hasonlatosslÍgára teremtette
az embert. Egi és földi boldogságot szánt neki. S milyen könnyen meg
semmisülnek értékeink, odavesznek kincseink. csak egy pillanat, egtJ fele
lőtlen perc, csak egtj kis alkudoZlÍs a kísértővel ... S máris sirathatjuk
kincseinket. Isten sZlÍmlÍra nem közömbös az életünk. Keres bennünket,
i'v1egvlÍltót küld, hogy ne a halál győzzön, hanem az élet.

Isten lIem a halált akarja, hanem az életet. Jézus azért jött, hOgtj éle
tiink legtjen, és bőségbenlegtjen (fn lD, lD). Sajnos, a kísértés is bőségben

1I!!1I, s lIlég szomorúbb: bőségben vannllk bűneink is. A Iwgtjböjti idő ön
InegtagadlÍsa, akeresztútjlÍrlÍs, a böjt, a bűnbánat és a szeretet gtjakorllÍsa
igazítsa lépteinket az igazi élet útjlÍra.

Endrőd

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

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4.
Vasárnapján fél 12-kor. (február 14., és 28.) Nagyböjtben
keresztút, péntekenként este 5-kor.

Kedves Testvérek l éves korhatár miatt nem lehettek a Legyen feladatunk, mert különben Munkálkodásuk eredményéről

Először is szeretnék köszönetet testület tagjai. akár már most feloszlathassuk ön- pedig köteles időnként a teljes testü
mondani az új egyházközség képvi- Most pedig néhány szót önma- magunkat, képviselő testületűnket. letnek beszámolni. Lehet létrehozni:
selőtestü!et és a magam nevében, gunkról, egyházunkról. Úgy érzem Nincs mire várni!! Most egy hóna- liturgikus, hitoktatási, családgondo
azért a bizalornért és megtisztelteté- és gondolom, hogy katolikus közös- pig gyűjtsük ajavaslatokat, vélemé- zási, karitatív, sajtófelelős, ökume
sért-amivel megbíztak bennünket ségünk itt Endrődön is de másutt is nyeket. Javaslat-gyűjtő ládát is nikus, kulturálís, vagy akár ifjúsági
újabb 5 eszlendőrei teljesen elkényelmesedet. Fogyunk e/helyeztünk a templomban, és oda munkacsoportokat. Mindezt termé-

Itt ragadom meg az alkalmat, és és fogyunk napról-napra, 1989-ben bárki beleteheti elképzeléseit, ami- szetesen a plébános úr támogatásá
tolmácsolom azok kérését, akik lsten bőkezűsége és kegyelme révén vel segíteni szeretne, vagy szemé- val és segitésével. Feladatunk van
ugyan lettek jelölve, de a felkérést szabadságot adott hazánknak, és lyesen is elmondhatja testületí bőven. Higgadtan. összehangoltan
nem vállal ták különböző okok mi- ezen belül felszabaditotta az emberi tagjainknak. Ezek alapján összeül a és együtt.
att. Ök ezt hálásan köszönik meg lelkeket. Sajnos nem éltünk a törté- képviselő testület és a Képviselőtes- Gondolkodva. de nem siettetve.
mindnyájuknak, és Isten áldását ké- nelmi lehetőséggel, és visszazuhan- tületek szabályzata alapján elkészítí kezdjük el a munkát. Itt mindenkire
rik minden ember számára! Azzal tunk önmagunkba Ki a felelős? programját. A szabályzat szerint a szükség lesz! Vannak szunnyadó
szeretném kiegészíteni, hogy nem Mindannyian!! Isten azonban nem testület lehetőleg havonta, de leg- erők, akik arra várnak, hogy meg
lettek ugyan a testület tagjai, de fel- hagy bennünket nyugodni. Ma is alább kéthavonta gyűljön össze. Le- szólítsuk őket. Tegyük hát, és von
kérem őket az egyházközség nevé- megszólít: megtettél míndent? Gyó- het nyitott, akár zárt gyűlést. A juk be őket is, vonjunk be sokakat
ben. hogy külső segítőink és gyítottál vagy sebet ejtettél a mási- szabályzat szerint lehet és kell segí- ebbe a nagy munkába. Közössége
tanácsadóink legyenek mindenkor! kon? Felemelted vagy elmentél teni a lelkipásztor munkáját, pl. ket alkotva erősítsük hitünket. erő

Köszönjük. mellette? Megbocsátottál vagy örö- szervezéssel, lelki napok rendezésé- sítsük egyházunkat! Így talán a
Köszönetünk nem lehet teljes, kösen a bajt keresed? NEM, elég vel, idősek fiatalok foglalkoztatásá- válsággal küzdő egyházat, benne

akkor, amikor a 70 éves kort elért volt. Itt az idő, nincs többé várako- val, beteglátogatásokkal, kórházba önmagunkat megmenthetjük, fel
volt testületi tagok munkáját, fára- zás. Csak előre haladva építsük már utaltak felkeresésének megszerve- emelhetjük. Ha nem, úgy Isten aka
dozását az egyházközség javára tet- Isten országát, hísz Ö végtelenül zésével, szegények részére gyűjté- rata legyen rajtunk. Bízom Isten
ték. cselekedték. és ezt nem szeret téged is, aki most elszunnyad- sekkel. Ezeket a feladatokat kegyelmében, ígazságában és örök
köszönj lik meg! lsten adjon nekik tál, és talán mást gondolszl többnyire munkacsoportokba osztva szeretetében. Bízom a kedves test
békességet sok szeretetet szívük- Szeretném. ha az előttünk álló 5 végzi. Ennek vezetője I-I a plébá- vérek őszinte és tenni akaró segitsé
ben, és egészségben teljes hétközna- évre egy programot készítene a kép- nos által kinevezett képviselő. Ö fe- gében.
pokat. Ezt kívánom azon kedves viselő testület. Ezt nem én, sem a lelős az egyházközséghez tartozó
jelöltjeinknek is, akik éppen a 70 képviselő testület, hanem együtt az hívekből összegyűjteni munkatársa- Köszönöm:

egyházközösséggel készítsük el! il, akiket irányít, tanáccsal lát el. Ungvölgyi János
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Családunkban sokszor emlegetett téma volt •• , "Te is elmész, mint a Hugó!" Amikor meg akar-

az üldözöttség, a kirekesztettség. Mindkét szü- ONVALLOMAS tam búcsúzásképpen áldani, elrántotta a fejét és
lőm, különböző okok miatt, a társadalom ellensé- 8RAZI'LIA'80'L "Eredj a fenébe Istennel!" kiáltással elszaladt.
gének volt minősítve. De nemcsak saját Megigértem a gyerekeknek, hogy visszamegyek.
sérelmünkről volt szó, hanem mindazokról. aki- III. Add, hogy az ember és ígéretemet betartom.
ket így, vagy úgy a társadalom margójára szorí- Vallom, hogy az életem a kirekesztetteké,
tottak. Evangélikus édesapámnak Mindszenthy szolgálatára szenteljem magam bárhol is éljek a földön. Papságomat az ő evange-
bíboros volt a példaképe, a főpap radikalizmusa lizálásukkal szeretném gyakorolni.
miatt. Volt szerzetesnővér édesanyámtól a gyer- badidő tevékenység és az orientáció a támogató Istenem, tőled kaptam életemet, hogy életeket
mekek és az ifjúság nevelésének szeretetét tanul- házban. A Természet Illata Program a nagyváros segítsek. Tőled kaptam Örömömet, hogy megör
tam el. Mindkettejüktől azt szívtam magamba, egyik legismertebb munkája lett és az egyetlen, vendeztessek. Te megvigasztalsz, hogy megvi
hogy figyeljek a lelkiismeretemre, soha ne legyek érseki egyházhoz tartozó, program, amely éjsza- gasztalhassam azokat, akik szomorúak. Add
megalkuvó. elkötelezetten keressem az ígazságot, kai utcai pasztorációt is folytat. Megkezdtük egy nekem erődet, a szolgálat és az erősség lelkét.
és védjem azt meg, küzdjek az igazságtalanság rehabilitációs intézet szervezését, ahol a drogtól Légy velem, amikor a halál mezsgyéjén jarok, és
minden megnyilvánulása ellen és legyek szolidá- szeretnénk megtisztitani a ránk bízott gyermeke- a gyerekek pusztulását látom. Erősíts, hogy mun
ris. ket és fiatalokat. Ezzel párhuzamosan szeretnék kánk nyomán a kirekesztettek arca, Krisztus arcá-

Hiszem, hogy ez a családi. lelkí háttér volt az szakmailag elmélyüini a tanácsadó pszichológia nak átlényegülése legyen. Tudom, hogy amikor
alapja annak, hogy az orvosi és pedagógus i pálya területén, amely magában foglalna családterápiát Jézus a kereszten felsóhajtott "Szomjazom l " nem
vonzásának kereszttüzében a papi hivatást válasz- és krízis intervenciót is, hogy még hatásosabban annyira vízre való szomjúság volt ez, mint az ön
tottam. ahol e két pályát együttesen véltem meg- tudjak szolgálva segíteni. magát egyedül érző ember sóvárgása a szeretetre.
valósítani. és amely az ellenállás területét vélte Mindenképpen vissza akarok menni Sao Az elhagyntt gyermekek szerte a világon a szere
megadni az ateistán embertelen rendszerrel szem- Paulóba, hogy folytassam a megkezdett munkát. tetre, az elfogadásra, a törődésre, a kedvességre
ben. Ehhez minden adottság meg van: ismerősök. szomjaznak, hogy őket is embernek tekintsék.

Hiszem, és tudom, hogy ez a munka, amit munkatársak, az állandó ott tartózkodási enge- Légy velem, hogy ezt a szomjúságot kielégíthes
most felfúggesztettem Istentől való, nekem való dély. a nyelv ismerete és nem utolsó sorban a sem. Add. hogya Te nevedben az ember szolgála
és kibontakoztatja a Teremtőtől nekem adott hi- gyermekek szeretete. Szeretném megfordítani a tára szenteljem magam most és mindörökké.
vatást és talentumot. A program első lépcsője 15 éves Paulíno gondolatát, aki egyébként a Ámen.
megvalósult. Folyik az utcai pasztoráció, a sza- Crack teljes rabja, és aki csak ezt ismételgette: KARPAT! LAsZLÓ

A SZERKESZTŐSÉG

szomszédos Hunyán, de lapunkat olvassák az or
szág minden nagyobb városában és számtalan
kisebb helyen, összesen 56 helységben élő el·
származottak. Az érdeklődÖK megtalálják az
Interneten is.

Igyekszünk úiitani. Ez évben két új rava
tunk indult nem titkoltan azzal a SZándékkal.
hogy terjesszük amagyar kultúrát, sho lehel, ho
tudjuk, csipegetünk a világirodalom gyöngysze
meiből

Ajó hangulatú beszélgetésen végig kísért
bennünket Tímár Máté karácsonyi versének kél
sora, mely már-már szállóigénk:

"Hogy az, ki hinni, tenni nem mer,
Önmagá! ássa el az az ember I

Kedves olvasáink I Köszönjük abizalmat. a
sak·sak szép levelet, elismerésüket, bírálatukat.
samint látják, mi hitlünk és hiszünk az írás erejé
ben, tettünk és tesszük odolgainkat legjobb be·
látásunk szerinI és mertük a nemzeti és
kereszfényi gondalalol újságunk homlokára füz·
ni.

Ötéves lapunk aVÁ~OS(JttK

Ülö sor. balróljobbra: Hunya Alajos. Császárné yyuricza Éva, Bula Te
réz. Marsiné Giricz Erzsébet. Vaszkó András. AlIó sor, balról jobbra:
Iványi László, Tímár lvlihály, Császár Ferenc. Márton Gábor, Talán Má
tyás. Stark László, Cs. Szabó István

Január 15-én ünnepélyes szerkesztő·bizatt·

sági ülésen emlékeztünk meg arrál, hagy folyáira·
tunk ölödik évfolyomo lezárul!. Az
ünnepélyességel csak fokozta, hagy ritkán látolt
barátaink is eljöttek velünk ünnepelni. Itt volt
Nagyváradrál Slark lászlá, Békéscsabárál Cs. Sza·
bá István barátunk. De a"fehér asztal" mellett he
lyei foglaltak mindazok, akik újságunkkal
kapcso101bon vannak. Első sorban is Iványi lászlá
plébános úr, akinek segítsége nélkül nem jöhetetl
volno létre· már öt éwel ez előtt sem· újságunk.
Itt vallok azok is, akik olop lerjesztésével, előfize

lÓK gYúítésével segítenek bennünket.
Az egyébként szokásos szerkesztő·bizottsá

gi ülési azzal egészílettük ki, hogy fele/ős szer
kesztőnk rövid visszapillantás t vetett a
kezdetekre. Abeszélgetést azzal kezdte: "Hisz·
tek-e acsodákban?" Svolában, nem mindennapi
körülmények között, egy fillér nélkül, egyesek el·
néző mosolyálól kísérve a kezdeti kis 8oldal, im·
már 16 oldalon tájékoztatja olvosóinkal városunk

mindke~<naPdiairál; megkemlélk
l
eztündk nl emzldefillünln~ megörökít jük azok emlékél, akik itt éltek, alkottak, Shogy tetszik-e lap az olvasának?

peln ral, eariporto me ett Iro aml a a a szo- . k' d" d" k I' ... b' TI" H' .. k 'k I"f' "kk zt r k I" 'k t '1 zt"l es omagu mo lan gaz agitotta . llrnevet oreg I' aan Igen. ISZ egyre nove SZl eoIzeloln
rha o a ~u . akz I .0 vlasMnl vagyo a. eeskb,u lették szülálolujuknak. (lámogolóinkJ lábara, nem csak idehaza, vagyo
ogyomanY01n o es nemonam sorozalun on

Corvo Bianco Schuh Bt.

~czd?§!;o-/c~ő~éd~J/ó-'-
~6~

/lp/eo/ht//fct/t/' éd 4e~ed4ectég;bi

%/1 Cipőipari Bt.
5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
~/Fax (66) 386-896

11(30) 9457-148
Telefon: (66) 386-578

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉpíTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
I. RÉSZ. (ELÖZMÉNYEK)'

Gyoma középkori
templomáról 1330-ból
van híradásunk, amikor
Dienes nevű papját említi
pápai tizedszedési lajst
rom. Ugyanezen temp
lomról történt említés
1412 és 1413-ban kelte
zett osztályos oklevélben.
Ez a templom Minden
szentek tiszteletére volt
felszentelve. Említett ok
levél a falut birtokló gyo
mai és iktári Bethlenek (e
nemzetség utóda volt
Bethlen Gábor Erdélyor
szág és a részek reformá
tus fejedelme) s a velük
közös őstől származó
Neczpáliak között osztot
ta fel a település beIterü
letét. A két egyenlő részre
osztott falut a Sárosér viz
folyása osztja ketté, iliet
ve időszakosan vízzel
megtelt érmeder a birtok

részek hangsúlyosan kiemeit határa. A Sárosér fontos tájékozó
dási pont lehet a község település-földrajzának kutatásához.
Magam, úgy látom, hogy az 1816 évi regulációs térképen jól lát
ható, a kifejezetten feltűntetett vízfolyás, mely a mai Petőfi, Bo
tond utcán-ott megtörve a Kossuth- és Fő utcák között a
református templom és iskola között, a mai városház helyénél el
tűnőben ábrázolva levezette a keletkezett belvizet, nyilvánvalóan
a hajdani középkorban említett Sárosér. A városház előtti részen
hidat is ábrázolt rajta a térkép. Az ettől jóval lejjebb ábrázolt I\/ljrhó
árka, - amely még nyomokban ma is látható a kertek alján - szin
tén egy fok, érmeder vonalán mesterségesen mélyitettvizleveze
tő árok a Mirhóhát út - Arany János út közötti házak kertekalján.
Ezen is volt híd a Hősök Emlék útján s a Hunyadi utcán. A
magtárlaposi részről és környékéről, a házak udvaráról vezette le
a be/vizet. A templom helye szempontjából nem jöhetett számí
tásba, mert régészeti lelet s oklevél ezt semmiképpen nem tá
masztja alá. Szükséges volt e két vízfolyás ismert adatait
rögzíteni, mert az 1412 évi oklevél határozottan azt közli, hogy
Mindenszentek tiszteletére felszentelt plébániatemplom a
Nagy-Körös és Sárosér partján (tehát szögletében) áll. Az általam
Sárosérnek meghatározott, 1816 évi térképen is feltüntetett vízfo
lyást a 19. század közepéig több helyi forrásban Dancának,
Dancaárkának is nevezik (érdekes, hogyaMirhó, Danca vidékün
kön időszakos, pocsolyás vízfolyást, vízállásos helyeket jelent).

A táj korai reformációja ellenére (Mezőtúron már 1540-es
években erős református egyház volt) 1552-ben Gyoma papja
még hozzájárult a tridenti zsinatra utazó követ költségeihez.
1594-96 között a többi környékbefi településsel együtt Gyoma is
elpusztult. Ezt nevezték "második tatárjárásnak", amikor is az
úgynevezett tizenötéves háború egyik "epizódjaként" egy tatár
segédcsapat végig dúlta a Tiszántúlt. 1634-ben már egy megálla
podott, megerősödött református egyházzal rende1kező település
tűnik elénk, amikor is a szatmári zsinaton Diószegi Andrást rende
lik ide prédikátornak. 1685-ből arról van adatunk, hogy Gyoma

Solymossy Boldizsár nevű református prédikátora olyan
nyomorban volt, hogya (mező) túriaktól kért alamizsnát. Még ta
lán ebben az évben, de 1686-ban mindenképpen "elfutottak".
Megkezdődtek a "felszabadító" harcok. Az osztrák katonai pa
rancsnokság Gyula környékét hadműveleti területnek nyilvánítot
ta és a lakosságot "felparancsolta" a Felső-Tisza vidékére.
Mindezt azon egyszerű oknál fogva hajtatták végre, hogy az ost
romlott török katonaság ne találjon hadtáputánpótlást messze
környéken.

Ennek ellenére mindenképpen voltak, akik a "zavaros idők

ben" is lakóhelyeik "határain tekergettek. (Gyoma, Körösladány,
Dévaványa, Szeghalom, stb) Ezekről egyre több feljegyzés ke
rült napvilágra. Gyomán a királyi kincstartó 16g8-ban (Gyula vára
visszafoglalása után) húsz elpusztult házhelyet számlált össze,
de a templomról nem tett említést. 1701-ben néhány család újra
megülte e régi faluhelyet, mert "visszahívogatta őket a meglehe
tősen épen álló régi templom," de két év múlva futniok kellett a
minden eddigi kegyetlenséget felül múló rác katonaság elől, akik
osztrák zsoldban bűntető "hadjáratot" hajtottak végre. Ekkor már
megkezdődött II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc. A
nagyságos fejedelem Gyula környékéről a lakosságot újfent a
Felső-Tiszavidékre parancsolta védelem alá. E vidék védelméről

nem tudott megfelelő haderő hiányában gondoskodni. H07-ben,
vagy 1708-ban megint megkísérelték Gyoma falu benépesitését,
csakhogy ekkor sem lakhattak itt tovább két esztendőnél, mert az
aradi és gyulai rác katonaság megint végigdúlta a vidéket. Siker
telen volt Károlyi Sándor által vezetett hadjárat s Gyula vára ost
roma. 1709-17 között "hivatalosan" lakatlanul állt Gyoma falu. A
gyomai Református Egyház régi iratai között következő feljegy
zések vannak;" ...újólag megülték ezen lakhelyet az 1717 ik év
Szent Mihály napja (Megjegyzés: Szept. 29.) előtt két héttel
Kisérről jövén Nagy István, utódai a mai Csath Nagyok, Balog Ist
ván, Makcsali István, ki Czeglédre származott és maradéki most
is ott vagynak, és Bíró János". "Ezen földnek az ellenség ti. a tö
rök és tatár által lett elpusztítása miatt lakosai szétszéledvén, is
mét kezdték megülni elébbeni és új lakósok 1717. Mindszent
havának (Megj: november) 8-ik napján. Egy családi krónika sze
rint..."1717 Mindszent havának 8-k napján...amelyben béjöttek
egynehányan ide Gyomára. Kik megtelepedtek, ahol most a rév
laposon van az őrház és tavasszal jöttek errűl a Körözsön." Az
első "hivatalos" kamarai összeírás szerint a prefektus 1719-ben
27 viskóban (nyilván föld házban) meghúzódó református és
evangélikus (együttesen protestáns) családot talált Gyomán.
Annyi erejük sem volt, hogya romladozó régi templomukat kija
víthatták volna, hanem egy nádfalú házban tartották az "isteni
tiszteletet" .

A 18-század elejéig fennállt középkori eredetű téglatemploma
- a legutóbbi idők vidékünkön történt templomfeltárásai alapján
más anyagú nem lehetett - eltűnik a szemünk elől. A továbbiak
ban ellentmondásos feljegyzésekből még lehet ráutalásokat kiol
vasni, de pontos helyét immár csak alapos régészeti feltárás, s az
azt megelőző kutatómunka tisztázhatná.

A következőkben majd hiteles források - Békés vármegye ne
mesi Közgyűléseinek iratai, Gyoma Nagyközség iratai, a Gyomai
Református Egyház iratai és családi iratok, szóbeli hagyomá
nyok-alapján igyekszem a gyomai református gyülekezet templo
mainak történetét végig kísérni s majd a jelenleg is fennálló
"nagytemplom" építésének történetét is röviden vázolni.

cs. SZABÓ ISTVÁN
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MINDENT EGY HELYEN/
A PIKTOR BOLTBANI

Gl,)omaendrőd. Fő út 204.
(Telefon: 66/386-61 l)

BULA TERÉZ

"Méneseknek nyargaló futása

Zúg a szélben, körmeik dobognak,

A csikósok kurjantása hallik

S pattogása hangos ostoroknak."

jeleneteit, alakjait, amelyeket új, a maga

tapasztalatából, fantáziájából eredő tar

talommal gazdagít a művész: a komótos

kisbérest, a betyárt, akinek "háta megen

farkas, feje fölött holló", s láthatjuk a

keresztúton álló feszületet, amint a pléh

Krisztus felé is kiterjeszti óvón karjait 

s előttünk dübörög az Alföld-ből a mé

nes:

Kaphotók:
-Festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszómok, csovorok, szegek,
- ragosztók, zórok, vosolósok, és linóle

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁ. ,'. Z
RAGASZTÓK, FUGÁZÓ~r

Nem illusztrációk ezek a képek, al

kotójuk lelkéből születtek egy vissza

hozhatatlanul elsüllyedt világból, amely a magyarság és az endrődiek

kollektív tudatában mégis mélyen és igazul a miénk.

Jól szolgálja az emlékezést, a képek mondanivalóját Hevesi Nagy Ani

kó értő és ötletes rendezése, amely egyrészt követi a művész fej lődését az

első - már érett fővel megtett - lépésektől a nagy megfigyelő-képességről

és színes ceruza technika tökélyre fejlesztéséről tanúskodó Vihar a pusztán

című kép csikós jelenetéig, másrészt egyfajta tematikus rend szi':rint szer

vezi egységes látvánnyá az alkotásokat. A képek hangulatát csak erősítik a

falra akasztott eszközök a nagy favillától a kolompon át a karikás ostorig.

Kívánjuk, hogy a művész még sokáig legyen a mi élő, közös emlékeze

tünk megszólaltatója, s adja át emlékeit és nagyapjától - a szintén festő

Uhrin Pétertől - öröklött tehetségét a dédunokák nemzedékének is.

UHRIN PÁL KIÁLLÍTÁSA
(

Január 22-én a Katona JózsefMű

velődési Központban megnyílt Uhrin

Pál "Emlékeím" című önálló kiállítá

sa, amely február 5-ig látogatható.

Az ország minden részéből össze

sereglett rokonok. barátok, ismerősök

nagy szeretettel köszöntötték az alko

tóereje teljében lévő művészt. Mint

azt Megyeríné Csapó Ildikó, a Műve

lődési Központ igazgatója 'elmondta;

akiállitás tíszteletadás a művésznek;

de tisztelgés a Magyar Kultúra Napja

előtt is, amelyet ezen a napon ünnep

lünk annak emlékére, hogy Kölcsey

176 éve e napon öntötte végső formá

ba a Himnuszt.

Rövid megnyítójában dr. Ugrín

Emese művészettörténész a rokonságból és endrőd í származásából adódó

személyes kötődését emelte ki a művészhez és az általa ábrázolt, már eltűnt

falusi yilághoz, paraszti életformához. Hangsúlyozta, hogy milyen fontos a

mai világban nagyapáink, dédapáink életének, szokásainak ismerete. A ha

gyományok ápolása, továbbadása akkor is fontos, ha mi magunk már nem

élünk, mert nem élhetünk benne.

Továbbszőve a gyökerekről és identitásról kifejtett gondolatait, való

ban, ezekre mint egyéneknek is nagy szükségünk van, de az egységesülő

modem világban a nemzeteknek is szüksége van a maga sajátos identitásá

ra, hogy ne beszűküljön, hanem színt vigyen a nemzetek, s az azokat alkotó

népek kavalkádjába. Az emberi civilizáció gazdaságilag, technikailag egy

ségesül, ez elkerülhetetlen folyamat, de kulturális önazonosságát minden

népnek őriznie kell, Az egymás kultúráj ának megismerése, tisztelete egyes

elemeinek átvétele nem oldódhat fel egy "multikulturális", jellegtelen ke-
..-----------------------;-----,

verékben. Csak bartóki értelembe vett tiszta forrásból merítve gazdagod-

hatunk egymásból és egymás által.

Ennek a tiszta forrásnak egy cseppje Uhrin Pál művészete. Ebben a

cseppben tükröződnek emlékei az azóta eltünt paraszti lét jelenetei. Ahogy

Kerékgyártó István kritikus rendhagyó tárlatvezetésében mondotta, ez a

művészet az, amelyer naiv művészet körébe szokás sorolni. Talán helyén

valóbb a népi kisrealizmus kifejezés, mely három forrásból táplálkozik: a

művész gyermek- és ifjúkorában még eleven falusi, tanyai életformából;

(gondoljunk itt a gazdálkodás, a földművelés, állattenyésztés jelenetit áb

rázoló Cséplés, Asztagolás, Szénahordás, Boronálás című képekre, vagy a

Fejés, Szoptatás és a Pásztorélet c. alkotásokra). A másik forrás az előbbi

ből ered, a közösségi lét, a falusi ünnepek, a farsangi mulatságok, disznó

torok, a vásárok, sokadalmak mozgalmas világa. Ennek képei közül a

Lóvásár címűt már láthatta a közönség az Öszi Tárlaton. A harmadik

vissza-visszatérő forrás a paraszti lélekhez oly közeli, s ezért gyakran nótá-

vá, sőt népdallá lett Petőfi versek világa. Láthatjuk, a Puszta Télen, c. vers '-- ----'

Az blak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

Garancia!
Minőség!

Kedvező ár!

c;e&(!~:

GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359
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Kétségbeesett szülői meg-M ' d 00 k °ll'k k (Hiszen már "csak" a víz, vil-
keresés nyomán indultam el egker eztu az l ete ese et... lany szerelvényezése volt hát-
feltérképezni az "Érted va- ra) Mindennel elszámoltunk az
gyunk" alapítvány létrejöttének, célkitűzéseinek körülményeit. utolsó fillérig, minden hitelünket kifizettük. (Szeretném hang
Amit találtam, az mélyen megindított. A rendelkezésemre bo- súlyozni, hogy a kuratórium egyetlen tagja sem vett fel sem
csátott információk nyomán egy lelkes kis csoport fáradságot, bért, sem tisztejetdíjat, de még utazási költséget sem.) Megma
lehetetlent nem ismerő, példa értékű küzdelme tárult elém. radt pénzünket a legkedvezőbb kamatozású betétben helyeztük

Az alapítvány 1992 márciusában 12.000 forint alapítói va- el, az OTP-né, s ez ma I millió forint körül van. Ma már az inf
gyonnal jött létre, amit az alapítók Balogh Károlyné, Lévai lációt figyelembe véve 4 millióra lenne szükségünk a befeje
Éva, Csorbáné Balogh Éva és Homok Andrea egyenlő arány- zésl1ez. Továbbra is figyeljük a SANSZ pályázati újságot, s ha
ban fizettek be. Az alapítvány célja: értelmi fogyatékos és moz- egy megfelelő kiírást találunk, újra megpályázzuk.
gáskorlátozott személyek kreatív segítése, anyagi támogatása, Dr. Varga Géza gyermekorvos így nyilatkozik:
intézeti elhelyezésének segítése, önálló intézmény működési - Én a szakmai rész irányítását vállaltam, és sikerült is kap-
feltételeinek kialakítása. E célkitűzések - különösen az utóbbi - csolatot teremteni egy minden speciális szakmai igényt kielégí
és az igen szerény alapítói vagyon ismerete akár elnéző mo- tő teammel, akik gyermekpszichológusokból, pszichiáterekből,
solyra is fakaszthatná az embert, de mint látni fogják, volt idő, gyógypedagógusokból állnak és alkalmasak ezeknek a szelle
amikor szinte csak egy hajszálon múlt, hogy mindez még nem mileg nagymértékben károsodott gyerekeknek a foglalkoztatá
valósult meg. A fenti alapítók mind kurátorok is lettek egyben, sára, hiszen nekik is vannak fejleszthetőképességeik, lehet őket
a kuratóriumot II főre bővítve a fogyatékos gyermekek szülői rajzoltatni, vagy egyéb manuális foglalkozásokon képezni, szá
közül. Elnökük dr. Varga Géza gyermekorvos lett, aki hivatásá- mukra is elérhetők pozitív élmények. Városunkban és közvet
nak elkötelezettje és "él-hal" a gyermekekért. Az alapítvány len térségében mintegy 25-30 gyerekről van szó, és nagyon jó
gazdasági részről dr. Csorbáné Balog Évát kérdeztem: lenne, ha helyben tudnánk őket képezni, foglalkoztatni, akár

- Hogyan tudtatok akár csak elindulni is ilyen alapítói va- napközis, vagy bentlakásos rendszerben, mert Békéscsabára
gyonnal, s meddigjtttottatok? vagy Tarhosra történő hetenkénti utazásuk - ami tömegközle-

- Pályáztunk és pályáztunk, és rendre-másra meg is nyertük kedési eszközzel nem oldható meg - mérhetetlen terhet ró a szü
az igen tekintélyes összegű pályázatokat. Három és félmillió lőkre. Itthon maradásuk pedig fejlődésüketlehetetleníti el, arról
forint - ez volt a legtöbb - a Népjóléti Minisztériumtól, ez lénye- nem is beszélve, hogy gondozásuk teljes embert kíván, vagyis
gében annyi, amennyiért a Tüzép tulajdonában lévő házat meg- munkavállalásra nem is gondolhat az a szülő, aki ily mértékben
vásároltuk, de időbeli csúszás volt, vagyis a pályázatot később fogyatékos gyermekét otthon ápolja. Nagyon nagy gond az ala
nyertük, de a vétel igen kedvezőnek Játszott, - bár nem volt ez a pítványban a befejezéshez szükséges pénz hiánya. Az önkor
kis pénz az akkori viszonylatban - így pályáztunk a Munkaerő mányzat december elején eljuttatott hozzám egy pályázatot,
Központnál, s itt 3 millió visszatérÍtendő támogatást nyertünk. ami egy nyári egyhetes táborozást tesz lehetővé a Körös-par
Nehezen, szinte borotvaélen táncolva tudtuk lebonyolítani ezt a ton, napközis rendszerben. A már említett szakmai team, a gye
vételt, de szerencsére az Önkormányzat, illetve az akkori Kép- rekek, a szülők, s mi így újra közel kerültünk egymáshoz, újabb
viselő-testület nagyon pozitívan állt munkánkhoz, és 1.800.000 lendületet adhat az együtt gondolkodás a hogyan továbbról.
forint hitelt nyújtott. Ennek segítségével tudtuk áthidaIni az Végül idézek az egyik szülőtől, Kiss Jánosnétól:
időbeli csúszást, amikor pedig az Állami Fejlesztési Intézettől - Nagy örömünkre volt az Alapítvány beindulása, több ok-
is elnyertük a két és félmiii ió forintot, akkor a ház belső rendel- ból is. Először is helyben van, másodszor részben a szülők is
tetésszerű szerkezet átalakításához is hozzáfoghattunk, vagyis mentesülhetnek a súlyos tehertől, de főleg a gyermekeink fej lő

minden ajtót, lépcsőt, küszöböt stb. úgy kellett átalakítani, hogy dése biztosítva lenne. Továbbra is bízunk, hogy a pénz össze
a mozgássérültek is, akár tolókocsival is, használhassák. Nyer- jön, és megvalósul az elképzelésünk, összejön a nyári tábor.
tünk a József Attila Alapítványtól 300.000 forintot a Nemzeti Az "Érted Vagyunk Alapítvány" bakszámJáját az OTP
Ifjúsági és Szabadidő Sport Alapítványtól pedig 200.000 forin- Bankban Gyomán kezelik. Számlaszáma:
tot. Az átalakítási munkálatokra a Schwalm és társa Bt adta a 11733120-20007377. melyre évközben is bármikor szívesen
legkedvezőbb ajánlatot, és nagyon sok mindent társadalmi fogadunk adományokat. Kérem azonban azokat az olvasóinkat,
munkában végeztek. Segítették a szülők is, amit tudtak, és mi akik még nem kötelezték ej magukat más alapítvány, vagy tár
mindnyájan saját barátainkat is mozgósítva nagyon sok min- sadalmi szervezet felé, hogy ha nincs szívükhöz közelebb álló
dent szinte ingyen, vagy igen kedvezményes áron csináltattunk jótékonysági cél, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk
meg. Bár a pályázaton nyert összegekhez nem hasonlítható a la- l %-át erre a nagyon nemes célra. Alapítványunk adószá
kossági támogatás nagyságrendje, de meg kell említeni ezt is, ma: 19061498-2-04. Ezen túlmenően bárki, akár ötletet, bár
részben mert erkölcsileg nagyon sokat jelentett nekünk. Ren- milyen anyagi segítséget tud nyújtani, keresse meg a
deztünk sportnapokat a Körös-parton és egyéb jótékonysági, if- kuratórium, vagy szerkesztőségünkbármely tagját. Gondoljuk
júsági rendezvényeket is, és ebből cégek és más vállalkozók is meg, minden ember kerülhet élete során kiszolgáltatott helyzet
kivették részüket. Megható volt, hogy nyugdíjas, idős nénikék be átmenetileg, hiszen kiszolgáltatott a gyermek, míg nő, de ez
J 00-200 forintokat fizettek az alapítvány számlájára. A szülők egy természetes állapot. Kiszolgáltatottá válunk, ha betegek va
is segítettek, téglajegyeket árultak. Haladt minden lendülete- gyunk, s mások ápolására szorulunk, mindez szerencsére álta
sen. Azt reméltük közel a cél, s ez lelkesített. Írtunk levelet lában csak átmeneti állapot. Kiszolgáltatottá válhat sok idős
Göncz Árpádnénak, személyesen mentünk el az akkori Okta- ember, ez már szomorúbb. De van annál szomorúbb, megrá
tásügyi Minisztériumba. Felkerestük Latorcai János képviselő zóbb állapot, amikor valaki születésétől a haláláig kiszolgálta
urat is. Az első keseserű csalódás akkor ért bennünket, amikor tott? "Legyünk hát értük", de legalább tegyünk értük, ki mit
megváltozott az Áfa-törvény, így az adóhatóság elutasította ké- tehet!
relmünket s ezért csaknem kétmillió forinttól estünk el, ami
eredeti tervünkben szerepelt, s elég lett volna a befejezéshez. Marsiné Giriez Erzsébet.
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HÍREK ERDÉLYBŐL
Az RMDSZ-nek mint érdekvédelmi szervezetnek hatásköre lenne

ügyeink intézése.

Január 9-l O. MAGYAR SZÓ
Barabás Miklós Kiállítás nyílt Bukarestben
Január l2-én délben a Bukaresti Román Szépművészeti Múzeumban

megnyilt a tavalyi sepsiszentgyörgyi centenáriumi tárlat után Barabás Mik
lós festőművész gyűjteményes kiállítása. A rendezvény fölött Nadia
Constantinescu és Göncz Zsuzsanna a román illetve a magyar államfők fe
leségei vállaltak védnökségel.

Kovács Imre RMDSZ-elnök Mezőlelki

ui.: Vállalom a/elelősségel a/enliekérl

*
Tőkés László püspök kezdeményezésére református központ épül Te-

mesváron. Az (lj Ezredévre keresztelt nagyszabású beruházás anyagi hátte
rének megteremtése érdekében erdélyi művészek munkáiból tartanak
műtárgyaukciótjanuár 23-án a Kolozsvári Magyar Színházban.

TALLÓZÁS
AZ ERDÉLYI

LAPOKBAN

" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly,1925.

Január 12. BIHARI NAPLÓ
Január 6. MAGYAR SZÓ "KRISZTUS VILÁGOSSÁGA "az újesztendővelmásodik évfolyamá-
Iskolaavaló Borzonlon ba lépett a Csíkszeredán megjelenő folyóirat, mely tájainkon egyre népsze-
A borzontí általános iskola december utolsó napjaiban ünnepélyes ke- rűbb lesz. Koncsag László a szerkesztőbizottság tagja a szeredaí központi

retek között felvette Gaál Tamás pap nevét, aki az első borzontí iskolát és plébánián így jellemezte a lap elmúlt évét: - Igyekeztünk eljutni minden ka
kápolnát megépítette l926-ban, s a két vílágháború között haladó szellemi- tolikus családhoz, minden korosztályhoz. Katolikus hitünk két erdélyi
ségével meghatározó szerepetjátszotl az anyanyelv és az öntudat ápolásá- nagyságának Márton Áronnak és Veres Ernőnekemlékére ajánlották folyó
ban a vidéken. Emléktábla és iskolaavatót megtisztelték jelenlétükkel a iratunkat a csíkiak. Az állandó rovatok - Példaképeink a szentek, Fiatalok
megyei tanács a helyi önkormányzat és az alfalvi iskola küldöttsége, a nak, Hírek mellett hely van egyes plébániák életének bemutatására is. Híres
borzonti iskolával testvériskolai kapcsolatot ápoló békéscsabai Savio Szent kegyhelyünk, Csíksomlyó jobbára szellemiségévd van jelen a lapban.
Domokos katolikus iskola küldöttsége. Váradi vonatkozásáról annyit, hogya legutóbbi két számban megyés püs-

pökünk, Tempfli József írásai olvashatók.
Január 9-10. BIHARI NAPLÓ
Nyílt levél Markó Béla szövetségi elnökhöz (részlet) *
Rendezni a jövőtl Ha ez az ország valóban része akar lenni a civilizált Immár évek óta töretlen hagyomány szerint, a Királyhágómelléki Re-

Európának, ideje úgy is gondolkodni. Miért lenne jó nekünk ez az élet, formátus Egyházkerület új évi fogadást adott a Lorántffy Zsuzsanna Gim
me ly még a létminimumot sem biztosítja, más népek ennél kevesebbért is názium Köleséri Sámuel Termében. Szilágyi Andor köszöntőjeután Tőkés

lázadtak már fel. De mi nem vagyunk lázadók, sem terroristák. De az azért László püspök szólott a megjelentekhez. Csűry István generális direktortól
nem aztjelenti, hogy meg vagyunk elégedve a sorsunkkal. Pedig sokan úgy Tempfli József római katolikus megyéspüspök vette át a szót. Az RMDSZ
vélik, hogy ez rendjén van. Húzzuk be a farkunkat és nyalogassuk a sebein- nevében dr. Csapó I. József szenátor mondott beszédet.
ket, mer ezen már nem lehet változtatni? Én nem hiszek e gyáva belenyug- Ezt követően a hagyományoknak megfelelően a Közjó szolgálatában
vásban, mert ez nem emberi élet. Mi jobb sorsot él·demlünk. jogainkért rég díj átadására került sor. Az idei díjazottak a Palló együttes tagjai - Molnár
megharcoltunk az évszázadok során. Elvárjuk azoknak ajogoknak a betar- Szabolcs, Köllő Gergely és Mayer Róbert voltak.
tását a román kormánytól.

,
Az emberi szervezet a ORVOSI TANACSOK is eltart, azért végzünk utána rendszeres ellenörzéseket, hogy oz

kültakaró, a bör melleN, esetleges visszaeséseket jó eséllyel tudjuk gyógyítani.
legnagyobb felületén a Atüdöbetegséggel kapcsolatos tudnivalók Az 1970'es évektöl feltünöen szaporodoN a tüdödaganotos
légzörendszeren át érintke- betegségek száma. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogya do·
zik a külvilággal. Anagy fe· Amúlt században, a század elsö felében még a tüdögümö- hányzásnak és atöbbi légszennyezésnek van ebben döntö szere·
lületű légutokon, a tüdön ót kor volt a legelterjedtebb lefolyású, és kimenetelű tüdöbetegség. pe. Ha csökkenteni akarjuk a tüdörákban való megbetegedés
zajlik állandóan oz oxigén- Sokóig csak szonolóriumi kezelés odON némi gyógyulósi esélyt, esélyét, el kell hagynunk a dohányzóst. Alegkisebb vérköpés
csere, így frissülnek ovörös- majd aStreptomycin 1944-ben történt felfedezése, és 1946 utóni esetén kérjünk tüdögyógyószati kivizsgálóst. Nehezen gyógyuló
vérsejtjeink afelveN alkalmazósa, az Isomicid 1952 utáni bevezetése, és az országo- hörghurutos megbetegedések esetén szintén!
oxigénnel, egyben leadjók a san kialakítoN hathatós intézkedések után az 1960-as évek vé- Akorai stódiumban felfedezeN tüdörók műtéti gyógykeze
széndioxidot. Az ember ól- gére megszűnt Magyarorszógon a tüdögümökor népbetegség lése teljes gyógyulást, vagy hosszú ideig tartó panaszmentes túl
landóan alkalmazkodni mértéke. Az 1980'as évekig tovóbb csökkent az új !üdögümökó- élést biztosít. A sugárterápio és chemotherápio különbözö
kényszerül a külvilág hoz, ros megbetegedések száma. Napjainkbon föleg a rossz szociális módszerei is számoNevö túlélést biztosítanak.

így a levegö változásaihoz, szennyezödéseihez. A levegö- körülmények közöN élök körében ismét növekedik az új gümö- Adohányzás és a levegöszennyezés sok idült légúti betegsé·
szennyezödés egyre fokozódik. Az emberi szervezet kimeriti mű· kóros megbetegedések száma. get alakít ki, és lart fenn. Ezek rendszeres orvosi kezelésre, gon-
ködési tartalékait a levegöszennyezés óltal okOZOl! kórosodósok Asúlyos betegség kialakulását azzal elözhetjük meg, minél dozásra szorulnak, de mindenek e!öNa dohányzás elhagyása is.
következtében. Anyugati iporvilág a környezetszennyezö tech- többen megyünk el a rendszeres tüdöszűrésre. Ha valakit a tüdö· Az allergiás eredetű betegségek, aszénanótha és tüdöaszt
nológiákat a hozzánk hasonlóan elmaradoN országokba telepíti. szűrés nyomán kivizsgálásra behívnak, ne vegye zoklatásnak, ma részben a levegö és környezet·szennyezödés következmé·
Az eredmény az, hogy országunkban is meredeken növekszik a ne essék kétségbe, sokszor csak arról van szó, hogy kisméretű nye i. Ezek a betegségek jó gyógyhatóssal kezelhetök,
légúti megbetegedések száma. ernyöfényképen nem lehet pontosan megítélni, hogy van-e el- véglegesen nem gyógyíthatók. Az asztma betegség az új gyógy·

Mint minden betegség gyógyitósánál, atüdöbetegségek ke- változás a tüdöben, és ezért szükséges úiabb nagyformátumú szerek hatásának köszönhetöen megszelídült, egyre ritkábbak
zelésében is döntö szempont, hogy milyen korón kezdik el a felvétel elkészítése, hogy a diagnosztikus problémát tisztána. az életveszélyes rohamok. Tüdögondozónkban meg vannak az
gyógykezelést. Akorai felderítés egyik eszköze a1üdöszürés, a Napjainkban a frissen felfedezett tüdögümó'kóros be- asztma kivizsgálásának ajál bevált gyors módszerei, oz így feIáI
másik az, hogy mór a korai betegségtünetekkel is orvoshoz, tü- tegségek gyógyszeres kezeléssel jól befolyásolhatók, lítoN diagnózis alapján irányítani tudjuk a beteg aNhoni gyógy-
dögyógyászhoI fordulunk. gyógyíthatók. Agyógyulás hosszú hónapokig, esetleg egy évig kezelést.

Dr. Bánki Gyufa
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Kész is van már. Jaj, de mókás'
Lám, mi lett a tél havából!
Olyan mintha most jönne
A farsangi karneválból.

Csillaghímes ruhájára
Gombot is rakunk egy párat,
Söprűt adunk a kezébe,
Szájába meg pipaszárat.

Építünk egy nagy hóembert.
Sárgarépa lesz az orra,
Kalapja meg ez a fazék.
Az se baj, ha kicsit csorba.

Hahó! Hahó! Lehullt a hó'
Gyerünk a rétre gyerekek'
De, hogy a dér meg ne csípjen,
Sálat, meg sapkát tegyetek!

TALÁLÓS KÉRDÉS

Hóhullása hizlalja a pocakom,
Attól lesz még kerekebb akobakom,
Nem eszem mást, csak dermesztő hideget,
Selpárolgok, ha megjön a kikelet.
lyukas fazék akalapom,
Fekete szén a szemem,
Te vagy a legokosabb, ha
Kitalálod a nevem.

A mesét és a verset írto: Ivónyi Mória

~ .•~

Jóska meg a Bogáncskirály IV.

Tevékenységeinket piacképes áron kináljuk
0' Magas és mélyépítési munkák. generál kivitelezése - tervezése
o- Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
<2- Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók,

lnterspan bútorok)
Gr Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, [nterspan

búwrlap szigetelőlemezek, kaJ1onplasztlemez...)
(fr Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu. keretes állvány. útpanel. .. )

ft! IB] 5500 Gyomaendrőd,
~ Ipartelep út 3.THERM lJ X 'Áf'T/F: 66/386-614,386-226

~ plTei'PARI SZÖVETKEZET

- Csakhogy Jóska lettem újra! - örven-
dezett kis mesehősünk. Csak
Tüske-Böske-Marikát sajnálom!

- Itt vagyok csendült meg Marika is
merős hangja, és Jóska rögtön tudta,
hogy megint a varázsló segített.

- No csakhogy Te is megmenekültél! 
kiáltott boldogan Jóska, - gyere, fogócs-

Szegény Jóskán egyszeriben szorulni hogy nincs már idő szabásra-varrásra, kázzunk.
kezdett a bő selyembugyogó. Mi lesz, ha mert itt a Bogáncsbíró, ő fogja összeadni Marika ugyan nem értett az egészből

őt választja ez a hájgombóc királyné? a házasulókat. Hívjátok a lányomat! semmit, de azért, uccu neki vessd el ma
Még megteszi tényleg udvari bolondjá- Ám egyszeriben csengeni-bongani god, futott fürgén, hogy Jóska utol ne ér-
nak. kezdett az egész palota. Recsegtek a fa- hesse.

Hej! - sóhajtott keservesen - Miért is lak, nyikorogtak az ajtók, ablakok, és kint
voltam olyan bolond, hogy egy bolond fűrengetegbenharmat könnyet sírva haj
bolonddá tehetett! - mert rájött, hogy bi- togatták óriás fejüket a nynó virágok.
zony így történt. - Mi történt? Mi volt az? Égszakadás, ÉPÍTüNK EGY NAGY HÓEMBERT

Azt leste, hogy merre találna egér földindulás? - ijedezett a vendégsereg. S
utat. hogy visszaszökhessen szobájába. amint kitekintettek az egyik sarkig tárt ab
Ott bizonyára már várják az udvari sza- lakon, látják, hogya hétfejű sárkány viszi
bók. karmai közt Tüske-Böske-Marikát.

- Dehogy várták, dehogy várták! Ott A bogáncskirály azonban egy csöp-
loholtak már valamennyien a terem vé- pet sem ijedt meg. - Nyugalom kedves
gében, karjukon a lágyan leomló sok vég vendégeim, mondta bizakodó hangon.
puha bíborszínű bársony. Hej, micsoda A bogányesbirodalom hétfejű sárkányát
öltöny lett volna azokból! Jóska királyfi fogja megtanítani kesztyű-

- Uram, király - sopánkodtak már be dudálni. Ugye így lesz Jóska fiam!
messziről a tűvitézek - eltűnt a kicsi királyfi. Igen ám, de ez csak akkor sikerülhet
Nem tudunk mértéket venni. és így nem is neki. ha ismeri az abc-t - mondták kórus
tudunk lakodalmi palástot készíteni. bon a vendégek, - Mert ezt a sárkányt

- Ejnye, ebugattal - szaladt ezer ránc csak a tudás fegyverével lehet legyőzni!
a király homlokára, - csak tán nem mond- - Hát majd megtanulja az abc-t - szólt
ta ki azt a szót. hogy bárcsak! Mert akkor a király - s nyomban, holnap beíratjuk az
üthetjük a nyomát bottal. bot nélkül. első osztályba.
vissza nem hozhatjuk soha. Több se kellett Jóskának. Földhöz

- Már hogy tűnt volna el- ugrándozott vágta csörgősipkáját, és futásnak eredt.
a két kezén mókásan a bolond. - Itt van - Bárcsak sose hullott volna rám a tün
la, a másik sipka alatt. Magam öltöztet- dérek könnye! - szipogott nekibúsultan.
tem vőlegényi díszbe! Minek legyek én király, ha annak is iskolá-

- Neked ez vőlegényi dísz, te kócfejű! - ba kell jámi!
fortyant fel a király - hiszen a magad ké-
pére bolondnak formáltad. Hanem ahogy kimondta azt a szót,

- Hihihi! - vihogott csúfondárosan a mi- hogy bárcsak, egyszeriben ott találta
haszna - hát nem az a legnagyobb bo- magát a vadvirágos réten. Megdörzsölte
lond minden bolond közt, aki még szemecskéjét. mint aki álomból ébredt.
iskolába se járt, és már is házasodna? előtte üldögélt kicsi trónusán a bogáncs-

- Lári, fári! - legyintett a felség. Attól király,
még derék király lehet. A baj csak az,
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1989. Június.

(A barbárság éveibő/ 13. o/d.)

HALLOD A MADARAKAT?

Hallod a madarakat?
Most már hallod őket te is.
Most már tudod: hamis nótázásnál,
ígérgetésnél, emberi szitoknál
erősebb a hangjuk. Olyan erős,

mint a lomb. Évszázadok

tanúsítják, egyiket sem fogja méreg.

Keresik egymást, a trilla és a klorofill.
Tántoríthatatlanok, mint a kő.

S még többet ismernek. A visszatérést.
Ezt a szürke követ azért
nem hengerítem el az utadból,
hogy lásd: fölébe ág hajlik,
rajta rejtélyesen ideérkező

madarak szól ítanak,
most már érted őket,

érted a szárnycsattogást,
a négy szelet, a törzsben
fölgyalogló nedveket, a Hívást
és a Küldetést s aztán az Újra

hívást és a kő porózus mélyéből

felküldött hajszálrepedést, az erek

repedését, ezt a vérrel

sározott világot. Hallgass a madarakra.
Vérnél, elvérzésnél, utolsó lobbanásnál

erősebb a hangjuk. Nem olajágat, nem,
de a követ fölemelik majd.
Hangjukra tisztán kitárul,
kaput nyit a mélység. Halleluja,
halleluja: együtt hallgatjuk őket.

M. KONDOR
VIKTÓRIA

1997. ápr.2.
(A barbárság éveibő/kötet 23. old.)

ZRíNYI MIKLÓSHOZ

Mit csináljak ős Budavárral én,
jatagánt őrizzek vagy lakatot?
Mikor a kulcsot átvette a szultán,
nem voltam ott.

Mit csináljak Sziget várával én,
Mit mond nekem Drégely vagy Eger?
A méltó zászlófelvonásra engem
nem hívnak el.

Mit csináljak Moháccsal én,
ahol üresen folyik a patak?
Álltam az osztrák haláltáborban
néma zuhanyrózsák alatt.

Mit csináljak azzal a mondattal én,
hogy "Ne bántsd a magyart"?
Akibe beleszerettem,
még mindig belehalt.

A BARBÁRSÁG ÉVEIBŐl

sének címe is. (Gyakori, hogy költők kiemelnek egy kötetben megje
lent vers-címet, azt adva kötet-c ímüI is.) Itt is ez történik, ám még
sem csak ez... A kötetet kísérő szokásos ''fülszövegben'' a költő igy
fogalmaz:

"Az író korábbi verskötetei - Kobaltország, Árnyékváros, Királyok
földje, Necropolis a tér aspektusát őrzik; ez a mostani - A barbárság
éveiből - az idő aspektusát rögzíti. Az időét, amelyeknek létezését az
író - akárcsak egyik eszményképe Borges - tagadja, megtagadja.
Idő nincs. A tapasztalat tömbjei haladnak velünk a térben." (Kieme
lés tőlem M. K. V.)

A kötetet bemutató irodalmi esten (előző számunkban írtunk er
ről) az elnöklő Mezei András kérésére Gergely Ágnes "Apu" című

versét mondta eL .. Az érzés-élmény tömeg már pontosan fogalma
A fenti címmel a közelmúltban jelent meg Gergely Ágnes verses zott mondatait - az elmondás által újra élve - meghatottan, a végén

kötete huszonöt régebbi és huszonöt újabb versel. 1988 - 1997. megkönnyezve is elfáradva abban. S aztán hozzátette: "már egy
A Magyar irószövetség és a Belvárosi Könyvkiadó kiadása. Bu- újabb változatot is írtam"... Holott a kötetben szereplő vers alatt

dapest, 1998. 74 p. 1963-1993 febr. 8. - 1997. december 7. dátumozás szerepel ... Évti-
Az Idő átfogalmazza bennünk, bensőnkben, emlékeinkben; ama zedek. Az élmény a vers formálódásának évei; s még nincs vége ...

hajdani IDŐ-TÉR-ÉLMÉNY-t - amely nem IDŐ-TÉR elvont fogalmi- Mondhatnánk: küszködik a Költő - az igazi költő - az élményekkel,

ságában - amely mindennapjaik lezajlott, letűnt; ELMÚLT melyeket verssé formál. Az igényesebbje... S Gergely Ágnes az.
ESEMÉNYEIBEN, azt kísérő GONDOLATAINKBAN, Minden szót, kifejezést megvizsgál - többször is - amig a végsőt,

ÉRZÉSEINKBEN (fontosan, fontostalanként) valaha: pontosat a helyére teszi ... Ez adja költészetének nagyon "nehéz" ve-

JELENVALÓSÁG-volt.. retét, amely az olvasótól is igazi elmélyedést kíván, amíg megérté-
A felidézett MÚLT kap "hiányos" formát a visszaidézőben, az séhez eljut. A

emlékezőben, vagy éppen átszíneződik, gazdagszik az által, hogy versszerető em
nem-pontosan a valaha-voltként idéződik fel? Nem tudom... Más- ber mégis megte

ként idéződik fel; évek, évtizedek multán...Miért? Rejtély... Rejtélye szi, bejárja Vele
a személyiségnek, mely mindig egyetlen, megfejthetetlen, amire a ezt az utat, mert
Pszichológia tudománya is csak általános választ adhat. érdemes, gaz-

Különös örömmel tölt el, hogy én, mint mindennapi ember, s ve- dagszik általa...
lem együtt sok más - ugyanazon módon "felejt", "emlékezik", "színez

át" elmúlt történéseket, mint a "nem mindennapiak". A Költő is?! Nos
ebben nem vagyok egészen bizonyos... Tény, hogy Gergely Ágnes
újabb kötete hívta elő belőlem az előbbi gondolatokat...

S a "felfedezés" örömével írtam le... Valami hasonlóság bizonyá

ra nem csak az én "agyszüleményem" a hasonlóság a mindennapi

ember és a költő között szembetűnő. Gergely Ágnes költészete nyo

mán különösen ... Sok-sok verse alá a kezdet, s a befejezés között
hónapok húzódnak. így jelzi a "végle-
ges" (?) formát... Olyanok is bőven

akadnak ebben a kötetben, is, amelyek

kezdő a "végpontja" (?) között évek so
rát jelzi a dátum... No dehát itt "csak" ar
ról van szó, hogy az élmény pontosabb
''formát'' keresett ... (?!) vélné az olvasó,

"ostobaság" ezt hasonlítani a minden
napi ember múltját később felidéző em
lékezésének. S nincs igaza. A köznapi,
mindennapi ember emlékszik - közel s

régmúltjára - éppúgy a "formáról" dönt,

noha tudattalanul (azaz nem tudattala

nui, csupán ösztönösen), mint a költő

teljes átgondolt-tudatossággal hajdan

megfogalmazott élmény-érzés-diktálta
szavairól, amelyeknek pontosabb, kife

jezőbb formát keres... Hogy valljon, hi
telesen, pontosan a világról, amely
mindannyiunk világa is; s valami olyat

mondjon arról, ami számunkra is fon
tos, csak éppen nem tudjuk úgy, mint Ő
megfogalmazni...

A "barbárság éveiből" szól a kötet

címe. Ez egyik a kötetben szereplő ver-
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Honismereti Egyesület, 1998. Gyomaendrőd. Összeállította
Hornok Lajosné Németh Eszter. Készült a Gyomai Kner Nyomda

Rt-ben, a nyomda alapításának l 16. esztendejében. Felelős veze

tő Papp Lajos vezérigazgató.

szereztek... Szenvedve. e közben a szeretteiktól való távollét
pszihikai terhétól; az időjárás viszontagságaitól; az olykor keresett.
de nem talált munka. a remélt kereset kínzó-hiányától... Mindezt
elmondják az adatközJó1k. Sokan vannak. (Köszönet neldl<.) S a múlt
feltárására vállalkozó H. Németh Eszter. Vaszkó Irén és társai mag
nóra vették. Iejegyezték... Hogy ne merüljön feledésbe, ami a falu
múltját meghatározó társadalmi viszonyainak oly fontos részét ké
pezi: a földnélküliek tömege Em;irődön: a kubikusok, summások.

élete, sor$il.... S az "eltelepÜJtek" ...
Úgy hozta a történelem, hogy 1945-1946-ban a dunántúli Idte

lepített svábok helyére sok-sok endrődi szegény. földnélküli tele
pült el... Nem ök akarták így. A rendszerváltás-után sok-sok vád
érte a sváb-kitelepítés-ügyét iS...Nos, e kérdésben nem feladatunk.
"kompetenciánkon" is kívül-esik az ítélkezés. A történetírás (majd
talán évtized multával "helyre teszi" e bonyolult - nemcsak a ma
gyarországi helyzetre jellemző nép-mozgást, nagyon sok állam
ban. a magyarországihoz hasonlan lezajlott. áttelepítést,
kitelepítést) még "tétova" ebben a bonyolult kérdésben. Az áttele
pítettek - e füzet tanúsága szerint, legalábbis, ami az endrődieket il
leti -helyt álltak, "embernek maradni. mindig és minden
körülményekben. " ez az Arany János által, valamikor a 19. század

közepén megfogalmazott intelem (valószínűleganélkül. hogy szó

szerint ismerték volna, lelkükben, tetteikben munkált, hiszen Arany
János többnyire azt írta le, ami igaz magyar embert jellemezte) lel-

. kükben munkált, s a szerint cselekedtek... A kötet lapjain nyomon
kísérhetőaz a sok-sok a "beilleszkedést"

hátráltató körülmény is, ami ellenük

munkált, hogy ti. nem éppen saját elha

tározásukból, hanem a szegénység, a
földtelenség-okán elhagyva régi ottho
nukat új otthont találjanak; s ha "ellensé

ges" fogadtatásban volt is részük, saját
méltóságuk, emberségük vértezetében
legyőzzék a "barátságtalan" fogadta

tást...
E kötet - a többiektól eltérően - tudós

fefdolgozóra is talált. Tímár Antal tanár
úr tollából az Amerikába kivándorolt
endrődiek sorsa hitelesen nyomon kö

vethető (már amennyire a felhasznált

források ezt nyomon-követhetővé te

szi k).A történetír6--tudós-tanár nemcsak

a megyei, járási forrásokból vetíti elénk,

kik, hogyan vándoroltak Endrődról

Amerikába (ez "unikum", s fontos forrás

az Amerikába kivándorolt magyarok bő

vebben meghatározható összJ<épéhez.
mennyiségéhez is), hanem a század for-
duJó előtt, de különösen a századforduló

nyomán kibontakozó magyarországiak Amerikába vándorlásáról is
átfogó ismereteket közöl, az amerikai kivándorlók történetét leg

jobb, leghitelesebb kutatók munkáinak felhasználása nyomán. $0

kak közül is kiemelkedik e tárgyban Dr. Puskás Julianna: Kivándorló
magyarok az Egyesült Allamokba Bp. 1982. műve nyomán. (5 sem

mellőzi az u.n. oral. history, vagyis a visszaemlékezól< vallomásait.

Ez az egész "Füzetek" sorozat lényege: megszólítani, s vallomásai

kat rögzíteni: nyomdászat révén az utókorra örökíteni. ..

Amikor e füzet-sorozat legújabb teljesítménye előtt hódoló álá

zattal köszönetét fejezi ki a recenzens az alkotóknak) nem kerülheti

meg, hogy köszönetét fejezze ki a nyomdának is (Kner Nyomda),

amely csodálatosan szép, méltó köntösben segítette megjelenni

múltunk ez újabb szegmensének üzenetét.
M. Kondor Viktória.

Föld nélkül ...
Endrődi Füzetek 6.

Amerikások. kubikusok, summások, eltelepültek

Különös öröm; - szabad remélnem,

hogy. nemcsak a magam, fajta fa

lunk-szülötte öregebbjeinek, - immár

szüló'földünk múltját feltáró sorozat 6.
füzetének. megjelenésével újabb igaz
történésekkel. eseményekkel gazdagít
ja ismereteinket. Vélem, nem túl sok
falu. város lakói érezhetik magukat eb
ben a kitüntetett helyzetben, ami ne
künk - endrődieknek -osztályrészül

jutott. jut. hogy lelkes. önkéntes patrió
ták áldozatos munkájukkal buzgólkod

nak azon. hogy fiataljaink is, akik
személyes élményük, élményeik foly

tán már egy nagyon is megváltozott

közegűvilágban tudják magukat. hite
les képet kapjanak arról is. amí apáik,

nagyszüleik, dédszüleik mindennapjait

meghatározta; életük mozgás-terét ki
jelölte; vágyaiknak, törekvésüknek le

hetőséget. keretet adott. A

századfordulótól máig, ahogyan az az Bella Rózsa 1998.
endrődi füzetek eddig megjelent soro-

zatában feltáru It.
A 6. most megjelent fizet, valóban olyasmiról szól, ami, már

csak az öregek emlékezetében eleven... É.ppen, - a letűnt korról

még vallani tudó - idősebbeket szólaltat meg Hornokné, Németh
Eszter - a kötet összeállítója, - a kötetben jelzett társaival együtt.
hogy magnószalagra rögzítve emlékezésüket "betűre"- téve örö

kítse a következő nemzedéknek ismeret-tudásvágyát gazdagítan

dó. - múltunkról...
Hajdani summások, kubikusok, eltelepültek vallanak: hogyan

éltek, hogyan dolgoztak, hogyan vándoroltak oda, ahol munka kí
nálkozott... Mit jelentett a kubikus talyiga, a kubikus-mesterség

megszerzésének "tudománya..... Igen. "tudománya"! Arkot ásni,

vasútépítési-alapot-teremteni. .. stb.. stb. Tudomány. ismeret...

olyan amellyel az endrődi kubikusok falujukon túl, nemcsak mun

kát. megélhetést önmaguknak és családjuknak, de elismerést is
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Szerkesztöségünk osztozik az
ausztriai buszbaleset család
tagjainak mély fájdalmában.

Békesség haló poraikon,
fogadja be öket az Úr az Ö országába.

Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁCBA KÖlTÖZTEK
ságba. Temetése január 13-án volt. Gyá
szolják: felesége, két gyermeke és
családjuk, rokonai és ismerősei.

gyermeke és családjuk, rokonai és ismerő- STRANSZKl MÁTYÁS, aki az Ifjúsági
sei. Lakótelep 10/!. számú házban élt váratla-

Özv. DINYA MIKLÓSNÉ HANYECZ nul,január 2-án 67 éves korában elköltözött
MÁRIA, aki a Fő út 98. sz. alatt élt, m. év az élők sorából. Temetése január 8án volt.
december 31-én rövid szenvedés után 86 Gyászolják: felesége, gyermeke és családja
éves korában elköltözött az élők sorából. a rokonság és az ismerősök.

Temetése január 6-án volt. Gyászolják gyer- STRANSZK) MÁTÉ, aki a Napkeleti u.
mekei, unokái és családjuk és a rokonság. 18. sz alatt lakott, hosszú szenvedés után, 56

FARKAS IMRE, Öregszőlőbenaz Isko- éves korában, január 6-án elhunyt. Temeté
la u. 53. sz. alatt élt, amikor 89 éves korában sére január ll-én került sor. Gyászolják: fe
hosszú szenvedés után, január 20-án, lesége, két gyermeke és családja, rokonai és
visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ismerősei.

január 25-én volt. Gyászolják: felesége, Özv. SZELES IMRÉNÉ SZAKÁLOS
négy gyermeke és családjuk, rokonai és is- TERÉZ, aki a Micsurin utca 37-ben élt, rö
merősei. vid szenvedés után, január 2-án 81 éves ko-

FARKAS JÓZSEF, aki a Pósa L. u. 1611 rában visszaadta lelkét az Úrnak. Temetése
benn élt hosszú szenvedés után, január január 7-én volt. Gyászolják: gyermeke és
22-én 46 éves korában elhunyt. Temetésére családja, a rokonság és az ismerősök.

január 26-án került sor. Gyászolják: felesé- UGOR ISTVÁN, aki a Körösi Csoma
ge, két gyermeke, rokonai és ismerősei. u. I8-ban lakott, január 17-én 68 éves korá-

.. 11e-~ et ;;4.. iGd~ étH.e4: GÁCSI VENCEL, aki Vörösmarty út ban, tragikus hirtelenséggel elköltözött az
~iák~ <Ww~. ~. ~. 39/!. sz. alatt lakott, múlt év december élők sorából. Temetése január 20-án volt.
dé ta~~~~ ""4. 28-án 59 éves korában, tragikus hirtelenség- Gyászolják: felesége, gyermekei és család-
~é4Je'< kar~~ a ~..,q." gel távozott az élők sorából. Temetése janu- juk, a rokonság és az ismerősök.

(fl~ (jv,da) ár 2-án volt. Gyászolják: felesége, VARANCS JÁNOSNÉ CSÁKI
. ."' .. .... '.. gyermekei és családjuk, testvérei és roko- MÁRIA, aki a Vásártéri ltp. 27-ben lakott,

Az olvasok tajekoztatasara kozolj uk, nai. január 2-án 71 éves korában hosszú szenve-
hogy csak azokról az elhunytakról adha- HARNOS IMRE, aki Hódmezővásárhe- dés után földi életét befejezte. Temetése ja
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a Iyen lakott, 1999. január 23-án tragikus hir- nuár 7-én volt. Gyászolják: férje, gyermeke
közzétételhez hozzájárulnak. telenséggel 68 éves korában elhunyt. és családjuk, a rokonság és az ismerősök.

Temetése Endrődön volt, január 29-én.
BELA ?MR~, aki I~kott Fő ?t 38/~. s~. Gyászolják: felesége, fia és családja, testvé

alatt, Januar 7-en 77 eves koraban rovld rei és családtagjai.
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjé- KALlNA JÓZSEF aki a Bethlen G út
nek. Temetése január 14-én volt. Gyászol- 27-ben élt, január l I-é'n váratlanu I, 49 é~es
ják: felesége, gyermeke és családjuk, korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

testvérei és családjuk, rokonai, ismerősei, Temetésére január 20-án került sor. Gyá-

munkatársai. . . szolják: édesanyja, testvérei és családjuk, a
Ozv. . BUKVA IST~A.NNE rokonság és az ismerősök.

SZOSZNYAK JUSZTINA, a DamjanIch u. RÁCZ JSTV ÁN, a Kör út 40-sz. alatt élt,
5-ben lakott, január 22-én, 77 éves korában amikor rövid szenvedés után 82 éves korá
váratlanul elköltözött az Örökkévalóságba. ban, január 7-én elköltözött az Örökkévaló
Temetése január 27-én volt. G ászoliák:

{/PőTALPB1L13T
3Z0NDÁTÓL

R,6zstJlreglf/ JI 1/
Te/e/fof!· (66) --284-30!

GYERMEKClPŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.

(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig

Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig
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ho~uúc$apo& me1sz~s

(3-5 t~rmö ri;igyJ

AGBQ ABul1tA~
Afavaszi kerti munkákhoz megérkezlek ogyü
mölcsfa lemosó vegyszerek, fo-sebkezelő onya·

gok. Vásárolja meg tavaszi velőmagjait !
Ajánlatunk: kukorica, zöldségfélék, virágmag'

vak, virághagymák, kerti szerszámok,
fólia, faiéIra .

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

(06-66) 386-274

:2

r6vldc-sopos m~fsz~s

ff -") világos rogy J

- 1

A
KERTBARÁT
KOR
UZENI...

A szőlő metszés célja: a tőke forma kialakitása és annak fenntartása,
valamint a rendszeres, jó minőségű és nem utolsó sorban megfelelő

mennyiségű terméshozam biztositása
Általában rövidcsapos, hosszúcsapos, szálvesszős metszést alkalmaz

nak úgy nálunk, mint a nagy szőlőtermelő országokban (Franciaország,
Olaszország, Spanyolország) A metszési formák alkalmazása függ:

• a szőlőfajtától,

• a talaj tápanyag tartalmától, (rendszeresen tárgyázott. vagy sem)
• tőke művelési módtól, (karós művelés, kordon, lugas, melyeknek

sok fajtája van)
• földrajzi viszonyoktól,
• mély fekvésű területektől stb.
Az alábbi rajzon megismerhetjük a szőlő föld alatti és föld feletti ré

szét.)
Fel szeretném

hivni a figyelmet a
csercsap ismeretére,
mert ezen acsapon
egy éves haj tású rü
gyekben van a ter
méskezdemény. Ter
mészetesen ezt a fen
tiek figyelembevétele
mellett most vissza
metszzük csappá. Ta
nulmányozzuk át jól
az ábrákat, különösen
a lugaskar termőalap

jainak rövidcsapos
metszését. Települé- _.
sünkön szinte majd
nem minden kertes
házban van

':~~~""",.,....".,.,. lugasművelésű cse-
.·.·.:':;~1::·: , ....• ,::;'~j' meoe vagy borszőlő

'" <:::.~:;.\;(.i;i e HU~~A ALAJO~
~ 1•....:,'~~~ ••~~ ,"l(:r~:~:

A szőlő metszése
Az időjárás enyhülésével meg lehet kezdeni a szőlő metszését. Külö

-;-~-:-__ :1 ;t:;-:tilij {:!JY ~lJj l(:j((jd~si IJJt~ndr.. c'uu C.sllpOI1 fi/J;·c::O!I,)f{

nösen azoknak, akiknek nagyobb mennyiségű szőlője van. f ki·':'.i"y.",.c,,:,'I'. ~" ,;>al'~" '~ill'lk"l."!~)· l<ih}UI"IL J" ri!UFl<Lól h:')I''"''O. r"jl,C""":"
. k . '" 1.1 h.IJE.l.'<jl~l.ull1\~K(l\1"lHh..,ó~ro \'~~),;I."J k:iz.. ~ u ktJ\',,"U":":LU ev l:IV~I.""~llI;1 1<"t'l) ,., ............. ;\Nálunk, Békés megyében a talaj viszonyok miatt evés szó ot termesz- k""l,:J"k, a" :\1<61 prdj~ ,ljru k"I"i'I~Y'I","""I"'" m<I"">."" . .

tének. Az ország megyéi. közül Békésben termesztenek a legkevesebbet,
mindössze J OOO ha területen.

Már évezredek óta ismert, hogy a szőlőt nem lehet hagyni szabadon
növekedni. Metszéssel kell szabályozni a növekedést. annak érdekében,
hogy nagyobb legyen a termés. Sok más fás cseljés növényre is érvényes
ez.

VÁROSOttK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrödiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd
Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Homokné Németh Eszter, Iványi Mária, Marsiné Giricz
EI75ébe!, Mál10n Gábor, Stark László, Ungvölgyi János * Felelős kiadó: Vaszkó András *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM: NyLSZ.:

BIPHFI l495IBÉJ I995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1
Interneten: http://www.szikszi.hu/iskJgellert/ * E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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fl keresztény nemzeti gondolat hírnöke.
VI. éfolyam 3. szám * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 1999. március

Szacsvay Imre,
jegyző.

TARTSD ,lVIEG URi\M, E
SZABADSAGNAK FAJAT...

150 éves a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat.

Március idusának első évfordulóján a "Háromszáz esztendeje múlt, hogya ma-
Rákóczy-harang Debrecenben a nagytemp- gyar nemzet, szabad választás által az oszt
lomba szólította Kossuthot és a képviselő- rák házat, kétoldalú kötések alapján a királyi

. ket. Odakint az utcán dörögtek az ágyú k, szék,be emelé,
odabent pedig a szívek Istenhez emelkedtek, Es e három század nem egyéb, mint a
ki egy napon elültette a szabadság fáját, s folytonos szenvedés három százada.
azután védelmezi immár egy évezrede go- Isten ez országot a jólét és a boldogság -
nosz ellenséggel szemben. Igaz, a századok minden elemeivel megáldotta"
vihara megtépázta a szabadságnak e fáját, de *
azért az ma is szent, és magyari Idézzük ide " ...az örökkévaló Isten igazságára, s a
Kossuth imáját: művelt 'Jilág ítéletére hivatkozva, és nemze-

"Egy világot borít már a fa lom bajival; tqrik tennészetes jogaira úgy, valamint egész =-
tavaszod kinyitá a századokon át fogam- szenvedések alatt tettleg bebizonyított erejé- . =7'-""
zott bimbókat. Tartsd meg, Uram, e sza- re támaszkodva, azon kötelességnél fogva,
badságnak fáját, s engedd, hogy amely minden nemzetet az önfenntartásra
kiomlott ártatlan vérért a kínszenvedett ösztönöz, ezennel az általunk törvényesen
népnek dúsan teremje meg gyümölcsét" képviselt nemzet nevében kijelentjük és ha-

A dicsőséges tavaszi hadjárat lázba hozta tározzuk, a mint következik:
a népet. Örömünnepet ültek mindenütt. Nem l-ör. Magyarország a vele törvényesen
a halottakat siratták, kiknek vére a szabadság egyesült Erdéllyel és hozzá tartozó minden fentebbi alapelvek nyomán megállapítatnék,
keresztvize volt, de örültek, hogy végre "egy részekkel, és tartományokkal egyetemben, az ország egész egyetemes kiterjedésében a
lélek, egy szív, a kar mely győzni akar".(Pe- szabad, önálló és fUggetlen európai status- nemzetgyűlés minden tagjának egy ajkú fel
tőfi) nak nyilváníttatik s ezen egész status területi kiáltásával s közmegegyezésével kinevezett

Ilyen hangulatban ült össze április 14-én egysége feloszthatatlannak s épsége sérthe- kormányzó elnök KOSSUTH LAJOS fogja a
az Országgyűlés Debrecenben, hol Kossuth tetlennek kijelentetik. maga mellé veendő ministerekkel úgy saját
javaslatára 1849. április 19-én kiadták a Füg- 2-or. S Habsburg Lotharingeni ház, a ma- magának, mint az általa nevezendő

getlenségi Nyilatkozatot. gyar nemzet elleni árulása, hitszegése és ministereknek személyes felelősségük s
Tisztelt Olvasó! fegyverfogása által, nem különben azon me- számadási kötelezettségök mellett konná-
Nincs arra módunk, hogy a dicsőséges rény által miszerint az ország területének el- nyozni"

tavaszi hadjáratról, a politikai viszonyokról, rablását... fegyveres erőszakkal *
a filggetlenségi nyilatkozat előzményeiről ír- megkísérteni, evégett idegen hatalom fegy- "Mely határozatainknak életbe' lépését s
junk, de úgy hisszük, hogy nem lesz érdem- veres erejét is a nemzet Jegyilkolására hasz- közhírré tételét a magyar álladalom kormá
telen, ha ma 1999. március idusán nálni nem iszonyodott...uralkodásból nyának meghagyván, azt minden e végre
emlékezűnk és emlékeztetünk. ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, a szükséges törvényes hatósággal ezennel fel-

Részletek a magyar nemzet ftiggetlensé- magyar koronához tartozó minden feletti ruházzuk, s a rendeletei és intézkedései iránti
gi nyilatkozatából: (vannak a nyilatkozatban uralkodástól megfosztatik, s az ország terü- törvényes engedelmességre a nemzet nevé
olyan kifejezések, melyeket ma már nem letéről, s minden polgári jogok élvezetébőJ ben minden honpolgárt kötelezünk."
használunk, pl. áIJaclaJom=ál1am stb.) számkivettetik.

"Mi, a magyar áliadaimat törvényesen 3-or. Midőn a magyar nemzet elidegenít- Kelt Debreczenben 1849. ápri lis 19-ik
képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen ünne- hetetlen természetes jogainál fogva az euró- napján tartott nemzetgyűlésünkből
pélyes nyilatkoztunk által Magyarországot pai státuscsaládba önálló és fUggetlen
elidegeníthetetlen természetes jogaiba szabad statusként belép, egyszersmind ki- A magyar nemzet törvényesen egybe-
visszahelyezve, minden hozzá tartozó ré- nyilatkoztatja: hogy azon népekkel melyek gyűlt főrendei, s képviselői.

szekkel és tartom.ányokkal egyetemben, az vele ezelőtt egy fejedelem alatt állottak, bé- B. Perényi Zsigmond,
önálló fuggetlen Európai Statusok sorába két, jó szomszédságokat alapítani, s folytat- afelsőház másod elnöke
igtatjuk, s a hitszegő Habsburg Lothringeni ni, és minden más nemzetekkel, barátságos A!mássy Pál,
házat Isten és a világ előtt trónvesztettnek kötésekkel szövetkezni elhatározott akarata. a képviselőház elnöke.
nyilatkoztatjuk"... 4-er. Az ország jövendő kormányrend-

* szerét minden részleteiben a nemzetgyűlés

fogja megállapítani, addig pedig még ez a
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egészségügy számára biztosítani! (1997 évi
49. sz. MK.e/69 céltámog~tás)

Pályázni lehet, az IFJUSAGI ALAP, a
SPORTRENDEZVÉNYI ALAP, CIVIL
SZERVEZETEK támogatási alapja ter
hére. A határidő nagyon záros, az érdekeltek
a részletek és feltételek miatt azonnal keres
sék a Polgármesteri Hivatalban Kóris
Györgynét, (386-122, 124 mellék) Szintén
záros határidejű az Ökotérségi pályázat, le
adási határidő: márcíus tO! (lóistálló, juh
akol, halász pákásztanya építésére csak
együtt lehet páJyázni!) Igen kedvező hitelle
hetőség mellett kerül korszerüsítésre a város
közvilágitása! A várható költség 42,9 millió
Ft, ehhez a TITÁSZ 10 % támogatást nyújt,
és a hitelt kedvező futamidővel, a megtaka
rításból kell visszafizetni. A városépítési
szabályrendeletének módosítása következ
tében az állattartásról szóló előírásokat nem
számottevően ugyan, de némileg meg kellett
megváltoztatni. Sajnálatos tény, hogy voltak
idők, amikor a tanyákon élő embereket
bekényszerítették a faluba (amit ma már vá
rosnak hívunk), természetesen megélhetési
forrásuk maradt esetleg csak az állattartás.
Sajnos nincs olyan helyzetben most a város,
hogy a tiltási rendeleteihez elfogadható
megoldást, pid. a városon kívüli állatelhe
lyezést biztosítson, ezért ez az előterjesztés a
bizottsági vitákon túl I tartózkodással, 2 el
lenszavazattal kerü It elfogadásra.

A zárt ülésen tájékoztatást kaptak a kép
viselők a lakosságtól beérkező kitüntető cí
mek odaítélésére vonatkozó ajánlásokra.
Mint tudják a kedves olvasók, március
25.-én lesz az ünnepi közgyű lés, ahol is 2
díszpolgár, 4 emlékplakett, és 8 díszoklevél
kitüntetést vehetnek át a Testület által arra
érdemesnek tartott kiválasztottak.

Császárné Gyuricza Éva képviselő

OMOKÉRT alapítványunk segíteni
te plomok, pl~bániák, iskolák és más egy
házi ingatlanok építését felújftását,

űködtetését, szaKemberek,
s~ük éges energi,! források bi?tosí.tását.

-:&...Ij.LY.JL-UoLJ.OMOKER ALAPIT~ANY
adószáma: 1 450668-1-06

A másik 1%-át, ha azzal is segíteni szeretne, a
0011 kódszámú Magyar Katolikus Egyház

szöveget kell az adóbevalláshoz kapott
nyomtatványra írnia,

és az előbbi borítékba helyemie.

Ha Ön segíteni akar egyházmegyénk gondjain,
az egyházmegye alapítványának ajánUa fel személyi

jövedelemadójának egyik 1%-át.

lásról van szó, hiszen
4-500 kisgyermek jár
jelenleg óvodába. A

polgármester már részt vett egy szülői érte
kezleten, ahol meggyőzték arról, hogy az
eredeti elgondolását némiképpen módosítsa,
ígyelőterjesztett az eddigi 3 javaslat mellé
egy negyedik változatot, és csak abban szü
letett döntés, hogy elkészül egy pontos szá
mítással alátámasztott előterjesztés arra
vonatkozóan, hogy a Vásártéri óvoda mel
lett a Fő úti, az üregszőlői, és a Szabadság
úti óvoda milyen kondíciókkal kerülhet vál
lalkozásba. A szülők, és pedagógusok és né
hány képviselő is egyöntetűen az
aggodalmukat és félelmüket fogalmazták
meg abban a vonatkozásban, hogy nem lát
ják a garanciát arra vonatkozóan, hogy a
gyermekek szakmai fejlődése, az ellátása ne
csökkenjen, valamint a szülői költségviselés
se nőjön, ha vállalkozási formában működ

teti az önkormányzat az óvodai intézménye
it. A számok tükrében születhet csak döntés,
ami be tudja bizonyítani, hogy milyen költ
ségcsökkentő intézkedéssel lehet elérni,
hogy az előbb megfogalmazott feltételek
mellett, a vállalkozó is jól járjon, és az Ön
kormányzat is megspórolhassa a tervezett
15-17 millió forintot. Az 1999 évi költség
vetés főbb számai is jóváhagyásra kerültek,
a végösszeg: 1,7 milliárd forint, amelyen be
lül a működési kiadás I, I milliárd, a beruhá
zás (felhalmozás) 538,8 millió, a felújítás
55,6 millió a tartalék 44,2 millió forint. A
működési kiadáson belül az oktatásra fordi
tandó összeg 566,5 millió forint. A folyé
kony hulladék, a szippantási díj lakossági
díja egyelőre 460 Ftlköbmétere, a közületi
díj: 650 Ftlköbméterre, az árnyékszék, WC
tisztítás 1030 Ft/köbméterre változott. Vár
ható, hogy az újabb ártárgyalás eredménye
ként ezek a díjak
tovább nőnek.

Sajnálatos tény, hogy
vissza kellett adni,
(mert nem éltünk a
lehetőséggel) 2,2
millió forint céltá
mogatási lehetősé

get, amihez ha
megteremtjük az 5,5
milliós saját erőt, ak
kor egy 7,7 milliós
egészségügyi gépet
lehetett volna az

Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-891

66/386-25\

A TURUL C1PŐBOLT

Új helyen: Gyomaendröd, Fö út 204

(A Gyógyszertár mellett)

Megújult választékkaL bevezető ára

kon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD

esh-/~ek iC~~ ~~/~ t"d/~i ...
hogy mir~1 tárgyalt és dön

tött az Onkormányzat
február 25-i ülésén

Szokatlanul nagy számú érdeklődő jött
el az ülésre, a kicsit későn érkezőknek már
ülőhely sem jutott! Mindenki izgalommal
várta az óvodák vállalkozásba adásának tár
gyalását. Természetesen a szokásos rendben
kezdődött az ülés, a polgármester beszámolt
a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Ebből feltétlen érdemes kiemelni, a belvíz
veszélyről szóló beszámolót, amelyből meg
tudtuk, hogy a "Rendkívüli védelmi bizott
ság" ura a helyzetnek. A napokban 15 nagy
teljesítményű búvárszivattyú folyamatosan
dolgozik a városunkban, a helyi tűzoltók is
segítenek. Napjainkig 71 helyszínre kellett
kimenni azonnali segítségre. Sajnos Hunyán
a belvízveszély sokkal nagyobb. A Körös
vízmagassága 660 cm, 27.-ére prognoszti
zálták a 3.-ad fokú készü Itségi helyzetet. Az
ülés ideje alatt ismét ülésezett Békéscsabán
a megyegyűlés elnökének összehívására a
bizottság, és soronkívüli kárfelmérést kellett
végezni ahhoz, hogy Domokos úr, a megye
gyűlés elnöke, a szükséges intézkedéseket
megtehesse az illetékesek felé.

Az endrődiek figyelmébe ajánlom, hogy
rövidesen a volt Községházán ki lesz fllg
gesztve a piac elkészült terve, amit jó lenne,
ha minél többen megnéznének, és vélemé
nyeznének'

Eljött az ülésre a DÉGÁZ két képviselő
je, a lakossági panaszok miatti bejelentésre.
Megtudtuk, hogy a sok reklamációnak egy
átszervezés is a forrása, minek következté
ben 3 megye 21 kirendeltségéből 14-et mű
ködtetnek. Az új "ügyfélszolgálati politika"
értelmében 3 havonta van óra leolvasás, de
havonta számláznak. Az időközi számla kal
kulált értékét számítógép számolja. Ha bár
hol jelentős túlszámiázás történt, azt
kérésre korrigálják! Hangsúlyozásra ke
rült, hogy nem akarják a lakosság pénzét
használni, új rendszerről van szó, aminek a
bevezetése sok problémát okozott (főleg ne
künk fogyasztóknak).

Az óvodák vállalkozásban történő mű

ködtetése már napok óta felkavarta a város
közhangulatát. Nem kis kockázatú elgondo-
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Magyar Kereszlénydemokrala Szövelség gyűlése

Műanyag óruk vósóra
Nyugdíjas Klub nőnapi ünneplése
Gyermekszínhóz: "Terülj, lerülj asztalkóm" címmell
Kiállílós Uhrin Pói feslményeiről március 25-ig,
Akiállílásl megnyilia Szonda Istvón
Cukorbelegek klubja. Orvosi előadás az emeleti
leremben, vendég Dr. Bai Ferenc ideggyógyász
Hasznólt ruha vásár
Tini diszkó
Szemvizsgálat (Okulár Optika, Szarvas)
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezel közgyűlése

AGazdakör vacsoráia.

l-én 17 órólól
5-én 9-lől 13 óróig
6-ón 17 órólól
8-ón 10 órólól
9-én 14 órólól

ll-én 14 órától

12-én 8-tól l2-óráig
12-én 16 órától
13-án 9-től II óráig
17-én 17 órától
20-án 18 órától

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁRCIUS HAVI
PROGRAMJA

Február 13-án, oDambsziigiin ió hangulatú, hajnalig tartó bál volt. Arendezők

-Császárné Gyuricza Éva, Dinyo lószió, Hunya Istvón - remélik, hogyelérték célju
kat, azaz, hogy visszaállítsák Endrődiin a nagy hagyományokkal rendelkező "ipa
rosol<" lalálkozóját. A jó hangulatról az orosházi "Hangulat" zenekar is
gondoskodott, Megtisztelte jelenlétével abólt Domokos lószló oíszággyűlési képvi
selő és avóros két alpolgórmestere is. Atombola bevételekből aHillel aHolnap If jú
sógóért Alapítvány is gazdagodott. Köszönet illeti o tombola tórgyakért: a CalVÓ
Biancó. oTurul, oRoichle cégek vezetőit, valamint Morsiné Giricz Erzsébet asszonyt

VÁLLALKOZÓK BÁUA ENORŐOÖN

Városi képviselőklátogatása
a Bethlen Gábor Szakképző iskolában

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogya Képtár új belépti díjai:
• Felnötteknek: 100 Ft,
• Nyugdíjasoknak 50 Ft,
• Diákoknak 20 Ft.
• Helyi diákoknak tanóra keretébern történö csoportos

látogatása esetén ingyenes.
Szeretettel várjuk a diákokat, és tanáraikat.

fi- Bethlen Gábor Szakképző Iskola igazgatója
Gubucz József február IZ-én iskolájának és a tangazda
ság bemutatására hívta meg a Képviselő-testület újon
nan választott tagjait. Ismertette az iskolában folyó
mezőgazdasági és ipari szakképzés területeit és bemu
tatta a tangazdaságban folyó szakmunkát.

fi- testületi tagok elismeréssel adóztak az iskola ma
gas színvonalú oktatási módszereirőlés sok vonatkozá
sában új típusú formáiról.

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én hétfőn, dél
előtt 9 órakor ünnepi szentmise az endrődi temp
lomban, majd a Hősök terén a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola műsora, koszorúzással.

Délelőtt11-kor Gyomán, az Országzászlónál mű
soros ünnepség, koszorúzás.

Szeretettel hivunk és várunk mindenkit,

V AZ ESETLEGES VÁLTOZÁSOKRÓL OLAVASÓINI{AT ÉRTESíTJÜK,

lY. 3-V.!.

IV. 17-18.

Y. I.
Y. 1.

IV. 9-15.

"Ki tud többet Gyomac:ndrődt'ől"~ Városi Könyvtárban.
Ünnepségek Gyoma Szabadság tér

Endrőd Hősök lerén
Országos Szakmai Tanulm~ínyi Verseny I3elhkn
Gábot' Szakköz":piskol:.iban
Ünnepi Képviselő-testüktiülés
díszpolgári és egyéb címek átadása a Polgármesleri
Hivatalban
Országos diákszínjátszó Fesztivál
Katona Józsd Míívelődési Központban
Nemzetközi Idénynyitó Motocross Verseny az Endrődi

Homokbánya terliletén
"A mi városunk" címme:l rajzpályázat Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola könyvtárában
"A mi városunk" címmel rajzpályázat a
Városi Könyvtárban
Városi Sportnap aSportcsarnokban
az 1989-ben szüktet[ gyermekek
az 1989-ben házasságot kötön párok
az 1989-ben a 8. osztály elvégzc:lt egykori diákok nak.
Gyomaendrődi Nemzetk. Sajt- és Ttírófesztivál
Sportcsarnok, és előne lévő területen
A kiállítás megnyitója: Dr. Torgyún József miniszter
Sportcsarnokban
Endrődi tájjellegű ételek bemutatója és kÓSlOló
az Endrődi T,íjházban
Utcabál a Szabadság téren
"Hc:lyi tradíciós vállalkoz,ísok bemutat,ísa,
pl. fások, cipészek (vásárral egybekötve:)
az Endrődi Közösségi Házban
SHlRCHADASJ együlles hangversenye
az Endrődi Katolikus Templomban.
"Rózsahegyi napok" és az EndrődiekBaráti Körének
Országos Találkozója Rózsahegyi Kálmán Áll. Iskola
Fürdő bál a Liget-fürdőben

Körös-part nyitóbuli a Szabadstrandon
Fürdő bál a Liget-fürdőben

Országis Diákszínjátszó tábor
Országos Jelski Bajnokság R\rI:las-Körös
Fürdő bál a Ligél-fiirdőben

Országos Motocross Bajnokság
az Endrődi homokbánya lerükt.5n
Betyárnap a kempingben
Körösmenu Néptánc Liget-fürdőben

YII. ~6-VIII. 7. VI. Gyomaendrődi Nemzc:tközi Műv":sztábor

a Bethkn Gábor Szakiskolában
III. Nemzetközi Volksw,lgc:n Bogánalálkozó
a Körös-parton
Nagylaposi Popfann (humor, operett, nóta)
Nagylaposon
Országos kajakverseny a Körösön, a Gyomai Szadastrandon
Fürdőbál a Ligetben
II. Gyomaendrődi Nemzetközi Hall'6ző verseny

IV. l-8.

YII. ~4.

VIII. 6-8.

VIII. 7.

VIII. 14.
VIII. 19.
VIII. ~ I.

III. 25-27.

V.22.
VI. 19.
VI. 21.
VI. ~8-VII. 5
VII. 16-17
VII. 18.
YII. 18.

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETEJUBILEUMI
PROGRAMJA A VÁROS 10 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA

III. ~7-~8.

AJÁNDB<ANACYLAPDSIÖRECEKNAPKÖZJJÉNEK

NCig~év'té~\A CikAVldéRRGiI gGiZ - VVlelkm, VYi('1~ eléggé idegfeszitö, iz
dCigitottGi NCig~CipOS '\II?sztOV'Gi" gcÁtö, eVl~bev'teleVljJ dWVGi VYlJSOV

C~LAViCWLÓszlövóVOSLAv{i(Git.Am:AV szómoi W21'~ett, ci szivet-Iel~et

eddig iS SOR és évté~es mlAl1íZót g~övy~ödtetö szép tövtéVlése~

végzö C~CW ~V .~Gig~IGipoSOVl CiRtivvészesei leW2tv'.eIíi:Ci~óbCiVl
GiZ OvegeR NCiprkOZJ.~VleR tetemes VYi('gfóV'CíidtICilíi:ö~.

száVYlA és VlCíig~évtérk\A ~övyverket IJ1g~CiVlÖ éV'té~es rudomóvyos
GidOVYlÓvyozott. A mGi~CiV IVOdGi- mlAV'RÓ~ sovowtót CiXAVldé~oztCici

lom RIGisszlrkLASGiIVlGiR (JÖRGiI Mik- RÖZSCiVe0lji~ÖVl::JVtóVY!Ci~. . . .
szótV\ MÖVlCZ. CóVdovyJ, MOVGi.) .. NCAg~TelRlJ\ evtelíi:es CixAVlde~Cit
éV'téRes VlfÜveit Gidta ig~ Gi televizíö ~OSZOVlMrk.

II!. ~5,

III. 12.
II!. 15.
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M. Kondor Viktória

Tanítónő

(1905-1970)

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövől

kat. Piroska elóbb magánúton, majd
K:skunfélegyházán fejezte be tanulmányait; ott ka
pott tanítónői oklevelet. Tanulmányai befejezését - a
tanítói oklevél megszerzését - nemcsupán szívós, ki
tartó szorgalmának köszönhette, de annak a
tettre-váltódó-felismerésnek is, hogy jövője formálá
sában csak önmagára számíthat. A három árva 4-4
holdat örökölt. A föld értéke nem fedezte a tanulmá
nyok befejezését. Piroska, szünidőben, de a tanulás
hónapjaiban is kenyérkereső munkával tudta tanul
mányai költségeit biztosítani. Nyáron - a szünidóben
- mezei munkát végzett; az oktatás hónapjai alatt kö
tést, horgolást, hímzést, finom kézimunkát vállalt.
(Önéletrajzában írja; sokszor órák alatt is hímzett ti
tokban, hogy a pénzért, határidőre vállalt munkával
elkészüljön.)

1923-ban szerzett diplomájával azonban meg
kezdhette mú1<ödését szülólalujában; segédtanítónői
állásban; az Öregszólőben. Késóbb is, - 1927-tól,
amikor már rendes tanítónői kinevezést kapott - a ta
nyavilág, a szegénynegyedek iskolái tanítójaként ok
tatott.

Borbély Sándor igazgató 1953. június 9-én kelt
"jellemzés" -ében így ír róla: " ... küzdelmes fiatalság
után végzett tanítóképzőt.Egyházi tanítói teendőso
rán ... hosszú ideig járatta velem a tanyavilágot, ahol
sok egyszerűparasztgyermeknek adott segítséget jó
oktatónevelői munkájáva!. .. Tanulói szeretik... Nem
szűnikmeg a szülól<kel való kapcsolata akkor sem, ha
a gyermek nem az ő felügyelete alá tartozik... Gyer
mekei elsősorban a számolásban értek el ered
ményt... Igen jószívű.Szegényebb sorsú kartársakon,
gyermekeken szívesen segít, értük áldozatot hoz... "

Szeretett nagynéném pályakép-vázlatának meg- A tanyavilág után, később - még mindég sze-
írására méltatlannak érezvén magam, sokáig halo- génynegyedben - a gyomavégi iskolában tanít...
gattam azt. A tanítónőről szólni - véltem - Pontosságot, fegyelmet követelve, - amelyet saját
tanítványai lennének illetékesek. Amikor most, magatartásával is sugall - vezeti, neveli, oktatja tanít
mégis eleget kívánok tenni a feladatnak; jelezni sze- ványait... A számolás alapos ismeretének :<itűnő el
retném: távol tartom a csábítást, hogy személyes, sajátítása mellett, a következő években igazgatója
s~ubjektívélményeimrőlírjak. már kiemeli: a helyesírás és szép besZéd kialakításá-

Hátrahagyott "személyi dosszié"-ját lapozom fel, ban és a logikus gondolkodásra nevelésben" elért ki
amelyben a hivatalos kinevezési iratok; saját kezű magasló eredményeit. Az igazságot látja... Minden
önéletrajzi, s felettesi munkásságáról írott jellemzé- erejével azon fáradozik, hogy keze alól kikerülőif
sei, jelentései adják a fogódzkodót a pálya rajzához. júság hazáját szerető és azért áldozatokat hozó

1905. január 5-én Endrődön, s:.::;egényparaszti generációvá váljék." (B. S. jellemzése Horgos Piros
családban született. Édesapja Homok László, édes- ka tanítónő munkájáról 1954. jún. 9.)
anyja Farkas Viktória. Két éves korában édesapját, Az igazgatói jellemzésekból és Horgos Piroska
néhány évvel késóbb t 914-ben édesanyját is el- önéletrajzából is megtudhatjuk, hogy nemcsak a ta
vesztette. Nővérével, s öccsével nem maradhatott nítványok, a szülól< is szerették... Sok szülő hívta ke
tovább együtt. A három árvát más-más rokon vette reszt anyjául újszülöttjeihez. S ő boldogan vállalta
gondozásba. keresztlányait; arany fülbevalókat ajándékozva az új-

Elemi iskoláit a két leánytestvér még Endrődön szülötteknek.
végezte be; Azután Nagyváradra a Szt. Vince inté- Saját gyermeke nem volt, mert nem ment férjhez,
zetbe kerültek, ahol polgári iskolát végeztek, és ta- de neveltjei számosak. Tanítványai? a rokon-gyer
nítónői, illetve óvónői képzőt kezdtek meg. A mekei köréból. Példás, igaz tanító volt.
trianoni békeszerződés nyomán Nagyvárad Romá
niához kerülvén; ott nem folytathatták tanulmányai-

Tímár Máté

Horgos Piroska

Szülőföld: Bölcső, majd koporsól
Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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ÉVFORbuLóK DAPCÁRA
Március 2. 1817. Nagyszalonta. vet hagyott maga után. Számos műfajban alkotott maradandót. A

ARANY JÁNOS (t 1882. október kor polihisztora: író, költő, teoretikus, kritikus, szerkesztő, festő

22. Budapest) Költő, műfordító, és tipográfus.
szerkesztő. Már fialaton elmélyedt Március 21. 1880. Budapest. GÁCH ISTVÁN (1962. február
a vallásos és klasszikus világi iro- 19. Budapest) Szobrász. Az Iparművészeti Főiskola elvégzése
dalom ban. Petőfivel jó barátságot után Zala György műtermébendolgozott. Nagy hatással volt rá a
kötött. "TOLDI" elbeszélő költe- Mester. Az r. világháborúban fogságba esett. Taskentben rabos
ményével hívja fel magára a figyel- kodott. Hazatérése után a háború borzalmait absztrakt alkotás
met. balladái közül a legismerteb- dokkal fejezte ki, majd visszatért a figurális kompozícióhoz.
bek: V. László, Szondi két apródja, 1943-ban Szeged városának elkészítette a "Hármas huszárok"
Mátyás anyja, A walesi bárdok, emlékrnűvét. A gyomai származású Pásztor János szobrászról
Rákócziné, Pázmán lovag, Bor, vi- portrét készített.

téz, Tetemre hívás, Vörös rébék, Tengeri hántás, további híre- Március 22. A víz VILÁGNAPJA
sebb költeményei: Ágnes asszony, Szőke Panni, A rab gólya. Március 23. METEOROLÓGIAI VILÁGNAP

Március 2. 1900. Kecskemét. VÁSÁRHELYI ZOLTÁN Március 24. A TBC ELLENI KÜZDELEM
(t 1977. január 27. Budapest) Zeneszerző, Kóruskarnagy. VILÁGNAPJA
1924-26 között Észtországban, Norvégiában élt, mint hegedű- Március 25. 1881. Nagyszentmiklós. BARTÓK BÉLA
művész, hangversenymester. 1926-42 között a kecskeméti ze- ct 1945. szeptember 26. New York) Zeneszerző, a XX. század
neiskola hegedű és énektanára volt. Az iskola énekkarával nagy magyar zenei géniusza. Már 1906-ban Vésztőn fonográfjá
elsőnekmutatta be Magyarországon Shütz Máté Passió-ját, Ka- val népdalokat gyűjtött. Járta az országot, gyűjtött szlovák, 1'0

rácsonyi oratóriumát. A Kecskeméti Dalárda tanításában mutat- mán népzenét is. Népi hangú darabjai: Csík megyei népdalok,
ta be: Kodály: Jézus és a kufárok c. művét. Később művészeti Este a székelyeknél. További munkái közül legismertebbek: A
vezetője lett a Rádió Énekkarának. 1942-től a Zeneművészeti fából faragott királyfi, A kékszakáJlú herceg vára, A csodálatos
Főiskola tanára volt. mandarin, Mikrokozmosz, Cantata profana, kórus művek és

Március 8. 1814. Nagyvárad. SZIGLIGETI EDE (t 1878. számtalan hegedűre, zongorára, és más hangszerekre írott darab
január 19. Budapest) Drámaíró, szakíró, fordító. Drámáival jai.
majd négy évtizeden át a magyar színház meghatározó szerzője Március 27. SZÍNHÁZI VILÁGNAP
volt. Kiváló színpadismerettel és rutinnal dolgozott. A vígjá- Március 27. 1891. Nagyszalonta. ZILAHY LAJOS ci" 1974.
ték-hagyományt a francia virtuozitással társította. Ismertebb december l. Újvidék) Író, költő és szerkesztő) Irodalmi pályafu
vígjátékai: Liliomfi, Rózsa, További darabjai: Szökött katona, tását háborúellenes verseivel és könnyed hangvételű színdarab-
A csikós, Ir. Rákóczi F. fogsága. okkal kezdte. (Halálos tavasz) A két világháború között

Március 8. NŐK NAPJA műveinek alapélménye a háború okozta társadalmi, erkölcsi vál-
Március 9. 1804. Hódmezővásárhely. SZERDAHELYI ság. (Két fogoly, Szibéria, Szökevény). Halála után hamvait ha

JÓZSEF (t 1851. február 18. Pest) Énekes, színész, zeneszerzŐ. zahozták, és a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kezdetben a kolozsvári színtársulatnak volt a tagja, majd 1928- Március 27. 1861. Brassó. KOSZTA JÓZSEF ct 1949. júl i
tól Kassán. 1937-ben a Nemzeti Színházhoz szerződötténekesi, us 29. Budapest) Festő. A vásárhelyi művésztelepegyik alapító
színészi, muzsikusi és zeneszerzői minőségben. Az opera szín- ja, az alföldi tanyák, tájak, parasztemberek festője. Körülötte az
padán kellemes bariton hangjával nagy népszerűségre tett szert. alföldi festészetnek valóságos iskolája alakult ki Vásárhelyen és
Pl. Sevillai borbély, Szerelmi bájital stb.operákban. Kísérő ze- szentesi tanyáján. Barátja volt Pásztor Jánosnak. Nevét a szentesi
nét írt: Tündér Ilona, Ludas Matyi, Nagyidai cigányok, A szö- múzeum őrzi.

kört katona, A csikós c. játékokhoz. Március 29. 1885. Szabadka. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Március 13. 1899. Telki. KODOLÁNYI JÁNOS (t1969. et1936. november 3. Budapest) Író, költő, műfordító, újságíró.
augusztus 10. Budapest) Író. Pályáját lirikusként kezdte. Koráb- Regényei és elbeszélései a magyar próza egyik csúcspontját je
bi elbeszélései az ormánsági népélet színeit, az itt élő emberek lentették (Pacsirta, Aranysárkány, Edes Anna). 1954-ben jelen
társadalmi nyomorúságát mutatja be. Elbeszéléseinek témavilá- tek meg válogatott novelJái. Költészetében "A szegény
gát színpadi művekben is feldolgozta. PI. Földindulás, Végren- kisgyermek panaszai" c. kötetben megjelent verseivel aratott
delet. Történelmi regényei: Boldog Margit, A vas fiai, Juliánus nagy sikert.
barát. Március 29. 1892. Csehimindszent. MINDSZENTY

Március 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK - A MAGYAR JÓZSEF U1975. május 6. Bécs) Újratemetése 199 J. május 4-én
SAJTÓ NAPJA. volt Esztergomban. Katolikus egyházi író. Magyarország her-

Március IS. 1883. Újlak. EGRY JÓZSEF (t 1951. június cegprímása. I949-ben koncepciós perben elítélték. 1956. októ-
19. Badacsonytomaj) Festő. A Balaton festője és szerelmese. A ber 30-án szabadították ki fogságából. November 4-én az
főiskolán Vidovszky Béla évfolyamtársa volt. amerikai követségen kapott menedékjogot. 1971-ben hagyhatta

Március 19. J887. Budapest. KABOS GYULA et 1941. ok- ej hazánkat, 1975-ben Mariazellben temették el. Attól kezdve a
tóber 6. New York) Színész, emlékirat író. Pályáját Szabadkán templom a magyarok zarándokhelye lett. Boldoggá avatása fo
kezdte, majd Nagyvárad következett. 1913-tól a fővárosi Király Iyamatban van.
Színházban szerepelt. A korai magyar filmgyártás jellegzetes Március 31. 1900. Miskolc SZABÓ LŐRINC et 1957. októ
alakja. Kabarétréfákban, táncos-komikus szerepekben, de drá- ber 3-án Budapest) Költő műfordító. Munkás családban szerzett
mai szerepekben is fellépett. A korabeli kis ember jellegzetes fi- élményei nyomán (apja mozdonyvezetővolt) versei szociális ér
guráit állította színpadra és a filmvászonra. zékenységről tanúskodnak, de ugyanakkor a megszerezhető ja-

Március 20. 1887. Érsekújvár. KASSÁK LAJOS ct 1967. vak, élvezetek követelése is megjelenik, mely sokszor az
július 22. Budapest) Költő, író, szerkesztő, festő. Hatalmas mű- előbbitől nehezen válaszható külön.
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NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Szent József
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Gyilmölcsoltó Boldogasszony
VIRÁGVASÁRNAP

7. Vasárnap:
14. Vasárnap:
19. Péntek:
2I. VASÁRNAP:
25. Csütörtök:
28. VASÁRNAP:

Hiszek egy Istenben - Hiszek egy 11azában.
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország és a magyal' Egyiláz
Lelki I"ellámadásában. Amen.

Jézusi ellemetik. Most már előmerészkednek a férnak is. A ravatalról. a
Szűzanya öléből óvatosan, csendben leveszik Jézus véres, fáradt testél. meg
mossák. belakarják. és sírba leszik. Van minden, ami Jézus lemeléséllez kell:
nagy kő, őrök, pecsél. Most már nem kell rélni, IlUgy rellázítja a népet. Most
már nem rognak utána menni. MoSI már nem rog csodákat tenni, IlaJollakat
fellámasztani. MoSI már nem fogja megszégyeníteni a fópapol<at és írilsludó
kat, és nem fogja őket megleckéztetni. Vége mindennek - gondolják.

Csak vasárnap hajnal ne jünne. meri azt mondta. 110gy Ilarnmdnapra rel
I"og támadni. Hálha meglürténik? Hátha igaz lesz? Minden esetre számílva van
pénz is. hogy az ()rük elllíreszleljék: az apostolok elloplák. A pénz és a l1azug
ság elérie célját, meri ellerjedl a zsidúk küzüll. 110gy Jézus Iesiéi eiiopiálc EzI
inkább elhitték, mini azl. hogy a csodatevő Jézus, a Ilalollakat I"eltámasz[ó Jé
zus maga is fellámadl.

Népünket, nemzetünket, magyarságunkat és Ilitünkel is sokszor eltemet
lék már. Vollak nagy temetőink. mint a mulli puszta és a mollácsi mezii. Sok
szor meghúzták feleltünk a lélekllarangol. Lerombollák Budát. városainkal és
falvainkat. Megásták sírunkat 1849-ben, 1921-ben, 1956-ban. Azt n1<lndta
egy "nagy' ember: a magyar egylláz felszámolása csak vagonkérdés. Aki
mondta, már rég por és llamu, sírfülkéje betörve és bemocskolva, az Egyiláz
pedig I"ellámadt. és folylatja működését olt. allol abbal lagyta. Voll úgy, IlUgy el
némítollák a török fölölli diadall 11irdetii déli harangszót, és mosI ismét szól.
Voll. amikor el kelIeIt dugni Máriát, és nemzeti színű zászlóinkat (iS most ls l11<i t
lengeti azokat aszél. volt. amikor menekülni kellell sajátllazájábúl Szentistván
jobbjának és a Szent Koronának, most ismét itillOn vannak és lírködnek I"ell,(
tünk. Határainkon kívül élii testvéreinket is szeretnék örökre eltemetni, rájuk
11engerílve a feledés kövél. de 11isszük és reméljük. 110gy a sírásók már rég pOl'
és 11amu lesmek, de megkínzolt és 11alálra ítéli lestvéreinknek megszlílalnak
majd a hLlsvéti Ilarangok.

Jézust eltemetik

MÁRCIUS HÓNAP ÜNNEPEI
Kc::t+o li kl-\s LJ Jeiu I

Gyoma
Vasárnapokon IO-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden

reggel 8-kor.Nagyböjtben keresztút, péntekenként délután 3-kor,
utána mise.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 26-27, (péntek, szombat)
és 29. (hétfő), este 17 óra. Vezeti: Vargyas Emil endrődi káplán.

MÁRCIUSI MISEREND

Az új endrődi egyházközségi képviselőtestület tárgyalt arról is,
hogy 5 év múlva lesz 200 éves a templomunk, és hogy ezt az évfordulót
méltó módon kellene megünnepelni. Az évfordulóra - amennyiben a hí
vek akarják és támogatják - a templom belsejét teljesen fel kellene újít
tatni és kifestetni.

A Szent Gellért Iskolát is hamarosan bővítjük, új tornatermet
szeretnénk építeni.

Hunva
Vasárnapokon: délelőtt I O-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenkéntis,
este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár
napra. Nagyböjtben keresztút, péntekenként este fél 5-kor.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 29-30-3 l-én, (nagyhét
főn, nagykedden, nagyszerdán) 16 órakor. Vezeti: Kovács József
gyulai plébános. A lelkigyakorlat alatt kiszolgáltatjuk a betegek
szentségét is. Végezzük el húsvéti gyónásunkat.

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél
8-kor.Nagyböjtben keresztút, péntekenként este 6-kor.
Szent GelJért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4.
Vasárnapján fél 12-kor. (március 14., és 28.)

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 29-30-3 l-én, (nagyhét
főn, nagykedden, nagyszerdán) 18 órakor. Vezeti: Kovács József
gyulai plébános. A lelkigyakorlat alatt kiszolgáltatjuk a betegek
szentségét is. Végezzük el húsvéti gyónásunkat.
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A GYOMAI TEMPLOMRÓL
Nem hivalkodva, de mégis öntudatosan gon

dolunk városunkra, városunk egyik részére,
Gyomára.

Az 1300-as évek elején már lakott hely, az
első írásos em lék 1332-ben van róla.

A török idők alatt teljesen elpusztult, de a tö
, rök idők után ismét fejlődésnek indult.

A Hármas-Körös koszorúzza a várost, a fő

vasútvonal pedig beköti az ország forgalmába.
Az ideérkezőket három templom is ildvözli.

E három templom közill az egyik a katolikus
templom. Nem nagy, de művészien szép. A krip
tájában nyugszanak, kiknek köszönhetiilk ezt a
műemléki templomot: Wodiáner Albert és neje
Aczél Zsófia A templom I878-ban lett befejez-
ve. Tehát 120 éves e templomunk.

Ez idő alatt a templom mindenkori papjai és
hivei törődtek a templommal. Most a múlt nyá
ron is 150.000,- Ft költséggel kellett tetőzetét ki
javítani.

Épp e tetőjavitás alkalmából állapították
meg az épitészmérnök és a tetőjavitó mesterek,
hogy a torony gerendázata és az egyik tetőgeren

da veszélyes állapotban van: mintegy 50%-a el
van korhadva, a torony rézlemezei is likacsosak,
sőt egy nagyobb lyuk is van rajta, lehet, hogy há
borús károsodás.

Nagy hiánya lenne városunknak, ha e szép_
művészies templom tornya hiányozna a váro
sunkból.

Ezért a gyomai Rk. Plébánia Egyházközsége
el határozta e torony renoválását.

A németországi Kirche in Not szervezete
636.000 Ft-tal segít bennilnket. A városunk is,
sok anyagi gondja mellett 250.000 Ft-ot juttat e
célra. Az egyházközségünknek is van 812 ezer
forint megtakarított pénze. De ez még mindig
kevés.

Ezél1 tisztelettel és szeretettel kérem a váro
sunk lakosságát, hogy legyen az egyházközség
segítségére e torony rendbehozatal ában, hogy
mintegy jóra figyelmeztető felkiáltójel legyen
jelen továbbra is a városunkban.

Adományukat, melyekért előre is köszöne
tet mondunk, a gyomai Rk. Plébánián adhatják
le, Mátyás kir. út I. szám alatt, nyugta ellenében.

Adományaik adhatók a Templomokért Ala
pítványra és akkor ezt az összeget az APEH fi
gyelembe veszi ajövő évi, a 2000. évi személyi
jövedelemadó elszámoláSánál.

Éljen, fej lődjék és virágozzék továbbra is
városunk és ebben e kedves, művészies templo
munk is.

Mag Lajos
gyomai plébébános
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉpíTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
II. RÉSZ. (ELOZMÉNYEK)

Eddigi ismereteink lapján feltételezhető,

hogya középkori, de a 18. század elejére el
pusztult templom, amelyet a hitújitástól kezd
ve a reformátusok használtak és az után
különálló fatoronnyal épült templomok, a kö
vetkezőkben leirt szükebb területen álltak.
Helység Háza (a mostani tornacsarnok ligeti
lejáró felőli végében állott) a mostani Város
háza helyén állott orvosi-, patikus-, jegyzői-,

lelkészi lak, - Haller szálloda-étterem, (volt)
orvosi rendelő, presszó, mozi, református
egyházi épületek, volt központi református
fiúiskola által határolt terület.

A városház építésekor a régi Helység Há
zát lebontották s a lelkészlak helyét telekcse
rékkel áttették a mostani Kossuth Lajos utcai
sarki telekre. A jelenlegi országzászló felöli
oldalán templomunknak volt egyházi épüle
te, melyet 1820-ban bontottak le. A főtéren

(országzászló. és Holler előtti térség) a 19.
század közepéig vásártér, majd piactér volt
kúttal (később ártézi kúttal).

Az 1733-ban készült jegyzék, melyet Bé
kés vármegyei elpusztult templomokról ké
szitettek, Gyománál a következőket

rögzitette: "Ezelőtt harminc évvel épen állott
az a templom, amelyet most a szükséges
karbantartási munka elhanyagolása miatt az
idö vasfoga teljesen elpusztitott. Valószinü
leg a katholikusoké volt." Ebből a jelentésből

nem tünik ki, hogy voltak-e még felmenő falai
az elpusztult templomnak. Mégiscsak lehet
tek falmaradványai, mert "katholikus" voltára,
csak ebből lehetett következtetni. Az más
kérdés, hogy egyazon közösség használta
istentiszteleti célra a templomot. Elébb ró
mai, majd a hitújitás után helvét református
hiten lévő lakosok. Mellette, vagy közelében
épülhetett egy ideiglenes "nád-sövény"
templom, s 1729-ben vályogtemplom (erre
engedélyt is kértek a vármegyétől). Minden
bizonnyal beépítették falaiba (engedély nél
kül) a lebontott középkori templom tégláit,
meg az egei "elpusztult" templom tégláit is.
(Ege falu is ugyanolyan sorsra jutott
1700-1711 között, mint Gyoma, csak Ege ha
tárát az új földesúr Harruckern nem engedte
megülni, Gyomát nagyobbította vele.) A
póhalmi templomot meg a túriak hordták el a
túri templomba.

1738-42 között fatornyot épített a vályog
templom mellé az ügyes kezü Zágonyi Már
ton prédikátor. A többi megyebeli falu
íratanyagában is találtam olyan adatokat,

hogy templomaik mellé különálló fatornyot
építettek. Ezek nyilvánvalóan olyanok lehet
tek, mint amelyeket még ma is láthatunk Er
délyország református templomai mellett.
Legközelebb látható ilyen fatorony a szeg
halmi római katolikus templom mellett.

Egy 1753 évi adat arról szól, hogya gyo
maiak kérelmezték a vármegyétöl "romlado
zásban" lévő templomuk fából és sárból való
megépítését elébbeni nagyságban. Mi tör
ténhetett az 1729-ben engedélyezett és
megépitett vályogtemplommal (a latin okirat
pontos forditása: égetetlen tégla)? KiemeIé
sek a kérelmezö okirat szövegéböl: "Tekinte
tes Nemes Vármegyének tellyes
autoritásában vagyon azt megengedni, hogy
azon Oratóriumot (::: Imaház), faból és sarbói
megépithessük annyi quantitassal, mint volt
eddig, s már magunk is nagyobbra nem
szándékozunk, hanem minden régi folyóge
rendákat, és a Templomnak egész
S'indelyezett tetejét intacte meghagyván,
csak falakat akarunk újjakat épiteni alája, és
másként is fából és sárból épült falak más
anyagból nem gondoltatnak, ... bizonyos fa
oszlopok nem tartották vóna, régen eldült
vóna." Ezt az imaházat 1760-ban megépitet
ték mint azt a vármegye vizsga ló bizottság
konstatálta is. Itt annyit kell megjegyeznem,

hogy ezidőtájt a protestánsok keserves s
nehezen szenvedhető üldőzés alatt álltak.
Templomaikat elvették, új templomot nem
épithettek. Hosszas engedélyezési tortúra
után csak "imaházat" (torony és utcara nézö
ajtó nélküli) épithettek. Itt most az ellenre
formáció bonyolult s eseményeibe, történé
seibe nem merülök bele.

1766-ban az 1760-ban épült templomuk
mellé portikus (= előcsarnok) épitésének
engedélyezését kérték a gyomaiak a "Ne
mes Vármegyétől"; "... a mi Helységünkben
le telepedett Nép is annyira megszaporo
dott, hogy régiben, alávaló matériából való
kicsiny, és szoros Oratóriumocskánkban,
fele sem fér bé a Népnek... Kivül az Oratóri
um körül csuportozva, hideget, meleget,
esőbe, hóba, fergetegbe, a Levegő Égnek
minden kegyetlenségit szenvedni kéntele
níttetik... emlétett Oratóriumonk rigi hagyott
helyin még egy ajtót csináltatni, és az előtt

csak nyers vályogbúl készétendö porticust,
vagyis Szeginyek Házát építtetni megen
gedni méltóztassanak."

1744-ben szintén bővítésre kérnek en
gedélyt a gyomaiak. Ekkor úgy irják le, hogy
templomuk égetetlen téglából áll fent régi
időkül fogva.

Cs. Szabó István

~ad'vg;j;l)-/o~ó-/fédcJ:;;k/

/b-j7/eo~?/ta?·&;,~~ed~~~??·

%;4
Telephely: 5502 GyomaendrődI Fő út 45.

Telefon: (66) 386-578

Corvo Bianco Schuh Bt.
Cipőipari Bt.

~6ÍOJU()

5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.
ir/Fax (66) 386-896

1iir(30) 9457-148
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás



1999. március

LÁSSA MEG A SZÉLES VILÁG, LÁSSA MEG A KÉKLŐ ÉG! NŐNAPRA, VIRÁGCSOKOR HELYED

1951.
MÁRTON GÁBOR

ERŐSZAKOLT VÁLÁs

Nézd, büszke, kemény arccal,
sóhaj nélkül hagylak magadra!
Homlokomon gondtalanság
tükröződik. (A sátán arca
lehet ilyen közönyös, sárga)

Köszönöm, hogy nem hívtál vissza.
így fehér vagy. patyolat tiszta.
Ha majd fáradtan pihenni térek,
lesz mindig bíztató csillag,
akire bízón, hittel felnézek.

Hiszed-e, hogy ilyen válás
nem volt? Nem dalolt soha
az elmenő ennyire bízva.
(És közben a fájdalomtól
majdnem elfakadt sírva.)

ugye, Te tudtad. és ezért szántál!
Mikor elmentem hazug arccal,
mintha nem fájna nekem semmi,
láttad. hogy vérre sebzett a válás
mikor indultam, már megsajnáltál.

Pedig mikor magam maradtam,
felszakadt a seb és a vér,
patakzott zúgott, mint az ér
a hegylejtőn le, s tajtékos volt
kíntól az arcom és fehér.

Aki látott vállamat verte.
Tetszett neki, hogy dalt-nevetve
hagytalak el, az őszi csendben,
s nem néztem betegen, merengve.
a Hold fele, reményt keresve.

ügyelel melleIt, de szabadon szórakozl1aloll, vagy akii
az oktató arra alkalmasIlak laláll, zenével is foglalkoz
Ilatott. Lassan magalakullak a levente zenekarok. Főleg

fLIVósokból, de más Ilangszeren iS folyt képzés (cimba
lom). A fúvósok hangszereikel 11azavillellék gyakorlás·
ra.

A lavasz be<illlával aztán a leventék térzenéjében 
föleg vasárnap d(\lutánokon - gyönyörködl1etell a falu
népe. Ünnepségel<en ök emellék azok színvonalát. Aze
nekar lagjai egyenrul1<it visellek, de leventesapkája
minden leventének VOll. Néha a zenekar az Ulcákon me
nelelve is szórakoztalta a lakosságol (pl. lemplomi bú
csúkor).

Jelszavuk: "A múli sugall szent őseről, épilsünk raj
la szebb jövőt'" Hivalalos köszöntésük is ebböl alakult
ki: "Szebb jövöt'" • fogadása: "Adjon ISIen'"

így 11angzol1 indulójuk:
Szép levenle, talpra, sorba! III van már a leli ideje
Az ősi virtus, a régi szent juss el nem vész;
Levente karja, munkára harcra mindig kész'
Lássa meg a széles világ, lássa meg a kéklő ég
Virul e honban, lUráni sorban fajlánk még:>
Egén a 110nnal< a Ilajnal pirl<ad, munkánk vár.
A bérc. a róna, fl völgy, a puszta 11angos már!
Háromszinü szent lobogónk fúila szél, fel·fell1át l

Eleíre, rajla, Iladd dűljön porba minden gál!
Nincsen dicsőbb drága magyar Ilazánknál.
Nincs az egész l'öldkerekén sehol sem,
Áldja meg az égben lakó nagy Islen!

Sok szép induló 11angzoll el aiérzenéken, de ennek
gyönyörü dallamánál szebb egy sem. Templomba is
kLirtszóra menelelt a levente iljúság, ahol példásan vi
selkedlek. (Szertarlásnál, mini egy lest, térdell az em
beroszlop.)

Avasárnapok szépségét, az összetartozás örömél 
mc;g lIa a IlIC1zgalom kiilr.lr.z(Í is voll- jelenleIle a l1alalok
szálllúra. mellyel (~~ak a cserkészek vetekedllellek. Az
én lalumban cserkészmozgalom nem voll.

Körülbelül ilyen volt a levenie éleI. Jó volt, Ilelyes
volt:> Talán a törlénelírás egyszer eldönti, ha egyáJlalán
lapjaira felkerül. Akik réSZI vellek benne lassan távoz
nak az élők sorából. Igen sokan, lölünk messze. jeltelen
sírokban nyugszanak. Sírjukon, lel1et, hogy csak avad·
virágot lengeli a fújó szél, vagy lalán még azt sem.

MÁRTON GÁBORr------------------.--c:-:-c:::-=-=---------,

Ama élő lialalemberek közüllegllibben úgy tudják,
IJOgy a Levente egyszerüen egy Iiúnév. egy térfinév.
Nem is sokan viselik, de előfordul, főleg Erdélyben.

AzI, 110gy ez egy Illozgalomnak, szervezeinek a ne
vét jelenleIle, - mely a Ilúszas éveklől a negyvenes évek
elejéig lartoll - mal10lnap ebben az országban már csak
az id(is emberek tudjiil<, akik még emlékeznek rá.

A levenico Illozgalmal a Irianrllli bél<eszerződés

IlIegszoriló inlézkeclései kényszerílellék ki, amelyben a
Iialalok Il<lderlÍn kív(ili kalonai elől<épzésben részesül
IPk.

ElmondoIII Ilál, 011, <11101 én nevplkedtelll, az én fa
luml),lIl 11IJgy voll, meri egy kis visszaleldnlés, Ila nem is
Ácl<imig-Eváig, dco <I régebbi iskolar<~ndszerig:

Az ,illalános (elemi) iskola Goszlályos volt és utána
3 t'V lill. "isméllő". Iti a lányok Ilázlartási ismereteket
s<ljillilollak el, és ajövendő <lnY<lszerep is szóba ker(ill,
szal<előadól< l<üzremŰkiidésével.

A liúk szintén jártal< "isméllő"-be, allol a gazdáll<o
dás, állallenyésztés ismereteit sajátitolták el, élelkol'uk
nak megfelelően. Hetenként egyszer volt foglalkozás

A szegényebb sorsú, de munl<aszerelő és liszlelő

szCJlők IlasonliÍ gondqll<üdásll gyerekeiket, a lányokat
IJeSzll'illlak, a liúkal jómódú comberekllez kispászlornak
"szeg(ídlcollék" szaladjide-szaladjoda szerepl·e. Keres
lek valamicsl<e pénZl, nem cS<lvaroglalc (Lopásról még
csak 11il'l selll 11allolluk.)

IsnH~llő utániéljett be fl levente-élet, de csal< a Iill!<
nak. Az is egyszer voll, Iletenkénl, Ha a lill alkalmazás
ban 21111. "gazdája" a foglalkozásra köteles voll
elengedni. AI<i tov<ibb lanult, a11elyi levenlébe nem járt.

A leg,ényl<énel< szitmíttí kamaszl<ál< a LeventeoItIlOn
lagjai Ip.llel<, alloi szóbeli oklatás, és némi 1«\lonai elö
I«\pzés folyt.

A Idizsc\gel< tiÍvolabbi I'észcoin is voll Ip.vp.nlp. szerve
zet. dl;lutánonkc~nl, alanyai isl<ol<ikban. A Ilovc"nlc\knel<
újs<igul< is volt. amiben wrsr.k. novlollál<, vidám liirténc~

lel< vollak. Fiileg a l<özség közponljában a Levenleolt
Ilon állandóan nyilva volt. Biliárcl, sakk, kuglipálya v{lrta
azokal, al<il< esetleg napközben belérllettek, nem álllak
Illunk<iba.

Az élei inkább esle kezdődöIt. A levenleol<lalók ko
lllolyabb. lialalabb érlelmes, kalOnavisell férfiak vollak.
de "fiiniil<LiI<" mindig diplomás ember. főleg pedagó
gus. A legtöbl) községbe bekerüll az oklatók közé
egy-egy zenél kedvelő és 11ozzáfrlii, leglöbbször peda
gógus. Az OlIIlonban 1l1inden lialal Iiú 0l!l10nra leli, fel-
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Nekünk, könyvtárosoknok az ofeladatunk ...

Néhány szó a Rózsahegyi Könyvtárról
Bemutatkozik a

Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány

Ladányi Gáborné

ARázsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon olopítványa 1989-ben Dr. Farkas Já
nos endrődi származású sebész lőorvos kezdeményezésére jött létre. Célja ohátrányos helyzetű,

jó képességű endrődi gyerekek tovább-tanulásának támogatása.
Gergely Ágnes írónő kezdeményezése alapján az általa biztosított összeg kamalát minden

évben oz iskola legsikeresaiP tanulája kapja, s erről az iskola tantestülete hivatott dönteni.
Az alapítvány jelenlegi vagyono 64B.687.·forint. Az 1%személyi jövedelemadóból befolyt

összeg 1997-ben 205.184, 1998-ban 142.15610rint volt, melyet ez úton is tisztelettel megkö
szönünk a felajánlóknak.

Az olapítvány alapszabálya értelmében obefolyó összeg otőkét gyaropitia. Évenként ki
vonhatá a mindenkori tőke kamalo. Kedvezményben részesülhet az az endrődi lakhellyel ren·
delkező tanuló, aki általános iskolai tanulmányait o Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában,
(vagy jogelődjébenl végezte, középiskolában, vogy egyetemen, lőiskolón tanul tovább, tanul·
mányi eredménye legalább 4-es (jól, sa támogotását a csolád onyagi helyzete indokolja. Atá
mogatást ösztöndij formájában félévenként juttotjuk el a kedvezményezetthez.

1991·tőI1998·ig teljesített kifizetések (támogatások) 279.000 forint.
Atanulmányi öszlöndijat pólyázal úlján lehet elnyerni, melyről akuratórium dönt. Jelenleg

két egyetemi hallgatát támogat rendszeresen oz alapítvány, mindketten odebreceni ELTE hallga·
tói.

AGergely Ágnes által alapífott díjat l997-ben Blaskó Dénes, az országos matematikai ver·
senyen elért 7. helyezése jutalmául kapta, 1998-ban pedig Kovásznai Nára országos rajzpályá·
zaton elért lJ helyezéseiért és külön díjáért. .

Az alapítvány kuratáriumának tagjai: Dr. Farkas János, Iványi Lászlá, Hornok Lajosné,
Hunyad Simon Péter, Ladányi Gáborné, Márton Gábor.

Az ösztöndíjra minden év május 31-ig írásban lehet pályázni. Akurotórium 31 nopan belül
dönt a kedvezményezettekről.

APályázat címe: Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma. 5502
Gyomoendrőd, Népliget út. 2.

Ajövedelemadó l%-os felojánlásokat fovábbra is kérjük és várjuk.
Adószámunk: 1900062255·1-04.
Évközben bármilyen összegű támogatást szivesen veszünk, befizeihető a folyószámlára:

ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKElET 53200015-1000001 B. Dr. FARKAS JÁNOS
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDíJ ALAPíTVÁNY.

AKépviselő-testület határozatának megfelelően 1997. oktáber elseiével az Endrődi Könyv
tár a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola és Kollégium fennhatósága alá került. Ettől kezdve a
könyvtár nyilvános kettősfunkciójú; közművelődési és iskolai könyvtár ként működik. Erről so
kaknak, talán, nincs is pontos információja, hiszen akönyvtár maradt a régi, megszokott helyén.
AKönyvtór neve Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közművelődési Könyvtár, amely helyett, mi szíve
sebben használjuk a"Rózsahegyi Könyvtár" megnevezést, sszeretnénk, ezt anevet idővel

hivatalossá tenni. Akönyvtár vezetője Ladányi Gáborné, az iskola igazgatója. Akönyvtárban két
föállású könyvtáros dolgozik, a takarítást részmunkaidős, a könyvelést az iskola végzi.

Aközművelődési leladatok ellátására a Képviselő-testület biztosítja apénzt, ez tehát nem az
iskola költségvetését terheli. Akönyvtárnak az iskola valamennyi dolgozója és tanulója tagja. Az
évek áta lassú ütemű taglétszám-növekedés eredményével elégedettek ugyan nem lehetünk, de a
lakosság számához viszonyitvo, az jónak mond ható.

Nekünk, könyvtárasoknak az a leladatunk, hogy mind a közművelődési, mind az iskolai
könyvtári funkciónak a könyvtárat, állományát smagunkat is megfeleltessük. Akönyvtár belső

átszervezésével is ezt kivántuk elősegiteni. Agyereknek a szakirodalmi részben sorazali kiemelé·
seket készítettünk, nagyon szeretik kis olvasáink. a felnőtt olvasák által gyakran kölcsönzött
könyveknek is sikerült elegendő és megfelelő helyet biztositani, ezeket témacsoportos bontásban
kínáljuk olvasáinknak. Az olvasóteremben biztosítani tudjuk akényelmes folyóirat olvasást; jelen
leg 43 féle sajtáferméket kinálunk. Az asztalaknál elegendő hely van, akár egy osztálynyi gyerek
számára is.

Az iskolával napi kapcsolatban állunk, "megszoktuk" egymást, s a kezdeti apró zökkenó1c
után mára jó munkakapcsolat alakult ki. Akönyvtár profitál az iskola technikai dolgozái hátteré
ből, bármi probléma, javítási feladat adádik, mindenben segítségünkre vannak. Gazdája, já gaz
dája van a könyvtárnak, s ez megnyugtató lehet mindenki számára., aki az átalakulástól, a
változástálléltette a könyvtárat.

1998-ban is megrendeztük az "Aranyfonál" mesemondó-versenyt, "Égből pottyant mese"
címmel rajzpályázatot bonyolítottunk. Akönyvtár ismét helyet adott a Rózsahegyi napok keretén
belül megrendezésre került Endrődiek Baráti Találkozójának. ASoros Alapitványtól közel félmillió
forint értékű számitágépet, szoftvercsomagot, és pénzt nyertünk. Elkészült az iskolai könyvtárra
vonatkozá Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet a tantestület, az iskola érdekképviseleti
szervei ellagadtak, s a Pedagógiai Intézet szakértője igen já véleménnyel jáváhagyott.

Jelenleg alegnagyobb prablémánk akönyvtár-épület vizesedése. Ez most már adokumentu·
mok épségét veszélyezteti. Kívül-belül 2, 1.5 méter magasságban omlik ovakolat, akannekto·
rokban viz van, dohosodnak, vizesednek a könyvek. Apolcok tortói kiesnek ofolbál, ovakolat
olyan nedves, hogy nem képesek megtartani okönyvek súlyát. Ez már közvetlen baleset veszélyt
is eláidézett. Nem tudjuk az önkormányzatnak lesz-e lehetősége pénzt biztositani afelújításra?

Akönyvtár s hagyományos szolgáiota mellett majdnem 300 videokazettával is várja az ér
deklődőket. Ezek o filmek nagyrészt o világ legjelentősebb rendezői nek maradandó élményt
nyújtá alkotásai, a lilmművészet értékei. E-mellett számos köfelező és ajánlott olvasmány lilmes
adaptáciáját, természet s iljúsági filmeket kínál unk. r-----------------------------,

Fénymásolástisvállalunk. MINDENT EGY HELYEN
1999-ben is szeretnénk megrendezni amesemondó versenyt. Gyomaendrőd várassá nyilvá· I

nításának 10 éves évfordulája alkalmából rajzpályázatot hirdetünk aVárosi Kulturális Egyesület- A pIKTOR BOLTBAN!
tel és a Városi Könyvtárral közösen.

Szakmai lelodatként az iskolai könyvtár állományának átleltározása következik., majd mi- Gl,Jomaendrőd, Fő út 204.
nél homarabb szeretnénk elindítani a könyvtár számítógéppel történő feldolgozását. Szeretnénk (Telefon' 66/386-6 l l ) ~.
hozzájutni egy digitális telelonvonalhoz, az Internet zavartalan használatát segítené elő. Ezen kj- .
vül persze van még más ötlet és terv is, ezekről okésőbbiekben szívesen beszámolok akedves ol· Kaphatók: ~.'. .
vasáknak. . --,

Dinyáné Bánfi Ibolya. -Festékek, lakkok, ecsetek~~ . ~,,(-
Kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük van, sérdemesnek találják oz endrődi könyvtárat - szerszámok, csav

atámogatásra, adójuk l%-át ajánlják lel oRózsahegyi iskola és közművelődési könyvtár javára. - ragasztók, zá rak, vasa Ia)ls~o.Ill,~e~s~ino eumok
Címünk: Gyomaendrőd, Blaha I. U.21. Sz. Adószámunk: 15346731-2-04. PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ
Tisztelettel köszönjük.

RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ

Az ablak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

Garancia!
Minőség!

Kedvező ár!

G~C~
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06·66-283-359
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MÁRTON GÁBOR

HÍREK ERDÉLYBŐL

" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly,1925.

TALLÓZÁS
AZ ERDÉLYI

LAPOKBAN
Bányavidéki Új Szó. Január 8.
Máramarosi származású "év embere" Amerikában! címü írásá

ban Dr. Grünwald Emő tudományos főkutató beszámol Vodnár Já
nos életútjáról és elért sikereiről.

"Az 1998. Év Embere" (Man of the Year 1998) címmel tüntette
ki dr. Vodnár János ny. egyetemi tanárt az egyesült államokbeli
Életrajzkutató Intézet. Az ABI (American Biographial Institute) a
"2000. Milleneumi Tiszteletbeli Érmét" és "A Nemzetközi Kultúra
Tiszte!tbeli Diplomáját" ugyancsak a borsabányai származású 70.
évét taposó vegyészprofesszornak ítélte oda. Vodnár János tagja a
Bolyai Társaságnak és alapító tagja az Erdélyi Múzeumnak..

Remek hairával, minimális pantkülönb- lász és Veres kapusok, Sárosi, Karsai, Bácsik,
séggel a tabella második helyén végzell a Ba· Lipták, Kulcsár, Táth M., Molnár Tornás, Nagy
rátság SE labdarúgó csapato, az NB.!I!. Alföldi ISlván, és Zoltán, Brakszatórisz, lévai, Jonis,
Csoportjában. Cziglédszky, Vorga János, Nogy Márk, Illyés és

Rövid pihenő után· mivel oz itthoni fel· Mester Levente. Nagyon bizunk Fodor Sándor
készülés a pálya, oz öltözőviszonyok miall le- edzőben.

hetetlen volt· Kondoros segítell. Eszményi Egyelőre pálya és öltöző gondjaink von
felkészülést biztosítoll.lgoz, költséges voll, de nak. Az utóbbi könnyebben megoidhotó. Saj
reméljük, megérte. Anagy erőpróbát afebru- nos a pálya állapota aggosztó.
ár l6-iki Honvéd elleni edzőmérkőzés jelen- Karnyújtásnyira van a szezonkezdet Baja el
tette. Aprofi csapat ellen BazsikStadionban, len. Reltentően fontos asikeres indulás. Aztán
Bp-en játszoltunk edzőmérkőzésl.lgoz 3.0-ás a hozai drukkerek is félgyőzelmet jelenthet·
vereséggel hagyluk el apályát, félidőben még nek, hisz sokan szeretik oBorátságaI.
O:O'ra álltunk. Amásodik félidő! nem bírták Alegutóbbi edzőmérkőzésen, Szentesen
kellően, tehát az erőnlét fokozása afőfeladat. onehéz pálya körülményei közepelte is 3:l-re

Két játékasunkat, Karácsony Józsit és tudtunk győzni. Brakszotórisz, Janis góljaivol
Homok Zolit kölcsönbe adtuk Kondorosnak a biztos győzelmet arallunk.
megyei II. osztályba. Új játékosokkal gyara- Úgy érezzük, soha még ilyen közel nem
podolt ocsapot: Sarkadrói Veres József kapus, voltunk anagy álomhoz, hagy az NB.!I·es csa
Csorvásrál Lévai Krisztián, Gyuláról a tulaj- pat lehessünk várasunlcnak az ezredfordulón!
donképpen visszatérő Kulcsár Szilárd jöltek a
Barátsághoz. így 19 tagból áll keretünk: Ha-

dik a magyar múlt és a magyar-román viszony a mai román történe
lemoktatásban. Már felvezetőbenmegállapítja: a történelem okta
tásában, leszámítva a személyi kultuszból fakadó túlzások
mellőzését, 1989 után alapvető változás nem történt. A szakembe
rek megalapozott bírálatával szemben a tanügy-minisztérium kép
viselője és több román tankönyv szerzője, Bogdan Teodorescu
mondja tovább a magáét. Szerintük a tankönyvek minden igényt
kielégítenek, olyannyira, hogy alternatív tankönyvekre sincs szük
ség! Hiába figyelmeztet Boia professzor, hogy ezekre a könyvekre
a múl századi romantikus román történelemszemléletet tükrözö
történelmi mítoszok ápolása ajellemző, s hogy ennek káros hatása
van a köztudat alakítására. Még a nyilvánvaló ellentmondások sem
zavarják a szerzőket. Jóllehet a történészek a 9-10. századra teszik
a román nép kialakulását. Dumitru Almas A IV osztályos tankönyv
szerzője nagyvonalúan kétezer évről értekezik. Könyvében azt írja,
hogy a románok még a rómaiak idején, vagyis 271 előtt vették fel a
kereszténységet, amelyet "nem akárki", mint "Krisztus egyik apos
tola, Szent András terjesztette el Daciában. Világos, hogy ilyen
megközelítésben a honfoglaló magyarok csak barbárok lehettek...

Erdély múltja csaknem kizárólag a románok történetére korlá
tozódik. Erdély és az erdélyi vajdaság két különböző fogalma
mindvégig összemosódik a tankönyvekben (kicsire nem adunk
ugye?) sehol egy szó nem esik arról, hogy az utóbbi területileg az
Érchegységig terjedt. Ha a magyarok szerepéről esik szó, az csak
negatív lehetett. Ök akadályozták meg az erdélyi román államiság
fejlődését, a magyar nemesek kaparintották meg az őslakos román
parasztok földjét - írja Demény professzor. De a románok nem
hagyták magukat, a parasztfelkelésekbe is ők állnak az elsö helyen.
Gondoljunk Anton cel Mare din satul Buda vagy Gheorghe Doja
lázadásvezetőkre! ISl4-ben a keresztesek Buda melletti táborában
"román, magyar, német és más nemzetiségű parasztok gyűltek

össze...
Nem borzolom tovább az olvasót, hisz nagyon is ismerős 5ZÖ

vegekről van szó. A baj csak az, hogy miután két-három nemzedé
ket megfertöztek vele, az EU-tagságra készülö vagy inkább vágyó
mai román társadalom fiataljainak fejébe is a kizárólagosságot, a
magyarok utálatát, mitöbb, ellenségként való kezelését sulykolják.
S úgy látszik ezen (mint annyi minden régi ideológián) egyelőre

nem lehet változtatni

BEMUTATKOZIK A GYOMAENDRÓDI IDÓSEKÉRT
ALAPíTVÁNY

1999. január l-vel "Gyomaendrődi Idősekért" Alapítványt
alapítottak Szurovecz Elek és leánya Pallagi Józsefné Szurovecz
Éva, Szulimán Ákosné Szurovecz Eleonóra 50 ezer forinttaL

Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a "Gyomaendrődi

Idősekért" Otthonában elhelyezett személyek gondozásához,
ápolásához, valamint a házigondozás és az otthonápolási szolgá
lat keretein belül iakásunkon gondozott idős személyek ápolásá
hoz, életkörülményeinek javításához.

Az alapítvány közhasznú.
Az alapítvány kezelője az alapítok által megbízott 5 fős kura

tórium, amely döntéshozó, ügyintéző, képviseleti jogkört gyako
rol. A kuratórium tagjai: Hangya Lajosné elnök, Buza Sándorné
titkár, Uhrin Zoltánné, Csaba Jánosné, Czikkely Imréné tagok. Az
Alapítvány székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Polgár
mesteri Hivatal)

Számlaszáma: GyomaendrődOTP fiók. 11733120-20007645
OTP Békés Megyei Fiók- 3312 Gyomaendrőd Fő út 173-179.
Az alapítvány nevében tisztelettel kérjük polgártársainkat, a

lehetöségükhöz képest a fenti számlaszámra befizetett összegek
kel támogassák működését.

Hangya Lajosné elnök
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FARSANG' VACSORA
Adom neked, kicsiny család
s hazám, a vér közös dalát,

(Mécs Lász/ó)

Családias hangulatú összejövetel színhe
lye volt az endrődi Közösségi Ház, hol febru
ár 6-án tartotta hagyományos farsangi
vacsoráját a Szt. Imre Egyházközség, melyre
szép számmal jöttek el Gyomáról, Hunyáról
is.

Egyházközségünk civil testületi elnöke
Ungvölgyi János, meleg szavakkal köszön
tötte a jelenlévőket. Utalt a vacsora hagyo
mányt temető jellegére s kellemes
együttlétet, jó szórakozást kívánt mindenki
nek.

Harnos Vince, a szegedi piaristáknál tanuló
diák - akit sokat látunk vasárnaponként minist
rálni, felolvasni - szavalt el ismeretlen szerzőtő!

egy gyönyörű verset ajó Istenről, melyet ajelen
lévők nagy tapssal jutalmaztak.

Ezt követte Szabó Zoltánné, aki a nemré
gen megalakult Endrődi Szent Imre Plébániá
ért Alapítványról számolt be, mint a
kuratórium elnöke. Ismertette az alapítvány
célját, az alapÍtókat személy szerint is meg
említve. S elmondta, hogy a vacsora, tombola
bevétele is az alapítványt fogja gazdagítani.

Az esthez ta110Zó hagyomány az is. hogy a
Városunk Szerkesztő-bizottsága nevében, min
den évben. ez alkalommal köszönti László atyát. 
akiről tudva lévő, hogy újságunk szerkesztésé
ben nyújt nagy segítséget - Császár Ferenc a lap
főszerkesztője. Köszőntője befejezéseképpen
Mécs László "Adok, hogy adj'" c. versét mondta
él, melynek utolsó két versszakát ide idézzük:

"Adok Neked,jó Istenem,
Alfám, Ómegám, Mindenem,
gyermekhitet, alázatot,
bevallott bűnt, gyalázatot,
s szívem, mint örök hűbért

legyen tiéd! Tudod miért?

- Hogy add nekem, mint terűljasztalt,

mely már sok lelket megvigasztalt,
melyen sok testi jóegészség
terült és lelki lakni-tessék:
add malasztod, add a Téged
jelentő örök békességet'"

Végül Pappné Éva néni énekelt kedves
nótákat, amelyeket a jelenlévők halk dúdo
lással kísértek.

Majd a várva-várt vacsora következett
Ambrózi László és csapata keze munkája, az
elmaradhatatlan birkapörkölt. Ajó Ízű vacso
ra közben Megyeri György és társa kellemes
muzsikával szórakoztatott. Ajó ízű beszélge
tést e sorok írója szakította meg a "Rátóti csi
kótojás" című népmese elmondásával a
társaság nagy tetszésére.

Végül a tombola húzás következett s ki-ki
örülhetett nyereményének. Azok pedig, akik
nem nyertek, ugyancsak boldogok voltak,
hogy szerény adományaikkal támogathatták
az alapítványt, me ly végül is 42.21 O.-forinttal
gyarapodott. Fontos ez az összeg, mely gya
rapítván az alapítvány vagyonát, és így lehe
tővé válik, hogy az egyházi temetők

karbantartására idén két főt tavasztól őszig

foglalkoztathassunk.
Éjfél utánig tartott a vacsorával egybekö

tött vigadalom.
BUKVA CSILLA

RAJZPÁLYÁZAT

A Rózsahegyi Könyvtár, a Városi Könyvtár, a
Kultúrális Egyesület Gyomaendrőd város5á avatásának 10
éves évfordulója alkalmából

"Al ÉN VÁROSOM" címmel rajzpályázatot
hírdet.

Pályázni lehet: általános iskolák felső logozatos, vala
mint középiskolás tanulók i/4-es, vagy A/las méretű

bármely technikával elkészített műveivel, amelyeket
paszpartuval fogadunk el. Apályamű témája acímhez illő

legyen.
Leadási határidő: Április 30. Leadás helye Városi

Könyvtár, Kossuth út 50. Rózsahegyi Könyvtár Blaha L. út
21. Valamint április 30-án ískolákból begyűjtött, az ott le·
adott művek.

Apályaműveket zsűrizés után mindkét könyvtárban
kíállításra kerülnek.

Aszervezők

Pályázati felhívás
ARózsahegyí Könyvtár ebben az évben is meghirdeti

az "ARANYFONÁL" városi szintű mesemondó versenyt.
Pályázni lehet: szabadon választott népmese (bár·

mely nép meséjénekJ könyv nélküli előadásával.

Amesemondóversenyen részt vehetnek:
Nagycsoporlos óvódások
Általános iskolások
Középiskolások
akik külön-külön kategóriákban fognak versenyezni.

Ajelentkezők számától függően több fordulóra lehet szá·
mítani.

Adöntők tervezett időpont ja: május 10·15 között.
Jelentkezni lehet az endrődi könyvtárban április

16-ig (péntekig l személyesen, vagy telefonon (386-157).
Határidőn túli jelentkezéseket nem fogaduok.

Jelentkezéskor szükséges adatok: Név, lakcím. iskola
és osztály megnevezése, felkészítő pedagógus neve, aVó
lasztott mese címe.

Minden jelentkezőt és érdeklődőt szeretetettel várunk!

Ne lázongj I Vedd észre,
szép is ez avilag.
Türelemmel jobbítsd,
ha lelsz benne hibat.

Ejtsen amulalba
természet varazsa.
Vedd észre, mily csodas
harmat csillagasa.

Kisvirag, pillangó,
zúgó hegyi patak,
erdőben madardal,
mind örülni hívnak.

Másokat fogadj el,
hasonlókép tesznek,
és akkor nem kell drog,
Veled aszeretet.

BUKVoA. CSILLA

EGY DROGFÜGGŐHÖZ

Hidd el, hogy nem old meg
semmit akabulat.
Urad neve: Méreg,
terajtad jót mulat.

Élvezi, hogy lassan
lelőröl hatalma.
Sha hagyod, igy tegyen,
nem vagy mas, csak rabja

Törd szét bilincseid'
Akarod? Erőd azl
Lásd meg asok szépet.
amit Földanyank ad.

(Csilla eversel 1997-ben aVöröskereszt területi irodalmi
Dr. Frankó Károly versenyén, a lelnőtt kategóriaban első helyezést nyert el.

Gratulálunk l)

ORVOSI TANÁCSOK
Sok átok sújtot· nem tudod abbahagyni Miért? Nem azért mert

ta a már lassan mö- olyan jó, de mert jól vagy tőle, vagy jobban. Ha el
göttünk maradó kezded szedni, nem szúrod magad, akkor rosszul
húszadik századot; leszel, akkor betegnek érzed magad, tehát kell egy
világháborúk, éhín· új adag, és még egy... bármi áron.
ség, járványok. Ér- Viszi a pénzt, az ezreseket, tízezreseket... öl·
telmetlen nek, rabo/nak miatta.
pusztulásak. és ami
a legszomorúbb, a
fiatal életek milliói. Agyógyuláshoz rendelkezésre állnak kórhá·

kh I' la zak, intézetek, vallási és segítőkész alapítványok.
na A

a
at'b'b' 'vt' dI d I bb'" Meggyógyulhatsz, ha elszánt erős akarattal felke-zuo I e Ize egvesze e mese larvanya: d k ., k ., , k R' d"

k·b' , , rese eze et az mtezete et, mtezmenye et. a 10,
a a Jtoszerezes. I .. , . , . d h'''1 d' h, ,te evlZlO, a salto nap·mm nap Iru a la, ogy

Ad~o,g, a kiala~uló, függősé.g a/anto~ mO,don t~. hova fordulhatsz. De a legbiztosabb, ha megelőzöd
mad. Sotetben, adiszkokban, pIacokon es neha-ne- a bajt! Meg tudod előzni? Igen! Ne kóstold meg! Ne
ha még az iskolák közelében is. kezdd el! (sak nyersz vele - Életet!

Csak egyszer kóstold meg, aztán még egy-
szer. ..s többé nincs visszaút. Ha egyszer rászoksz,
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A hóvirág kitekint:
- Szép a világ idekint! - Szirmot bont
az ibolya, Erdők, mezők mosolya.

Fürge patak, csöppnyi tó,
Napsugártól csillogó.
Itt van végre közöttünk,
Kedves Tavasz, köszöntünk!

TAVASZ KÖSZÖNTÖ
Jön a tavasz, fut a tél,
Friss meleget hoz a szél.
Bolyhos barka integet,
Harmatesőt hinteget

ROSTA ALÁ BÚJT A SZÉL
Rosta alá bújt a szél,
Mert pihenni vágyott,
Egy csöpp eső leesett,
A szél bőrig ázott.
Tűzre tette bocskorát
Száradni egy csöppet,
Lángot vetett. Abból már
Nem lesz bocskor többet.
Szűrnek szöget keresett,
S mert sehol sem látott,
'Ökör szarván lógatta
A posztó kabátot.
Ökör vitte világgá,
Sose hozta vissza.
Azóta a balga szél
Hulló könnyét issza.
Rosta alól előjött

Fújni akart mégis,
Bánatából borús lett
A ragyogó ég is.
Nem is válik derűre,

Ha a szélnek újra lesz majd
Bocskora meg szűre.

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
Transzpol1beton és betonacél él1ékesítés, előregyártás, szerelés
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók.
Interspan bútorok)
Épitőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru. lnterspan
bútorlap szigetelőlemezek, kaJtonplasztlemez...)
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása
(loronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel...)

tv 19] 5500 Gyomaendrőd,
,.. Ipartelep út 3.THERM ~ X ~T/F: 66/386-614, 386-226

~ P!T(5IPARI SZÖVETKEZET

~~~
FELEFÜl ÉS A FURCSA VENDÉG

hogy vígan forog tőle a malom kereke.
- Nemcsak szuszogsz te, hanem hor

kolsz is. - Duzzogott Felefül, és nagyon szé
gyellte magát, hogy nem jött rá elébb,
hogy mi is az a fűrészelés. Fortyogi, a hör
csög, ugyanis már máskor is megszállt
nála, mikor az erdőben járt. Ismerhette

Felefül, a kerekerdei nyulacska, ép- közé, hogy az eget is nagybőgőnek néz- volna csöndes szuszogását. Igaz, hogy
pen átfordult a másik oldalára, és jól a fü- te volna, ha egyáltalán tudott volna va- eddig még sohasem költözött az ágyalá.
lére húzta a pitypangpehelypaplant, lamit nézni. De nem tudott, mert A mesél és a verseket irla: IVÁNYI MÁRlA
mikor hirtelen valami furcsa zajt hallott; ijedtében még a szemét is becsukta, és
mintha valaki fűrészeinevalamit. Borzasz- várta, hogy most mi lesz. Nem egyéb,
tó. sőt kétszer borzasztó, mert a fűrészelés mintaz, hogy megint ~yntazajtó, és belé
pont az ő ágya alól hallatszik. pett rajta Torkoska. O volt a legfalán-

Az álom egyszeriben kiszökött a sze- kabb nyulacska egész Kerekerdőben.

méből, és ő maga is szeretett volna ki- Azért nevezték Tarkoskának. Ő is átbuk
szÖkni. Nemcsak az ágyból, de még a fencezett a zsákon, őt is fülön csapta va
nyusziházikóból is. Mi tagadás, sohasem lami, és persze, most azt hiszitek, hogy ő is
járt ott, ahol a bátorságot osztogatták. A becsukta a szemét ijedtében, és remeg
fűrészelőzaj pedig egyre erősödött.Még ve várta, hogy mi lesz.
a foga is összeverődött a félelemtől. Fityiszt! Sőt nyúlfityiszt. Mert Torkoska,

Ki tudja mi történt volna, ha meg nem ha korgott a gyomra, félni is elfelejtett. A
zörgeti az ablakot Fürgefutó, a szomszéd zsák amibe belebotlottak sokat ígérően
nyulacska. Az úgy volt, hogy még az este tömött volt. ő pedig éhes. Nem is kérdez
megbeszélték, hogy hajnalban együtt lá- te, hogy szabad-e, bogozni kezdte a zsák
togatják meg az erdészház sárgarépa- szájára hurkolt zsineget.
kertjét. - Úgy látom, megelőztek! - makogta

Felefül megkönnyebbülten sóhajtott. boldogan - lám már tele is a zsák finom
Most legalább ketten vannak a nyúlház- sárgarépával. Szép tőletek, hogy meg
ban. Úgy mégis jobb, mint egyedül. Kiné- vártatok a lakomával. Gyere Felefül, se
zett az ablakon, és hangtalanul gíts kibontani!
integetett fürgefutónak. Közben figyelte, Felefül éppen figyelmeztetni akarta
hogy recseg-e még az a furcsa zaj. Re- Torkoskát, hogy itt most titokzatos dolgok
csegett bizonyi történnek, amikor hirtelen csengeni, bon-

A szomszéd nyuszi csodálkozva nyitot- gani kezdett a zsák, és valami ütni kez
ta ki a nyusziház ajtaját. Be akart lépni, dett benne. Nem verekedni, csak ütni.
hogy megkeresse, mire jó ez a titokzatos Úgy, hogy: bimm-bamm.
integetés? Ám odabent még hajnali ho- - No, Torkoska ütött az utolsó órád! -
mály volt. és nem láthatta, hogy pont az suttogta Felefül.
ajtó előtt egy jókora zsák fekszik. Pedig - Ordögöt az övé! - szólalt meg valaki
ott feküdt, és éppen keresztben. Fürgefu- az ágy alatt, és a recsegés abban a pilla
tó úgy keresztül bukfencezett rajta, hogy natban véget ért.
a bundájával egészen tisztára söpörte a - Az én órám ütött, meg csörgött is,
padlót. Felefülnekaznao nem is kellett hogy ébredjek fel, mert itt a reggel. - má-

~
() takarítania. szott elő az ágy alól egy dagadt képű,

~ . j / De ez pocakos hörcsög.
'''-.tI még semmi! - Hát te, hogy kerültél ide? - jött meg a

. ~ \ Mikor végre hangja egyszeriben Felefülnek - pont az
megállapo- ágyam alá kellett neked bújni?
dott, és fel - Nem volt máshol hely, - vonogatta a
akart tá- vállát a hörcsög - csoda rendetlen nyuszi
pászkodni, vagy. Az egyik széken a nadrágod hever,
valaki akko- a másikon a kabátod, te meg az ágyon.
rát csapott Elvégre nekem is hevernem kellett vala
a két füle hol! t"

- JÓ,jó, de minek
verekedtél? - lépett
elő nekibátorodva
Fürgefutó. - Akkorát·
csaptál a fülem
közé, hogy még
egy fejem nőtt be
lőle!

- Ó, az bizonyo
san a szélmalom
volt! - kuncogta a
hörcsög. - Tudjátok,
mindig akkor őrlöm

a búzámat, amikor
alszom. Mert akkor
akkora szuszogok,



Kilencet ütött az óra.
Térjetek már nyugovóra.
Zárjatok be házat, ólat!
~djon lsten nyugodalmat.
Tiszta színek szép az álma,
Mert az lsten vigyáz rája.

Mire megint hallatszott a bakter danája, már csak a felnőllek só
haja hallatszott időnként. Nekik volt miért sóhajtani. A gyermekek
aludtak.
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Visszajön még Kossuth lajos

Mikorra a vacsorának vége lett, a bakter már visszafelé rótta az
utat és monoton hangon gajdolta:

Tíz óra múlt. Későre jár,
Hunyjon el már minden sugár.
Gyertyát, mécset eloltsatok,
Pipával ne bajlódjátok!

Esteledik. Hűvös áramlat hömpölygött a falura északról a Körös Aludjatok szépen nyugton,
felől. Az ablakokon gyér fény szűrődött. A legtöbb háznál mécs pis- A falut majd én virrasztom.
lákolt. Csupán néhány házban világított gyertya. Azt beszélik, hogya hősi halált halt Salacz főhadnagy úr költöt-

A Körös utcában, ahol a Nagy utcából kiágszik, laktak Hegedűs te őket. Hihető, hisz még a Petőfi verseket is betéve tudta. De há
Ferencék. Hegedűsné, született Kálmán Anna vacsorához készíti a nyat! Meg azt is tudja mindenki, hogy 1847-ben össze is
kecskelábú asztalt. Oda tette a maradék pillét. Elég lesz az ma is, barátkozott Petőfivel.

hisz az ilyen vacsorához nem igen kell kenyér. Az úgy történt, hogya költő Mezőtúrról jött és Berénybe, vagy
Tizennégyen ülik és állják körül étkezéskor az asztalt. Tizen- Ladányba igyekezett. Gyalogosan mérte az utat, mikor utolérte sze

öten lennének, de a fiatal Hegedüs Ferenc, a család első szülöttje, kerével a robotból jövő Csenge Antal és felvette maga mellé. A
aki "Miklós huszár" volt a szabadságharcban, nem jött haza. Tóth Kompoál találkozott össze Salacz fiatalúrral. Még a komp díjat se

Mátyással, Fülöp Györggyel, Urbán Jánossal, Tokár Györggyel, engeate llegfizetni neki. Pedig gyalog ember számára l krajcárban
Fekécs Istvánnal és Rácz Mátyással odamaradtak. ÖnKéntesként volt az megállapítva. Mikor a komp kikötött a katonaszálló lábánál
vonultak be. A vármegye alig bocsátotta ki a felhívást, likor báró a Dombszögön, együtt mentek Tímár István bíróhoz.
Dréschel főhadnagy úr vezetése alatt 164 legény állt c atasorba a - Bíró uram! Van szerencsém bemutatni hazánk koszorús poé
hon mentésére, Még 1848 végén újabb ötven legény il dult vitéz- táját Petőfi Sándort, aki az apostolok lován igyekszik falunkon át.
kedni. Kérem, hogya község fogatán szállíttassa a következő községig.

Hegedűs Ferencék 1849 elején nyolcvannégyen meneteltek a - HO az áldóját! - adta meg a tiszteletet feláilva a bíró- ilyen
halálba. Őket a község tiszteletben álló hites nótáriusának Salacz nagy tisztesség sem ért még minket! Üljék kicsit poéta uram, mert a
Józsefnek hasonló nevű fia vezette el főhadnagyként. Oda is ma- helység fogata kigördült a határba.
radtak mindnyájan a hadnagyukkal együtt. Aztán erős hangon kiáltott a hosszú folyosóra:

Feri csak egyedül ment a népes családból, mert őt három lány • Gergő!

követte: Mariska, Eszti, Annus. A következő három fiú volt: ároly, Mintha földből nőtt volna ki, olyan gyorsan termett előtte a falu
Péter és András. Ők még nem mehettek, mert csak 15, 14, 12 éve- hajdúja.
sek voltak. Az utánuk következőnégy meg még egészen kicsi. Fele - Fuss fi II I aza, oszt a magam fogata perc multán in álljon.
fiú fele lány. Mondd meg, hogy most még a királynál is nagyobb urat kell vinni.

A szülőkön túl itt van még a hetven t !)etöltötl nilgyapa és nagy- Egyik lábad ott, a másik itt legyen.
anya. Mire a pipát megtömték és rágyújtás után szót váltottak, már ott

Nagyapó a legidősebb Hegedűs Fer nc a kemence mellett mor- is vo)t a két kesely.
zsolgat és mesél az unokáknak. Azok segítenek is, és tátott szájjal .Annyi szentigaz, hogya Salaczék derék magyar emberek vol
hallgatják a ráncos arcú, fehér bajszCJ nagyapót: Jak. Nem semmiért voltak emberöltőkönát a falu "hites nótáriusai".

- ...majd visszajön még Kossuth Lajos..és elhívja Garibaldi sok Azonban ez a fiatal József túl tett volna valamennyin, ha Temesvár
katonáját. Akkor Ferkó bátyátok is visszajöh, oszt fu lat a.Jl.é.JJJ~ - aJat li.nern.m.a rad a rácokkai vívott csatában.
fejezte be a szabadságharcrólmondott történetet. A végét már n.a- Mikor 1848 szeptemberében Kossuth Túron járt, oda is elment
gyon halkra, szinte suttogásra fogta, mert az ablak alatt lépések ne- meghallgatni a toborzó beszédét. Fel is tüzelte vele itthon a fiatalo-
szeitek. Nem lehet tudni, ki hallgatózik. kat.

Oszmata Zsigmond és Csepánszky György vasba n van, pedig A gazda még a következő strófát is hallotta:
ők nemes urak voltak. Tizenegyre jár az idő.

Az őszön is német katonák kutatták át a házakat. Azt mondták, Adjon békét a Teremtő.

hogy fegyvert, meg betyárt keresnek, de mindenki tudta, hogy szö- Hívesre vált már az ájer.
késben lévő bujdosó honvédek után szaglásznak. . Nem szűr fényt a zsalugáter.

Aztán, gyorsan megnyugodott a család, mert a topogás a falu Csendes az éj, halk a világ.
bakterének lépése volt. Ismerték öreg Fülöp Pál lépését. Régóta rója Mindenkinek jó éjszakát.
éjszakákon át a falut. Elnyújtott kesernyés hangú danászása tisztán Mások pedig olyasmiről meséltek, hogy Bartók jobbágyhelybé-
behallatszott az elcsendesedett házba: li születésű László fia szerezte azokat a dalokat. Mindegy, ki sze-

Estére szólt a nagy harang. rezte, szentigaz, hogy szépen összeszedte. Éjfélkor ezt danászta:
Szállt a hangja: Giling-galang. Éjfélt ütött a toronyban.
E napot is megéltétek; Aludjatok mély álomban.
Érte Istent dicsérjétek. Csillag vibrál, hold halványul.
Készüljetek pihenésre, Szellő jön a Köröstájrúl.
Gondoljatok tűzre, vízre. Szépen csendben pihenjetek!

Az Őrangyal van veletek.
MÁRTON GÁBOR

(részlet az Élők Holtak Vallomása c. munkájából)
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TIM O'BRIEN: A katona legszebb álma
(Ford. Horváth László)

Európa Könyvkiadó 1998.398 p.

rültek, egy-egy akár békésnek tűnő dzsungelbeli
pihenés során.... S mikor a katonai-parancs szerint
"motozni" kellett a civileket, a civileknek látszó férfia
kat, nőket - szavak nélkül bocsánat-kérő - vi
gyor-mosollyal arcukon tették, amit a "regula" rájuk
rótt... Csupán mondatok, kis részletek ezek a re
gényből: ám vissza-visszatérően... Azt szerettem vol
na érzékeltetni, hogy a hadbavonult nagyon-fiatal
katonák nem igazán tudják miért, mi célból kell ne
kik a dzsungelben lopakodni; alagutat robbangatni,
nyílt csatában sohasem találják magukat szemben a
"másik oldallal", az "ellenséggel". Sohasem mutatja
így érzékelhető szemben-álló ellenséggel az író a hő

seit. Nem véletlenül. Ilyen nyílt, szabályos hadszínte
rek nem is voltak...

A nagy klasszikus regényírók legkiemelkedóbb
háborús-regényei sorába illeszkedik TIM O'BRIEN
műve, noha kevesebbet szól magáról a háborúról,

A regény a vietnámi háborúról szól. Az amerikai- mint elődei. Miért? Ha nem a háborúról döntően, mi
ak egyetlen olyan háborújáról, amely _ közel egy év- ről szól, szólhat egy háborús témájú regény? A Kato
tizedes elhúzódó harcokkal mindkét fél oldalán nák álmairól...
iszonyú veszteségekkel ugyan, _az amerikaiak vere- S minden regénynek, úgy ennek is, - sok szereplő

ségével ért véget. Az idősebbek a napi-sajtó olvasása vel- van egy fő-szála is CACCIATÓ-t, - aki "olyan hü
nyomán még emlékezhetnek rá; a fiatalabbak már a lye, min a puskatus... olyan hülye, mint a hónapos
történelemkönyveikbőltanulták, tanulják. ..Az ame- osztrigafing" - s aki megszökött, aki, mint mondta
rikai népnek pedig máig megemészthetetlen élmé- Párizsba megy... elfogni szándékozván követte, ül
nye. Számos riportregény, regény, filmek, TV-fJlmek dözte egy osztag. Követte a 6,400 mérföldön át, kö
sorában visszaidézik még napjainkban is. (Egy-egy vette ~ ~egény lapjain át...
epizódja villan fel pId. a nálunk is képernyőrekerülő Az lro bravúrja - aki ifjan maga is megjárta a viet-
"Magnum"- kalandfilm sorozatban.) námi harctereket - hogy élményeibőlés fantáziájából

Félelem, borzalom, szenvedés, halál... Ugyan kit csodálatosan átélhető, izgalmasan érdekfeszítő;

érdekelhetne ez annyira, hogy szabadidejét egy há- lap-lap után kíváncsi várakozással követhető művet
ború-témájú regény olvasására pazarolni kedve len- alkotott. Egy kis eligazítás az olvasónak: Nem idő

ne? (elég borzalmat lát napjainkban, a rendben követik egymást az események. Az első la
TV-csatornák híradásaiban is) Paradoxon: ez a re- pokon tárgyilagos közlés a halottakról, a
gény szép. Tárgya: a háború, a vietnami háború elle- sebesültekről. Aztán; a történések. Megelevenednek
nére! (Mint ahogy szép, mulattató Hasek: "Svejk a ~ első oldalakon "holtaknak" jelzettek. .. Élnek. Áb
derék katoná"-ja is, vagy Heller: "22-es csapdája a randoznak a dzsungel csendjében otthoni, elhagyott
második világháborúról) otthonaikban .

.A ~áborús regények sorában - számomra leg- szoká~os. tevé- TOTÁL VEGYESÁRLJK
alabb IS. - Tolsztoj: "Háború és béke" c. műve a leg- ~eny~e.g~llc~el,_
meghatarozóbb olvasmány-élmény. Talán, a legelső, ~orahs kerde- ÁRLJHÁlA
a legnagyobb. S ha meghatározni illenék: miért? Azt selkkel a katona Gyomaendrőd, Endrődi út 1.
mondanám, mert az orosz-napóleoni csapattestek "kötelességéról". Tel: 66-386-637
közötti háború hű leírása mellett felrajzolja a hátor- a, bátor~ágról, a 06-20-9-254-663.
szág - az orosz társadalom _meghatározó rétegeinek felelemrol stb., LEGÚJABB AJÁNLATA!
"személyesített"-alakjainak sorsát, küzdelmét is... stb. Végig követ- JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS!

TIM O'BRIEN művénekbizonyára nem véletlenül ni kalandj aik- Hibridkukorica: Gazda - MVNK - DK
b 'l - 485 - DK 524.

adta: "A katona legszebb álma" cimet. Nagyon is tu- an, ~ menyeik- Vetőmag burgonya: KONDOR UTE I. -
datos választás ez. Nem is igazán a háborúról szól. ben reszesülni... KLEOPÁTRA ELIT - DEZYRE UTE II.
Sokkal inkább azokról a fiatalokról, (a fordító az Párizsig. Olvas- Vetőmag tal<armányborsó.
utószóban írja: a vietnámi háborúba besorozott ni, belefeledkez- Ap,'ó vetőmagvak nagy választékban
amerikaiak katonák átlagéletkora 19 éves kor volt) ni sorsukba ér- A vetőmagvakfémzároltak!

akik nem igazán értették miért, kiért kell demes...
harcolniok. .. Kik is azok a "vietkongok" , a "sliccelt"
szeműek, miért támadtak rájuk észrevétlen, s ők

honnan tudhatnák a vietnámiak barátságos tekin
tetét látva; "barát". vagy "ellenség" akivel szembeke-
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖlTÖZTEK

Békesség haló poraikon,
fogadja be öket az Úr az Ö országába.

Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

..?te-~ et ;;4. <ét4.~~:

~<ák~ áIuw,A-é. ~. Wd.
Őé itt~te-~~ m4.
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(fJ~.d.v;- t7v,.eda.)

Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adhatunk
híradást, akiknek hozzátartozói a közzététel
hez hozzájárulnak.

CSABA KÁLMÁN, aki a Bocskai út 212. sz.
alatt élt, február 3-án, 59 éves korában hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése február hó
napban volt. Gyászolják: felesége, két gyermeke
és családjuk, rokonai és ismerősei.

CSíK ANDRÁS, Mohácsi u. 10/1. sz. lakós
volt február l-én, 57 éves korában váratlanul el
hunyt Temetése február 5-én volt Gyászolják:
felesége két gyermeke, testvérei és családjuk, ro
konai és ismerősei.

DOBÁK LÁSZLÓ, aki élt a Sugár út
29.-ben, február 15-én, 73 éves korában hosszú
szenvedés után elköltözött az élők sorából. Te
metése február 20-án volt. Gyászolják: felsége,
fia és családja, és rokonai.

FARKAS KÁROLY, volt Fő út 135. sz. alat
ti lakós, február 20-án, 72 éves korában rövid
szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének, te
metése február 26-án volt. Gyászolják: felesége
két gyermeke és családjuk, rokonai és ismerősei.

szenvedés után, február 25-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése Endrődön, március
ll-én, II órakor lesz a Szarvasvégi Temetőben.
Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, testvé-

GÁLIK PÁLNÉ PESÓ MÁRlA, aki a Fő út re, rokonai, tanítványai, és az Endrődiek Baráti
J65-ben lakott február 12-én 74 éves korában az Körének tagjai.
örökkévalóságba költözött Temetése február SZABÓ MIHÁLY, aki a Pásztor János utca
I8-án volt. Gyászolják: félje, leánya és fia, hat 22-ben lakott, váratlanul 70 éves korában el
unokája egy dédunokája, rokonai, ismerősei. hunyt január 30-án. Temetése február hónapban

HUNYA ELEKNÉ KATONA volt. Gyászolják: felesége, két gyermeke és csa-
MAGDOLNA, aki 1985-ig a Damjanich u. 9. sz. ládjuk, a rokonság és az ismerősök.

alatt lakott, életének 74. évében ez év február SZARKA KAROLY, volt Kulich Gyula utca
19-én elhunyt 1999. február 24-én helyezték 28. sz. alatti lakos, február l I-én 71 éves korá
örök nyugalomra. Gyászolják: férje, lányai, veje, ban, rövid szenvedés után, elhunyt. Temetése
unokái, rokonai, ismerősei. február 16-án volt Gyászolják: felesége, három

HUNYA PÉTERNÉ VARGA ILONA gyermeke, három unokája, a rokonság és az is
HERMINA, a Mirhóháti út 3-5. sz. alatt lakott, merősök.

február IS-én, 77 éves korában hosszú szenvedés Id. SZATMÁRI ISTVÁN. aki a Berzsenyi
után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Dániel utca 6. sz. alatt lakott január 25-én. 94
február 23-án volt Gyászolják: két testvére és éves korában, türelemmel viselt szenvedés után
családjuk, rokonai és ismerősei. elköltözött az örökkévalóságba. Temetésejanuár

JÓNÁS LAJOS, aki a Sebes György utca 28-án volt. Gyászolják: a türelemmel ápoló Fe
IO-ben lakott, február 21-én 75 évesen hosszú rene gyermeke és családja.
szenvedés után elköltözött az élők sorából. Te- SZERETŐMATILD, aki a Mirhóháti út 3-5.
metése február 25-én volt. Gyászolják: felesége, sz. alatt lakott február 18-án 94 éves korában
négy gyermeke és családjuk, testvérei és család- hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Terem-
juk, rokon~i és ismer,ősei. tőjének. Temetése február 25-én volt. Gyászol-

PETRAS KALMÁNNÉ BONDÁR ják: Szerető Elemér, Szeretö Dániel unokaöccsei
ESZTER, aki lakott a Zalka Máté út I l-ben, ja- és családjuk.
nuár 24-én, 74 éves korában váratlanul elhunyt. Özv. SZMOLNIK JÁNOSNÉ MEGYER!
Temetése január 29-én volt. Gyászolják: Három MÁRIA, aki a Gyóni Géza utca 38/l-ben lakott,
gyermeke és családjuk, rokonai és ismerősei. 90 éves korában, január 28-án, hosszú szenvedés

KATÓ GYULA, volt Fegyvernek u. 15. sz. után visszaadta lelkét az Úrnak. Temetése febru
alatti lakosjanuár 30-án, 80 éves korában vissza- ár hónapban volt. Gyászolják: két gyermeke és
adta lelkét Teremtőjének. Temetése február hó- családjuk, a rokonság is az ismerősök.

napban volt. Gyászolják: gyt:rmeke és családja, TIMAFALVI MÁTY ÁSNÉ
testvérei és családjuk, a rokonság és az ismerő- FARKASINSZKl ARANKA, az Apponyi út
sök, 7-ben lakott, hosszú szenvedés után 93 évesen.

KRUCHIO GÁBORNÉ SZILÁGYI február 21-én lelkét átadta Teremtő Istenének.
ZSUZSANNA, aki a Hősök útja 24-ben lakott. Temetése február 26-án volt. Gyászolják: két
február 3-án 84 éves korában az örök hazába köl- gyermeke és családjuk, a rokonság és az ismerő

tözött. Temetése február 20-án volt. Gyászolják: sök.
leánya, két unokája és családjuk, a rokonság és UHRIN IMRE, aki a Fazekasi út 2-ben la-
az ismerősök. kott, február 9-én hosszú szenvedés után elhunyt

KRUCHIO GYULÁNÉ NÁDUDVARI 52 éves korában. Temetése február IS-én volt.
MÁRIA, a Mikszáth út 10-ben lakott, január Gyászolják: nővére, rokonai és ismerősei.
26-án, 77 éves korában hosszas betegség után az VASZKÓ SÁNDORNÉ NÁNDOR] lRJ'vlA.
örökkévalóságba költözött. Temetése február aki a Temető utca 10-ben élt. február 12-én. 68
hónapban volt. Gyászolják: félje, gyermeke és éves korában, hosszú szenvedés után elköltözött
családj lik, a rokonság és az ismerősök. az élők sorából. Temetésére február 22-én került

. MAJOROS JÁNOSNÉ GUBUZNAI sor. Gyászolják: édesanyja, két gyermeke és csa-
MARIA. aki gyomaendrődi lakos volt február ládjuk, testvérei. rokonai és ismerősei.

6-án 91 éves korában, rövid szenvedés után,
visszaadta lelkét Teremtőjének.Temetése febru
ár ll-én volt Endrődön. Gyászolják: gyermekei
és családjuk, a rokonság és az ismerősök.

SZABÓ ERNŐ, aki Salgótaljánban élt, éle
tének 76. évében, türelemmmel viselt hosszú

C/PŐTALPBÉLÉ3T
3Z0NDÁTÓL

Nzsaffegtjl' ti If
Te/e/fot!- (66) 284-301

GYERMEKCIPŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd.Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485-788
Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Jeányka-fiúmodellek IS-3 S-ös méretíg
Bio papucs, szandál, klumpa IS-41-es méretig
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A
.KERTBARÁT
KOR
UZENI...

Szőlészeti szakkifejezések és értelmezésük

2. ÁBRA: HONALJHAJTÁS
VISSZAVÁGÁSA

Csonkázás: termőhajtásokbekurtítá
sa a furt felett hagyjunk meg 5-6 le
velet (júliusban)
Műtrágyázás: Kordon, vagy lugas
tőkére 10-50 dkg. trágyakeveréket
adhatunk a vegetáció ideje alatt há
rom alkalommal. Összetétele: három
rész nitrogén, két rész szuperfoszfát,
egy rész kálium tartalmú műtrágya.

Vízben oldjuk fel, és a tőke mellett
készített gödörbe öntsük bele.

4GEtO AEtURA~
Atavaszi kerti munkákhoz megérkeztek agyü
mölcsfa lemosá vegyszerek, fa-sebkezelő anya

gok. Vásáralja meg tavaszi vetőmagjait !
Ajánlalunk: kukorica, zöldségfélék, virágmag

vak, virághagymák, kerti szerszámok,
fólia, falétra.

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

(06-66) 386·274

~~
4. ÁBRA: A LUGAS TERMÖALAPJÁNAK MEGFIATALÍTÁSA

HUNYA ALAJOS

3. ÁBRA: HARMATGYÖKEREZÉS ÉS A GYÖKÉRNYAKBÓL NÖTT
VESSZÖK LEVÁGÁSA

sAR:SXeH

-AJ..APRÜGY
,.. °,111'

~
R.CJTETT FWGY

Harmatgyökér: tőkenyakból nőtt gyökér
Talpgyökér: gyökeres oltvány legalsó gyökerei
Világos vagy téli rügy: előbb a hajtás, majd a virágfllrt fejlődik ki
belőle, termést hoz.
Nyári rügy: hónalj hajtás fejlődik ki belőle.

Alaprügy, sárszem, rejtett rügy: általában nem hajtanak ki.
I. ABRA: TERMÖALAPON LÉVÖ RÜGYEK ÉS

ELNEVEZÉSÜK
PikkelyJevelek: a rügyeket
(szemet) védi a külső behatolá
soktól.
Rövidcsap: l ~2 rügyből áll.
Hosszúcsap: 3-5 rügyből áll.
Vessző: egyéves elfásodott haj
tás.
Szálvessző: 8-10 rügyből álló
hajtás.
Félszálvessző: 6-8 rügyből áll.
Fattyúvessző: tőkefejbőJ kinőtt

vessző.

Simacsap: fattyúvesszővissza
metszve.
Termőegyensúly: évről-évre

megfelelő mennyiségű termés
elérése anélkül, hogy a vesszők

erőssége csökkenne, a tőke gyengülne.
Biztosítócsap: a tőke alsó felén lévő csap, mely ifjításul szolgál.
Ugarcsap:(cser): ezen fejlődik ki a következő évi termővessző.
Bak, vagy szarv: hároméves korú csapnak a neve, ugyanez luga
son termőalap.

Tőkenyak: a tőke közvetlen föld feletti része.
Tőkealap, tökefej : a tőkenyak feletti rész, mely lehet zömök, szé
les (karós vagy bakművelésű).

Termőcsap (csercsap): visszametszett termővessző.
Könnyezés: metszés után a megsebzett vesszőből nedvesség fo
lyik ki, addig, amíg a csap vége be nem szárad. ha korábban met
szünk kevesebb a könnyezés, de ugyanakkor előbb van a
rUgyfakadás.
Vitorla: a szőlő hajtáscsúcsa
Kacs: kapaszkodásra szolgál (módosult levél).
Fattyazás: hajtásválogatás, a felesleges hajtások eltávolítása.
Hónaljázás: a hajtást két levélre vágjuk vissza.

Kedves Olvasó, kedves kertbarát'
Sziikségesnek tartottam, hogy az alábbi írásommal, - most amikor
lassan közeleg a szőlőápolás-kezelés időszaka, - a szakszeríí kifeje
zéseket leújam, csoportosítsam az egységes értelmezés céljából:

. vÉiROS(Jttl( Gyomaendrőd * Megjelenik havonta. * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Bula Teréz, Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébet,

Málton Gábor, Stark László * Felelős kiadó: Vaszkó András *MŰVELÖDÉSI ÉS KÖZOKTATÁS! MINISZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHF/1495/BÉJI995. *
Készült: Pelyva házinyomda Gyomaendrőd, Fő út 81/1

Interneten: http://www.szikszi.hu/isklgellert/ * E-maiI: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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Kegyetlen télben szálfenyők repednek,
fagyott barkák mogyoróbokrokon,
de hitünk mélyének Olajfák-hegyén
reménység dereng amagyar sorsokon...
Kenyér sbor színben, élet-áldozattal
megváltott minket az Ember Fia,
shisszük, annál közelebb areggel,
minél sötétebb az éjszaka.

. Körülöttünk megtépett kis ország,
jobb-sorsára százszor érdemes,
ha ahitét jellemmel fedezné,
smaffiák nélkül nem drogban jeles.
Mert abetört templomablakak
nem útjelek - boldogság fele,
saz sem, ha ajó-szót pénzre mérik,
agazdag is koldus lesz vele...

Kegyetlen télben, ott aKörös partján
kóborol lelkem sszélbe szórt imám:
Édes Jézus, Megváltó Krisztusunk,
tekints népünkre és tekints reám.
Tavasszá szépül jön ez amorc tél,
snapfényezze Béke, Kegyelem,
szivárványozza Feltámadás,
spacsirta-ének benne énekem. ..

1999. április
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A leomló vakolat majdnem tra

géd iár okozon

Szerkesztőségünk akitüntetetteknek
őszinte szívvel gratulál, és további jó egész
séget és sikeres munkát kíván, a közjó szol
gálatában is.

írás és foto:
Ivánri László

plébános

Jobb oldali kép:
A kép alja a nyíl hegyé
nél, a léc tetején volt. .. az
oszlop jobb oldalán, talán
fekete-fehérben is kivehe
tő, hogy a padozat besza
kadt megsüllyedt

Baloldali kép:
Középen a két oszlop,
mely a karzatat és a tor
nyot is tartja, meg
süllyedt. Szemmellátható
a karzat görbülete

hogy milyen segítségre van szüksége a fa
lunak.

AMagyar Karitász főtitkáro f Átónyi
lászló is látogatást tett nálamftermészete
sen vele is megszemlél!ük a templomot.

Bízom benne, hogy o jó szóndékú
emberek segítenek o hunyoiak
problémáját megoldani.

sának javaslata, 5 hó- vács Béla a Testület nevében köszöntötte a
napi időtartamra. A jelenlévőket, ő egyike azon képviselőknek,

belvíz és árvíz okozta aki az elmúlt választási ciklus alatt is képvi
károk helyreállítását ~ívánja támogatni a pá- selőként dolgozott. Ezután a polgármester
lyanyerteseknél a Megyei Munkaügyi Köz- úr átadta akitüntetéseket.
pont. Az Ökotérség Fejlesztési pályázat első Díszpolgári Cím kitüntetettje.
fordulója sikertelen volt, ezért újabb pályá- MÁRTON GÁBOR ny. tanár, akit élete
zati kiírás mellett döntött a Testület. Három munkássága elismeréséül tüntettek ki.
pályázat kerül kiírásra, a 20 férQhelyes lóis- Szerkesztőségünk ezt az alkalmat is
tálló és kiszolgáló létesítmények építése, ki- megragadja, hogy meleg szeretettel kö
vitelezésére, és üzemeltetésére, a juh nyári szöntse őt, mint szerkesztőbizottságunktag
szállás építésére és üzemeltetésére, halász- ját. Reméljük, és kívánjuk, hogy még hosszú
tanya építése, kivitelezésére, és üzemelteté- évekig fog együttműködni velünk a váro-
sére. Beküldési határidő: március 31. sért.

A Testület zárt ülésen döntött a kitüntető Gyomaendrődért emlékplakettet kap-
címek adományozásáról. tak: Rózsahegyi Ált. Iskola, Papp Lajos a

* Kner Nyomda igazgatója.
Decenniumi emléklap kitüntetésben

részesültek: Dombos László, Dr. Gedei
Margit, Dr. Kovács Béla, és Kovács Lajos

Ünnepi ülés
Március 25-én, a várossá avatás 10. év

fordulója alkalmából ünnepi ülést tartott a
Testület, számos meghívott jelenlétében. Az
ünnepi ülést a polgármester úr nyitotta meg,
majd átadta a szót Balsay István államtitkár
úrnak, aki meleg szavakkal üdvözölte a
megjelenteket, és méltatta az önkormány
zatok fontos szerepét. Ezt követően Dr. Ko-

an megdől! o torony iSf o két
tartóoszlop megsüllyedése
miatt.

Úgy néz kif hogy pilla
natnyilag megállt a süllyedés.
Ha jön egy esős nyár - mi a
garanciaf hogy nem folytató
dik? Mi lesz a jövő télen?

Elvileg már körvonalazódnak a fel
adatok. Tolojvizsgálotf oz alap és aljzat
megerősítése f majd o teljes helyreállítás.
Sajnos, ehhez o munkához súlyos milliók
kellenek. A852 lelkes falu enel ofeladat
tal nem tud megbirkózi. Az egyházat
fenntartó családok ís segítségre szorulnak.

Reméljükf hogy kapunk segítséget.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

szegedi vezetöjévet lengyel Gyulával lá
togatást teltem o polgármester osszony
nálf Hunya Tíbornénát megbeszélvef

hogy a Kép
viselő-testület

március ll-én
rendkívüli
ülést tartott.

Ezen az ülé
sen elsőként a
várossá avatás
10 éves évfor~

dulójának em
lékbe
foglalás áról és a
decennium al
kalmából ado
mányozható
kitüntető em
léklap alapításá
ról született
egyhangú dön
tés. Szintén tel-

Manon Gábor, a diszpolgár jes
támogatottságot

élvezett az 50 fős közmunka pályázat beadá-

Megsüllyedt a hunyai templom is
A híradásokból tudjukf hogy o ma

gyarországi árvíz mellett o belvíz is sújt
bennünket. Hunya és Kondoros nemrégi
ben naponta szerepelt o híradásokban.

Sok család kertjef udvaro vízben ált
fel ártok oz alsáépületekf nem egy helyen
az állatok is vízben álltok. Sajnos több csa
ládi ház olopja is elázott, nem egy lakásba
befolyt ovíz.

Károsult a hunyai templom is. Meg
süllyedt a templom alapia, a karzatot és
tornyot tartó két oszlop o templom belse
jében néhány hét alatt több mint] Ocenti
métert süllyedt. így megszakadt o karzat
fölötti boltozat, lehullott ovakolat. Akar
zaton majdnem tragédiával végződött a
vakolat leszakadás. Avasárnapi míse vé
gén épp felállt egy fiatal pár, amikor ole
zuhanó vakolat a fiatalasszony
válltáskáját rántotta le. Szemmel látható-
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16 10 4 2 28 -13 34

16 9 6 1 30 -15 33

16 9 3 4 34 -18 30

MEGHÍVÓ
/\ Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

GyomaendrődiSzervezete
nyiJvános egészségügyi fórumot rendez. melynek címe:

AZ egészségügy priuotizóciójo
A rendezvényre az endrődiKözösségi Házban

(Blalla L. út 2 l.) kerül sor
l 999. április 8'án l 7 órai kezdettel

,,-\ fórum vendége: Dr. PUSZTAI ERZSÉBET államtit
kár asszony. Minden érdeklödöt tisztelettel várunk.

- RENDEZŐSÉG

A megemlékezés virágai... Március 19-én, pénteken este az
Endrődi Szent Imre templomban szentmisével emlékeztek meg az
1935-ös endrődi csendőrsortűzáldozatairól. A hívők mise után, az
emlékműhöz mentek, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait és
gyertyát gyújtottak a halottakért. Koszorút helyeztek el: az Egyház
község, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Endrődi

Szervezete, valamint az Endrődiek Baráti Köre Egyesület.

8:POBT
Szerencsés lett a február 13.

Az endrődi pálya használhatatlansága miatt Kondoroson tartottuk a

"hazai nyitó mérkőzést". Igen sokan ellátogattunk a Rózsa Sándor ked
venc falujába. Persze nem a csárda, s nem a betyár járta kémény kedvé
ért.

Éreztük, nem lesz könnyü csata, elkel majd a "hátország" bátorítása,
bíztatása.

Halász, Sárosi, Karsai, Lipták, Bócsik, Molnár, Lípták, Brakszatorisz,

Varga (Kulcsár), Nagy 1., (Illyés), Janis összeállításban a vártnál nehe
zebb győzelem született: 2:0

Az első félidőben nem bírtak csatára ink a keméllyen és jól védekező

bajai akkal. Nem kevés érdeme volt Majzlinger kapusnak, aki bizonyítot

ta, hogy biztos őre a hálójának. Általában az egész Baja jó csapat benyo
mását keltette.

Fordulás után a 49. percben Sárosi bátran tört előre a jobbszélen s

kereszrbe lőtt labdáját a kétségbeesetten mel1teni akaró Csepregi a háló
ba vágta 1:0

Feltűnt, hogya vendégek nem akarnak vereséggel hazamenni a
Duna mellé. Ötletes, szellemes csapatjátékot produkáltak. Alkalma volt

Béresnek a bizonyításra. A 86 perc hozta meg a megnyugvást. A végig
remekül focizó Lévai Janisnak adott, aki a kiinduló kapus mellett 14 mé
terről a jobb alsó sarokba talált. 2:0

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai siker szü letett. Ennek el

lellére voltak eladott /abdáink, elhibázott helyzeteink. A csapatjáték

még nem elég gördLdékeny. Inkább a szép egyéni megoldások dominál

tak. Igaz: igen jó együttest kellett legyőzni, s "félig idegenben". A tabella
állása:

MIII.

1. Hódmezővásárhely

2. Barátság

3. Örkény

Megyei I. Oszt.

1. Gyoma 16 12 2 2 46 -14 38

2. Csorvás 16 II l 4 37 -19 34

IFI. Kemény erőket vonultattak fel Bajáról. Az eredmény 1:1

MÁRTON GÁBOR

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁPRILIS HAVI
PROGRAMJA

8-án 17 árátál: Az MKDSZ által szervezett fórum. Vendég: Dr. Pusztai
Erzsébet egészségügyi államtitkár

14-én 17 órától: Cukorbetegek klubja

17·én 11-12 áráig: AGalambász Egyesület gyülése
30·án 9-16 óráig: ,,10 éves aváros" centenáriumi rendezvény.

Kiállítás és o helyi tradíciós vállalkozások vásárral
egybekötött bemutatója

MÁJUSI ELŐZETES

Május l. 11·tő121 óráig Majális az Öregszőlőben, az Idősek Klubia udvarán.

Aprogramból: Néptánc és majorette bemutató, AMilla-ttiá előadása, májusfa

mászó verseny, légvár. Zene: SVKzenekar. Büfé! Tombola!

NyíLT LEVÉL MÁRTONGÁBOR NYUGDíJAS TANÁR ÚRNAK

Kedves Marci bácsi I
Ugye meg tetszik bocsátani amegszólítást, hiszen már én is nyugdíjas va

gyok, de kezdettől így hívtuk Marci bácsi.
Most volt akezde!? Alsótagozatos általános iskolás koromban, majd ké-o

sőbb, amikor avőlegényem kapusa voll az endrődi lutballcsapatnak, Marci bá
csi pedig menedzselte acsapatot. Együtt szurkoltunk csapatunk győzelméért.

Emlékszik még? Házasságkötésemkor az esküvőn és aiakodalomban is meg
tisztelt bennünket acsapattal együtt I

Később elszólított szülőföldemről az élet, de olykor-olykor találkoztunk s
mindig örömmel üdvözöltük egymást.

Pár évvel ez előtt Császár Evikével beszélgetve szoba került, a"Városunk"
folyóirat. És a következő hónapban már címemre. Gyomaendrődtől 300 kilo
méterre megérkezett aLAP, és ez azóta is így van, hónapról- hónapra melyér!
köszönet aszervezőknek. Alap, melyet oly nagyon várunk mindannyian; Édes
anyám, férjem és én.

Türelmetlenül várjuk, hogy egymásnak adhassuk olvasásra. Nagyon sze
retjük olvasgatni szülőföld múltjáról, jelenéről, s a szülőiöld jövőjéről szóló
irásokat. Az "In memoriam" sorozat elbűvöl bennünkel. Sugárzik bennük Mar
ci bácsi embersége, meleg szeretete, tisztelet az emberek iránt. Nem engedi,
hogy elfeledjük azokat aszemélyiségeket, akik Endrődért éltek-haltak. Akik hi·
vatásukka/, foglalkozásukkal, emberségükkel az endrődieket, Endrőd népét
szolgálták Marci bácsi láradhatatlan, kitartó kutatómunkát végez, hogy szere
tetteljes hangvétel lel írhassa le életük történetét számunkra és ajövő nemze
déknek számára is.

Csodálatosak Marci bácsi versei is, melyek szintén mély emberi értékek
ről és érzelemről árulkodnak. De a történelemről irattak is széles látókörről.

nagy tudásról árulkodnak.
Névnapja tájékán, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy az újság hasáb

jaink keresztül köszön!sem. Kívánom, hogya jó lsten adjon Marci bácsinak
még hosszú, egészséges életet, hogy áldásos munkásságát még sokáig élvez
hessük.

Alap sorai ból idézek: "Legyen ateremtménynek dalos pacsirtája, mely az
ismeret és szeretet szárnyaival feltúrja magát amagasba, az lsten felé és nap
ról-napra énekli a teremtmények himnuszát"

Tisztelettel volt tanítványa.
Gyetvai Antalné Búza Terike
nyugalmazott óvodavezető

(E levél írásakor Búza Terike nem tudhatta még, hogy aszeretett és mások
állal is nagyrabecsült Marci bácsi lett idén aváros díszpolgára. Ha Terike sza
vazhatott volna, biztos eggyel több szavazattal nyerte volna el méltó kitünteté
sét "Marci bácsi". Aszerk.)

KÖSZÖNET NY1LVÁNÍTÁS
. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik
Szabó Ernő tellletésén végtisztességl'e megjelentek,

hogy osztoztak mély fájdalmun~ban., .
GYASZOLO CSALAD
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SzabóErno

Nem rég temettük el Szabó Ernő tanár urat, akinek életútjáról szólok,
hogy emlékét szívünkbe vésve őrizzük meg

Az apai ág, - Szabóék - lassan már két évszázada, hogy az Észak-Ma
gyamrszágon lévő Szihalomról jöttek Endrődre. Életrevaló, vas-szorgal
mú, ügyes elődök az állattenyésztésen és fbldművelésen túl, iparral is
foglalkoztak. A dédapa, aki ezermesteri képességgel volt megáldva, szél
majom építésébe fogott a község déli oldalán. Erdélyből tutajon úsztatott
fát, és a saját készítésűen égetett téglák alkották a falakat. A malomkövet
is önkezűleg vágta meg. Az építmény apáról-fiúra öröklődve, ügyes újítá
sokkal tökéletesedett.

Ernő apja, a 92 évet megélt Szabó Bálint, a szélirányba forgatható vi
torlát újította rajta, majd traktorral is működtethető, szélcsendben is mun
kára képessé formálta. Szabó Bálint az endrődi bennszülött Tímár
Máriával kötött házasságából három gyermek született: Ernő, Dezső,

Irma.
Az elsőszülött Ernő, akinek életútjáról most szólni kívánok, már kis

gyermek korában meglepöen éles észről, remek fantáziáról, rendkívüli
ügyességről tett bizonyságot. Elemi iskoláit és a polgárit szülőfalujában
végzett kitünő eredménnyel, példás szorgalommal és példamutató maga
tartással. A modern gondolkodású szülők Pápa városába, az akkor jóhírü
tanítóképzőbe inditották gyermeküket. Tanárai igen szép jövendőt jósol
tak a leendő oktató-nevelő munkájához, szerencsés pályaválasztásához.

Pedagógia müködését a hazánkhoz visszacsatolt Bácskában lévő szerb
lakosú Kabol községben kezdte, ahol gyorsan megszerették a gyerekek, a
szülők, az egész község. Ott tennivalóin, az iskolai munkán túl a sp0I10lást
is megszervezte a fiatalság nagy örömére, sőt maga is bekapcsolódott a
labdarúgás sikereinek fokozására. A tanév végén mégis elbúcsúzott mun
kahelyétől, mert felvételt nyer a Ludovika Katonai Akadémiára. A hadi
helyzet alakulása miatt a felvételt nyert tisztinövendékeket nyugat felé irá
nyitották. Így jutott el egész Franciaországig, ahol fogságba estek testüle
tileg. Egy év hadifogság után indultak haza. Endrődnek nagy szüksége
volt rá. Matematikát, fizikát, kémiát tanított a polgári iskolában. Azonnal a

MARTON CASOR

sport fellenditéséhez társult, (Egyébként ez, a későbbí években, egész élelén
át maghatározó vonása lett.)

l947-ben kötött házasságot Timár Adél bájos fiatal óvónővel. Boldog·
ságuk teljes lett Adélka anyaságának közeledtével. A fiatal apuka éppen
szakvizsgázott, amikor bekövetkezett a rettenetes tragédia: a baba születé
sének Adél halála lett az ára; "életet adott életért." Egész Endrődötmegrázta
a futótüzként elterjedt hír. Az árvának született Ernőkét a nagymamái és
nagynénjei ápolták, gondozták, nevelték.

Az özvegyen maradt fiatal nevelő egyetemi tanulmányokba kezdett le·
velező úton. Kiváló nevelő-oktató munkájáért a Gyulára telepített tanító
képzőbe nyert tanári beosztást. Majd a művelődési vezetés a Gyomára
tervezett gimnázium megszervezésével és vezetésével bizta meg.

Ám újabb megpróbáltatás következett: a Párt által felszított .,osztály
harc" földönfutókká tette a Szabó szülőket. Szorgalmas munkájukkal szer
zett vagyonuktól megfosztották, tbldjüket, lakásukat, értékes gépeiket
elvették.

Második házasságát l 950-ben kötötte Bíró Gizellával. Lányuk Éva, há
zasságuk boldog időszakánakgyümölcse.

1956 októberében kirobbant a fOlTadaiom. Az egész ország reményke
dett, bizakodott! Gyorsan meg is alakult a Nemzeti Bizottmány, melynek
irányítását Szabó Ernő, és a hozzá hasonló, haladó-gondolkodású fiatal ba
rátai vállalták. A rendőrök is a nemzetőrségbe sorakoztak fel. A szovjet be
avatkozás elhervasztotta a reményeket. Bár a forradalom vezetői nem
engedtek bántalmazni, a szövetkezetek széthordását is megakadályozták,
mégis gyorsan, és az,ismert módszerekkel jött a kegyetlen megtorlás. A ve
zetők letartóztatása, börtönbe szállítása szabad teret engedett a kegyetlen
megtorlásnak.

1958-ban szabadult a rabságból, miután semmí komoly vétséget nem
tudtak ellene összekovácsolní. Állásából elbocsátották. Hamarosan meghalt
második felesége is gyógyíthatatlan betegségében.

Csak fizikai munkára helyezkedhetett el. Nógrádban talált munkát.
1958. őszén Ságújfaluban sikerült tanítói munkakörbe jutnia. Pezsgést
élesztett a csendes falu életébe. A müvelődési ház, a sport varázsütésszerü
en megélénkült vezetése alatt. Munkájára felfigyelt a megyei vezetés, Ka
zárra helyezte, ahol 10 évig tevékenykedett fáradhatatlan
eredményességgel. Ott kötötte harmadik házasságát Bálint Zsuzsanna kol
leganőjével, aki 38 éven át volt felesége, aki gyógyíthatatlan betegségében
szenvedő férjét is odaadóan ápolta.

Sikeres sport és nevelő munkája elismeréséül a megyeszékhelyre Sal
gótarjánba került. Hamarosan a város legismertebb. legkiválóbb nevelőinek

sorába került. Házasságának két fiú gyermeke a gyümölcse.
Elévülhetetlen érdemei voltak a súlylökő Varjú Vilmos, a kajakos Ká

vai Zoltán, a magasugró Medovszky országos és nemezközí sikeriben. De
ott volt láthatatlanul Bella János festőmüvész csodálatos ecsetvonásaiban,
és verseinek szivet-lelket gyönyörködtetőgondolataiban, rimeiben is

Oktató-nevelő munkája mellett volt játékvezető, edző,

szakoszályvezető, nyári sporttáborok vezetője. Edző tanfolyamokat veze
tett. Mégis ennyi teendő között is talált időt, hogy Nagybátonyban lévő kert
jében gyümölcsfáit gondozza, konyhakerti növényeket termeljen.

Nem utolsó érdeme, hogy szülőfalujától soha el nem szakadat. Ha tehet
te hazalátogatott.

Hosszú gyógyíthatatlan betegsége vetett véget munkában, sikerekben,
veszedelmekben és keserűségben, de boldogságban is gazdag életének.

Végrendeletét Mécs László háromsoros strófájával summázhatnám:
"Szülőföldemnektestemet,
Népemnek hagyom szívemet,
S a Teremtőmnek lelkemet."

Legyen áldott emléked, nyugodt pihenésed! Köszönjük munkádat, sze
retetedet. hüségedet!

Az ég magához szólitja azokat,
akiket kedvel,
S a kedveseknek szép sorba
máris indulniuk kell

"SZABÓ ERNÖ TANÁROM TEMETÉSÉRE"

Temetésén tanítványai közül
Endrődi Bella János e verssel búcsúztatta öt:

Az Úr most nevén szólítá
e férfiút, Szabó Ernőt.

Ne sírjatok, a lelke égbe száll,
porait meg visszanyerte Endröd.

(Endrőd

1922-1999)

új kenyer íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki I<ába-kő ...
Istcn áldjon I Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szcbb Jövő!

Szülőföld: Bölcső, majd koporsóJ
. Sarkcsillag a négy égtáj fdől J

Anyanydved billyogként jelölJ
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld
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éVFORbuLóK DAPCÁRA
Verbőczy István, Pálffy Miklós, Dobó István, Hunyadi János és Mátyás ki
rály szobrát.

Április 10. 1875. Kalocsa BÉR DEZSÖ (1924. október 7. Budapest)
Festő, grafikus. Jogi tanulmányok után a Mintarajz Iskolában Székely Ber
talan tanítványa volt. Népszerű karikaturista. Munkatársa a Borsszem Jan
kó. a Bolond Istók, és a Kakas Márton c. élclapoknak. Tagja a Kagán
Körnek, ahol Kner Izidorral is barátságot kötött. A Kner Nyomda Vi lágpos
ta levelezőlapok sorozatába politikai karikatúrákat rajzolt.

Április ll. 1905. Budapest, JÓZSEF ATTILA (t 1937. december 3.
Balatonszárszó) Költő. Makón járt gimnáziumba. A XX. század egyik leg
jelentősebb költőóriása volt. Első kötete a: Szépség koldusa. Juhász Gyulá
val jó barátságot kötött, majd Kassák Lajossal, Hatvani Lajossal, később

Illyés Gyulával is. Költészetére a Nyugat nagy hatással volt. versei real iszti
kusságot tükröznek. Tiszta szívvel c. verséért Dr. Horger Antal tanár kizárta
az egyetemről. Önmagával meghasonlott tragikus élete volt.

Április ll. 1900. Kassa, MÁRAI SÁNDOR (t 1989. február I I. San
Diego - USA) Író, költő, újságíró. Egyetemei tanulmányait Berlinben.
Frankfurtban végezte. Német újságokban rendszeresen jelentek meg írásaí.
Közel-keleti útja során írta meg az "Istenek nyomában" c. útirajzot. Regé
nyei: A mészáros, Sértődöttek, Egy polgár vallomásai. Színművei: A kassai
polgárok, Kaland.

Április II. A KÖLTÉSZET NAPJA
Április 12. AZ ŰRHAJÓZÁSNAPJA
Április 14. 1886. Arad, TÓTH ÁRPÁD (t 1928. november 7. Buda

pest) Költő, műfordító, újságiró. A szomorúság költészetének alaphangja
jelenik meg verseiben. Versei közül említjük: Hajnali sze.[·enád. Elégia egy
rekettyebokorhoz, Lélektől-lélekig, Isten törött csellója, Oszi vihar. Kima
gasló volt kritikusi, publicisztikai tevékenysége.

Április 16. 1885. Budapest, WEINER LEO (-n 960. szeptember 13.
Budapest) Zeneszerző, tanár. A magyar zenepedagógia-, ezen belül a kama
razene-tanítás kimagasló alakja volt. Stílusára a romantikus szerzők és a
magyar népzene egyaránt hatottak. Művei: Csongor és Tünde kísérő zenéje.
Toldi szimfonikus költemény, Magyar parasztdalok stb. Zeneelméleti mun
kásságából kitűnik .,A zenei formák vázlatos ismertetése" c. műve.

Április 16. 1873. Budapest BASCH ÁRPÁD (t 1944. a Munkatábor
ban halt meg)

Basch Gyula fia. Karlovszky Bertalan és Hollósy Simon növendéke
volt, majd Párizsban tanult. Az alkalmazott grafika. a plakát és könyvművé

szet hazai úttörője. 1898-1902-ig a Magyar Géniusz főszerkesztője.

Április 18. 190 l. Nagybánya. NÉMETH LÁSZLÓ ci" 1975. március 3.
Budapest) író, esszéista. műfordító. A fogorvosi karon végzet1. Első. pálya
díjnyertes novellája: Horváthné meghal. Regényei: Emberí színjáték, Utol
só kísérlet, Égető Eszter, Gyász. Drámái: Villámfénynél. Papucshős. Nagy
család, A két Bolyai, Az áruló.

Április 18. MŰEMLÉKVÉDELMI VILÁG,NAP .
Április 21. 1814. Sajókazine, EGRESSY BENI (í"1851. JULIUS 17.

Pest) Zeneszerző, sZÍnműíró. Tanított, majd színész lett (Kolozsvár). Dalai
Petőfi verseire írattak. Pl. Ereszkedik le a felhő, Juhász legény, szegény ju
hászlegény. Fő műve a Szózat megzenésítése, és a Hunyadi László színmü
höz írt zenét. A Bánk bán opera szövegét írta.

Április 22. A FÖLD NAPJA
Április 24. 1875. Szeged, HUSZKA JENÖ (í" 1960. február 2. Buda

pest) Operett szerző. Legismel1ebb munkái: Bob herceg, Gül baba. Lili bá-
rónő, Mária főhadnagy. ,

Április 24. A RENDÖRSÉG NAPJA MAGYARORSZAGON
Április 27. 1906. Szentgotthárd, ÍJJAS ANTAL (í" 1980. októbel' 21.

Budapest.) Egyházi író. újságíró. Az Új Ember munkatársa volt. Jeles mun
kái: "A keresztény egyház története" és a "Szentek élete".

Április 27. A VAKVEZETÖ KUTyÁK VILÁGNAPJA
Április 29. A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA
Április 30. 1870. Komárom. LEHÁR FERENC ('i' 1948 októba 24.

ISCHL) Operett szerző. Pályafutását katonakarmesterként kezdt\':. majd Eu
rópa legnépszerűbb operett komponistája lett. Legismertebb szerz\':ményei:
A víg özvegy, Luxemburg grófja. A pacsirta, a Mosoly országa. Három grá
cia. ...

Április 30. A MÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON

IDŐSEK1999. AZ
NEMZETKÖZI ÉVE

Április l. 1916. Köröstarcsa,
GULYÁS GYÖRGY (tJ993. Debre
cen) Énekkari karnagy, zenetanár,
1946-54 Békéstarhosi Zenegimnázium és
Zenei Általános Iskola megalapitója és
igazgatója. 1966-76 a Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskoladebreceni igazgatója.
Megalapította a Debreceni Kodály Kó
rust, melynek vezető karnagy volt. A deb-
receni Bartók Béla Nemzetközi Kórus

versenyek alapitója.
Április 4. 1883. Szeged, JUHÁSZ GYULA (tl937. április 6. Szeged)

Költő. A szegedi egyetem, magyar-latin szakos hallgatója 1902-től. Egy
házi középiskolákban tanított (Máramarossziget, Léva, Szeged, Na~yvá
rad, Szakolca, Makó). Művei: "A tápai Krisztus" c. verskötet. Odon
ballada. (villoni balladaforma), "Orbán lelke" kisregény.

Április 4. 1784. Kőrös, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR (t 1842. április
ll. Darzsilíng.) Nyelvész, a magyar őstörténet kutatója. Elhatározta, hogy
Belső-Ázsiában az újgurokat felkeresi és tisztázza a magyaro k közötti
nyelvrokonsági viszonyt. 1819. november 13-án indult el Erdélyből

(Enyed) gyalog. 1822-től tanulmányozza a tibeti nyelvet és irodalmat,
majd a buddhista irodalom műveit. Elkészítette az angol-tibeti szótárt és a
tibeti nyelvtant, és Calcuttában sikerült neki kiadni. Angol szakfolyóirat
okban sok tanulmánya jelent meg. Életéről film készült.

Április 5.1912. Budapest, ÖRKÉNY lSTVÁN (tI979.június 24. Bu
dapest.) Író. 1934-ben kapta meg a gyógyszerész diplomát, majd 1941-ben
a műegyetemet is elvégezte. Regényei: Tengertánc, Lágerek népe, Voro
nyezs, Házastársak, Macskajáték. Színművei: Kulcskeresők,Vérrokonok.

Április 5. 1893. Biharugra, SZABÓ PÁL (t I970. október 31. Buda
pest.) Író, szerkesztő. Alapító tagja volt a Kelet Népe c. haladó szellemű

folyóiratnak. Munkái: 1921-ben Emberek c. regény, 1933. Szakadék, 1939
Öszi vetés, Talpalatnyi föld. ll. világháború utáni művei a szocialista rend
szer eszmevilágát tükrözték.

Április 5. Poroszló, VASS LAJOS (t 1992. november 6.) Zeneszerző,

karnagy. 1949-53 a Magyar Néphadsereg Fértikarának karnagya,
1953-56-ig művészeti vezetője. 1962-től a Vasas Kórus majd 1975-től a
Vasas Szimfonikus Zenekarnak is karmestere. Művei: Este a táborban,
HOI1obágyi rapszódia, Bodrogközi muzsikaszó népdal kantáta. Kőrösi

Csoma Sándor üzenete.
Április 7. EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP
Április 8. 1932. Pestújhely, ANTALL JÓZSEF (t 1993. december 12.

Budapest) Történész, politikus. 1955-ben magyar-történelem-, 1962-ben
levéltár-, könyvtár-, muzeológia szakos oklevelet szerzett. Az Országos
Levéltár munkatársa volt. 1957-től gimnáziumi tanár. I964-től Orvostörté
neti Múzeum és Könyvtár munkatársa, majd I974-től főigazgatója.

I990-től miniszterelnök, munkássága alatt megteremtette a független, sza
bad, magyar demokratikus államforma alapjait. Halálát az egész nemzet
gyászolta.

Április 9. 1855. Vitkóc, REVICZKY GYULA (1889.július ll. Buda
pest.) Költő, író. Életművének nagy része feltáratlan. A világháború végén
kéziratai eltűntek. Újságírói munkából élt. Verses elbeszélései: Edelény, A
holtig hű szerető. Elbeszélése: Selyembogár. Regényei: Apai örökség.
Verskötete: itjúságom, Magány.

Április 9. 1904. Pécsvárad, ANDOR ILONA (1977. július 18. Buda
pest) Zenepedagógus, karvezető. Énekkara a Bartók é~ Kodály művek tol
mácsolásával lett hiressé. Kodály neki ajánlotta "Arva vagyok" című

kórusművét.

Április 9. 1851. Budapest. BASCH GYULA (1928. január 8. Baden)
Festő. Arcképeket, tájképeket. életképeket festett. A Műcsarnokban több
kiállítása volt. I928-ban a Nemzeti Szalonban emlékkiállítást rendeztek
tiszteletére.

Április 9. 1858. Mogyorós, BEZERÉDI GYULA (1925. augusztus l.
Budapest) Szobrász. A bécsi akadémián tanult. Közterekre, középületekre
számos akadémikus stílusú szobrot készített. Az ő "allegorikus figurái" dí
szítik a Keleti pályaudvar főhomlokzatát. A parlamentben ő készítette a



Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél
8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4.
vasárnapján fél I2-kor. (április l I., és 25.)
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ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI

ÁPRILISI MISEREND

1999. április

I. Csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
2. Péntek: NAGYPÉNTEK
3. Szombat: NAGYSZOMBAT
4. VASÁRNAP: HÚSVÉTVASÁRNAP
5. HÉTFŐ: HÚSVÉTHÉTFŐ

23. Péntek: Szent Adalbert püspök, vértanú
24. Szombat: Szent György vértanú
29. Csütörtök: Sienai Szent Katalin

Hunva
Vasárnapokon: délelőtt lO-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenként is,
este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, igy érvényes vasár
napra.

Gvoma
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 17 órakor. Kedden

reggel 8-kor.

A nagyhét és húsvét liturgiája templomainkban Gyomai hírek
Endrőd Hunva Gvoma Ahivek vólasztása és a Püspök Atya kinevezése alapján ogyomai Rk. Egyházközség

Viniovasárnap 8. 18 10 10 I(épviselőlestülel tagjai leltek:

Nagvcsütönök. U[olsó vacsora miséie 18 16 J8 l. A70. életévük betöltése alapión: Ujházy Ernő, Tímár Mihály, Keresztessy József és

Nagypénrek
Oláh István tiszteletbeli tagok.

keresztlit 9 16.30 17
2. Rendes tagok: Varga Jázsef világi elnök, ifj. $óczó Elek gondnok, Joó Mihályné jegyző,

az Úr szenvedése 15 17 17,30 Kiss Pál pénztáros, Valusko Lajos gazdasági gondnok és Popp Imre gazdasági felügyelő.

Nagyszombat
Továbbá: Gubucz Józsefné kántornő, Fülöp Máté, Fülöp Máténé, Horváth Gáborné, Popp

Imréné, Pap Jánosné, Pelyva Istvánné, Torma Béla és Voszkó Sándorné.
szentsir adoráció 8-18 9-J7 3. Amennyiben orendes togsóg létszóma kiegészítésre szorul, úgy sorrendben okövet-Vigília, feltámadás miséje, körmenet 18 15 17

Húsvétvasárnap 10. 18 8 10
kezők töltik be: Iványi Miklós, (sőre Lajos, Gócsi Lajos és Ecsegi Márton.

Nekünk, mai keresztényeknek talán
még fontosabbak a jelek, mint az aposto
loknak, akik közvetlen látványban, jele-

Jézus feltámadásáról az első élmény
az üres sír volt. A húsvéti ünnepi evangéli
um tanúsága szerint Mária Magdolna még
a hajnali sötétség idején kiment a sírhoz, s
akkor már nyitva találta a sír bejáratát. Pé
ter és János együtt futottak a sírhoz,
hogyellenőrizzék Mária Magdolna zava
rosnak tűnő jelentését, és ők is üre
sen találták a sírt. Jézus azonban 
akkor még - egyikük sem látta, mint
ahogyan azok az asszonyok sem,
akik - Lukács híradásában - kenetet
vittek a sírhoz, és azon tanakodtak
útközben, ki fogja elhengeríteni a
követ a sír bejáratától.

Az első húsvéti "esemény" tehát
tulajdonképpen egy látható jel: az
üres sír. Olyan élmény, amely meg
döbbent, sőt első pillanatra zavart is
támaszt (Mária Magdolna: "nem tud
ni, hová tették"), de elgondolkoztat,
túlmutat önmagán, kutatásra és ke
resésre ösztönöz. Az üres sír olyan
jel, amely hitet követel. S ez a hit va
lójában húsvét lényegéhez tartozik.
Mindent megértet. Visszafelé is, a
történések rendjében: "Eddig
Ugyanis nem értették az írást". Előre
is, a jövőt tekintve: "Krisztussal
együtt ti is feltámadtok". Nagyszerű
isteni pedagógia ez: az apostolok
nak is hinniük kell, akik majd tanú
ságot tesznek a feltámadás
"megtapasztalásárór, arról, hogy
együtt ittak és ettek a feltámadt Jé
zussal. S Péter hitének pedig meg
kell erősödnie, hogy majdan meg
erősítse testvéreit.

H~svéti jclcl, nésben és látomásban is megélték a feltá
madás igazságát. A jelek megértéséhez
azonban érzék kell. Odaadás és készség.
Főleg pedig figyelem, hol és hogyan akar
hozzánk szólni az lsten. A hitben való ta
lálkozáshoz az emberi gyöngeség és bi
zonytalanság pillanataiban is ragaszkodó

lelkület szükséges, amilyen lelkület
Mária Magdolnában élt. A sötétség
óráiban, amikor semmit sem értett
és látott világosan, amikor lelkében
épp olyan homály uralkodott, mint a
hajnali tájban, akkor is ragaszkodott
Krisztushoz. Kereste, vele akart len
ni. Hűsége hitének egyik forrása lett.

Jelek nélkül nem élhetünk a min
dennapok világában sem. Minde
nütt, az utcán és az utakon,
lépten-nyomon jelekkel, jelzésekkel
találkozunk, amelyek mind közölni
akarnak valamit. Keresztény életünk
pedig tele van hitre késztető jelek
keL A szentségek jelei, különösen a
kenyér és a bor, az egyház jele, a sze
retet közösségében élők cselekede
tei mind arra mutatnak, aki jelen van,
aki él a jelek mögött.

Keresztény életünk egészében
véve húsvéti lel a világ számára:
Krisztus jelzi, Ot, aki nem halt meg
örökre, hanem feltámadt, és mi álta
la és benne élünk. Az igazi keresz
tény élet mindig Krisztusra mutat, a
Föltámadottra, akinek nyomdokaiba
lépve járunk a megváltás és a szere
tet útján.
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉpíTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHIEZ
. III. RÉSZ. "Az élő hitnek szent erejivel..."

A Gyomai Református Egyház a Hantoskerti részen hajdan méter (külső méret) s hogy
irattárában őrzött Dávidházi Bekes fennálló Mikólaka falu templomát érzékeltessem milyen, valóban
Sámuel prédikátor / a gyülekezet mutogatták agyomaiak templom- "katedrális" méret ez a középkori itt
1818-1862 között volt lelkipásztora) nak. (Ez a kis falu még török kor is létező kis templomokhoz képest,
által írott egyháztörténetben emlí- elejin elpusztult, temploma s házai néhány adattal jelzem; közelmúlt
tett templomok létezését az írott for- helyét a régészeti topográfia "meg- ban feltárt, középkori, falusi Békés
rások nem támasztják alá, Illetve az találta".) 1791-ben lerakták a mos- megyei templomok alapfalainak
ott említett héttemplom helyett csak tani templom tornyának alapjait. A külső mérete; 10-11 m X 6-7 m. va
négyet lehet hiteles okirattal igazol- toronyalapozásának megkezdése; lamint a "nagyobbak" 13X9 méter.
ni, s egészen más sorrendben, más 1791 és a mostani templomhajó Tehát a mai gyomai református
építőanyagból megépítve. Szerény alapjainak lerakása; 1817 közötti templomban többszörösen is elhe
véleményem, hogyagyomaiak a időszakról kevés irattári anyagunk Iyezhető lenne - elméletileg. - egy
középkori templomot javítgatták, áll rendelkezésre. Különösen na- kis középkori templom. Nem tud
mintegy "álcázva", s bizony-bizony gyon keveset - szinte semmit - tu- juk, hogy az új templom felépítésé
az elöljáróságot félrevezetve, mint dunk 1791-1805 közötti időszakról. ig - hiszen a régebbit lebontották 
ahogy ezt nagyon sok református Helybeli krónikák úgy tudják, hogy hol tartották istentiszteleteiket.
gyülekezet megtette máshol is. 1791-ben "hallatlan bő idő, jó ter- 1791-ben az építkezést
"Mentségükre" legyen mondva, a més" volt s ezért meglehetősanyagi Marjalaki Dániel prédikátor kezdet
Békés vármegyei előjáróság elnéző helyzetbe jutván az eklézsia, neki te el, majd folytatta 1802-1818 kö
volt. A középkori templom falma- láttak egy új, nagyobb befogadóké- zött Kolláth Mihály, akire az
radványaira enged következtetni az pességű templom építésének. oroszlánrész jutott, s így lett ő, a
a forrás adat is, mely 1805-ben ke- Azonban több család állítólag még- gyomaiak templomépítőprédikáto
letkezett és napjainkban látható is a templomépítési külön hozzájá- ra. A szükséges anyagi fedezet
nagytemplom építési szerződését rulás kivetése miatt, neki indult az előteremtője, felügyelője Szántai
tartalmazza. Ennek 7.-ik pontja a akkortájt katonai szervezésben új- Péter "templom kurátor", aki prédi
következőképpen hangzik; "kötele- játelepítendő Bácska-Bánát pusztái kátorának hűséges segítőtársa

zem magam (tudniillik Fischer felé. így kerültek a gyomaiak a mai volt. Az alapfalak lerakásához
Ágoston kecskeméti építőmester) Szerbia területén lévő Debeljácsára 1807-ben láttak hozzá. A lakosság
arra is, hogya mostan (még) álló (1872-1920 Torontálvásárhely), hallatlan áldozatkészségről tett ta
templom falaiban s fundamentumá- ahol ma is van Gyomai utca. (Na- núbizonyságot, amikor a kiszabott
ban valamennyi megégetett téglák gyobb létszámban települtek ide anyagi fedezet befizetését s a
találtatnak, azt mind egygyig ki sze- még hódmezővásárhelyi, szentesi nagyarányú építéshez szükséges
detvén az újonnan építendő Temp- református magyar családok.) Az teljes fuvarozást elvállalta.
Iomnak falaiba rakatom". 1784 évi I. Katonai felmérés térké-
Emlékezzünk csak; az első temp- pén egy keletelt irányítású (vagyis "Az élő hitnek szent erejivel, az
lom nád és sövény, a második ége- homlokzat rész nyugati kapuval) orcaverejtékező nehéz munkának
tetlen tégla, a harmadik sárból, templomot ábrázolt a térképész. szíves odaáldozásával, a buzgó
fából, a negyedik égetetlen téglá- Ezt a templomot lebontották, s az ságnak meg nem lankadó kitartá
ból. S a végén kiderül, hogy e temp- építőmesterrel - kecskeméti illető- sával" mutattak jó példát a
lomok "falaiban, ségű Fischer Ágoston - kötött szer- helybeliek, írta az egyház króniká
fundamentumában" égetett téglák ződés szerint anyagát beépítették a sa.
vannak! Bizony előfordulhat, hogy mostani "katedrális" nagyságú
1733-ban az összeíró bizottságnak templomba. Ennek mérete 50X20 Cs. Szabó István
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Két éve lesz májusban, hogy itt élek a
Református Szeretetotthonban. Házi orvo
som javaslatára választottam ezt a lehető

séget, ugyanis mozgásszervi betegségem
miatt segítségre szorulok, s erre egyedül az
otthonba való beköltözés volt a megoldás.
1996-ban a két régi épület felújításával és
összeépítésével egy igen mutatós épület
együttes található itt a Fő út 169-171-ben.

Arról szeretnék írni, hogyan telnek nap
jaink.

Az étkezést közös imádsággal kezdjük
és fejezzük be. Hetente két alkalommal is
tentisztelet van, melyeken a gyülekezet tag
jai is részt vesznek. A katolikus
testvéreknek örömet okoz, hogy Mag Lajos
atya is meglátogatja a katolikus hívőket. Ka
rácsonykor is így volt ez, lsten igéjével kí
vánt áldásos ünnepeket. Tiszteletes úr
naponta bejön, mindenkihez van egy-egy
kedves szava, felesége Évike is aktívan
részt vesz a lelki gondozásban. Gyakran
vetít videó filmeket a gyülekezet és az ott
hon emlékezetes eseményei ről.

Mindennapi életünk biztonságát a nővé

reknek és a technikai dolgozóknak köszön
hetjük. Munkájukat becsületesen,
lelkiismerettel, keresztyéni alázattal végzik.
Az elesetteknek simogató kezük nyújt segít
séget. Ott vannak a súlyos betegek ágyá
nál, fogják a kezüket, úgy végzik ezt a
munkát, mint akik tudják, hogy ezt a nagyon
nehéz feladatot, szolgálatot csak krisztusi
indíttatással lehet tenni.

Köszönet a technikai dolgozóknak is,
akik környezetünk tisztaságára, rendjére vi
gyáznak. Köszönjük a mosott vasalt tiszta
ruhákat.

Az egyházi ünnepekről való megemlé
kezést a Tiszteletes úr és felesége szerve
zi. Jó a kapcsoltunk a Szent Gellért
Katolikus Iskola református hittanos tanuló
ival, az ünnepekkor eljönnek hozzánk,
énekléssel, versekkel, hangszeres zené
számokkal teszik színessé ünnepeinket. S
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így van ez az Idősek napján is! Gyermeki
szeretetüket hozzák, és mosolyt varázsol
nak az idős arcokra.

Fontosnak tartom megemlíteni a helyi
református gyülekezet tagjainak kapcsola
tát az intézménnyel. Több alkalommal bi
zonyságtételét adták annak, hogy
szeretetszolgálatukat cselekvően végzik.
Meglátogatnak mindenkit, névnapokon vi
rággal, ajándékkal kedveskednek. Súlyos
betegeket felkeresik, vigaszt nyújtanak szá
mukra. A februárban tartott farsangi ren
dezvények sikeréhez finom fánkkal, s más
süteményekkel járultak hozzá. A délután vi
dám hangulatát a városi nyugdíjas színját
szó kör tagjainak köszönhettük.
Vidámságukkal, nótáikkal, örömmel aján
dékoztak meg minket.

Szervezett foglalkozás az intézmény
ben nincs, mert az átlagéletkor igen magas.
Mindenki az érdeklődésének megfelelően

tölti szabadidejét. Télen olvasással, tv és
videó nézéssel, kártyázással. A tavasz és a
nyár mozgalmasabb, kertészkedünk az ud
varban, a csodálatos virág-varázslatokban
gyönyörködünk.

így élünk itt a szeretet-otthonban csalá
diasan, egymást segítve, és ha kell vigasz
talva. Az olykor-olykor előforduló vitákat
(mert ilyen a legjobb családokban is előfor

dul) megbékélés követi.
A megnyitás óta eltelt három év is bizo

nyította, hogy szükség van a betegek, idő

sek intézményes ellátására. Köszönet illeti
meg ezért Sípos Tas Töhötöm tiszteletes
urat és a presbitereket. Kívánom, hogya
bővítéssel kapcsolatos tervei minél hama
rabb valóra váljanak, adjon a jó lsten ehhez
nagyon jó egészséget.

Nem feledkezhetem meg Gellainé Mari
káról, Mraucsikné Éváról, akik nagy szak
mai tapasztalatukkal segítették az
intézmény beindítását. Jelenlegi munka
helyükön sikereket kívánok ,nekik. , ,
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A Református Szeretet Otthonban
bensőséges ünnep keretében emlé
keztek a szabadságharc 151.-dik évfor
dulójára, március 14.-dikén. Ünneplőbe
öltöztek a bentlakók, és kedves, mo
solygós arccal fogadták és élvezték az
"Őszikék" Nyugdíjas klub igen színvo
nalas műsorát. Köszönet illeti a Nyug
díjasok énekkarát, a 48-as dalokért,
amit zöld pruszlikos magyarruhában,
pártával a fejükön, adtak elő. Együtt
dúdolták a Kossuth nótákat az elő

adókkal a hallgatók. Megható volt a
két szavalat, Csapóné, és Szilágyi
László előadásában, Petőfi Sándor
verseit mondták el. Az igen kedves
és bőséges ünneplést, sütemény, bor,
üdítő kínálata és elfogyasztása követ
te.

Megemlékeztek a Nőnapról is, sza
valattal, virággal, és az énekkar újabb
meglepetéssel szolgált: régi kedvelt
dalokat, és magyar nótákat énekeltek.
Ezután együtt nótáztak a jelenlévők,

és mindenki feledte korát, baját, és ön
feledten, mosolyogva énekelt. Az ar
cok vonásaiból ítélve, sokan, szívesen
emlékeztek a régi, szép márciusi ün
nepekre. Köszönet Sípos tiszteletes
úrnak, és feleségének, akik az ünnep
séget megszervezték, valamint az ott
dolgozó nővéreknek, akik segítettek a
lebonyolításban. Minden résztvevő

nek néhány kedves órát szereztek, va
lamint méltó ünneplését Nemzeti
ünnepünknek.

Császárné Gyuricza Éva
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Március 15.-dikén, a nemzeti ünnepünk

re való emlékezés Endrődön kezdődött a

Szent Imre templomban. Sokan eljöttek,

gyermekek és felnőttek. A mise áldozatát és a

könyörgéseket a 48.-as szabadságharcban

résztvevőkért ajánlottuk fel.

Részlet a plébános beszédéből:

Európa szeme rajtunk volt. Európai jelen
rőségű vo/r ez az esemény. A társadalmi

igazságosság eszméjét az 7848-as forrada
lom fogalmazta meg a magyar társadalom

számára máig ható érvénnyel. Nem véletlen,

hogy az 7956-as forradalom is ösztönösen,

tudatosan Petőfi és Kossuth eszméihez és jel

képeihez nyúlt vissza, a megszületendő, új,

demokratikus, polgári Magyarország ősforrá

sához megrérve. A "béke, szabadság és

egyetértés" jegyében megfogalmazott tizen-
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'99. Március 15.
két ponr, a sajtószabadság, a törvény előtti

egyenlőség, a közteherviselés, a képviselet

egyenlőségalapján - mind-mind egy igazsá
gos társadalom vágyképét fogalmazta meg...
7848-ban elkezdődött valami. Egy nép ön

magára találása. Megtalálta azt a helyet, és
méltóságot, ahová a Teremrő lsten helyezte

és állította. Isten a saját képére és hasonlatos
ságára teremtette az embert; Fia, jézus Krisz

tus mindenkiért életét áldozta. Innét fakad

méltóságunk, szabadságunk, értékünk. Né

pek, népcsoportok nem kerekedhetnek a

másik fölé, nem igázhatják le, nem zsákmá

nyolhatják ki egymást...Ma, ezekben a na

pokban ismét rajtunk a nagyvilág szeme. Ez

a kis nép nagyon sokar küzdve és szenvedve,
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félig elvérezve, nagy utat rett meg. Több

önkényuralmon keresztül bukdácsolva, és
túlélve, a fejlett és szabad népek közösségé

be érkezik. Csarlakozrunk a NA TO-hoz, il

fejlett, és szabad népek védelmi rendszeré

hez.

Mise után együtt mentünk a Hősök teré

re, ahol az országzászló felvonása után a Ró

zsahegyi Általános Iskola emlékező mlísorát

hallgattuk végig. A mlísor után az önkor

mányzat, az egyház, az iskolák, és a helyi

párt- és civilszervezetek képviselői kosz 0

rúztak. Ezt követően a Gyomai településré

szen folytatódott az ünnepség. Dr. Kovács

Béla, a Kner Imre Gimnázium igazgatója ün

nepi emlékező beszédét a diákok színvona

las mlísora, majd ezt követően a koszorLlzZ1s

követte.

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-891

66/386-251
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Megújult választékkal, bevezető ára
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A Pro Patria Összefogás a Ke
reszténydemokráciáért Egyesület
február 27-én nagyszabású fórumot
rendezett a XII. kerületi Csörsz ut
cai Müvelődési Központban. A ren
dezvény cime: A kormány eddigi
tevékenysége kereszténydemokrata
szemmel.

Nemcsak az előadótermet de az
emeleti helységeket is megtöltötte a
hallgatóság. Akik nem jutottak ülő

helyhez állva hallgatták végig a
több órás előadássorozatot.

Mal'óth Miklós akadémikus, 
aki a Pázmány Péter Tudomány
egyetem dékánja, - megnyitó szavai
után Varga László országgyíílési
képviselő, az Interparlamentális
Unió magyar csoportjának alel
nőke lépett az emelvényre, akinek
szavait többször szakította félbe
harsány taps. Többek között elmon
dotta, hogy mindaz, aki nem támo
gatja a koaliciós kormányt melyet
beszédében pol iti kai csodának ne
vezett a nemzet ellen vét. Ugyanak
kor kifejtette, hogy a magyar
kereszténydemokrácia képviseleté
ber. a Magyar Kereszténydemokl"a
ta Szövetség önállóságát meg kell
tartani és meg kell erősiteni.

A NATO-ról szólva mondotta
többek között, hogy "Mindannyian,
akik iskolába jál1unk és járnak, hal
lottuk. hogy mi vagyunk Magyaror
szág. a nyugat védőbástyája. Hála
annak a jó Istennek. hogy végre
nyugat lesz a mi védőbástyánk.··

Belső nyugalmat és békét hoz ne
künk a csatlakozás a NATO-hoz.
Majd így folytatta " Arra kérem
Önöket ismerőseiket, családtagjai
kat, hogy mál'cius 12-én, amikor
megkapjuk végre a nyugat védőbás
tyáját egy pillanatra álljanak meg
valahol és gondolkozzanak el azon.
hogy ezeregyszáz évvel ezelőtt. mi
kor a honfoglalás történt. azóta
hány tíz és százezer magyar vére
omlott a szabadságért, s hogy mí in
most a mi gyönyörű nyelvünkön
szabadon és függetlenül élhetünk és
megerősödhetünk. S ha ezen elgon- .
dolkoztak, jusson eszlikbe Kölcsey
gyönyörii szavai:

.. Isten Áldd meg a magyart. jó
kedvvel. bőséggel". Szavait ezekkel
a gondolatokkal fejezte be: Nem az
optimizmus beszél belőlem, de le
gyen öröm a lelkekben, mert ha lel
kesedni tudunk, a sziv
diadalmaskodik.

Majd Maróth Miklós akadé
mikus a Pázmány Péter Egyetem
dékánja következett Előadása a
magyar oktatási rendszerrel foglal
kozott. Elemezte a magyar oktatási
rendszert abból a szempontból,

hogy érvényesülnek-e ma a keresz
tény elvek, a keresztény értékek az
elemitől az egyetemig az oktatás
ban, melyek az egész Európában a
boldog élet alapját jelentik hívők és
nem hivők számára. Hangsúlyozta.
hogy a ne lopj, ne ölj, szeresd fele
barátodat, olyan elvek melyek nem
hiányozhatnak az iskolák ból. Ki
emelte, hogy, ha oktatásunkból az
élet tisztelete, a hazaszeretet nem
érződik ki minden tanár - a matema
tika tanárt is beleértve - minden órá
ján. akkor iskolarendszerünk egésze
nem állja ki a tisztességes munka 01'
tékrendjét.

Ezután Rapcsák András or
szággyíílési képviselő, az MKDSZ
ügyvezető elnöke, Hódmezővá

sárhely polgármestere követke
zett. Beszélt a hagyományok
tiszteletéről, mely nélkül nem lehet
jelent. de ajövőt sem épiteni. Kon
zervatívizmus - idézte - .,egyenlő, a
haladás élén menetelni". Előadásá

ban az önkormányzatok szerepével
foglalkozott, a települések jelenlé
tével a magyar politikai életben.
"Az önkormányzatok akkor tudják
a feladataikat végrehajtani, ha eh
hez az eszközei is rendelkezésre áll
nak. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy ami népünkben
meglévő kreativitást, ezCl" éves álla
miságunkban rejlő tudást veszni
hagyjuk" Az önkormányzatok a
közvetítő, és a kata Iizátor szerep0L
jelentik a kormány kié.

A fórum következő előaclója

Surján László országgyíílési kép
viselő, a Magyar Keresztényde
mokrata Szövetség elnöke volt.
Nagy hatású beszédéből idézzük e
sorokat: " Romlásnak indult a haj
dan erős magyar. az anyák nem
szliinek, a tiatalok nem házasodnak.
a kábítószer terjed, az erőszak tom
boL És ebben a világban próbál a

kormány igazságosabb, testvérie
sebb Magyarországot." A kormány
első intézkedései ezért a családok
felé irányultak, a GYES visszaállí
tása az anyasági segély alanyi jogon
jár minden szülő anyának. Rászorul
a társadalom az örömre, mert már
elszoktunk tőle, pedig "lógó orral,
összeszorult szivvel nem tudjuk
megoldani az előttünk álló feladato
kat. Csak emelkedett lélekkel vál
hatunk emel kedett nemzetté"
Műveltség nélkül elképzelhetetlen a
nemzeti megújulás, a társadalmi
fellendülés.

Majd Latorcai ..-ános ország
gyíílési képviselő, az Országgyíí
lés Gazdasági Bizottságának
elnöke következett. Előadásában az
ország jelen gazdasági helyzetével
foglalkozott. OlA kereszténydemok
rata felfogás szerint a gazdaságpoli
tikának biztositani kell a gazdasági
növekedést, a fenntartó ütemü nö
veked0st és koordinálni kell a gaz
daság minden tevékenységét, hogy
a folyamatok a legkisebb befekteté
sek árán. a lehető legnagyobb hasz
not jelentsék a társadalomnak."
Mindezt természetesen úgy kell biz
tosítani, hogy a keresztény alapérté
kek, a szociális igazságosság, a
szolidaritás, a szubszidialitás a le
hető legnagyobb mél·tékben, legtel-
jesebben érvényesüljenek
mondotta. Ezek a szempontok. me
lyeknek alapján kell vizsgálni a kOI'
Illán)' politikáját. Megállapíthatjuk,
hogyamakrogazdaság tükrében 98
eg~szen jó év volt. A korábbi évek
adataihoz, de a környező országok
adataihoz képest nincs okunk elége
detlens0gre, de elbizakodottságra
sem. Mind a bruttó nemzeti összter
mék, mind az ipari termelés, mind
az iparo, a gazdaság hatékonysága
növekedett. Csökkent az infláció,
javult a munkanélküliségi ráta. A

kormány ura a helyzetnek, megfon
toltan, józanul és visszafogottan
cselekszik, társadalmi párbeszédre
készen. A továbbiakban elemezte
gazdadaság egyes ágait, az export
impol1 alakulását, kitért a bankkon
szolidáiás okozta nehézségekre, va
lamint a fizetésimérleg kéthaví
ked vezőtlen alakulásának okaira is.

Végül Orbán Viktor a kor
mány elnöke emelkedett szólásra.
Visszatekintve a választási eredmé
nyekre ezeket mondotta: "A jobb
közép összefogás választási
előfeltétele az volt, hogy a jobb kö
zép különböző pártjainak és értel
miségének egy fajta összefogó
kapcsát alkotó értékrendet fel ismer
jük, majd kellő vonzerővel a nyilvá
nosság előtt képviseljük." Ennek a
közös él1ékrendnek az alkotó ele
me: a kereszténydemokrácia, a ne
mes értelemben vett
konzervativizmus, és a nemzeti sza
badelvűség. A közös értékrend fel
ismerésében és kialakitásában,
nyilvános képviseletében elévülhe
tetlen érdemei vannak a magát ke
reszténydemokrata
elkötelezettségűnek vaJló értelmi
ségnek, melyek a különféle egyházi
és vi lági szervezetekben, egyesü Ie
tekben, konferenciákon fejtette ki
közéleti aktivitását. "A politikai
győzelmet meg kellett előznie a re
ménytelenség, kishitűség legyőzé

sének, és ez lehetetlen lett volna a
ken.:szténydemokrata értelmiség el
kötelezett közéleti részvétele és tá
mogatása nélkül, - ugyanakkor
kifejtette, hogy - a külső és belső

társadalmi feltételek hiányában a
kereszténydemokrata értékvilág po
litikai képviselete önálló politikai
erőként nem képes végrehajtani az
ország jövője érdekében szükséges
politikai fordulatot. Ám egy jobb
közép pártokat és csoportokat
összefogó szövetségben nélkülöz
hetetlen szerepet kaphatnak, a szel
lemi eljesztő, a kovász szerepét
tölthetik be a kereszténydemokl'ácia
elkötelezettjei."

Kedves Olvasóink! Tudjuk,
hogy nehéz - talán lehetetlen is - egy
iIyen hatalmas lélegzetü elő

adás-sorozatot egy oldalban össze
foglalni. Mi csupán a fórumon
elhangzott - általunk legfontosabb
nak itélt - gondolatokat kívántuk
tolmácsolni. A Magyar Keresztény
demokrata Szövetség és a PRO Pát
ria, Összefogás a
kereszténydemokráciáért
Gyomaendrődi Szervezete nevében
7-en hallgattuk élőben az előadásl.

CSAszAR FERENC
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Bemutatjuk a Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítványt
Olvasóink tapasztalhatták, hogy az elmúlt hónapokban

több alapítvány számolt be tevékenységéról. Ezúttal a Hittel a
Holnap Ifjúságáért Alapítvány mutatkozik be.

Az alapítvány 1994 február 8-án kapta meg a Békés
Megyei Cégbíróság nyi1vántartásba vételi számát és en
nek alapján kezdte meg működését,185.000 forint ala
pítói vagyonnal. Az alapítók részben magán, részben
jogi sze~élyek voltak. Császár Ferenc, Császárné
Gyuricza Eva, Dr. Farkas Zoltán, Horváth János, Hunya
István, Iványi László, Szujó Lajos, Szujó Lajosné,
Vaszkó Irén és Várfi András egységesen 5.000 forinttal
járultak az alapítói vagyonhoz, továbbá 135.000 forintot
városunk három középiskolája: A Bethlen Gábor Ipari
Szakképzőés Szakközépiskola, a Kner Imre gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskola és (az akkor még mű
ködój 617. sz. Ipari Szakmunkásképző. és Cipőipari

szakközépiskola, GyomaendrődVáros Onkormányza
ta, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, és a
Thermix Kft fedezte különböző összegekben.

Az alapítvány vagyonának kezelését négytagú kura
tórium látja el: Dr. Valah Béla elnök, Marsiné Giricz Er
zsébet titkár, Ungvölgyi János és Varga József tagok.
Célkitűzése, az akkor még csak terv szakaszban lévő

építendő egyházi iskola támogatása, a működéshez

szükséges tárgyi eszközök vásárlása a magasabb szintű

oktatás érdekében, iskolai ünnepségek, rendezvények
támogatása.

A kuratórium haladéktalanul megkezdte az alapítói
vagyon gyarapítását, '94 február B-án (öt nappal a Cég
bírósági nyilvántartásba vétel után!) igen színvonalas
jótékonysági estélyt rendezett 240 fő részvételévet en
nek tiszta bevétele meghaladta a 100.000 forintot. Ezt
évenként megismételtük hasonló, illetve még jobb
eredménnyet összesen három alkalommal. Ennek kö
szönhető, hogy eddig már az alapítói vagyont meghala-

dó, 240.000 forinttal, támogattuk az Iskolát. Ennek elle
nére az alapítói vagyon ma már több mint félmillió fo
rint. Két alkalommal 100-100 ezer forintot
biztosítottunk tárgyi eszközök vásárlására, és amikor
felépült az iskola és ünnepélyesen felvette a Szent Gel
lért Katolikus Iskola nevet, ezt az ünnepséget 40.000 fo
rinttal támogattuk. 1997 őszén egy felejthetetlenül szép
hangversenyt rendeztünk, azonban ennek kiadása jó
val meghaladta a bevételt, mintegy 70.000 forinttal. Ez
után a '98 évi kuratóriumi ülésen úgy határoztunk,
hogy nem kockáztatjuk rendezvényekkel az alapítvány
vagyonát, hanem megvárjuk, míg az a kamatjóvá
írásokkal 500.000 Ft fölé emelkedik, s így annak éves
kamatát, tehát jelentősebbösszeget adhatunk az alapí
tói okiratban meghatározott célkitűzések egyikére
évenként, anélküt hogy a meglévő tó1<e csökkenne. Ezt
az összeget az iskola védőszentje Szent Gellért napján
tervezzük átadni, előzetes egyeztetés után, mely az ala
pítványban maghatározott célkitűzések egyikére for
dítható.

A fentiekbóllátható, hogy a kuratórium jól gazdál
kodott a rábízott vagyonnal. A kuratórium tagjai költ
ségtérítés nélkül dolgoznak, sem telefon, sem egyéb
költséget nem számolnak el. Mindössze az alapítvány
könyvelését végző Dr. Galambos Béla kapja a könyve
lésért neki járó díjat.

Számlánkat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetke
zet vezeti, melynek száma: 53200015-10000070. Az ala
pítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá az itt közölt
számlára való befizetésset és erról adóigazolást is van
módunkban kiadni. A személyi jövedelemadó 1%-át
még senki nem ajánlhatja fet mivel a Cégbíróság csak
1997. október 9-én jegyezte be az Alapítványt. Erre leg
közelebb 2001-ben kerülhet sor.

MAR5INÉ CIRICZ ERZÉBET

Adohányzás és következményei

,
ORVOSI TANACSOK Adohányzásnak a szervezetben különféle

hatásai vannak: a nikotinnak rendkívül nagyo toxi
kológiai hatása, a szervezetben rendkivül sok helyen

Mindannyian ta- Adohányzás okozta egyik legelterjedtebb megbe- hat és ezek a hatások összeodódnak. Növelheti a szív-
posztolhatjuk, hogy a tegedés a krónikus hörghurut. Kialakulásában kü- frekvenciát, ami azt jelenti, hogy nő az egy percen be
legtöbb ember csak lönböző kockázati tényezők játszanak szerepet, lüli összehúzódások száma, növeli o vérnyomást,

. akkor határozza el, úgymint környezetszennyezés, hátrányos gazdasági és élénkséget okoz, melyet később izomlazulás követ. Iz
hogy elhagyja a do- társadalmi helyzet, öröklött tényezők, gyermekkorban gatja a központi idegrendszert, remegést és görcsöket
hányzást, amikor szer- elszenvedett gennyes légúti fertőzések. Mind az aktív, okoz.
vezetében már súlyos mind a passzív dohányzás hozzájárulhat a betegség ki- Adohányzás hajlamosító tényező a gyomor
károk kelteztek, ami- alakulásához. Akrónikus hörghurut, a légutak olyan fekély, az ogyi keringési zavarok és atüdőrák kialaku
kor a betegnek már az gyulladásos megbetegedése, melyet hosszantartó ártal- lására. Anikotin e súlyos, káros hatásai miatt nagyon
~Iete forog kockán! mak váltanak ki. fontos lenne a megelőzés, tehát kerülni keila dohány-
Epen ezért ajánljuk fi- Legfontosabb jellemzói a hörgők falának gyul- zásra való rá-szokást, valamint fontos lenne az életmód

gyelmükbe a következő sorokat, melyeket a Komádi ladása következtében létrejövő átalakulása, a nyál mi- megváltoztatása, ezen belül pedig adohányzásról való
Híradóban olvastuk Tóthné Diószegi Anna gyógyszerész rigyek megnagyobbodása, afokozott váladék-termelés leszokás.
tollából. és köpetüritéssel járó köhögés. Magyarországon a kró- Agyógyszertárakban félhavi, maximum kéthavi

nikus hörghurutot nem túlzás népbetegségnek tekinte- CI' aretta a'ra'e'rt t··bb!'1 I k' '1' k h t'
Ad h· . k- ,. Ad h· .. h· ··d·· d .. "I' . b kb 56000 g o lee oyan eszImeny ap ao," o anyzas aros az egeszsegre. o anyzas 111, Iszen a tu ogon OZDI nYI vantartas an . . , , . '"

veszélyezteti embertársai egészségét is" -olvashatjuk a ilyen beteg szerepel, de avalós szám ennél sokkal ma- melyek segItenek aleszokasban azoknak, akIk erosen
cigarettás dobozok oldalán, és ez így igaz. Ennek elle- gasabbra tehető, -kb. fél millió -hiszen abetegek korai elhatározzák a cigaretta elhagyását. Cigaretta nélkül
nére évente sok millió szál cigaretta elfogy Magyaror- stádiumban általában nem fordulnak orvoshoz, csak anyagilag könnyebben, egyébként pedig egészsége-
szágon. már kifejezettebb, komolyabb panaszaikkal. sebben élhet Ön, és környezete is!
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(Holló Gábor nyugdÍlas tanító gy~tésébó1)

IvÁNYI
MARJA

LOCSOLÓ VERSEK

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszól,
Megöntözlek rózsavízzel, hogy el ne hervadiál,
Kerek erdön jártam, piros tojás láttam,
Bárány húzta zengö kocsim sgyorsan ideszálltam,
Nesze friss rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágam,
Hol a tojás, piros tojás tarisznyámba váram.

Tapsifüles nyuszinak igen nagy agondja,
Piros tojást, hímes tojást ide-odo hordja,
Hordjad, hordjad kis nyuszikám, csak így minden lánynak,
Kunyhóban is, kastélyban is szívrepesve várnak,
Szép atavasz, de legszebb ahúsvét másodnapja,
Hol atojás, piros tojás hull atarisznyába.

AJ. utcákon egymást locsolgatják, láttam.
Ifjú létemre én is elindultam.
Hogy harmatot öntsek ezen esztendóoen,
Mert ha nem öntözünk amostani évben,
Nem lesz szép virágunk majd a jövendóoen!
Tegnap erre jártam,
Szép virágot lát1am
Meg szabadi! öntözni?

ban is benne volt a világraszóló ese
mény: "Megnynt a Makkos úti
vegyesbolt". Kisinas a nyuszi, még ki
sebb inas Torkoska, a másik nyuszi, üz
letvezető és árubeszerző pedig
Fortyogi a
hörcsög.

Aki nem
hiszi, járjon
utána.

~~~
FELEFÜl ÉS A FURCSA VENDÉG II.

Torkoska szemrehányóan né-' -Boltot? Pont az én házamban?
zett Fortyogira. - Miért ne? Gondold csak meg!

- Minek kell neked az a Akkor nem kell szégyenkezned
bim-bam? - kérdezte rosszallóan - azért, hogy nem tudtál megven
Nem lenne jobb, ha valami finom dégelni minket. Akinek nincs háza,
ennivalót hordanál a zsákodban? nem köteles vendéget fogadni.
Borzasztóan szeretnék már falatoz- - Van benne valami. - bóloga
ni egy kicsit! tott Felefül. - De akkor hol fogok

- Van egy kis tegnapi torzsám, - lakni?
mondta kelletlenül Felefül - azzal - A pult alatt, az biztos. Nézzé
szívesen megkínállak benneteket. tek, milyen pompás cégért festett
Várjatok! Mindjárt megterílek. nekem Ecset koma, a húsvéti nyu
Csak tudnám, hová tűnt a lapule- szil
vél abroszom? - nézett körül kuta- Felefül gyanakodva nézegette
tóan. az a jókora fakérget, amit Fortyogi

- Azt hiszem az volt a takaróm, - előkotort a zsákból.
pislogott zavartan a hörcsög. - - De hiszen ez az én gyúrótáb
Nem találtam mást. lám! Kiáltott hangosan. - Ezen szok-

- Nagyon szép! - zsörtölődött tam kinyújtani a káposztáslepényt!
Felefül, és lázasan kutatott a fiók- - Na és? - nézett rá méltatlan
ban. - Csak tudnám, hogy hová kodva a hörcsög - Attól remek cé
tűnt a fakéreg tányérkám? gér lesz. Hallgasd csak, mit írt rá a

- Abba őröltem a lisztecskémet. komád:
Valamibe csak kellett! - szabadko- Megnynt az új vegyes bolt!
zott Fortyogi. Nálunk ilyen sose volt.

- Legalább a torzsát találnám Kapható itt minden bőven,

meg! - sóhajtott keservesen Fele- Ami csak kell az erdőben.

fül. Éhét, szomját olcsón oltja
- lVlak! - bújt el a füle mögé szé- A Fortyogi vegyes boltja.

gyenkezve Torkoska - Nem az volt, - Gyönyörű! - ámuldoztak a
amit én ijedtemben bekaptam, nyuszik, és Felefül azt sem tudta
amikor bim-bammolt a zsák: hová legyen a büszkeségtől, ami-

- Ilyen szégyen! Most aztán ért az ő gyúrótáblájából lett a cé
mondjátok meg, hogy legyek házi- gér és az ő házikójábóllesz a bolt.
gazda? Még az sem tudta elrontani örö-

.- Sehogy! Azaz, hogy is mond- mét, hogy Fortyogi másnap beköI
jam csak, éppen arra akartalak töztette egy sötét pult alá.
kérni, hogy add ki nekem bérbe a Mindenért kárpótoita őt az óriási
házadat' Boltot nyitok benne! szenzáció. Még az Erdei Híradó-

í

3600 FtlI00kg
6500 FtlHa-tól

90 Ftldoboz
500 Ftldoboz

iti [8J 5500 Gyomaendrőd,
40 Ipartelep út 3.THERM I. X WTIF: 661386-614, 386-226

~pIT6IPARI SZÖVETKEZET

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Knapcsek Béla SZÖV. Elnök

30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

, ,
GAZDA ARUHAZ

(a Penny Market mellett)

Tavaszi ajánlatunk:
Tavaszi árpa, zab
Kukorica vetőmagvak
Bur~onya vetőma~ok
Ratiorom patkánYIrtó

NÖVÉNYVÉDELMISZAKT~NÁCSADÁSA
SZAKEMBERTOL!

06-66-386-539
forró drót: 06-30-9854-756.
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ENDRODI HITVALLAS
- CONFESSIO ENDROEDIENSIS -

Március 6-án Budapesten találkoztak, az EndrődiekBaráti Köré
nek tagjai. Ez alkalomból Tímár Máté író, a Barátikör elnöke egy
verssel ajándékozta meg a kedves társaságot, melyet Márton GábO!"
tolmácsolt az est résztvevőinek. Íme a költemény' Azoknak is, akik
akkor nem voltak közöttünk.

Csak szent legyen, akár a Miatyánk,
napi jussunk, hinni és remélni!
Ez az emberlét üzemanyaga,
azzal lehet holnapig elérni,
s összetartva méhkaptári módra,
szorgalmasan, eltűrni a mást,
jéghátán is embernek maradva
Hitet-Hazát szolgálván legkivált l

Az endrődiek budapesti találkozója

Kinek-kinek helyet adott a Fennvaló,
madárnak fészket, embernek Hazát.
Minékünk áldott Árpád nemzetének
itten e drága Kárpátok zugát,
Európa szinte közepében,
bő-évezred jajos Golgotáján,
s mi, kik atomjaiképpen itt sereglünk,
a Körös-parton, Endrőd kies táján.

Baj ra, gondra, tú lélés-viszályra,
kibírni azt, ha baleknak szánnak,
s egyre-egyre porladó rajokban
vándorokat küldni a világnak,
kubikosnak, summásnak, cselédnek,
művésznek is, vagy verőlegénynek,

tudósnak és szakmák mesterének:
Nézd, hány arca van ez árva népnek?!

Szent Imre népe, liliomosé,
hol balgáké, hol okosoké,
ki kínjában egyet megtanult,
szolgául Décstől-Ámerikáig:

Túlélni azt, mi ránkszabaduiti
Kínlódásból, néha még dalolva,
fogcsikorgató azért-is-módra,
kővel tömött bakóként cipelni,
ha már ez a vacer-fajták sorsa!

Fogyatkozunk. Alig tizedünk otthon,
olykor viselni jöttmentek kegyét,
s napszentü léskor könnyet letörü Ini,
négy égtáj iránt hintve szer.te-szét,
bár remélve: Elment a török,
levedlettük Kádárt, Rákosit,
kiböjtöljük új-Iabancainkat,
gyarmat-sorsba tipróinkat is!

Profán-búcsúnk, ez a sereglés is
arra szolgáljon: Kézbe a kezet,
s hallgatni a hazai harangszót,
mint a szívverést: Nem lehet eleget

'
Keresni a holnap útját-módját,
mely többé tesz, porból felemeli
Ne feledjük: Az a parola,
ha egyért mind, mind egyért felel!

Próféta-korban légyen elég a szóból I

Mit mondhatnék még, I<edves Feleim?
Egész életem hazai vallomás,
imámon ámen, versemen a rím:
Segítsd Endrődöt Felséges lsten,
adj hitet és boldogabb jövendőt,

nyomunkba-Iépősok új nemzedéket,
s haló porunknak szülőföld szemfedőtI

Budapest, 7999. március 6.
TíMÁR MÁTÉ

Császárné Gyuricza Éva
Baráti Kör titkára

Az Endrödiek Baráti Körének veze- nyeiröl, és minden jelenlévöt nagyon
tösége március 6.-án Budapestre a szoká- nagy szeretettel invitált a május 22.-i
sos tavaszi találkozóra hívta tagjait. Endrődön megrendezésre kerülő talál
Ismét sokan szívesen jöttek, 100 feletti kozóra. Giricz László barátunk nagy örö
volt a létszám. Már fél 4 órakor megérke- met szerzett, mert Endrődről vetített
zett Endrődről a busz, és este hatig folya- diaképeket. Láthattuk a régi szép épülete
matosan jöttek a régi és új barátok. Hál' ket, és több esetben azok mai, sajnálatos
Istennek, minden alkalommal köszönthe- modern felújított. átalakitott formáit. Ko
tünk új tagokat. Nagyon nagy megtisztel- vács Zoltán tanár úr kél1e, hogy legköze
tetés volt, hogy először üdvözölhettük, és lebb minél több ('égi fotót, térképet,
egyesületünk tagja lett dr. Túri Kovács családfa készítéshez alkalmas adatokat
Béla országgyűlésiképviselő úr és fele- hozzanak ajelenlévők.Köszöntötte a tár
sége. saságot Iványi László plébánosunk is, el-

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy mondta a nagy tervet, miszerint a
sajnos sokan vannak azok is, akik örökre templom 200 éves ünnepére szeretnénk a
eltávoztak közülünk. A találkozás hivata- belső felújítását. Szabó Zoltánné mint
los első perceiben mindig őrájuk emléke- kuratóriumi elnök ismertette az "Endrődi

zünk. Idén is néma felállással adóztunk a plébániáért .. létrehozott alapítvány fő

közelmúltban elhunytakra; Dr. Szujó Er- célkitűzéseit. Kérte ajelenlévők támoga
zsébetre, Duda Andrásra, Hunya László- tását. hiszen a temetőket, évről - évre
ra, Szabó Ernő barátunkra. Tímár Máté rendbe kell hozni, és akad ezen kívül még
elnökünk köszöntötte a megjelenteket, és sok más tenni való is, amihez pénzügyi
átadta felolvasásra a találkozó alkalmára segítség elkelne. Ajól sikerült est főszer

irt versét. Mál10n Gábor a vers felolvasá- vezőinek,Tímár Imrének, és Kovács Zol
sa után Juhász Gyula versével köszöntöt- tánnak mindnyájunk nevében köszönet.
te a nőket, hiszen közelgett a Nőnap. Azzal a jóleső érzéssel és ígérettel bú
Kedves volt a szervező "fiúktól" hogy csúztunk, hogy MÁJUS 22.-ÉN
egy-egy csokor hóvirággal kedveskedtek ENDRŐDÖN ismét találkozunk!
a jelenlévő hölgyeknek, a későn jövők

nek is jutott legalább egy szál virág.
A titkár, (jelen sorok írója) beszámolt

az elmúlt időszak legfontosabb esemé-
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MOLDOVA GYORGY:
Ha jönne az angyal

olyan e:mbe:r éle:tét mutatja be:. amdye:n ke:re:sztül me:gtanulha
tó: miként kdl me:gőriznimagunkat minde:n változáson kere:sz
tül.

Az Úr 1761 évének sze:pte:mbe:r 29-iknap;án a sze:ntsége:ke:t
magához ve:tte:. majd ugyanazon a napon a pe:stistől me:gérintve:.
érzéke:itől hasonlóképpe:n me:gfosztva me:ghalt Mike:s ge:ne:rá
lis ú,r. Októbe:r 2-án e:lte:me:tte:m az Ormények Sírke:rt;ébe:n.

Es annyi az e:gész. dvége:ztete:tt barátunk. sze:gény Mike:s
básbug sorsa. Fáradozásai fordul;anak a javunkra és e:nge:d;e:
me:g Allah. hogy kegye:ssége áldozatán ál fogva a küszöbe: szol
gái lehe:ssünk.

Ibrahim Müttiffe:rika"

A KÖNYVET KÖlCSÖNÖZHETIK A
KÖNYVT ÁRUNKBÓL. A RÓZSAHEGYI

KÖNYVTÁRBÓL. AZ ÉRDEKLŐDŐOLV ASÓK.

Dinyáné Bánfi Ibolya

/

Altaluk és velük kedvesebb nekem a
Körös vidéke

Két e:ndrődi költő ve:rsköte:te: jde:nt meg napjainkban.

Ge:rgdy Ágnes re:me:k ve:rsei A barbárság éve:ibőr címmel
(mdyről januári számunkban részle:te:se:n írtunk) ke:rült kiadás
ra. Sajtónkban mindig ünne:pi hangulatot te:re:mte:nek költemé
nye:i. Olyan érzés fog e:1. mikor olvasom. mintha a kdeti vallás
me:ditáció;a önte:ne: d. vagy lelkigyakorlat utáni dmélke:dés
pe:rce:i száll nák me:g szíve:me:t és agyamat. Nagy nyugalom és
me:gbékélés érzése: te:rje:d rám olvasásakor. Nagyon köszönöm
e:gy kori kedve:s tanítványomnak e: különös érzést, mdye:t fd
szítnak bennem ve:rse:i. Babits. me:g Vörösmarty olvasásakor
lep meg hasonló ldkiállapot. Köszönöm. hogy me:gerősít

endrődi mivoltomban".

Kapható továbbá: Étolaj 236 Ft.jl.
Étolaj edénybe 210 Fl/I.

Étkezési burgonya,
gumicsizmák 2.100. Fl/pál'.

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÁRUHÁlA

Gyomaendl'őd, Endl'ődi lit 1,
Tel: 66-386-637

06-20-9-254-663.
LEGÚJABB AJÁNLATA!

JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS!
Hibridkukorica: Gazda - MVNK - DK

485 - DK 524.
Vetőmag burgonya: KONDOR UTE I. 

KLEOPÁTRA ELIT - DElYRE UTE II.
Vetőmag takal'mányborsó.

Apl'ó vetőmagvak nagy választékban
A vetőmagvak fémzál'oltak!

MARION CABOR

Büszke: vagyok
mindke:ttőjükre:. ál
taluk és vdük ked
vese:bb ne:ke:m a Kö
rös vidéke:.

Endrődi Be:lla János ve:rse:s naplója 1995-1998 közt születe:tt
verseit adja művészi illusztrációival. A poéta-fe:stő. fe:stő-poéta

sze:re:ncsésen szomorú. vagy szomorúan szerencsés sorsa fele:d-
te:ti a fe:le:ttünk d- .
szállt éveke:t. a ne
he:ze:dő örege:dést.
Ere:zni a kínban és
sze:re:te:tbe:n szüle:
tett sorsát. Mintha
általa az évtize:de:k
kd ez dőtt dszállt
id~ává fiatalodna.
Valahogy
könnyebbnek érez
zük életünk te:rhe:it.
ha más sorsával vet
he:tjük össze:.

Moldova a korabdi iratok stílusában írt. de ne:m csak Mi
ke:s írására hagyatkozott, hane:m a közdi korszakok más e:m
lékíróinak fd;e:gyzése:iből is me:ríte:tt: Pápai János.
Komáromi János, Cse:re:i Mihály. Meg;de:nne:k a Néma Barát,
Pápai Páriz Fe:re:nc gondolatai. sőt a századokkal később élt
Füst MiIántól és Osváth Ernőtől is idéz.

Az író közösséget vállal a re:gény e:gyik ku1csfigurájának,
Mütife:rrikának töre:kvéséve:1. aki külde:téséne:k te:kinti, hogy
barát;ának. a mazu1i Mike:s básurg"-nak napló;át kinyomtas
sák. Moldova napló;a ne:m Mike:s Kde:me:n le:írt szöve:gét. ha
ne:m történdmi sorsát választotta mintának. Re:gény szüle:te:tt.
ne:m é1e:tra;z. Szándéka sze:rinttöbb mint Mike:s Kde:me:n
éle:tút;ának nyomon köve:tése:. Megfogalmazódik benne:. az az
írói szándék. hogy me:gértse: és me:gérte:sse: az olvasókkal is
Mikes Keleme:n sorsában a számkive:te:tt írástudó ;d1e:gze:te:s
gondolkodáSát. hűségéne:k és hazasze:re:te:téne:k mozgatórugó
it. Kibontakozik a he:1ytállásnak td;e:s ;de:ntősége:. s e:gy

Moldova György írói munkásságának (szociográfiák. ri
portok. riportkönyve:k. szatirikus írások. fikciós re:génye:k és
novellák) műve:i általában nagy sike:rt érne:k e:l. s témaválasztá
suk gyakran dőre: ve:títi. hogy me:g;de:nésük után jde:ntős vi
hart kavarnak.

Le:gú;abb könyve: Ha jönne: az angyal" címmd jde:nt me:g.
Ez a mű méltán számíthat sike:rre:. különöse:n az igénye:se:bb
irodalmat kedvdő és értő olvasók körébe:n. A vihar azonban
dmarad. hisze:n az író több mint húsz éve:s kutatómunka után
e:gy történdmi re:gényt le:sz az olvasó dé. Egy olyan re:gényt.
amdy Mike:s Kde:me:n éle:téne:k utolsó 26 évéről szól. s amdy

napló. az e:se:ménye:k és a 1e:vél között".
Az e:se:ménye:k le:írása a Rákóczi Fe:je:de:1e:m halálának évé

be:n. 173S-be:n indul d. Mike:s e:kkor marad igazán e:gye:dül a
száműze:tésbe:n. így éle:téne:k hátralévő e:szte:nde:it már több
nyire: csak a visszae:mléke:zésne:k sze:ntdi. A napló ne:m bővd

ke:dik pe:rgő e:se:ménye:s történése:kbe:n, de: le:írások te:szik
izgalmassá: Rodostó éle:téne:k be:mutatása. a Mike:s Környe:ze:
tébe:n élők. mint amilye:n Ij:mhim Mütife:rrika. Be:rcsényi ge:
ne:rális. Zay úrfi. Jávorka Adám. Sorsukon és kapcsolataikon
ke:re:sztül isme:rhe:t;ük me:g a minde:nkori magyar magatartás
pózok gyű;te:ményét: a látványos öngyiIkosságoktól a pártos
kodó ha;lamon át az árulásig, ille:tve: a hdytállásig. A
száműze:tést. immár csak a kitartás miatt vállalók be:ille:szke:
dését. valamint kapcsolatát a török kisvároska lakóival.



ózsahe
1873 ·619 . -



1999. április VfÍROSO fi 1< 63

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖlTÖZTEK

Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr

az Ö országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

szenvedés után, február 25-én, eltá
vozott az élők sorából. Manuela
hosszú utat tett meg a texasi (USA)
Houston-ból az Endrődi

Szarvasvégi temetőig, ahová kíván
sága szerint a családi sírhelybe he
lyezték örök nyugalomra március
5-én. Gyászolják megtört szívvel:
férje Béla, és gyermeke Gregory,
valamint houstoni és magyarorszá
gi rokonsága, barátai. Nyugodj bé
kében Manuela!

ják: gyermekei és családjuk, és a ro
konság.
UGRAI ÁRPÁD, Polányi Máté út

életének 79. évében, rövid szenve- 8. sz. alatt élt, március 7-én, 71 éves
dés után elköltözött az élők sorából. korában hosszú betegség után távo
Temetésére március 2-án került sor. zott az élők sorából. Temetése már
Gyászolják: hét gyermeke, és csa- cius l2-én volt. Gyászolják:
ládjaik, a rokonok és ismerősök. felesége és családjai, valamint a ro
FÜLÖP VINCE, aki Szabadság út konság.
17. sz. alatt élt, március 4-én 66 éves Fájdalommal megtört szívvel tudat
korában, hosszú szenvedés után el- juk, hogy a szeretett hitves és drága
hunyt. Temetése március 9-én volt. jó édesanya DR. UGRIN
Gyászolják: felesége, gyermeke és BÉLÁNÉ: CARAVAGELI
családja, rokonai és ismerősei. MANUELA hosszú betegség és
Özv. LUKÁCS SÁNDORNÉ
BARÁT ILONA, aki a Budai Nagy
Antal utca 23.sz.ban lakott, március
l4-én rövid szenvedés után 79 éves
korában érte a halál. Temetése már
cius 19-én volt. Gyászolják: gyere
kei és családjuk
F. NAGY MÁRTONNÉ
MARGITAY KATALIN, aki a Fő

út l71-sz alatt lakott, március 4-én
79 éves korában rövid szenvedés
után ~lköltözött az élők sorából.
Gyászolják: családja, rokonai és is
merősei.

ROÓSZ ÁDÁMNÉ ÚJLAKI IRÉN,
aki a Vásártéri Lakótelep 3 l-ben élt,
február 27-én 66 éves korában várat
lanul érte a halál. Temetése március
5-én volt. Gyászolják: 4 gyermeke
és családjuk, testvérei és családjaik,
rokonok és ismerősök.

TÍMÁR EDÉNÉ, aki Kodály út
l2-ben lakott március 8-án rövid
szenvedés után 91 éves korában,
visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése március 12-én volt. Gyászol-

,,11e-~ el ii4-. éd~ é&<d:

-;?f~~~. ~. w.ek.
Ö~at~~~H0;.

-;?f~ ~~ a ~tde'<4~.··

(fl~ CJV~)

CS. SZABÓ IMRE, aki a Hámán
Kató út 12/2 sz. alatt lakott, március
16-án, életének 86. évében hosszú
betegség után visszaadta lelkét te
remtőjének. Temetése március
l8-án volt. Gyászolják: felesége,
gyermeke és családja, valamint a ro
konság.
DOMOKOS ENDRÉNÉ, aki lakott
a Mirhóháti út 3-ban február 25-én,

Az olvasók tájékoztatására kö
zöljük, hogy csak azokról az el
hunytakról adhatunk híradást,
akiknek hozzátartozói a közzété
telhez hozzájárulnak.

C/PŐTALPBÉLÉ3T
3Z0NDÁTÓL

Rózsafregtj!' JI ff
Te/elfoft (66) .284-:30f

GYERMEKCIPŐ [<ÉSZíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.

(Öregszőlö, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-leányka-fiúmodellek IS-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig
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HUNYA ALAJOs

VÁRüM KEDVES
VÁSÁRLÓiMAT

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

06-66-386-274.

készítse be a lemosó vegyszereket,

kerti szerszámokat:
- gallyazó fürészt,
- metszőollót, ,
- permetezető gépet,
- fünyírót\

Vásárolja meg
konyhakerti vetömagjait, kaphatólc

- kukorica vetőmagok:

-DEKALB
-MV
- KISKUN velő burgonya,

mini gumók"

virágom, virágom.
Minden madár társat válasz,
virágom, virágom."

"Tavaszi szél vizet áraszt,

~G~O

4ItUD64~

A
KERTBARÁT
KOR
UZENI...

-.Tavaszi szél vizet áraszt...--

J

A szélzászló a függőleges tengely körül forog. A szél
úgy fordítja a zászlót, hogya vaspáJcán tévő súly mindég
arra mutat, ahonnan a szél fúj.

Az alföldre a szelek leggyakrabban Észak-Nyugat,
Észak-Kelet és Dél-Kelet felől érkeznek, de nem ritka az
Észak, Dél felől fúvó szél sem. A leghasznosabb, mert a
legtöbb csapadékot hozza az északnyugati szél. A nyári szá
raz meleg és a téli kemény hideg légtömegek pedig az
északkeleti széllel érkeznek.

A kertészetekben és a mezőgazdaságban dolgozók ta
pasztalják, hogy a szélnek van jótékony, de káros hatása is.
Melyek ezek?

~ A párologtatás fokozására. (Sok csapadék esetén segí
ti a száradást és így apenészgombák lassabban szapo-

Ha kocsival nagyobb távolságra utazunk, gyakran elő- rodnak. Kevés csapadék esetén viszont kiszárítja a
fordulhat, hogy egész úton semmi változást nem fedezünk termőtalajt. )
fel az időjárásbaa. Más alkalommal pedig 30-40 km meg- ~ Virágok beporzása.
tétele után erősen megváltozik az idő. ~ A páratartalom" csökkentése. (Csökken a gombave-

Az időjárás-változása hőmérséklet ugrásszerű váJtozá- szély.)
sának az eredménye. ~ A. környezet víz és levegő hőviszonyainak módosítá-

A szél a levegő áramlása. A szél iránya és sebessége az sa.
észlelés fontos szempontjai. A gőzgép feltalálása előtt ~ Mechanikai kártétel. (A gyenge hajtások, faágak tör- .
egYiq'ül.i. ter;nészeti energiaforr~st a :zél j~.tentette. A.z nek le, nagy szél esetén az érett gyümölcs lehull, a ga-
egyszeru szel malmok az energlaszegeny tajakon ma IS bona megdől stb.)
használ~tosak. ~é~.en, hazán.~~an"is a, sZélm.~I~~~( őrölték Ilyenkor tavasszal, de különösen áprilisban jellemző a
a gabonat. Endrodon a telepulestol delre mukodott a Sza- szél'árás hazánkban (Böjti szelek mondja a népi szólás)
bó-féle szélmalom. Magyarország földrajzi fekvése miatt, r) 'l 'd I'" .
. , I"h" bbhI b '.c"J gyszoanepals:Jova atranyosa e yzet en van, a nyugatI, 10 eg a ten-
gerparti országokkal szemben. Ma már nálunk csak turisz
tikai szempontból működnek szélmalmok. Nagyrészüket
lebontották, iIletve átalakították vendéglátó üzletekké.
Sok helyen az Alföldön lehet Játni még széndaráJÓkat.
Ezek segítségéve l darálják meg a háziállatok részére a sze
mestakarmányt.

A szél irányának és sebességének megállapítására szol-
gál a széliránymutató, melynek alkatrészei: rr========================ol

~" . . I. a függőleges ten- ~ FEbRUÁR 25~TŐl MÁRCius 24~iq GYOMA bElTERÜlETÉN

gely körül billenő nyo- . . 8} MM CSApAdÉk ESETT.
mócsap, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. a nyomás alatt el
helyezkedő köríves
skála, me ly a szél erős

ségétméri,
4. a szélzászló gyű

rűjéből kijövő ellen
súlyt viselő fémrúd,

3. párhuzamos fém
~!" lapokból álló szelzász
Y:J..J

ló,
5. a tartó hüvely

(cső)

6. a esőre szerelt
négyagu iránymutató,
iránykereszt, .

7. kúpos hüvely,
felerősítésreszolgál.

vfiROsUttl(, Gyomaendrőd *Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 GybmaendrőcL
Damjanich u. 15: Tel., Fa,: (66) 386-323 * Szerkesztők: Bula Teréz, Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz ErzsébeL

Málton Gábor, Stark László * Felelős kiadó: Vaszkó András *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MTNISZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHFI I495/BÉ'J I995. *
Készült: Pelyva házinyomda Gyomaendrőd, Fő út 8II l

Interneten: http://www.szikszi.hu/isk/gellerU * E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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fi k42r42sztény n42mzczti gondolat hírnökcz
VI. éfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat *

ŐK AZ ÉLET HORDOZÓI ...

1999. májos

MARTON CABOR
Ké[l:

Brocky Károly:

Anya és gyermeke (1846-50)

Mennyi vágy, kín,
öröm, fájdalom, mosoly
és könny, remény és ke
serűség, küzdés, szen
vedés, vér, hősiesség,

életáldozat jelöli útju
kat.

Ha mérni lehetne az
anyaszeretetet, hány
fényévnyi távo Iságot je
lentene, tömegben való
mérhetés esetén egy vi
lágegyetemet alkothat
na.

Arabszolgasorstól
az emancipáció ig, a ra
jongásig szeretett sztá
rokig, világnagyságokig
milyen hosszú és görön
gyös út vezetett. Egy
szerű, hétköznapi
szóval szólva: szeretet
tel és elismeréssel, hálás
szívvel köszöntjük az
édesanyákat. Sok bol-

A legszebb társadalmi ünnepünk az: dogságot, örömet leljenek gyermekeik
Anyák Napja! Mindenkihez egyéni irá- ben, családjukban! Az áJmaikban
nyulású: fiatalhoz, öreghez, nőhöz-férfi- elképzelt, megálmodott terveik, vágyaik
hoz, hívőhöz-hitetlenhez, minden váljanak valósággá! Leányaikat úgy ne
bőrszínhez, hisz mindenkinek van, vagy veljék, hogy méltók legyenek nemük
volt édesanyja. legnagyobbjaíhoz: BaradJainéhoz, Kos-

A hála és szeretet, a boldogság, a ra- suth Zsuzsa, Brunszvik Teréz, Teleki
gaszkodás, az emlékek és az élet forrá- Blanka, Teréz anya és sok-sok hasonló
sa! kiválóságok eredményeihez!

A művészet minden ágának legfőbb Egyúttal hálával emlékezzünk meg
ihletője. Költemények, dalok, képek, . azok végtelen sokaságáról, akik külde
szobrok, filmek leggyakoribb témája. tésüket, hivatásukat példásan betöltve
Hivatásuk, küldetésük, munkájuk min- pihennek örök nyughelyeiken. Legyen
den más fölé és elé emeli őket világ tör- áldott emlékükl Lengesse sírjukon a
ténetében. Anyja mindenkinek van, de hála virágát a dudorászó szellő. Soha ki
sajnos nem mindenki lehet azzá a nők nem alvó gyertyák fénye emlékeztessen
közül, és ez rengeteg boldogtalanságot, rájuk, kik holtan is élők, és követendő

keserűséget, lelki szenvedést, és egyéni utat mutatnak!
tragédiát idéz elő napjainkban is.

A Biblia Évájától napjaink kisma
májáig hosszú, végeláthatatlan sor kí
gyózik végig a ma ötmilliárdot is
meghaladó emberiségben.

Anyád is így jár valahol. ..

Az utcán látod őt.

Öregesen, félénken lépked,
cipője kitaposva,

ruhája ósdi,
már nehezen száll fel az autóbuszra
ügyetlenségéért kinevetik.
gondjai mások,
nem olyanok, mint a tieid.
Minden újtól kissé félve
húzódik el, -
szokatlanok, - nem ismeri,
te sem ültél mellé
meg nem magyaráztad.
Rádiód gombját
el nem csavartad. ha
csendre és nyugalomra vágyott;

csak egyszeruen nem értetted:
magad ebben az értetlenségben
többnek gondoltad,
mert más szavakat hallottál,
mert más zenére táncolsz,
mert más divatú a ruhád;
ő pedig kíváncsi a te örömödre.
kíváncsi a te szeretetedre

Ha az utcán látod őt.

amikor öregesen. félénken lépked,
mikor kitaposott Cipőjében
nehezen száll fel a buszra,

segíts egy szóval. kis figyelemmel,
egy babszemnyi szeretettel, -
s tiéd lesz majd egy fáradt

öreg ember hálás tekintete;
s míg te szép cipőben autóval

járod a világot, addig
anyád így jár valahol.

Réthy István
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Futágála Gyomaendrödön

MÁRTON GÁBOR

3 49:26 46
2. Csabacsüd 21 14 4

IV. 10. Barátság· Békéscsaba
Jamina 0:0 Ifi: O: l

A mérkőzést ezúttal is Kondoroson
játszottuk, 400 néző mellett.

10. percben a kapura törő Horváth
elől Halász kifutássol tisztáz. Veszélyes
helyzet volt.

32. percben Molnár 22 méteres gyilo
kos erejű lövését a jobb saro!cból Molnár
kikotoria. Remek teljesítmény volt.

75. percben Nagy becselezte magát a
tizenhatosra, majd visszagurított
Brakszatorisznak, aki nagy erővel lőtt a
kapura, de az elébe vetődő PuszIairól a
labda a mezőnybe vágódatt.

B2. percben Czíglédszky tiszta hely·
zetben fölé bombázott.

Kemény, helyenként durva mérkőzés

volt. Avendégek alaposan megszervezték
védelmüket, csak néhányellentámadással
kontráztak. A Barátmág végig uralta a
mezőnyt, de a fölényből gólra nem futott.

Megyei I. Oszt. l. Gyoma FC.

IV. 18. Örkény· Barátság 4:0. [fi:
l: l. Játékvezető: Sebestyén.

Ezt a napot fekete betűkkel írjuk be a
csapat krónikájába. Nagyon hiányzott a
sárgalapok miatt Upták. Az utóbbi idők

leggyengébb teljesítményét nyújtotta csa·
potunk. Rendkívül enerváltan teljesítettek.
Hitehagyotton focizlak. Minden részükben
jobbak voltak a hazaiak, még ebben az
arányban is megérdemelten győztek. A
máskor remek lédelem hibát-hibára hal
mozott. Valáságos átjáróház volt. Acsatá
rok nem gólt, de még gólhelyzetet sem
teremtettek, pedig a mezőnyben főlé nőt·

tünk Örkénynek.
Alabellán a Barátság az 5. helyre

esett vissza!
Megyei I. Oszl. l. Gyoma FC 21 15 3

3 58:19 4B

9. percben Jonis szöglelé Molnár 3
méterről a kapusba rúgta. Óriás és sors·
döntő lehetőség volt!

15. percben Szűcs műesését o bíró
büntetővel jutalmazta. Kis értékesítette
1:0

60. percben Janis ordító helyzetben a
kapu mellé lőtt.

73. percben Jobboldali hazai táma·
dásból a középre adott labdát két védőnk
is tétovázott elrúgni, a berobbanó Molnár
megszerezte a második gólt.

Közepes iramú meccsen a Barátság
végig mezőfölényben játszott. Acsatárok a
kínálkozó nagy helyzeteket is elhibázták.

Jók: Lipták, Sárosi, Halász.
A tabelIán a Barátság a negyedik

helyre csúszott.
Megyei I. oszl.-ban Gyoma FC válto·

zatlanul az első helyen van l

17 13 2 2
49·14 41

31·16 34
Megyei I. Oszt.

1. Gyoma

IV. 4. Hódmezővásárhely· Barátság.
2:0. [fi 1:0

Amérkőzés ezer néző előtt zajlott.

III. 270 Baráfság . Battonya 4:0 Ifi
1:0

Amérkőzést Kondoroson játszottuk.
B. percben Upták az ötösre ível, Mol·

nár Bméterről a kapuba továbbít. 1:0
35. percben Nagy I. középre lőtt labdá·

ját Brakszatórisz a kapuba továbbítja. 2:0
37. percben Szépítési lehetőséghez ju·

tott ovendég csapal. Lipták a bünfefőn elüti
a kitörő támadóI. AmegítélI bünletől Halász
kivédi.

75. percben Liplák középre ad, aszem·
füles Janis ahálóba lovábbítia alabdát, 3:0

BO. percben Molnár tálal Cziglédszky
elé, aki egy tetszetős csel után megtalália a
hosszú sarkot 4:0.

Jók: Sárosi, lévai, Janís, Molnár.
Alabellán változaflanul 2. a Barátság.
Megyei I. Oszl. ban Első Gyoma FC.

Labdarúgás

Száztizenhárman indultak azon a futá·
versenyen, melyet várossá nyilvánításunk
10 évfordulája alkalmából rendeztek. Pol·
gármester úr köszöntője után indult a ver·
seny. Minden résztvevő teljesítette a távot,
mintegy öt kilométeres szakaszon, melynek
célja az endrődi Hídfő Vendéglő voll. Bízvást
mondhatjuk, hogy ezen a versenyen "nem
az eredmény, hanem arészvétel" volt afon·
tos. Eszép teljesítményért mindenki emlék·
lapot kapott. Első helyezett Makán Tamás. A
legfiatalabb résztvevők Farkasinszki Zita és
Mariann 8éves ikerpár voltak. Alegidősebb

résztvevő pedig a 44 éves Molnár Albert. A
várossal egyidősek csoportjában Dógi Jenő

volt agyőzles.

Gratulálunk a résztvevőkneki

III. 21. Békés· Barátság 1:1. Ifi: 1:0
1000 néző.

13. percben Janis remekül ívelt balai·
dali szöglelél Molnár fejjel abalsarokba
csúsztatta. O: l

75. percben Petruzsán szögletét Szenti
megcsúsztatta, sa tisztán álló Bagyinka ka·
pásból nagy erővel vágta a hálóba. 1:1

Amegyei rangadón a küzdő jelleg do·
minált. Akemény, de sportszerű mérkőzé

sen az ötletbenvolt hiány. Csatáraink nem
mertek vállalkozni.

Jók: Molnár, Janis.
Tabella: 1. Hódmezővásárhely 17 10

5 2 28-13 35
2. Barátság 16 9 7 l

hogy az önkormányzat tette, hogy sajnálatos mó
rendkívüli ülést tartott ápri- don a Szó-Beszéd újság
lis l5.-dikén, ahol fontos, egy félreérthető cikket kö
nagy értékű, pályázatok zölt a Tűzoltó Egyesülettel
benyújtásáról döntött a tes- kapcsolatban több vonat
tület. Két beruházási el- kozásban is. Kiemelte a té
képzelésnek a következő 2 vedésekből, hogy a
évi támogatási igénye is támogatási összeg ugyan
szerepelt a pályázatok kö- igaz, de ez nem a 98. évre
zött. E döntés jelentőségét vonatkozik, hanem az
a beruházási összegek egyesület fennállása óta
nagysága reprezentálja, eltelt időreo (Micsoda kü
hiszen 770 millió körüli lönbség!) Ezt követően

összegről volt szó. Császámé Gyuricza Éva
A pályázatok között sze- képviselő élt bejelentési

repelt többek között a vá- jogával. A Tájházban tör
ros ez évi útépítési és tént személyi változás
útfelújítási terve is, ami ügyében rendkívül sajnála
mint beruházás és felújítás tos tényként minősítetteazt
összesen 65 millió Ft. Fel- a döntést, ami szerint ápri
tétlen említést érdemel a lis elsejével a Tájházban
Városi Gondozási Központ dolgozó Vaszkó Irén ny. ta
(Blaha úti) átépítési, a námőnek, (Város díszpol
szennyvíz, a hulladéklera- gára) és Hornokné
kó-építési és az ipari park Németh Eszternek (Váro
cím elnyerési pályázati sért Emlékplakett tulajdo
téma. Döntött a testület ab- nosa) felmondtak. Ez a két
ban, hogy a Körös-Berettyó ember mintegy 30 éve
és a Körös Vízgazdálkodá- gyűjtötte a helyi és honis
si Társulat küldöttgyűlésé- mereti anyagot, önzetlenül,
be az önkormányzatot a a köz javára értékmegőrző

jövőben Gellai Imre alpol- és értékteremtő munkát
gármester fogja képvisel- végezve.
ni. Ezt követően a Császárné Gyuricza Éva

polgármester úr bejelen- képviselő

Egy kép a március 25-i ünnepi képviselötestületi ülésröl. A város vendégei: Domo
kos László országgyűlési képviselö, a megyei önkormányzat elnöke (balról az elsö)

és Balsay István államtitkár (balról a harmadik)
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KRESZ VETÉLKEDŐ ARÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Ujra ünnepelt Debrecen

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában
1999. április 21-én sportdélutánt rendeztünk. A tanulók

. lelkesen készültek erejük, tudásuk összemérésére.
Az izgalmas tomaverseny során a következő eredmé

nyek születtek.

18 órától Magyar Kereszténydemokrata Szövetség gyűlése

14 órától Gyermek Bélyeggyűjtő Kör vezeti Kulcsár István
17 órától Cukorbetegek klubja
18 órától Zenés est a Magányosak klubjában
15 óráig Bemutatkozik a békési Lazarus Kft.
15 órától Szakáll Sándor Kiállításának megnyitója. (A kiállitás

máius 28-ig tekinthető meg.)
14 órától Gyermek Bélyeggyűjtő Kör vezeti Kulcsár István
17 órától ARózsahegyi Kálmán Ált. Iskola gálaműsora

18 órától Amagányosok klubia vacsorája
19 órától DISCO
14 órától Gyermeknapi zsúr.

l3-án 9-től

21-én

23-án
22-én
23-án
28-án
30-án

3-án
9-én

12-én

LEVÉL ASZÜLŐFÖLDRE

Kedves Barátaim'

A húsvéti ünnepekre érkezett meg a VÁROSUNf( új száma
és a várossá nyilvánítás 10. évfOl'dulójára kiadott válogatás,
gyűjtemény a három helyi újságból.

Szép ünnepi ajándék volt ez a két küldemény. Helybe jön a
szülőföld, felidézve az Endrődön töltött évek hangulatát, bemu
tatva a mai polgárok gondolatait, a város aktuális életéről.

Ifjúságom kedves személyiségeiről olvastam az újságban.
Márton Gábor a "legfiatalabb" városi díszpolgár Szabó Ernőtől

búcsúzik, aki néhány hete halt meg. Bemutatja a nagyszerű pe
dagógus tragédiákkal teli életét. Az egyik szomorú események
elsős gimnazistaként, 1956-ban, én is tanúja voltam. Az akkor a
gyomai gimnázium kollégiumának igazgatója, Szabó Ernő, ak
tív szervezője volt a forradalmi eseményeknek. 1956. december
közepén a karhatalom az irodájából vinel el. A börtönbüntetés
letelte után nem jött vissza régi munkahelyére. A gimnázium
évkönyvében igy emlékezik erre az időszakra:

"Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyomai gimnázium induló
éveiben, az alapok lerakását munkámmal szolgálhattam. Bízom
a következő nemzedékben, vigyék tovább a jog és a szabadság
zászlaját:'

A gimnázium 45 éves történetére visszatekintve elmondha
tom, hogy megvaJósult Szabó Ernő vágya.

Tímár Máté két verse adja meg az újság alaphangulatát. A
prózaÍró Tímár Máté az utóbbi éveiben versekbe összegzi élet
tapasztalatát. A földi élettől búcsúzás hatja át minden versét.
Aki ismeri a szerzŐ családi tragédiáját, csalódását a szerelem
ben, együttérzéssel olvassa az öregkori másodvirágzás költemé
nyeit.

Eredeti ötletnek tartom, hogy a három városi újságból válo
gatást szerkesztettek. A cikkek a gyomaendrődi gazdasági, kul
turális élet progresszív jellen1Zőit tartalmazzák. Örülnék, ha
Szeghalmon legalább egy újságból lehetne válogatni. A
gyomaendrődi újságkiadás példa lehet más települések alkotó
érteimiségei számára.

Folytassák tovább az eddigi munkájukat' Mutassanak be
más személyiségeket is az "in memoriam" sorozatban! Néhány
javasolt név: Balog Bálint, Balogh József. dr. Csókási Béla,
Rosza Mál1on, Bíró Teréz.

További sikereket kívánok a "Városunk" minden alkotójá
nak.

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁJUS HAVI
PROGRAMJA

l-én ll-töl 19 óráig. Majális oz Öregszölőben: szabadtéri prog
ram: majorette bemutató,· )ó ebédhez szól a nóta" (A magányosok klubja
énekkara), S, VKZ,enekar,· Játékos vetélkedők, a Milla-trió műsora, néptám
műsor. VENDEGLATAS! TOMBOLA!

VASZKÓ T"lA{4S
a szeghalmi Pé/er András Gimnázium iga::ga/ója.

HORNOK ÁDÁM
5. c. oSlt. Tanuló

2. osztály:
Nagy Rita I.
Feuerwerker Daniella II.
Kolozsvári Krisztián III.

Lányok:
Izsó Zita I.
Kéri Nóra II.
Benga Nikolett III.
Kondor Nóra III.

Izsó Zoltán I.
Kovács Tibor II.
Nagy Gergő III.

3. osztály:
Fiúk:

4. osztály:
Piúk:

Kolozsvári Levente
I. helyezés

Fagyas Róbert II.
Lövei Tibor III.

Lányok:
Mátrai Orsolya I.
Varga Viktória II.
Szűcs Beáta III.

Nagy izgalommol készüllünk a velélkedőre.

Az első napon előadáson veltünk résZ1, melyet R. Nagy Tibor közlekedési oklaló larloll akerékpár he·
Iyes felszereléséról és oközlekedési szobályokról. Amásodik olkalommal a közlekedési tóblákról beszél·
gellünk.

Harmadik napon írásbeli vizsgát tellünk a hallolIakról.
Ezutón köveikezelI ogyakorlati verseny. Kél csapot mérkőzöll meg egymással.
Afeladat: kerékpárral végigmenni egy ügyességi pályán.
Anegyedik napon kerékpártúra következell. EZ1 minden csapol maga szerveZ1e. Mi Mezőlúrra men·

lünk. AFazekas Múzeumban vollunk, mely 15 km tóvolságro van Endrődló1.

Nogyon érdekes és tanulságos voll avetélkedő. Jól éreZ1ük magunkat és közben sok újat tanultunk
meg a közlekedésról

Olvasóink bizonyára emlékeznek arra. hogy márciusi számunk vezér·
cikkében megemlékeztünk a 150 éves "Függetlenségi Nyilatkozat'·-ról.
1849. április 14-én a debreceni Nagy Templomban Kossuth Lajos és konná
nya megfosztotta a tróntól a Habsburg-házat.

Most az ol'szág vigyázó szeme ismét Debrecenre vetődött, április 14-én a
kormány ünnepi ülésen emlékezett ajeles évfordulóra.

Az idősebb nemzedék még emlékezik 1944-re. amikor ugvanitt megala
kult az Ideiglenes Kormány. T~őjünk akkor Vaszkó Mihály, R{;cz Lajos, Cse-
rép Mátyás és Majoros Sándor vert részt az országgyi'Jlés munkájában.

Április 14-én aRózsahegyi Kólmón Állalános Iskola tornacsarnokában aFILHARMONIA KHI. által ren·
dezelt hongversenyen lolálkoztak oz iskola növendékei és nevelŐi tesiülele Szokolay Sándor zene~zerző'

vel, akik csodólalas élményben részesülhettek. Az elismeri zeneszerző röviden bemutatkozalt. Eletúlia
Tarhoson ól vezelelI afővórosig, az európai majd világhirnévig. Amüsorban müveibó1 keresZ1melszetel is·
merheltek meg odiákkori alkotásoitói ahirnévszerző munkákig. Amüsort Szilágyi György vezelte. Aszerző

nagy sikerü müveil Juhász Edil (cselló), Kocsis Andrea (hárfa), Malkócsik Ilona (fuvola), farkas Pói (zongo
ra) tolmácsohák remek előadásban. A"Gloriai ln excelsis Deo" zárószámkénllamboló sikerl aralolI.

Efelejthetellen élmény sokáig emlékezeles marad diákoknak, tanároknak egyaránt.

HELYESBÍTÉS! Áprilisi számunk 56. oldalán a Református Szere
tetotthonban tartott ünnepségről számoltunk be. A cikkben tévedés
folytán névelírás szerepel, tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a műsort adó
Klub helyes elnevezése: "ÖSZmÖK Nyugdíjas Klub", a vers előadója
pedig helyesen: SZŰCS LÁSZLÓ úr volt. A hibáért szíves, megértő el
nézésüket kérjük.
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Tímár Máté

Tóth Itnre atya

Tóth Imre kovácsmester és Subó Erzsébet öt gyermeke
közül az egyetlen fiú Imre. Testvérei: Irma, Etus, Gizi, Eszter.

Iskoláit Endrődön végezte. A kitűnő tanuló tovább tanulá
sát Bencze Sándor ig. tanító szorgalmazta. így került Békés
csabára gimn2.ziumba. Az értelmes, szerény, mélyen vallásos
fiú már gyerek kora óta foglalkozott a papi hívatás gondolatá
val. Apja azonban orvost kívánt belőle nevelni. A kitűnő érett
ségi után gyermekkori barátjával, Tímár Sándorral együtt

felvették az orvosi egyetemre. Azonban Imre, bár elméletileg
felkészült tanuló volt, de a sukmai gyakorlatokat (bonctan)
nem szerette, kínszenvedést jelentett számára, olyannyira,
hogy a második évfolyam elvégzése után már nem is ment kór
házi gyakorlatra. Felvételre jelentkezett Esztergomba, az érseki
papneveldébe. Ö maga mindvégig azt vallotta, hogy a két év
orvosi képzés erősítette meg végleges elhatározásában. A testi
gyógyításnál sokkal fontosabbnak tartotta a lelkit, melynek sike
res gyakorlásában segítségére szolgált a testi kórok ismerete,
kezelése. Magába mélyedt, komoly, hithű fiatal életet élt.

1927. július 27-én szentelték pappá. Első szentmiséjét
Endrődön mutatta be. Az érdeklődésoly nagy volt, hogy hatal
mas templomunk zsúfolásig megtelt, de szép számmal voltak,
akik a falakon kívül rekedve lehettek tanúi e nagy eseménynek.

Káplán ként tevékenykedett: Gyulán, Csorváson, Nagyszé
náson, Hosszúpályiban és Budapesten is. 1943-ban kihelyezett
káplánként Hunyára (akkor: Endrődszentlászló) jött. A hivők

szeretettel fogadták komoly földijüket, aki fáradhatatlan volt a
hitélet megerősítésében. 1957-ig szorgalmas lelkipásztori
munkát végzett..A pártállam létrehozása után nem nézték jó
szemmel sikeres munkáját, hiszen Hunyán volt a legmagasabb
számarányú a hittanra járók száma. Először a neveló1< egy részét
(Tímár «Iára, Bence József) helyezték el a községből. Amikor ez
sem segítette a kívánt eszmei változást, Imre atyát letartóztat
ták, bebörtönözték. Vácott raboskodott, koholt vádakkal illet
ték, mert állítólag bírálta a "béke-papság" gondolatát. Rövid
vallomásának fő mondanivalója az volt; "sem Istenem, sem
Hazám, sem Népem ellen nem vétkeztem: Megadtam Isten
nek és a császárnak is, ami ó"Ket illeti. Sem haragosa, sem el
lensége nem vagyok senkinek. Gyúlölet nincs szívemben,
még azok ellen sem, akik ok nélkül ellenem cselekedtek."

Közben Gizella húga (Bodnár Ferencné) még I 927-ben ki
ment Amerikába. Tóth Imre atya is útlevelet kért, amit bizonyá
ra, hogy minél előbb megsubaduljanak tőle, könnyen
megkapott. 1957-ben az "Újvilág"-ba távozott. Welandba,
(Ontairo állam) népes magyar egyházközségbe helyezték, ahol
korábban is kivándorolt magyar plébános volt. Fáradhatatlanul
apostolkodott a magyarság megtartásáért, a hitélet tisztaságá
ért. Azonban régebben észlelt szívpanasui évről-évre erősöd
tek. Húgának írt egyik levelében írta: .,Esztikém, kedves
testvérem, érzem, és tudom, hogy a betegségem nem gyógyít
ható." 1964. március 7-én a templomban. misézés közben érte
a halál. A közeli Niagara zúgása zenéli morajlón altató dalát. Be

csületet szerzett a magyar névnek. Áldott legy~n emléke]
MARTON GABOR

(Endrőd,

1903. Január 1.

- 1964. Március 7.
Weland, USA

Ontario állam)

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lclki Kába-kő ...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
. Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

~Sl-liRCI-lAdAS............. 1
HollANd ÉNEkEqyünEs kONCERTjE MÁjUS 5~ÉN, SZERdÁN

ESTE 6 ÓRAkOR lESZ AZ ENdRŐdi TEMplOMbAN.

FElNŐnjEqy no,~ diÁkjEqy 160 FT. A jEqYEk ÁRA AZ ÉNEk~

kAR szÁllÁs~ És ÉTkEZÉsi kÖlTSÉqÉT fEdEZi. JEqYEk ElővÉ~

TElbEN kt./HATÓk A plÉbÁNiAi iROdÁN.

I(ONCERTjükRE

SZERETETTEL ~íVUNk ÉS VÁRUNk MiNdENkiT.
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1999. AZ IDÖSEK NEMZETKÖZI valamint színészi kifejezőkészsége különleges pozíciót, rangot kölcsönzött
ÉVE alakításaínllk. A Metropolitán Opera (USA) állandó vendége volt.

Május I. A MUNKAVÁLLALÓK Május 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA
SZOLlDARlTÁSÁNAK NAPJA Május IS. AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYSZERETETNAPJA

Május 2. (Május első vasárnapja) Május 18. MÚZEUMI VILÁGNAP - Múzeumok nemzetközi napja
ANyÁK NAPJA Május 28. 1916. Budapest, SVÉD SÁNDOR (tBudapest 1979. június

Május S. ESÉLYEGYENLÖSÉG 9.) Operaénekes. Énektanulmányait Olaszországban végezte. Először Bu-
VILÁGNAPJA - EURÓPA NAPJA dapesten I927-ben mutatkozott be a Bajazzók Silvió szerepében 1936-tól a

Május 8. 1991, Jászberény SZÉKELY Bécsi Operaház tagja. 1941-S0 között a Metropolitán énekese. Sorban járja
MIHÁLY (t 1963. március S. Budapest) a világ valamennyi híres operaházát, ahol ünnepelt vendég volt. Különösen
Operaénekes. A magyar operakultúra ki- Verdi-szerepekben aratott sikert.

váló. nagy alakja volt. Hangjának zengő tónusa (basszus), mély regisztere, Május 30. (Május utolsó vasárnapja) GYERlvfEKNAP
Május 31. DOHÁNYMENTES VILÁGNAP

MEGHívó
Az Endrődiek Baráti Köre vezetősége

május 22.-én, hívja és várja haza az elszár
mazottakat, az itthon élő Baráti Kör tagjait,
és mindenkit, aki érdeklődik a találkozónk
iránt nagyon nagy szeretettel várunk!

pro gra IIIunk:
- 9.15 órakor kezdődik a Szent Imre

templomban ünnepi szentmisével.
- Mise után gyalog átmegyünk a Hősök

terén a Ligeti iskolába.
-10.45 óra és 11 között megkezdjük az

ünnepséget:
Vers, ének, anekdota, ballada.

- Rendes éves beszámoló.
- Endrődi Szabó Zoltán képkiállításának

megnyitása.
- 13 óra körül, legkésőbb 13 óra 30

perckor ebéd a Dómszögön.
- Ebéd után kötetlen beszéigetési lehető

ség.
- 17 órakor a Rózsahegyi Ált. Iskola ta

nu lóinak gála műsora a Műv. házban
Jelentkezni, május 15.-ig lehet, írásban,

vagy telefonon:
5502 Gyomaendrőd Damjanich u 15
Telefon: 06 66 386-323, vagy 06 66

386-689, 285-435, 285-738.
Szálláslehetőségvan.
Ebédre választani lehet birkapörkölt,

vagy vegyes sült hús között.
Kérjük, hogy értesítse érdeklődő ismerő-'

seit, hiszen az újsághír nem jut el mindenki·

hez, és külön meghívót nem tudunk kül
deni.

Tisztelettel:
Császárné Gyuricza Éva

Titkár

A Rózsahegyi Napok ünnepsége,
idén is kétnapos, az első nap május
21.-dikén lesz, amelynek programjára
szintén szívesen hívunk és várunk min
den érdeklődőt.

A május 21 .-diki program: (az iskolá
ban)

8 - 9 óráig Vetélkedő, ki tud többet
Rózsahegyi Kálmánról.

9 - 11 óráig Rendhagyó tanítási órák,
amelyekre a meghívott előadók:

Rózsahegyi Marika
Gergely Ágnes író,
Giricz László tanár
Hornokné

Németh Eszter ny. tanár,
Kovács Zoltán ny. tanár
Dr. Papp Sándor, tanár,
Dr. Rácz Béla lézerkutató,
Szonda István néprajzos,
Tímár Máté író

11-12 óra között eredményhirdetés
15 órakor koszorúzás a Tájház falán

elhelyezett Rózsahegyi emléktáblánál
16 - 18 óráig futball és kézilabda

mérkőzés szülő-diák, tanár csapatok kö
zött,

Este tábortűz

Mentsük meg a hunyai templomot!

A téli belvízkár a hunyai templomot is erősen

megrongálta. megsüllyedt a templom alapzata,
valamint a karzatot és tornyot taJ1ó két oszlop, en
nek következtében megdől t a torony ís. Több he
lyen megszakadt a fal, lehullott a vakolat. A

további romlást szeretnénk megállítani, és a káro
sodásokat helyrehozni. Felújítási terveink már
vannak, anyagi erőforrás még nincs., Kérjük, aki
tudja. támogassa a templom helyrehozatalát.

Felújításra adományokat a következő módon
tudunk fogadní:

l. Az anyaegyház alapítványára történő

befizetéssel vagy átutalással:
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-

hasznú Alapítvány
SS02 Gyomaendrőd, Fő út l.
Telefon: hétköznap 8-12 között: 66/283-940
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszö-

vetkezet 53200015-10003231
Föltétlenül jelöljék meg: Hunyai templom ja

vára
Adókedvezmény igénybevételéhez a be tize

tésekröl igazolást tudunk adni.
Kérésre levélben csekket is tudunk küldeni.
2. Postai pénzesutalványon, az endrődi vagy

hunyai plébánia címére elküldve, és itt is kéljük a
megjelölést: Hunyai templom javára

3. A hunyai plébánián, személyes befizetés-
sel

Garancia!
Minőség!

Kedvező ár!

Ge&C~
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359

o

I
Az ablak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328
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MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI
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I. szombat:
3. hétfő:

4. Kedd:
7. P 'ntek:

16. VASÁRNAP:
20. Csütörtök:
22. Szombat:
23. VASÁRNAP:
24. HÉTFŐ:
26 szerda:
27, Csütörtök:

Szent József, a munkás
Szent Fülöp, és Jakab apostolok
Szent Flórián vértanú
Boldog Gizella
URUNK MENNYBEMENETELE
Sienai Szent Bernardin áldozópap
Szent Rita
PÜNKÖSDVASÁRNAP
PÜNKÖSDHÉTFŐ
Néri Szent Fülöp.áldozópap
Canterbury Szt. Agoston püspök

MÁJUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 19-kor, hétköznap reggel fél
8-kor. Május estéin 19 órakor májusi litánia

Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4.
vasárnapján fél l 2-kor. (május 9., és 23.) Május 9-én) 6 órakor
Anyák napi ünnep keretében mise az édesanyákért. 23-án,
Pünkösdkor elsőáldozás.

Hunva
Vasárnapokon: délelőtt l O-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este I 8-kor, valamint elsőpéntekenkéntis,
este l 8-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár
napra. Május esté in fél 6-kor, vasárnap fél ID-kor májusi litánia.
Május 16-án, vasárnap délelőtt 10 órakor elsőáldozás,

Gvoma
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 órakor, Mise után

litánia

Az idei húsvéti feltámadási körmenet nagyon szépen sikerült. A
rendőrség még soha nem működött ennyire jól, mint az idén. A kör
menet útvonalán, és idején, arra a rövid időre teljesen lezárta a for
galmat, így zavartalanul vonulhattak a nagyszámú résztvevők.

Köszönet érte.

éked ajánljuk, Szűzanyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép híven zengi ma,
Ó, üdvözlégy, Mária'

Énekli tiszta gyermekajk
S kik érzik a sok földi bajt,
Esengve száll szívünk dala:
Ó üdvözlégy, Mária!

Hallja a bűnös és zokog,
Hogy elhagyta a hajlokot,
Melyben a legszentebb ima:
Ó, üdvözlégy, Mária!

Ó tudjuk: május estelén
Az égben is több lesz a fény
S zengőbb az angyalok dala:
Ó, üdvözlégy, Mária'

Minden nap imádkozzunk az Úr imádságát. a Miatyánkot. Ezérl most
egy új sorowtol inditlInk, a Miatyánk magyarázolól. a Katolikus Egyház
Kalekizmusából

Mi" Atyánk
"
A "mi" Atyánk Istent jelenti. A mi részünkről ez a "mi" jelző nem bir

toklást jelent, hanem egy egészen új kapcsolatot Istennel.
Amikor az mondjuk: "mi" Atyánk. először is elismerjük, hogya szere

tetből született ígéretei, amelyeket a próféták előre hirdettek, mind betelje
sedtek az új és örökszövelségben, Krisztusban. Mi az "ő .. népe lettünk, és ő

ettől kezdve a "mi" Istenünk, Ez az új viszony ingyen adott kölcsönös egy
máshoz tartozás: szeretetből és hűségből nekünk is válaszolnunk kell a ,.ke
gyelemre és igazságra", mely nekünk Jézus Krisztusban adatott. (Jn 1.17)

Mivel az Úr Imádsága az ő "végső időkben" élő népének az imadsága,
ez a "mi" kifejezi Isten végső ígéretébe vetett reményünk bizonyságát is: az
új Jeruzsálemben azt fogja mondani a győztesnek: "én Istene leszek, ő meg
az én fiam" (Jel 21,7)

A "mi" Atyánkhoz imádkozva személyesen fordulunk a mi Urunk Jé
zus Krisztus Atyjához. 'em osztjuk meg az istenséget, hiszen az Atya an
nak .,forrása és kezdete", hanem ezáltal megvalljuk, hogya Fiú öröktől

fogva tőle születik, és hogy a Szentlélek tőle ered. Nem keverjük össze a
személyeket sem, hiszen mi megvalljuk, hogy közösségben vagyunk az
Atyával és az ő Fiaval, Jézus KI'isztussaL az Ő egyetlen Szentlelkében. A
Szel7lhóromság egylényegű és oszthatatlan. Amikor az Atyához imádko
zunk, imádjuk és dicsőítjük őt a Fiúval és a Szentlélekkel együtt.

Nyelvtanilag a "mi" több személyhez tartozó valóságot jelöl, Csak egy
Isten van, és azok ismerik őt Atyának, akik az Ő egyetlen Fiába vetett hit ál
tal újjá születtek vizből és Szentlélekből, Az Egyház az lsten és az emberek
ezen új közössége, mert az Egyház az egyetlen Fiúval egyesülve lett "első
szülött a sok testvér közül" (Róm 8,29); közösségben van az egy és ugyan
azon Atyával, az egy és ugyanazon Szentlélekben. A "mi" Atyánkhoz
imádkozva minden megkeresztelt ebben a közösségben imádkozik: "a hi
vek sokaságának egy volt a szive és a lelke" (ApCsel 4,32).

Ezért a keresztények megosztottsága ellenére a "mi" Atyánkhoz inté
zett ima minden megkeresztelt számára közös kegyelem és sürgető felhivás
marad. A Krisztusba vetett hit és a keresztség által közösségben lévén köte
lese~ részt venni Jézusnak a tanitványok egységéért mondott imájában.

Es végül, ha igazságban imádkozunk a "mi Atyánkhoz", kilépünk az
indi~idualizmusból, mel1 a szeretet, amit befogadunk, attól megszabadíl.
Az Ur Imádságának elején mondott "mi" és a négy utolsó kérés "mi"-je
nem zár ki senkit sem. Hogy igazságban mondhassuk ki, megosztottsága
inkban és ellentéteinken felül kell emelkednünk.

A megkereszteltek nem imádkozhatnak a .,mi" Atyánkhoz anélkül,
hogy ne hoznák elébe mindazokat, akikért szertetett Fiát adta. Isten szerete
te nem ismer határokat, a mi imádságunknak is ilyennek kelllenníe. A "mi"
Atyánkhoz intézett ima a Krisztusban megnyilatkozó szeretet méreteire
nyit minket, arra, hogy imádkozzunk minden emberrel együtt, és minden
emberért, mégha [stent talán nem is ismerik azok, hogy "egybe legyenek
gyüjtve" (Jn I1,52). Ez a minden emberrel és az egész teremtéssel törődő

isteni gondoskodás éltet minden nagy imádkozót, ennek kell kitágítani a mi
imánkat is, a szeretet szélességére, amikor igy merünk imádkozni: "mi"
Atyánk'

Az oldalt összeál!ilolla: Iványi László plébános
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉpíTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
IV. RÉSZ

Az építéshez szükséges anyagok be
szerzéséhez már 1804-ben hozzáláttak.

1804. október 16-án kelt szerződés sze
rint Nagyvárad mellől Thurzó Győrgy

keményi erdejéből 600 ölfát vásároltak.
Gyomán 1805. július 8-án kelt szerződés

szerint "Élesdi lakos Retezsár Péter 600 kö
böl jóféle kiégetett meszet..." köteles leszál
litani.

1805. december 29-én Gyomán megál
lapodtak "Téglakészítő Császár András
mezőberényi lakossal. .. " szükséges tégla
mennyiség elkészítéséről. Az égetéshez a
gyomaiak adtak segítséget. Nagyidejű

atyámfia még húszesztendős koromban me
sélte volt nékem, hogy az ő öregapja legény
korában hat álló esztendeig négyökrös
szekérrel hordta a téglát Berényből, "a nagy
templom építéséhez..."

1805 február 6-án "Téglásmester Hege
dűs Péterrel ..... is kötöttek szerződést tégla
égetésre. A szóbeli hagyomány
szerit-írásbeli adatot nem találtam arra, hogy
a templom tervét egy osztrák hadmérnök ké
szítette. Fischer Ágoston kecskeméti építő

mester a szerződést németül hitelesítette s
szinte német nyelvű megjegyzésesek fűzött

hozzá. Az ácsmesteri munkálatokat - nyilván
alvállalkozóként - ugyancsak kecskeméti
Georg Nowack német ácsmester végezte ( a
vele kőtött szerződés egyik példánya német
nyelvű). Tovább szállították az építőanyago

kat; meszet, követ Nagyvárad környékéről

lápokon (tutajokon) a Körösön is.
1805. május 23-án Nagybáródi Nemes

Moldován László és Pántits Gábor vállaltak
300 köböl mennyiséget leszállitani
Gyomára.

1806. február 21-én a Gömőr vármegyei
Csetnek városából Szontágh Ádámtól 76
mázsa vasat szállítottak. A már egyszer sze
replő Retezsár Pétertől vásároltak Nagyvá
radon 115.000 darab "jóféle zsindelt". Ebből

következik, hogy templomunk eredetileg
zsindelytetős volt.

1807. novem
ber 12-én kötött
szerződésben egy
német bádogos
meister Klempner
vállalata, hogya to
ronysisakot "min
dennemű

czirádákkal egye
temben" bádoggal
befedi.

1808. "Pünkősd
hava" 16-án vállalt
kötelezettséget
Gyulaváriba való
"Mózses zsidó"
arra, hogy az üvegezést, ablakok rostélyait
elkésziti. A belső asztalos munkákat nemes
Czene Mihály nagyváradi asztalosmester és
legényei végezték. Czene uram jegyezte fel,
hogy"1811. febr. Erdélybe Zentelkén vettem
a gyomai templomba meg kívántató Székek
nek különböző vastagságú és hosszúságú
deszkát, fenyőből Kettőezerötszáz szálat."

1809. október 15-én Rupp György órás
mester vállalta a toronyban már meglévő óra
javitását és újbóli működésbe helyezését.

1813. augusztus 8-án történt a templom
felszentelése. Aki némi fogalmat szeretne
alkotni arról, hogy milyen is lehetett a sokat
emlegetett középkori eredetű 18. századig
még fennálló templomocska, annak javas
lom, zarándokoljon el Békés megyében
Nagykopáncsra, vagy a Tiszahátra
Szamostatárfalvára, Tákosra - ez utóbbi sö
vénytemplomra példa - és lásson szépet,
csudát, s emlékezzen régiekrűl ...

1816. január 29-én sűrű havazással fer
geteges szélvihar tombolt ezen a vidéken, s
Gyomán a torony sisakját is ledobta. Olyan
hideg lett utána, hogy emiatt a fergetegben
juhnyájak fagytak meg juhásszal együtt. Ezt
követően tizenkét esztendeíg csonkán állott
a torony, majd 1826-ban "... új zsindelyű to
rony lett építve, díszes gombbal"

1848. április 8-án délután támadott ha
talmas tűzvészben leégett a torony teteje,
két nagyobb harang is odaveszett, továbbá
a "Helység Háza" - azaz a városháza - , irat
tárral egyetemben (csak töredékét sikerült
kimenteni). Ily szomorú szerencsétlenség
ismétlődését elhárítandó az egyház ugyan
azon évben templomát és tornyát "ércfedél"
alá vétette az első magyar kormánytól kért
10000 osztrák értékű forint segélyből és a
borzalmas tűz alkalmával meglehetős álla
potban lévő kis harangot (ez volt az
1788-ban öntött kisharang), két nagyobb
haranggal együtt ( e két nagyobb harang az
1734-ben, illetve 1746-ban öntött haran
gok, amelyeket 1841-ben némi anyag hoz
záadásával újjáöntettek) újra öntette.

1860-ban az egész templom
"reparárciója" következetLmivel szolnoki
Molnár nevű építtető becsapta az egyhá
zat, rosszul csinálta meg a torony bádogját,
inségbe keverve, megrontotta az egyházat,
mert a munkáját az egyház nem győzte ja
víttatni", vagyis beázott a tetőzet.

1861-ben fejezték be a vakolást, a me
szelést, a székek (vagyis a padok), a kated
ra (szószék), a "cancell" (úrasztala körüli
díszes kerítés aranyos részeinek újrafesté
sét.

CS. SZABÓ ISTVÁN

Corvo Bianco Schuh Bt.

~ad?gz;(}-/c~~cZ//ti-
Cipőipari Bt.

~6~
ft-p/eo~v/tai~~~eJ~eof&bv'

5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.

%ji ~/Fax(66)386-896

if(30) 9457-148

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás

Telefon: (66) 386-578
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iJJ (l'r éS ko lb á sz ve rs e n y
A Katona József Művelődési Házban a Kertbafátok szervezésében, a

Nyugdíjas Club közreműködésével nagyszabású bor és kolbász verseny
volt április IJ.-án. Nagyonjó hangulatú délelőttnek voltak részesei ajelen
lévők. Megtisztelte a versenyt városunk polgármestere, Dr. Dávid Imre, va
lamint a Bethlen Szakképző iskola igazgatója Gubucz József úr. aki
megragadta az alkalmat és az április 30.-án megrendezésre kerülő I.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválra invitálta a jelenlévő

ket.
Többen. mint százan gyül tek össze, közülük a borversenyre 35, a kol

bászversenyre 13 nevezés volt. Mindkét zsűri 3 - 3 főből állt. A versenynek
nem voltak vesztesei, hiszen a versenyművek mind borban, mind kolbász
ban kitClI1őek voltak. Valóban nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri. ajobb
núl jobbak közölt kellett döntenie.

Az összesíten pontszámok eredménye:
Fehérbor kategória (21 féle) I. Dr. Kovács Béla, II. Vaszkó András, III.

Gyebnár János. Dicséretes díjat kapott: Szujó Antal, Dr. Kovács Béla, Dá
vid László, Fülöp Zoltán.

Vörös bor kategória: I. Valuska Lajos, II. Tímár Mihály, III. Józsa Mi
hály.

Rose és Siller kategóriában: I. Mogyorós József II. Szujó Antal, Ill.
Karbiner Gábor.

Dicséretes díjat kapott: Ádám József.
Gyümölcslé kategóriában: I. és II. díjazott lett Tímár Mihályné,

málnalé, és őszibarackié készítménye, és J. díjazott lett Újházi Ernő alma
bOl"é készitménye.

Must Kategóriában: I. Karbíner Gáborné, II.: Ádám Józsefné.

1999. május

A vastagkolbász kategóriában: I. Vaszkó András, II. Dávid László, III.
Balogh Sándor.

Vékony kolbász kategóriában: I. Fülöp Zoltán, Il. Szabó Lajos. A le
geslegerősebb kolbászt (de nagyon finom volt) Kérí István készítette.

A fenti díjazottakon kívül a többi versenyzők méltán kaptak oklevelet.
Akik nem neveztek be a versenybe, azok is nagyon kellemes délelőttöt töl
töttek el és együtt izgultak az eredményért A tinom szendvicsek. a verse
nyen kívüli borok oldott hangulatot biztositottak. Köszönet a
szervezőknek, a versenyzőknek, és minden résztvevönek, hiszen 1999 az
asztali örömök éve!

A gasztronómia és a bor évét így ünnepeltük Gyomaendrödön.
CsáSJ:árné Gyuricza Éva

-

10 éve város
Gyomaendrőd

Ünnepi Képviselőtestületiülés 
1999. Március 25.



Kerékpárutak a tisztább környezetért

11999. május

Végre itt a jó idő, s elővehetjük féltve
I őrzött kerékpárjainkat! Elővesszük, de
, tudjuk-e hol használni?

E kérdés megválaszolása érdekében
I kérdeztük meg dr. Valach Béla, önkor
mányzati képviselő urat, a Városfenntar

,tó- és Környezetvédelmi Bizottság
I elnökét.

- Első kérdésünk nagyon egyszerű.

I Béla bácsi szerint miért van szükség ke
I rékpárutakra?
I - Kerékpárutakra elsősorban közleke
I désbiztonsági szempontból van szükség.

Településünkön halad keresztül a 46-os
I főútvonal, melyen zajló átmenő forga-

l
lom komoly veszélyeket rejt magában.
Másodsorban, megléte arra serkenti, s

I serkenti is a helyi lakosságot, hogy meg-
felelő időjárás esetén inkább a környe
zetkímélő kerékpárokon intézzék el napi
teendői ket.

- Összesen milyen hosszú kerékpárút
húzódik Gyomaendrődön és milyen
ezek állapota?

- A teljes hosszúság 4,8 km-t tesz ki.
Állapotuk vegyes, ugyanis négy alapvető

szakaszra lehet osztani a hálózatot. Az
első az Endrődi városrészre eső szakasz,
melynek állaga kielégítő. A két város
részt összekötő etap a legrosszabb álla
potú, mivel az útalap folyamatosan
csúszik, s így szinte állandó karbantartást

I igényeine. A harmadik a gyomai városré
szen átvezető rész, a negyedik, berényi
útszakasz jó állapotúnak tekinthető.

- A gyengébb útszakaszon várható-e
nagyobb felújítás?

- A folyamatos karbantartást igyek
szünk elvégezni, mely repedések eltün
tetését, helyenkénti új aszfaltozás
végrehajtását foglalja magába. Sajnos,
teljes cserét nem tervezhetünk, mert az
nagyon költséges volna, s erre az önkor
mányzatnak nincs anyagi forrása.

- Ezek után a következő kérdésünk
értelmetlennek tűnhet. Tervezik-e új
szakaszok megépítését?

vfÍitOSO tiK

- Az előbb elmondottaktól függetle
nül tervezzük a hálózat bővítését, ugyan
is azok megépítéséhez az ott élők anyagi
hozzájárulása is szükséges. Azt, hogy hol
lesz új útszakasz, a lakosság igénye dönti
el. Az igénylő utca lakóinak 60%-a kell,
hogy támogassa a beruházást. Az építést
viszont csak ott végezzük el, ahol a
szennyvízcsatorna-hálózat már elké
szült.

- Lát-e problémákat kerékpárútjaink
közlekedési rendjében?

- Sajnos többet is. A legszomorítóbb,
hogy pont azok nem használják megfele
lően, akiknek épült: a kerékpárosok. A
KRESZ előírja, hogy ott, ahol kerékpárút
húzódik közút mellett, a kerékpáros csak
azon közlekedhet. Számtalan esetben vi
szont pont az ellenkezője tapasztalható.
Ez nagyon balesetveszélyes! Vannak
olyanok is, akik úgy gondolják: a kerék
párúton való közlekedés nem igényel
megfelelő világítást járműnek. Ez is tév
hit, hiszen itt szükség van egymás hely
zetének érzékelésére.

- Utolsó kérdésünk az, hogy mi, diá
kok milyen segítséget adhatnánk egy
korszerűbb kerékpár-úthálózat létrejöt
téhez?

- Elsősorban a tisztaság az, ami az út
vonalak létrejöttében - különösen a
buszmegállók környékén - nem megfele
lő. Ti a megelőzésben vehettek részt, hi
szen ha mindannyian a kihelyezett
szemétgyűjtőt használjátok, máris sokat
javuina a helyzet ezen a téren. Termé
szetesen a tisztántartás nemcsak a Ti, ha
nem elsősorban a város feladata.

- Béla bácsi! Nagyon köszönjük a be
szélgetést, sok új dologgal ismerkedhet
tünk meg. További munkájához jó
egészséget kívánunk!

Dinya ,László, Szabó Edit 5. c
Rózsahegyi Káln1án Altalános Iskola tanulói
(VITA-MINIK) Eletrevaló Plussz. 3.fordulÓ.
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MADARAK ES
FÁK NAPJA!
Atermészet védelme és a

különleges természeti értékek fenntartása mindenkép
pen beleilleszthető az ember kulturális tevékenységének
keretébe.

Az erdősítés haszna ki nem fejezhető pénzben. Egy
hektárnyi erdő egy év alatt 30 ezer tonnányi port és
egyéb légszennyező anyagat képes lekötni. Mindezek
mellett naponta Bkg környezetre káras széndiaxidot fo
gad magába. Az összehasonlító számítások szerint az er
dőségek hektáronként S-la - szer több oxigént
termelnek, mint más mezőgazdasági területek. Az em
beriség által belélegzett összes levegő mennyiség 30-35
%-át a hatalmas kiterjedésű erdők )ermelik meg".

Egy alkalommal a Bakonyban, aB2-es út pihenöjé
ben, szemben Csesznek várával, egy táblán a követke
zőket olvastam, melyet a Magyar Természetbarát
Szövetségkészített a magyar természetjárás 100 éves
évfordulója alkalmából l973-ban:

"Vándor, ki elhaladsz mellettem,
. ne emelj rám kezet!
En vagyok a tűzhelyed melege,

hideg téli éjszakákon; én vagyok
tornácod, barátságod fedele, melynek
árnyékában menekülsz a tűző nap

, elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat.
En vagyok a gerenda, mely

házad tartja, én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, melyben fekszel,

, a deszka, melyből csónakodat építed.
En vagyok házad ajtaja,

bölcsőd fája, - koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,

Hallgasd a kérésem:
NE BÁNTS!

***
Az ártéri erdők, dülő utak, gyümölcsös kertek lomb

jai, ágai közt madárkák fészkelnek, rejtőzködnek. Az
erős, kemény fák ágai védő szeretetieIölelik magukhoz
és rejtik el a madarak fészkét, védik, oltalmazzák a
puha fészekben a zúgó széltől, vihartól.

Amadarak az embereknek ingyen munkásai, mert
rengeteg kártékony rovart, azok lárváit (a hernyókat)
pusztítják. Ezért készítsünk ~SlEr8"l.

számukra a költés, az utódok<#' • ~
nevelése céljából deszkaodút, i::!~r..n
télre pedig etetőt. .o::; ~

"~ o' '» .
..?t~; ~->,~yHUNYA AlAJOS .'~~

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 ára

kon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

MINDENT EGY HELYEN,.
APIKTOR BOLTBAN! ('

Gvomaendrőd, Fő út 204...~~.
(Telefon: 66/386-611) ;.' ...•.. ,& ~

"
KaphatóK:

-Festékek, lakkok, ecsetek,
- szerszámok, csavarok, szegek,

- rogasztók, zárak, vasalások, és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MII\JTA UTÁN, HOZZÁ

RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ
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ORVOSI TANACSOK
ASZÜRKE HÁLYOGRÓl

A szürke hályog évszázadokon
keresztül o világon o vakság leggya
koribb oko volt. Avilág egyes fejletle
nebb térségeiben jelenleg is o leg
gyakrabban vezet vaksághoz.

Mi is a szürkehályog?
Aszem belse'lében rostokra fel

függesztve o pupil o és o szem színét
meghatározó szivárványhártya mö
gött- elhelyezkedik egy képlékeny,
átlátszó, 20 dioptriás lencse. Ez olen

cse lehetővé teszi oszem közelre és távolra alkalmazkodását, tehát, hogy
olvasni, és TV-t nézni is jól lássunk. Ha ez olencse átlátszóságából veszít,
mert o benne lévő fehérjék kicsapódnak, okkor beszélünk
szürkehályogról.

Mi miatt következhet ez be?
- Lehetséges veleszületettenkamikor a méhen be/üli életben lezajlott

fertőzések következtében követ ezik be a lencse elszürkülése.
-Okozhat/'ák oz élet folyamán kialakult, szerzett anyagcsere-beteg

ségek (példáu cukorbetegség)
- Előidézhetik aszem más betegségei, így oszivárványhártya gyulla

dása, a látóhártya leválása.
-Vannak mérgek, gyógyszerek, melyek szürkehályogot idézhetnek

elő.
- Sérüiéssel, melyek o lencsetok megrepedését okozzák - ezek a

szem erős mechanikus ütésével keletkezhetnek.
- Sugárzással - o szem röntgen besugárzása, kovácsoknát kohá

szoknál, üvegfúvóknál az infravörös-napozásnál, kerti munkáknál, szo
láriufJ.1ban az ultraviola sugárzás okozhat hályogot.

Oregkori hályognál 60 év felett a lencse elöregedése okozhatla o
lencse elszürkülését, amely hamarabb is jelentkezhet, ha a családban
öröklött hajlam fellelhető.

Milyen panaszokat okoz?
Kezdetben semmit, csak műszeres vizsgálattal diagnosztizálható.

Ezért fontos, hogy évente szemészeti vizsgáloton megjelen jünk. Attól
függőenI hogya szürkehályog alencse szélein, vagy középső részén kez
dődik a átásromlás a megvilágítástól függően ielentkezik:

- széli részeken kezdődő elszürküléskor inkább szürkületkor vagy
rosszabb megvilágításnál,

-napsütésben, jó világításkor a lencse középső részén lévő elszürkü-
lés okoz látásromlást.

Mi a megoldás? Megelőzés!
- Védőszemüveg viselése a sérülések levédésére.
- Anyagcsere-betegségeknél a rendszeres gondozás.
-Gyógyszerek szedésével aházi és szakorvos véleményének kikéré-

se, hogy szükséges-e szemészeti vizsgálat.
-Az ózón-Iyuk növekedése miatt ultraviola szűrős napszemüveg, il

Ietve megfelelő színezéssel ellátott szemüveg viselése.
-Védőszemüveg viselése szoláriumban.
-Aszürkehályog kezdetén a helyi kezelés bizonyos csepp tartós al-

kalmazása, me ly az állapot megtartását, szerencsés esetben a lencse fel
tisztulását eredményezheti.

- Előrehaladottabb állapotban csak a műtét hoz megoldást. Aműté
tet csak teljes szemészeti és általános kivizsgálás, és az állapot rendezése
után lehet eredményesen elvégezni.

lényege: oz elszürkült lencse eltávolítása.
Többféle módszer lehetséges: mechanikus kivonás, fagyasztásos el

távolítás, ultrahangos felmorzsolás, leszívás (gyerekeknél).
Aműtét után a látás ',avítható 10-12 dioptriás szemüveggel, amely

oz eltávolított lencsét póto ja. Az utóbbi években, ha mód van rá, oz eltá
volított, elszürkült lencsét a helyére beültetett műanyag lencsével pótol
i~k. I,gy ~z eredeti látás üveg nélkül, vagy gyenge szemüveggel
biztosIthato,

Ne essünk kétségbe ha szemészeti vizsgálaton szürkehályogot diag
nosztizálnak. Ha kezdet(eges -jó látásunk konzervatív kezeléssel még so
káig biztosítható. Ha műtétre van szükségünk, akkor sincs ok
aggodalomra, a rutin műtétnek számító szürkehályog-műtét kellő kivizs
gálás és előkészítés ufán 'Ió esélyt biztosít, hogy világunkat teljes élesség
gel vizsgálgathassuk és évezhessük.

Dr. GEDEI MARGIT szemész szakorvos

mert bérfeszültség említése. hiszen köz
tudott a nővér és védőnő hiány, aminek
elsősorban az aránytalanul alacsony jö
vedelem az oka. Gyors változás ugyan
nem várható, de folyamatosan fel kell
számolni a jelenlegi tarthatatlan helyze
tet. Figyele~:-tméltó elképzelés, hogy
az iskolaorvosok kapcsolód~anakbe az
iskolai nevelési programba! Előbb

utóbb külön tantárgyként kellene oktatni
az egészségügyet, de ehhez természete
sen előbb a tanítók, tanárok átképzése
szükségeltetik, mondta az államtitkár
asszony.

Részletesen ismertette az oly nagy
vihart kavart gyógyszeráremelés helyzet
képét. A sajtó, rádió 10 -17%-os emelés i
híresztelésének az lett az eredménye,
hogy olyan óriási gyógyszer fel vásárlás
kezdödött, amí példanélküli. A gyógy
szeráremelés valójában 3% körüli!
Folyamatban van a gyógyszer-támogatá
si koncepció átalakítása, ami azt jelenti,
hogy a támogatási tételek fognak változ
ni de ez a betegek javát szolgálva, min
den ellenkező híresztelés ellenére.
Beszédét azzal a bölcs gondolattal fejez
te be, hogy a legjobb befektetés az egész
ségügy területén a prevenció, azaz a
megelőzés!

Ezt követően több szakmai kérdésre
adott választ az államtitkár asszony.

Császárné Gyuricza Éva

V ndégünk volt Dr. Pusztai Erzsébet
államtitkár asszon

Dr. Pusztai El'zsébet egészsegugyi
témájú fÓl'uma volt Gyomaendrődön, áp
rilis 8.-dikán. A Magyar Ket'esztényde
mokrata Szövetség helyi Szervezete
meghivásának tett eleget az államtitkár
asszony, aki 2 napot töltön a régióban.

A kultúrház földszinti terme megtelt.
nemcsak a helybeli érdeklődők jöttek el.
Megtisztelte jelenlétével a fórumot Do
mokos László országgyülési képviselő

úr, Dr. Dávid Imre a város polgármeste
re, Dr. Kiss Viktória az ÁNTSZ megyei
főorvosa, Dr. Gedey Margit helyi főor

vos nő, Papp Tibor Dévaványa polgár
mestere, a városunk és környékének
orvosai, asszisztense i, és sok .,civil" ér
deklődő.

Az államtitkár asszony elmondta,
hogy az egészségügy privatizációját csak
[Igy szabad véghez vinni, hogy javuljon
az egészségügyi ellátó rendszer. Az el
képzelések szerint a háziorvosi t'endelők,

majd a járó beteg ellátó intézetek és a
kórházak egyes részei kerülhetnek priva
tizálásra. Az orvosok vállalkozóként fog
ják működtetni a privatizált vagyont, a
rendelőket. műszereket, felszereléseket.
De nagyon fontos, hogy a privatizált va
gyon csak korlátozottan lesz forgalom
képes. ami aztjelenti, hogy mindig csak
egészségügyi céll'a lesz használható, te
hát az örökösök úgymond profilkötött-
séggel tudják csak hasznositall",i..., ....el....ad.;;;.;n...i..,~ ~ ..,
vagy bérbe adni. Erre a
tényre az önkormány
zatoknak majd a privati
záció során, a
szerződéskötéskor nagy
tigyelmet kell, hogy for
dítsanak. Hangsúlyozás
l'a két'ült, hogy a
privatizáció a betegeket
anyagi oldalról egyálta
lán nem fogja érinteni.
Elkerülhetetlen volt az

egészségügyben közis- L=LhblÍ=b.=lU=~I1~~.J!:l~~~3
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KÉPZÖMŰVÉSZETIKÉpzÉs INDUL ALAPFOKON

Tisztelt Szülőkl Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Zene- és Mű

vészeti Iskola az l 999/2000-es tanévben alapfokú képzőművészetikép

zést indít két csoport előképezés és két CSopOli első osztállyaI.

Az oktatás hetente 4x45 percben illetve 6x45 percben történik a dél

utáni órákban a Rózsahegyi Kálmán és a 2. sz. Általános Iskolákban.

Az I. félévre várhatóan 1.200 Ft! fő dijat kell fizetni. Azokjelentkezését

várjuk, akik kedvet éreznek a képző és iparművészeti tevékenység

iránt.

Beil"atkozás ideje: 1999. június 8-án 17 óra, helye: Városi Zene és

Művészeti Iskola, Rákóczi u.19. Pótbeiratkozás: előreláthatólag szep

tember első hetében.

Pappné Németh Hedvig

igazgató

A VÁROSI ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA
NÖVENDÉKEINEK ÉS DOLGOZÓINAK KÖSZÖNETE
Művészeti iskolánk április 10-én, első alkalommal, jótékonysági

vacsorát rendezett, mellyel hagyományt szeretne teremteni az iskola

életében. A rendezvény teljes bevételét a "Hallható Hang" alapitvány

javára utalj uk, mely összegből az iskola színvonalasabb működésétse

gítjük elő.

Köszönetemet fejezem kí városunk vállalkozóinak, cégeinek, in

tézményeinek, szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek, akik tom

bolatárgyakkal, adományokkal vagy egyéb módon hozzájárultak a

rendezvény sikeréhez.

Köszönöm mindazoknak, akik aktív részvételükkel segítették mun

kánkat. s megtisztelték rendezvényünket.
Pappné Németh Hedvig

igazgató

A VÖRÖSKERESZT FELHÍVÁSA

A Magyar Vöröskereszt GyomaendrődiTerületi Szervezete

a vízkárosultak megsegítésére az Endrőd és Vidéke Takarékszö

vetkezet endrődi és gyomai kirendeltségén gyűjtőperselythelyezett el

a lakossági adományok fogadására. Adóalap csökkentő adományokat

az irodában lehet felajánlani. Postai átutaláshoz utalvány szintén az iro

dában szerezhető be.

A koszovói menekültek megsegítésére pénzadományokat vár a

Vöröskereszt. Kéri azokat ajó szándékú embereket, akik lehetőségeik

szerint képesek részt venni a programban, az MKB

)0300002-20329725-72653285 csekkszámlára fizessék adományukat.

Adóalap csökkentő adományok az irodában befízethetők.

Halmozottan sérült gyermekek üdü!tetésére utcai perselyes

pénzgyűjtő - jelvényosztó akciót szervezünk május 8-án és IO-én. Az

önkéntesek a szervezet jól felismerhető ruháit viselik, megbízólevéllel

lesznek ellátva. Várhatók a város forgalmas pontjain., kizárólag közte

rületeken. Kéljük a lakosság megértését és támogatását, hogy minél

több gyermeket tudjunk üdültetni idén is.

A helyi lakosság megsegítésére, elsősorban gyermekek részére

váljuk adományaikat. Kéljük ne dobja ki kinőtt ruháít, fölöslegessé vált

használati tárgyait, játékokat. könyveket stb. tehát semmit, ami még

használható, tiszta és esztétikus. Ha lehet, jutassa el irodánkba, vagy a

Fő utcai Gyógyszertárba.

Irodánk címe: Gyomaendrőd, Szabadság u.6.

Telefonszámunk: 66/386-955 (üzenetrögzitő működik')

Köszönettel

Kurilla Jánosné

Területi vezető
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KÖSZÖNTJüK A LISZT-DÍJAS
FRANKÓ TÜNDÉT

a Magyar Állami Operaház magán

énekesét, aki ebben az évben kapta meg a

legjobb teljesitményt nyújtó énekesnek

járó Székely Mihály-plakettet s március

l5-én Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki.

Tünde 4 éve tagja a Magyar Állami Ope

raháznak. Jelenleg nagy sikert aral

Szokolai új operájának a Sávitrinek fősze

repében, továbbá a Bohém élet Mimijét.

Gounod Faustjában Margit szerepét

Anyegin Tatjána szerepét énekli. Nemso

kára Szegeden mutatják be a Pillangókis

asszonyt, melynek főszerepét énekli.

ismereteink szerint ez az operai előadás

kerül bemutatásra 2000-ben, Japánban.

További sikereket kiván szerkesztő

ségünk a művésznőnek

Kner Napok a Kner Imre Gimnáziumban

A Kner Imre Girrmáziurn és Szakközépiskola tantesr.ilete és ta
nulói április 23.-án kulturális műsort, iskola -és helytörténeti vetél
kedőt, labdajáték bemutatót és este diákbulit rendezett a Kner Nap
keretében. A kulturális műsorban igen magas színvonalú tudásról
tettek bizonyságot az iskola tanulói. Az énekkar, a szóló énekek, a
vers előadók, a zongora, és gitár, valamint tánc előadók műsorá

ban gyönyörködhettek a résztvevők. Köszönet az előadóknak, és
felkészítő tanároknak: Az énekkart vezényelte: indák Zoltánné,
Verset mondott: Nyíri Dóra, Vetró Péter, Giricz Krisztina, Sztanyík
Rita, Nász Lilla, Tóth Katalin. Énekelt: Giricz Krisztina. Vígjátékot
előadott: lO/C akiket Cs. Nagyné Ricsey Edit tanított be. A 13 + l
variáció egy témára jelenetsor előadta a lllA, akiket Bernáthné
Butsi Erika tanított be. Zongorán adott műsortAjtai Andrea, Babecz
Döniz, Barta Klára, Bárdi Edina. Gitározott: Nótán Krisztina, és Tö
rök Roland. Furulyán hallhattuk Fazekas Gyöngyi előadásában

Brahms V. magyar táncát. A szokott nagy sikerrel szerepeltek Tí
már Krisztián és Megyeri László által betanított társastáncot tánco
ló fiatalok.

A délutáni vetélkedő nagyon jó hangulatban, és nem kis izga
lommal telt el. IB versenyző 3 csapatban mérte össze tudását. Ver
senyben voltak: Ba, 10c, lOa osztály tanulói. Aversenyt Malatinszki
Zita tanárnő vezette. Négy témakör volt. Az elsőben idegenforgal
mi vezetőkéntmutatták be a csapatok városunkat. A második té
makörben a gyomai Hősök úti hársfák történetéről meséltek a
gyerekek, a harmadik kérdéskör a Kner családra vonatkozott, és
végül a kérdések az iskola történetére, múltjára vonatkozott. Jó
hangulatban, de egyre türelmetlenebbül vártuk a zsűri döntést.
Első lett a 10/A osztály (25 ponttal), második lett a 10lC osztály
(24,S ponttal) és harmadik lett a BIA osztály (23 ponttal). A győzte

sek oklevelet, könyvjutalmat kaptak, de jutalomban részesültek az
elődöntő résztvevői is. A versenyben résztvevő 18 diák és a ver
senyt vezető tanár külön jutalomban is részesült. A Honismereti
Kör nevében Császárné Gyuricza Éva átadta a legújabb helytörté
neti füzetet, amely épp a mai napon jött ki a Kner nyomdából (nem
lehet véletlenl) amelynek címe: "Édesanyám emléke..." A könyv
ben 154 endrődi szőttes fotója, és leírása Vaszkó Irén tanárnő

gyűjtéséből, és sok endrődi tájjellegűétel receptje és fotója látha
tó és olvasható. A kötetet Homokné Németh Eszter rendezte
nyomdára. A helytörténeti vetélkedőben résztvevők talán a leg
méltóbbak voltak, hogy a megjelenés napján ajándékba kapják e
kötetet, amelyből nagyanyáik, dédanyáik álmait is láthatják, amít a
szőttesekben örökitettek meg.

Császárné Gyuricza Éva
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FELEFÜl AZ OKTONDI NYULACSKA

- Látlak gyönyörüm! Látlak!
Ó, bár minden nyúlnak ilyen
messzire virító szép bundája
volna I Bizony nyugdÍjba küld
hetném a szimatomat, már
messziről látnám, hol jár a va-

Miért szürke a nyuszinép? egy ti ri-tarka házikót, és egy- csora!
Búslakodott Felefül. Nosza, hát szeriben kivirult a kedve, mint a Ma... Ma... - csuklott ijedten
fel is kerekedett, hogy megkér- tavaszi rét. Felefül, és mos egyszeriben na
je a tündért, varázsolja csíkos- - Nini! Hiszen ez meg az gyon is igazat adott a rózsabo
ra, vagy pöttyösre, vagy ecset koma háza! Mégis csak gárnak. Tudja a Tündér való
diri-torkára a nyúlnemzetsé- én leszek a legszebb a ta- igaz, hogy mit miért csinál.
getl vasz-ünnepélyen! - örvende- Lám, hogy lapulhatna most, ha

Ment, mendegéit, ösvény- zett Felefül. - Majd fest nekem a régi bundája lenne! Ki tudja
ről-ösvényre, domboldalról az én komám olyan csu- mi történt volna, bizonyosan
domb hátára, míg oda nem pa-csoda bundát, hogy még rókafogta nyuszi lett volna be
ért egy igen öreg vadrózsa bo- a legragyogóbb bogár is elbúj- lőle, ha el nem kapja gallérját
korhoz. Az pedig nem volt más, hat mellettem! Ha szépen a jószívű Borzapó, és le nem
mint az elvarázsolt virág vár. megkérem. rántja földalatti házába.
Abban lakott az erdők jóságos Ecset komát kérni se igen - Kellett neked elégedet-
tÜndére. kellett. Egy húsvéti nyuszi ott lenkedni! - pirongatta dühö-

Felefül bekopogott, belé- fest, ahol lehet. Itt pettyesre, sen. - Most aztán magad
pett. Ám odabent csak egy ott tarkára, hupikékre, lássad, hogy bújsz el a vesze
szundikáló, öreg rózsabogarot rőtbarnára,a füleket pepitára. delem elől I Estig itt marad
taláit. Köszönt neki illendően, No, még egy-két ecsetvonás, hatsz, de éjszakára kiteszem a
és elmeséite, hogy mi járatban és a bunda szép és csodás! szűröd, mer magamnak is szűk

van. -Nahát! - Illegett, billegett ez a házikó!
- Rosszkor jöttél! - ásított boldogan a csupaszín nyuszi Hálálkodott szipogva a nyu-

unottan a bogár, - nincs itthon mikor hazafelé menet megmu- szi, és fogadta erősen, hogy
az erdő tündére, elutazott a tatta képét a Fecsegő patak - csak jöjjön az éjszaka, majd
Balzsam tóhoz, mert nagyon kí- Ilyen gyönyörű bundát még so- tudja ő akkor, hogy mit tegyen.
nozta a csúz. Hiába, öregszik hasem hordott senki a világon. Mikor aztán elült az erdő zaja,
már szegény. - Magam is úgy vélem l - szó- és a patakba mártották fényü-

- Hogya csúz... akarom lalt meg a háta mögött egy ket a szikrázó csillagok, előbújt

mondani a csíz csipkedje csip- mézes-mázas hang. - Mióta a borz házából. Megvárta, míg
késre ezt a rózsavárat! Most az- alamuszi a nevem, ilyet nem pi- felhő mögé bújt a kíváncsi
tán mi tévő legyek? - páltam! Szinte sajnálom is le- hold, és uccu neki, vesd el ma
bosszankodott Felelfül. gombolni rólam! De meg kell god, meg sem állt a patak

, - Azt mond.om én. n~ked - értened! Hallod~ ho,gy hábo- partjáig. Ott aztán csapott
bola.gat.ott oven bogar" h09~ rog a gyomrom. M1eg egy fia olyan lubickolást, pancsikolást,
a tunder szurke bundat sza falat sem Jutott nekI. hogy hírmondója sem maradt
bott, az neked a legjobb. Tudja - Jaj a róka! - rémült meg rajta Ecset koma művészi má-
ő mindig, mit miért csinál. rettentően Felefül, s úgy neki I ' , k D . d', zo manyana. e nem IS Icse-

- Bogar beszéd, röpke szó - iramodott, hogy róka legyen a k d tt I h h
I . t tt F If" I' ,. k" t I' k' , b ' H e e ve e so osem, ogyegYln e e e u es ujra ne Iva- a pon, a I nyoma a er. 0- f' I "It '1' I

tt K k d " k B' t' AI . I EI e napra o vo a VI ag eg-go a ere er one. ana 0- nem amuszl az vo t. nem bb .. A' t .
b ' I I' tt h t I dt ' t· sze nyuszIJa. zo a nem ISan ugy e oga a a a mos mara egy me ernYlre sem a, , , ,
füleit, hogy tisztára söpörte megszeppent nyuszitól. Ott 10- a~na egy v?~ loert sem szep
vele az erdei sövényt. Hanem holt a nyomában, s közbe egy- szurke bUAndaJ?,t; k , . ,

mese es a verse'e tr a:
egyszerre csak megpillantott re örvendett: Iványi Mária

BÚBOSBANKÁK

Borzas a borbolya,
Ág-boga ring,
Banka repült oda,
Smessze tekint.
Bóbita billeg a búbja hegyén,
Mit figyel úgy ez a bankalegény?

Nem csoda, lám, hogya
Két szeme tág,
Ráköszön víg öröm,
Szép a világ!
Rebben a borbolya, hopp ide száll,
Bankalegényhez egy bankaleány.

TAVASZ VAN

Kutykurutty, brekeke,
Hangzik innen, onnan,
Pitypalatty, pitypalatty,
Zendül egy bokorban.

Nyitni kék! Nyitni kék!
Onke mondja egyre,
Srákacag lám a nap
Egy kis vörösbegyre.

TARKA LEPKE

Szél kergeti oszellő!,

Szellő aszelecskét,
Szelecske meg kerget egy
liri-tarka lepkét.

liri-tarka lepke
Hószínü virágon
Lebegteti szárnyát már egy
Jázminbokorágon.

Jázminbokorágon,
Hószínü virágon,
liri-tarka kicsi lepke
Legszebb a világon!

[8] 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep út 3.
'liTIF: 66/386-614, 386-226

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 11/, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, fpartelep u. 3.

Knapcsek Béla SzÖv. Elnök

30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

Gyomafarm kft. A gazdák
szolgálatában

Gazda Áruház a Penny Market mellett
Gyomaendrőd, Pásztor János u. 39.

Tel.: 386-359, 06/30-985-4756
Figyelem, figyelem, újra megnyílt!

Gazdabolt Endrődön az Apponyi u. 3. alatt.
Kaphatók:

Nagykereskedelm i áron kukorica vetőmagvak

Fejtrágyázáshoz ammóniumnitrát műtrágya
A boltban egyre bővülő választékkal bevezető áron
kináljuk termékeinket
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ÉJI LÁTOGATÁS

Három árva sír magába
Elhagyott sötét szobában
Zivataros, hideg éj van,
Édesanyjuk künn a sírban.

Kedves Olvasóink!
E versekkel Anyák Napjára emlékezzünk!

"Édesanyám! Édesanyám,
Altass el, már úgyalhatnám!"
Mond az egyik, s el nem alszik,
Sóhajtása föl-föl hallszik.

ÉDESANYÁM, A SZÁZSZOR ÁLDOn

Feléből talán egy osztályt végzett,

de száz okosnál is jobban számolt,

ha a piacon tejföllel, vajjal,

tojással apadra kirámolt.

És a nagyságák körbe kérdték,

ha ne-talán beteg lett volna,

Gergely Ágnesék nagymamája

Kedves Éltetőnknekmondta.

S úgy is ment el, állva, mint a fák,

kotlóstyúkjait megetette,

asztalra dűlt s előtte színig

maradt a früstük-kávés-begre.

Édesanyám, a százszor áldott

a Fiastyúk csibéit vigyázza,

s harmatcseppekben könnyet hullat

árván-magányos fiára ...

TíMAR MATÉ
1966. IX 27.

ANyÁK NAPJA

A virágos réten sétáltam,
Édesanyámra gondoltam,
május elsö vasárnapja :
Anyák Napja.

A réti virágból
csokrot kötöttem,
hogy Édesanyámat
virággal köszöntsem,
e csokorba, szívem, lelkem
egybekötve szeretetem.

Hálát adok
az életnek,
hogy ezt a csokrot,
Anyám neked szedhettem,
Édesanyám köszöntelek téged,
Szeretlek, amíg
csak élek.

FEKÉCS IMRÉNÉ

Anyám emlékére

Lassan fél évszázada már,
hogy elmentél örökre,
huszonnégy év özvegységét
s gyászruhádat levetve.

Apám mellett megpihentél.
Benne örök társra leltél.
Béke, csend lett otthonod.
(Sorsom föntről láthatod.)

Tíz gyermeket felneveltél.
(Halálodra magad lettél.)
Élted végigálmodod.
Istenünk a gyámolod.

. Szétfutottwlk az országba
a szélrózsa irányába.
Ígérem, hogy hű leszek:
egy sírban nyugszom veled:

Majd szép halkan elmesélem,
mi mindent adott az élet.
Csak a szépet mondom el,
hogy nyugodhass békével.

MARTON CIÍSOR
(/999)

"Beteg vagyok édesanyám!
Hol maradtál? Nem gondolsz rám!"
Mond a másik, s jajjal végzi,
A fájdalmat kétszer érzi.

"Édesanyám, gyújts világot!
Nem tudom én, jaj mit látok!"

Harmadik mond, mindenik sír,

Temetőben mozdul egy sír.

Megnyílnak a nehéz hantok.
Kilép sírból édesanyjok.

Tova lebben a vak éjben,
Haza felé az ösvényen.

Arca halvány, hangja régi.
Fia, lánya megösméri:
Immár tőle hogyan félne?

Megcsókolják, mintha élne.

Az egyiket betakarja,

Másikat felfogja karja,

Elringatja, elaltatja,

Harmadikat ápolgatja.

És ott virraszt akiságyon,
Míg elalszik mind a három.

Majd megindul, széttekinget,
Keresi a régi rendet.

Rendbe hozza a szobácskát,
Helyre teszi a ruhácskát.

Az alvókat hosszan nézi,

Csókját százszor megtetézi.

Kakas szólal, üt az óra.

EI kell válni virradóra!

Visszanéz a véghatárról. ..

Sír megnyílik, sír bezárul.

Óh, a sír sok mindent elfed:
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
De ki gyermekét szerettei
Gondját sír el nem temette.

GYULAI PÁL
(7826-7909,)
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OXFORD /
FILMENCIKLOPEDIA
...a film ...

Eszembe jut a televízió. a videó. a mozi. sok-sok fdviJJanó fcke
tc-fehér. vagy éppen szines r.lOzgókép. s rengeteg magyar és idegen
név. cím. akiknek. vagyamelyeknek köze lehetett a filmhez.

...a mozL..
':::szcmbe jut sok mozi. ahol valaha jó és rossz filmet láttam.

eszembe jut életem első mozi előadása. aztán az első multiplex film
színházi előadás: szőnyegpadlós. klima tizált terem.

Dolby-surrounds" sztereó hangzás. pohártartóval dhtott kényel
mes fotel. Eszembe jut még az endrődi mozi is. hamburgeres.
fagy is söröző" helyén volt: kemény. nyikorgó székek. a recsegő ola
jos Íapadló. hatalmas szenes kályha.

A film. amely meghódította világ minden részét. az a szórakoz
tató művészeti eszköz. amdy a legszélesebb körben. legtöbb ember
hez jut el. a társadalmi rétegeken átlépve. ország és földrajzi
határokat szinte nem ismerve.

A mozi. arndy a kezdetekkor csak néhány városban élvezhető

látványosság volt. már a kortárs művészet legszínesebb formájává
vált. amellett. hogy dollármilliárdos üzletté is Jett.

A filmről. a moziról jdent meg egy nagyszerű könyv: Oxford
filmcnciklopédia címmel. amely magába foglalja filmkészítés min'
den történését. titkát. A mozi világtörténetéröl szól. a világ film tör·
ténetének kézikönyve. közel 900 oldalon. több mint 300 fotóval
illusztrálva. A kötet öt nagy fejezetre osztva:

- A némafjJmkorszak 1895-1929
- A hangosfilm 1930-1960
- A modern mozi 1960-1995
- A magyar mozi 1896-1998
- Napjaink filmművészete 1995-1998
átfogóan mutatja bc a világ filmtörténetét a kezdetektől. napjain'

kig. Kutatja a gyöke:reket. bemutatja a fejlődés ívét. Nem csak a
film. hanem a széles értelemben vett filmkészítés történetének kézi·
könyve. Arra a folyamatra koncentrál. amdy elvezetetett a cellulo'
idra rögzített mozgókép felfedezésétől a filmipar
intézményrendsze:reihez. A filmmel. mint népszerű művészettel fog·
lalkozik. mely népszerűségét az adja. hogy gépi tömeg terjesztésének
köszönhetően eljut mindenhová. A film emiatt mindig is ki volt
szolgáltatva tőle: független erőknek. miközben meg van a hatalma.
hogy maga is bdolyásolja a történelmet. A film készítését kettősség

jellemzi. Amellett. hogy művészeti ág. önkifejező eszköz. gyártása
ipari tevékenység: hatalmas tömegeket szolgál ki. a készítés. terjesz·
tés. forgalmazás egymásra épülő folyamatai ipari gépezetbe rende
ződnek.

A kötet ncmcsak az iparosodott filmgyútás történctét mutatja
be. igyekszik bemutatni az alternatív irányzatokat. azokat a filmké
szítőket. akik az ipari gépezettől függetlenül. vagy éppen ellenére:
dolgoztak.

Az egyes fejezetekben bemutatja a filmművészet technikai. társa
dalmi. művészettörténeti feltételrendszereit. a különböző országok
fjJmgyártását. alapos ismertetőt nyujt az Európán és Amerikán kivü
li filmes történésekről is. A bemutatott stílusok. stílusváltások mel
lett a közönség reakcióit. a mozi népszerűségének hullámzásait is
megismerhetjük. A technikai fejlődés állomásai mellett a műfajok

ról. filmkészítőkről is olvashatunk: a megfelelő korszakba beilleszt
ve. külön keretben százötven rendező és szinész életrajzát
olvashatjuk. válogatott filmográfiéval kísérve.

A könyvet teljes bibliográfia. kiterjedt index teszi a mozi és
filmrajongók ma elérhető legjobb. legteljesebb alapművévé.

A könyvct a Rózsahegyi Könyvtú ajánlja az érdeklődők figyel
mébe.

Dinyáné Bánf' Ibolya

TOTÁL VEGYESÁRUK
ÁRUHÁZA

Gyomaendrőd, Endrődi út 1.
Tel: 66-386-637

06-20-9-254-663.

LEGÚJABB AJÁNLATA!
JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS!

Hibridkukorica: Gazda - MVNK - DK
485 - DK 524.

Vetőmag blll'gonya: KONDOR UTE I. 
KLEOPÁTRA ELIT - DElYRE UTE II.

Vetőmag takarmányborsó.
Apró vetőmagvak nagy választékban

A vetőmagvak fémzároltakl

Kapható továbbá: Étolaj 236 Ft./1.
Étolaj edénybe 210FtjI.

Étkezési bUl'gonya,
gumicsizmák 2.100. Ft/pár.
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Az olvasók tájékoztatására közöl
jük, hogy csak azokról az elhunytak
ról adhatunk híradást, akiknek
hozzátartozói a közzététel hez hozzá
já:-ulnak.

BOTYÁNSZKI MIHÁLY, II. Ker.
432. sz. alatt lakott lsten kegyelmével
eltávozott közülünk április 19-én 87
éves korában. Temetése április 23-án
volt. Gyászolják: Élettársa, rokonai, jó
szomszédai.

CSERENYECZ JÓZSEFNÉ
PALERCSIK MÓNIKA, aki a
Kondorosi út 23-ban élt rövid szenve
dés után 72 éves korában április J 7-én
visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése április 23-án volt. Gyászolják: fér
je, rokonai és az ismerősök.

VÁROSOI't1(

FÜLÖP JÁNOS, aBacsalapos u.6.
sz. alatt élt, amikor hosszú szenvedés
után 84 éves korában, április 12-én elra
gadta a halál. Temetése április 15-én
volt. Gyászolják: Családja, a rokonság
és az ismerősök

GELLAl IMRÉNÉ CSU VÁR
ERZSÉBET, a Décsi utca 19. sz. alatt
lakott. Április 6-án, 86 éves korában rö
vid szenvedés után megtért Teremtőjé
hez. Temetése ápri lis 9-én volt.
Gyászolják: fiai, lánya, unokái és déd
unokái, a rokonság.

GONDA IGNAC, Deák utca 7. sz.
alatti lakós 82 éves korában március
27-én, rövid szenvedés után elköltözött
az élők sorából. Temetése március
3 l-én volt. GyászoUák: felesége és csa
ládja, a rokonok és az ismerősök.

ÖZV. HORNOK JÓZSEH.JÉ
DEBRECENI MÁRIA, a Deák utca
23-ban élt 74 éves koráig, amikor is áp
ri Iis 16-án váratlanul elhunyt. Temetése
április 21-én volt. Gyászolják: Fiai,
testvére és családjuk, a rokonság és ajó
barátok.

ÖZV. HARMATI ISTVÁNNÉ
HANYECZ IRÉN, a Lehel u.25-sz alatt
lakott, ápri Iis I l-én hosszú betegség
után 61 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése április 15-én
volt. Gyászolják: Édesanyja, gyermeke
és családja, testvérei és családjuk, és a
rokonság.

HORVÁTH LAJOS, a Vízműsor 2.
sz. alatt élt, am ikor tragikus hirtelenség
gel 48 éves korában március 27-én el
hunyt. Temetésére március 3 l-én került
sor. Gyászolják: lánya, veje, unokái és
az ismerősök.

ÖZV. JULIS JÓZSEFNÉ
SZÁNTAI ETEL, lakott a Bocskai út
38.-ban. 87 éves korában és mégis vá
ratlanul április l5-én elköltözött az élők

sorából. Temetése április 21-én volt.

79

Gyászolják. unokái, dédunokái és a ro
konság.

ÖZV. KENÉZ SÁNDORNÉ
CSAPÓ RÓZA, aki Hársfa u.16-ban
lakott, április 6-án hosszú szenvedés
után 95 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése április 9-én
volt. Gyászolják: Lánya, két unokája,
két dédunokája, az ismerősökés jó ba
rátok.

KUN IMRE, a Hársfa utca 16. szám
alatt élt, amikor április 4-én 72 éves
korában, hosszú szenvedés után az
örökkévalóságba költözött. Temetése
április 9-én volt. Gyászolják: Felesége,
gyermeke, unokái, anyósa és a roko
nok.

NÁDASDYNÉ TÍMÁR IRÉN,
hosszú betegség után március 26-án 46
éves korában elhunyt. Temetésére
március 29-én került sor. Gyászolják:
édesanyja, férje, gyermekei, menye, a
I"Okonság és a jó barátok.

SZABÓ LAJOS, Fő út 169-171. sz.
alatti lakos, április 17 .-én 87 éves korá
ban, rövid szenvedés után tért örök pi
henőre. Temetése április hóban volt.
Gyászolják: családja és a rokonok.

SZTAHÓ JÁNOSNÉ TÍMÁR
ERZSÉBET, B laha út 6. szám alatt élő
lakos, életének 86. évében hosszú
szenvedés után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Temetése április 22-én
volt. Gyászolják: Lánya, fia, unokái,
dédunokái és a rokonság.

WOLF MÁRTON, Gyulán élt, a
Budrió lakótelep 28. sz. házban, ami
kor április 3-án, 72 éves korában
hosszú betegség után távozott az élők

sorából. Temetése Gyomán volt április
1O-én. Gyászolják: felesége, gyerme
kei és családjuk, a rokonság is az isme
rősök.

Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr

az Ö országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

C/PŐTALPBiLisT
SZONDÁTÓl

Rózsal1egJj/ JI. II
Te/el/Of!' (66) ..284-301

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.
(Öregszőlő, «ondorosi út)

Telefon: 06 60485-788

Tel.. Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek l8-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa I 8-41-es méretig
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VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMATl

Ajánlok még akciós áron huzalszegeket
160 lorinttól! -

Fünyírákat, kerti szerszámakat,
vegyszereket nagy választékban!

•

FIGYELEM! Készüljön a kötelező hörcsögirtásra!
Gyomaendrődön csak itt kapható

erre a célra gyártott szer.
•

Közeledik szúnyogok támadása. Más most készítse
be szúnyogirtó szereit: RAID - BAYGON -AUTÁN -.

Ismerje meg a füstölő, testre fújható
és elektromos riasztóinkat.
Szúnyoghálók különböző

színben és mértben kaphatók.·

Újdonság!
Rusztikus virógsziklák lépcsőre, sziklakertbe, igényes

belsőterek növény nevelésére'

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

06-66-386-274.
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A
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A MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR

vonalkák, számok mutatják a mennyiséget. A méréssel azt állapít
juk meg, hogy milyen magasan borítaná a felszínt a csapadék:

- ha nem folyna el mélyebb helyekre,
- ha nem szivárogna a talaj ba,
- ha nem párologna.
Alföldünk nem kap sok csapadékot. Településünk környékén

az átlag évi csapadékmennyiség 550-600 mm. A legkevesebb
Szolnoktól délre, illetve északra (Nagykunság) esik. Az évi
mennyiség 500 mm-körül mozog. Legtöbb júniusban, a legkeve
sebb mennyiség decemberben és februárban esik. Nem a lehullott
mennyiséggel van gond, hanem évi eloszlásával. Tapasztal hattuk
ezt az ősz folyamán, amikor igen sok eső esett hazánk egyes terüle
tein, de településünk környékén is. (HUNYA)

A leesett csapadék a mélyen fekvő helyekre (Holt-Körösökbe)

A levegő sohasem teljesen száraz. A benne lévő vízanyag a folyik.
földfelszíni vizek (óceánok, tengerek, folyók, tavak) párolgásá- Május az év legszebb hónapja. Kihajtanak a bokrok, a fák, vi
ból ered, majd felfelé emelkedik, és fokozatosan lehűl, közben a rágzik az orgona,jázmin. Már javában folynak a munkák a kisker
sok vízpára összesűrűsödik és felhők képződnek. Onnan csapa- tekben is. Az elvetett magvak csíráznak, sőt kikeltek, s ilyenkor
dék alakjában (eső, hó,jég) visszakerül a f6ldre. Gyakran tapasz- nagy szükségük van a langyos esőre. Hiszen ilyenkor, májusban,
tal hatjuk, hogya leveses fazékból, disznóöléskor üstből pára júniusban kell, hogy a növények (legyen a szántóföldi, vagy kony
távozik el, száll fel, de ez a valóságban sok kis parányi vízcsep- hakerti) megerősödjenek, mély gyökeret eresszenek. Innen van a
pei< tömege. Még a nagyon tiszta, átlátszó (világos, kék az ég) le- mondás, mely a földművelők körében terjedt el, hogya "májusi
vegőben is jelen van a vízpára. Bizonyságul szolgál az a tény, eső aranyat ér". A megerősödött kultúrnövény jobban bírja az oly
hogy tiszta, derűs, hűvös éjszakákon, a f61d felszínén lévő tár- sokszor sújtó júliustól augusztusig tartó meleg időszakot. Ugyanis
gyak lehűlnek és a levegőben lévő vízpára kicsapódik, leül a tár- ekkor emelkedik a legmagasabbra a hőmérséklet, mert gyorsabb a
gyakra. Ezt nevezzük harmatnak. talaj párolgása, ek~or borítja a határt a legtöbb növényzet, amely

A levegő hőmérsékletétől függ a vízpára mennyisége. Me- sok vizet igényel. Am, előfordulhatnakolyan nyarak, amikor igen
leg levegő több, hideg levegő kevesebb vízmennyiséget tud ma- kevés csapadék esett a fenti időszakban, a növények elszáradnak,
gában tartani. Amikor telítődik a levegő vízpárával, akkor fonnyadtak lesznek, úgy a gabonafélék, mint a kapásnövények ter
vízcseppekké sűrűsödik. Ha ez a föld felszínéhez közel történik, mésátlaga a minimálisra csökken. Erre mondják az emberek, hogy
azt ködnek nevezzük, ha magasabb légrétegekben sűrűsödik aszály sújtotta a vidéket. Ennek leküzdésére készítettek az Alföld
össze, felhőnek nevezzük. A felhőben a vízcseppek igen kicsi- ön sok csatornát. A kiskert tulajdonosok jól tudják, hogy öntözés
nyek, egy cm3. felhőben 200-500 vízcsepp fér el. Télen, de a ma- nélkül nem várható a víz és melegigényes növényektől (pl. papri
gasabb légrétegekben nyáron is a felhők sok apró ka, paradicsom, uborka, káposzta) megnyugtató termés.
jégkristályokból állnak.. A kristályok fokozatosan növekednek., HUNYA ALAJOS
mert a pára rárakódik, és súlyuknál fogva ereszkednek lefelé hó- 1F========================il

pelyhek alakjában. ..... MÁRCius 24~Től ÁpRilis 2)~iq GYOMA bElTERülETÉN
A leesett csapadékot csapadékmérővelmérik. A mérő két . , 8,8 MM CSApAdÉk ESETT.

részből áll: a lemezből ké- ;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
szült felfogó edényből és az
üveg mérőhengerből. A fel
fogó edény részei: köpeny,

I---a
tartáj, gyűjtőpalack, tartó-
vas.

A felfogó edény a lehul-
ló csapadékból egy-nemzet
közileg megegyező

meghatározott területre (200
'. cm2.) eső mennyiséget fel
. fog; i Iletve összegyűjt. A -
. csapadék a tölcsérszerűen

:> kiképzett nyíláson lefelé fo
. Iyik a gyüjtőpalackba. Az

így összegyűjtött csapadék
vizet a mérőhengerekbe kell
beletölteni, melynek oldalán
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AZ UTOLSÓ ÁMEN

Endrőd: Megviselt vén szívem
érted dobogja az utolsó áment
Te vagy az én Jeruzsálemem,
rpelyre egész életem ráment.
Oröme, búja, sikere, kínja,
teljes egésze vagy és voltál,
fél-életem is odaadnám
többétenni kallódó sorsnál...
Szivárványom Jó anyám Is:önnye,
bölcsességem (ha lenne) Edesapámé
Szép-szavam is szájáróf való
a Körgát alóL S a szorgalmáé
minden tettre serkentő példa,
melyről a Körös is suttog néha
(ha álmomban elébem fodroz),
az én szőke Amazonászom,
s Himalájám a Polyákhalma,
hová bárhonnan hazavágyom.
Szerelem, szépség, ihlet-álom,
melyből müveim születtek,
Dicsértessékkel köszöntetni
a sorstiprott endrődieknek...
Lehet ez az utolsó ámen,
mely után már nem futja többre:
Légy áldott drága szülőföldem

mostan és mindörökre...

TÍMÁR MÁTÉ
1998. július 14.

VISSZHANG AZ ÁMENRE

Igazad volt. Hívőn érezted,
hogy az utolsó ámen közelget,
bölcs ésszel és szenvedő szívvel
szólottál csodás szép beszéddel.

Polyákhalom sok szép emléke
besorolt közénk mindörökre,
s bármerre vitt utad Golgotája,
visszataláltál a Körös partjára.

Paraszti, becsületes ősök,

(hozzád hasonló igaz hősök)

nyitott sírszájjal Reád vártak,
és élő hittel hozsannáztak.

Utadba hányszor dobtak gáncsot;
lelki mérget, testi korbácsot,
s Te álltad a vészt, mint a szikla,
Ural-rabjaként, s börtönbe dugva.

Köszönjük, hogy aggódtál értünk,
kik sajátban szolgamód éltünk,
erőt sugallt prózád és versed,
mely lelkünkben hősséggé erjed.

Majoros Ádám nagy hűségével,
Hazai harangszó zengésével
~isszafogadu!1kmindörökre;
Amenedre - Ament felelve.

Már/on Gábor
1999. V10.

,
SZEGHALMI ALLMOK

Álmomban a Berettyó csobog
szülőhoni vén Körös felé,
és én matek-bezúgástól félek
botladozva a tábla ek.
Ablakon át Kárászékra látok,
majd könyvvel jutalmaz Fülöp Károly,
s szemembe szúr a budai reggel,
rádöbbent - félszázados álom.

Illó élet ó-romantikája
színesíti vénség napjait,
kámfor a pénz, és fogytán a gyógyszer,
idézem hát szép tegnapjait
tűnt időknek. A Fokközi-erdőn

s Mágor táján kérleltem a Múzsám,
epekedvén szép lányok után, bár
többször, mint nem, lekoplattak kurtán.

Péter András bölcs fejét idézem,
iskolája szinte Betlehem,
túlélte a Heródeseit, és
hiszem kegyes hozzá ajelen.
Falai közt Nagy Miklós-i szellem
megoldást súg abban, mi nehéz:
Még az ólom is pehellyé könnyül,
ha fészket lel a kézben a kéz...

IN MEMORIAM TÍMÁR MATÉ
Megjártad már a száz tű hosszát
a Hármas-Körös melleu
adtál nehéz szőrtarisznyádból

mint a csodálatos Halász
az éhes sokaságot
öt hallal

jóltar/ád Te is
huszonöt kasnyi ízes szóval
e kis magyar világot - -
s tud/adjól. hogy honnét kapod
e csodát s /Így vagyjó halász
hogyha ingyen tovább adod

hű pásztor. számadó juhász
ki nlinden bárányra vigyázsz
s sorsátfelrovod --

megsirat hát a ringató táj
afölded. szülőanyád
őrzikjó emlékedet
ákácokfürtös lombjai
s rezgőjegenyefák -

SZILACYI FERENC
1999. május 17.

Mi izenjek? Csupán szeretet
és barátság minden vagyonom.
Kedveseim, kik nyomomban jártok
mind a kettőt Tinéktek adom.
A Jóisten ezerszer áldjon,
és legyetek nagyon boldogok,
lélekben köztetek maradok
akkor is, ha meghalok...

TÍMÁR MÁTÉ
1996.XI.25.
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. ENDRŐDlEK BARÁTI KÖRE KÖZGVÜLÉSI BESZÁMOLÓ

Ismertetés re került még, hogy az
endrődi felekezeti temetők karbantartására
létrehozott alapítvanyhoz folyamatosan le
het csatlakozni pénzbefizetésseJ az alábbi
Számra: Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015-10003231.

Jelenleg 2 ember dolgozik 6 hónapon
at. de mindenképpen bővíteni kellene a lét
számot A helyi Munkaügyi Központ
?O%-ban támogatja aköltségeket.

Császárné Gyuricza Éva

re került még, hogy ebben az évben az
egyesületnek meg kell tartania arendkívüli
közgyűlését. ahol az egyik napirendi pont az
elnökválasztás lesz.

Idén szeptember 4.-ikén lesz Endrődi

Bella Janos Németországban élő iró és fes
tőművész képkiállitása, és legújabb verses
kötetének bemutatasa. Ennek aprogramnak
aszervezését abaráti kör nagy örömmel el
vállalta, hiszen Bella Janos már több mint 5
éve tagjaink között van.

Az egyhangúlag ellogadott titkari be
szamoló után az alabbi közgyűlési hataro
zatok kerültek ellogadásra szintén
egyhangú lag:

1/1999 sz. Közgyűlési Határozat
AKözgyűlés elhatározta, hogy az egye

sület elnökvalasztási előkészítési és lebo
nyolítási munkáira JELÖLŐ BIZOTTSÁG OT
hoz létre, amelynek tagjai:

Kovács Zoltán, Roszik János, Pintér
Béla, Dr. Tímár Vera, Sarkadi né Selyem Or
solya, Fülöp Imréné, Márton Gábor

2/1999. sz. Közgyűlési Hatarozat
A Közgyűlés elhatározta, hogy

EMLÉKBIZOTTSÁGOT hoz létre, amelynek
tagjai

Dr. Dávid Imre, Császár Ferenc, Dinya
László, Dinya Zoltan, Giricz Laszló, Endrődi

Szabó Zoltán, Dr. Gyuricza Béla, Hornokné
Németh Eszter, Katona Sándor, Németh De
zső, Dr. Ugrin Béla, Vaszkó Andras, és aba
ráli kör mindenkori titkára.

Az emlékbizoltsag első ülését a titkar
hivja össze, maximum 2 hónapon belül.

3/1999. sz. Közgyűlés! Hatarozat
AKözgyűlés elhatározta, hogya rend

kívüli közgyűlést ez év november 30.-ig
meg tartja A közgyűlés napirendje:

1. Elnökválasztás
2. Emlékbizottsag javaslata a jövő évi

ünnepségre
3. Egyéb
Arendkivüli közgyűlést avezetőség a

jelölő bizottság javaslatát meghallgatva
hívja össze

4/1999. sz. Közgyűlési Hatarozat
AKözgyűlés atitkári beszamolót és az

ismertetett pénzügyi beszamolót az alábbi
számokkal jóváhagyta

Pénzügyi Jelentés 1998 évről

Z.

ni areménnyel kecsegtető előkelő helyet. Két
remekül felkészült csapat óriási horca folyt o
végső sorrend kialakítiisácrt. Kezdetben az
eddigi listavezető voltlijléfiyben (első húsz
perel. de fokozatosan feljöt1 ahazai górda és
sikeres helyzetkihasznólóssal győzött. Igazi
sportcsemege volt.

Krónika:
5. percben Ijesztgetett avendégcsopat:

Fóris 22 méteres hatalmas lövését Halósz
bravúrral menti.

31. percben Brakszatórisz fullából ha
talmas gólt lő avinklibe. 1:0.

44. percben Mester ügyesen elvitte a
labdót védője mellell, középre ad, somenet
rendszerű pontossággal érkező Janis 6 mé
terről csukafejessel növeli az előnyt. 2:0

70. percben ovendég Tóth 18 méterről

hatalmas dugát szerez. 2: 1.
Május 23. Makó - Barótsóg 1:2 (IFI

1: l)
A Barótsóg igen fontOl mérkőzést iát

szall Makón. lelkes, fárodhulatlan, iól szer·
vezett, nehéz küzdelembell hozta haza a
három pantot.

Krónika:
15. percben szabadrúgást íveltek aha·

zaiak. Halász kezéből kicsúszott alabda, so
iókar érkező Szőcs ahólóba gurított. 1:0

43. percben Brakszatórisz halalmas be·
dobósát Janis elegáns mozdulattal feielte a
hólóbo. 1: l

80. percben Bress 26 méteres szabadrú
gása akapu mellett zúgott el.

88. percben lévai jobbról ahazaiak ka
puja elé gurított, omit aberobbanó
Brakszatarisz 2méterről ahólóba kotort. 1:2

Két ellentétes félidőtlóthattak aszurko·
lók. Az esőben még bírták oz iromol amakói
ak. Azonban aBarátság óltal diktólt iramban
kifáradtak a második félidőre. így a jobb
erőnléW vendégek győztek, búr alaposan
megküzdöttek afontos 3pon Iért.

Jók: Janis, Brakszoloris2, Bócsik, Nagy

Atobella álláso:
1. Csongród 26 17 6 3

47:20 57
2. Kunszentmárton 26 16 5 5

49:23 53
3. Gyomaendrődi Barótsóg 26 15 8 3

48:25 53
: 4. Hódmezővósárhely 26 15 7 4

47:18 52
Megkezdődött ahajrá! Az ulolsó 5mér

kőzés létfantossógú mind afeljutó, mind aki
esés elkerülni kívánó NB. III-as csapatoknak.

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK:
V. 29. Barátsóg - Csongrád, VI. 6..Szajol

- Barátság, VI. 13. Barótság • MALÉV, VI. 20.
Mélykút - Barátsóg.

Megyei I. oszt. Gyoma-CsoP/ás 3: l 450
néző, IFI 1:3

TabelIo állása:
1. Gyoma 26 'l7 4 5 64:25 55'
2. Csarvás 26 17 l 8 55:28 52
3. Csabacsűd 26 16 4 6 57:52 52.

MÁRTON GÁBOR

600 néző. Játékvezető: Kalmár.
Pályaavafó mérkőzés. Tavaszi szezon

első mérkőzésére került sor o megújult ligeti
sporttelepen. A listovezetőt láttuk vendégül.
Nagy készülődés előzte meg asorsfontosságú
összecsapást. Tét: sikerül-e tovább is megtarta-

2:1

Április 24. Barátság - Kerekegyháza
3:0 (IFI: 3:0)

Helyszín: Kondoros, 300 néző. Játékve
zető Bánáaki.

Kisebb méreW népvándorlás indult meg
Kondorosra. Ahazai nézők nagy örömére bó
tor, támadó szellemű, egymásért is küzdeni
tudó Barótsóg volt apólyón. Végig támadtunk
a mérkőzésen. Ahelyzetek alapján nagyobb
gólaróny is születhetett volna. Remek húzás
volt, hagya hosszabb ideje sérülésekkel bajló
dó Mestert pólyóra küldte Fodor Sóndor edző.

Krónika:
48. percben Karsai 28 méterről bődítő

erejű szabadrúgóssal szerzett vezetést. 1:0
71. percben akapura tőrő Malnár erős lö

vését Hózi kapusa remek reflexszel kiütötte,
de a jókar érkező Cziglédszki 5méterről nem
hibózott. 2:0

86. percben Molnór végigcselezte aven·
dég védelmet, sbeadósót Mester 4méterről a
hólóba juttatta. 3:0.

Ják: Nagy M., Mester, Upfák, Karsai, lé
vai, Molnór.

Medgyesegyháza - Gyoma FC. 2:0. (I FI
1:3) 200 néző.

Május 2. Barátság Kisújszállás 3: 1. (IFI:
4:0)

Ünnepi hangulat, szép szómú nézősereg

ogyomai pályán 1000 fő. Helyenként remek,
ötletes, sikeres jóték. Mór az első félidőben

bizlos győztesek lettünk, pedig elég sok jó
helyzetet elpackóztunk. Fardulós utón már ki
egyenlítettebb lett o játék.

Krónika:
3. percben Nagy Mórk szögletét Janis re

mek fejessel értékesíti. 1:0
15. percben Mester remek cselsorozat

ulán akapust is elfektefve talál ahálába: 2:0
75. percben Malnár Janis elé tálal, ső tet·

szetős gólt lő. 3:0
80. percben szépítenek avendégek Ba

logh góljával. 3:1
Jók: Janis a mezőny legjabbja, Mester,

lévai, Sórosi, Malnór.
Méhkerék - Gyoma FC 0:0 (Ifi 1:4)
Május 9. Mezőberény - Barótsóg 0:3.

(Ifi 1:4)
Szép számú endrődi drukker biztatta

kedvenceit idegenben. Já játékvezetés mellett,
élvezetes jótékot, szép gólakat lóthatott akö
zönség.
. Krónika:'

17. percben Mester feiese zörgeti ahazai
ok hálójót. 01.

55. percben Nagy Z. beodását
Brakszatórisz juttatja ahálóba 0:2

75. percben Liptók hasszú előreadását

Malnár a 16-osan kapósból a hálóba vógja.
0:3

Május 15. Barótság • Kunszentmórton

76982.-Ft

241.811.- FI

62.836.- Ft
255.957.- Ft
318.793.- Ft

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:

l. BEVÉTELEK

Rendelkezésre áll:

IL KIADÁSOK

1. Nyitó pénzkészlet:
2. Éves bevétel:

Napirend:
1. titkari beszamoló
2. pénzügyi beszamoló
3 hatarozatok
4 Hozzaszólasok

A titkar, Csaszarné Gyuricza Éva is
mertette aBarati Kör vonatkozasaban az el
múlt év legfontosabb eseményeit Ezek
voltak: aszeptember 26.-iki leanyfalui ko
szorúzas, ahol Rózsahegyi emléktáblát
avattak. Komádiban egy 1848-as honvéd
SiT koszorúzása, ahol a Bethlen Szakképző

Iskola Sárréti Klubjának tagjaival, Kovács
Károly ig helyettessel együtt helyeztük el a
megemlékezés koszorúját Amárcius 6.-iki
budapesti találkozó sikere nemcsak abban
mérhető le, hogy mintegy 100 fő vett azon
részt. hanem abban is, hogya barati kör lét
szama ismét gyarapodott új liatai tagokkal.
Ismertetésre került, hogy az egyesület be
adta atámogatási pályázatat ahelyi önkor
mányzatnál, ahonnan 20 ezer lorintot
kapott Aváros idén felkerült az Internetre,
ahova abaráti kör is elküldte bemutatkozá
sat, akinek lehetősége van, keresse aváros
hon lapjat, - kérte atitkar. Ezt követően ave
zetőség aprilis 21-iki, és május 19 -iki ha
tarozatanak ismertetése következett Ezeken
az üléseken ajelen közgyűlés előkészítésén

túl szó volt ajövő évi ünnepséghez való lel
zárkózasrÓI. A vezetöség javaslata, hogya
barati kör eddigi gyakorlatának meglelelő

en az Alapszabalyában meghatározott célja
inak érdekében, készüljön amagyarságunk
1000 és kereszténységünk 2000. évfordu
lójara (Emlékeztetőül a céljaink: a szülő

föld szellemének ápolasa, aszülőföldről

elszarmazottak, és az otthon maradottak kö
zötti kapcsolat apolása, szoros tevékenység
az Endrődi Honismereti Egyesülettel. mind
ebből következően a népi és helyi kultúra
ápolása, hagyomanyaink megőrzése, és
KEZDEMÉNYEZÉSE MINDEN OLYAN
ESEMÉNYNEK, AMELYNEK CÉLJA A
SZULŐFÖLD FELVIRÁGOZTATÁSA) Az
áprilisi vezetőségi ülésen erre vonatkozóan
sok - sok ötlel elhangzott. amiből kettő ke
rült ismertetésre a közgyűlésen Az egyik:
valamelyik lezárt díszkút megnyilasa, vagy
az idők soran lebontott, de helytörténet és
vallasi szempontból is lontos Kalvária
megépítése Az áprilisi vezetőségi ülésen
még nem tudhattuk, hogya baráti kör elnö
ke Tímár Máté József Attila és SZOT díjas
iró, aki avárosunk díszpolgara és aMagyar
Köztarsaság Aranyérdemkeresztjének tulaj
donosa meghal.

A rendkivüli vezetőségi ülés döntése
volt, hogya közgyűlés hozzon létre egy Em
lékbizottságot, amelynek az aleladata, hogy
a lehetőségek, és körülményeket megis
merve készitsen javaslatot akövetkező köz
gyűlés lelé, arra vonalkozóan, hogy az
endrődi településrészen hol lehet megál
modni, majd megvalósítani egy szoborpar
kot, ahová a szülőiöldünk elhunyt nagyjai
emléke kerülhetne mellszobor formájában.
Nemcsak a díszpolgárokra gondolva, ha
nem mindazokra, akik munkásságukkal tet
teikkel méltán öregbitették szülótöldünk
hírnevé!. A jövő évi millenáris ünnepség
keretében elsőként méltón kerülhetne e
parkba Timár Máté mellszobra. Ismertetés-
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KUTYAISKOLA - Valószínű, hogy városunkban kevesen tudják, hogy
1990 óta működik kutyaiskola a Magyar EbtenyésztőkOrszágos Egyesülete
tagjak~nt 20 fővel. Vezetőjük: O Tímár Andrásné (GyomaendrődBethlen u.
51.) Segítőtag Uhrín Ottó.

A kutyaiskola a Zrínyi Miklós út gát felőli oldalán működik. Délutánon
k~nt 2 órától lehet beiratkozni (az eb kötelező oltási könyv~vel együtt). Fajra,
nemre különbség nélkül vihetők, kivéve az úgynevezett harci kutyákat.

A foglalkozás kétórás l (14-16 óráíg)
Eddig megyei bajnokságokon vettek r~szt: Békéscsabán, Gyulán, hely

ben aug. 20-án 10-15 kutyával. Rendőrnapon is szerepeltek a Szarvasi Rend
őrkapitányság rendezvényein Békésszentandráson. A szervezet támogatója a
Sárosi Bt. Gvoma.

A szerv;zet várja az érdeklődők jelentkezését.

NYARALJUNK A BALATON PARTJÁN! A FAMÍLlA PANZiÓ
BALATONFÜREDEN 3 ágyas, kényelmes szobákkal. szép környezetben
olcsó árakkal várja vendégeit! Továbbá Borgátán a termálfürdőnél 2 szobás
nyaraló kiadó.

Érdeklődni lehet: Kiszely Éva, Balatonft.ired, Endrődi S. u.8-ban.
Telefonon: 87-343-568, vagy 86-340-546 számokon.
Mindenkit szeretettel vár Éva!

A BÉKÉS MEGYEI KÉPVISELŐ-TESTÜLETHATÁROZATA a
2000. ~v ünnepi megyegyülésének megtartására a helyszín megszavazására:
39/1999.([ ll. 12.) KT sz. Határozat: .,A Képviselő-testület - közfelkiáltással
~s k~zfelemeléssel - egyhangúan el lagadta Gyomaendrőd város meghívását
a 2000. márciusi ünnepi ülésre:'

Köszöntjük Harnos Vincét, aki a piarista gimnáziu
mok országos szavaló versenyén I. helyezést ért el. Vá
lasztott költeménye: Sík Sándor "Az andocsi Máriához c.
verse, a kötelező vers pedig: Petőfi "Hazámban c. volt.

Vince 13 éves, szüleivel Gyomaelldrődönélnek, Sze-
. gedenjár a Piarista gimnázium ba, ahol már a selejtezőn is

~. -.A....ISík Sándor: A fecske, Gergely Ágnes: Zrinyi Miklóshoz
~ c. versekkel nyert I. helyezésL s így juthatott az országos

versenyre.
Előkészítő tanára: Scipközi Sándor volt. Gratulálunk Vince, tanulj jól, és

legyél sikeres úgy az életben, hogy ezzel szüleidnek és szülőföldednek is
sok örömet szerzel I

FElHívÁs ZENEI OKTATÁSRA
Értesítjük mindazokat, akik zenei oktatásban kívánnak részt venni, hogy oz 1999/2000-es tan-

évre jelentkezés oz olábbi időpontokban történik:
1999. június 2-án, szerdán 17 órától oVárosi Zene- és Művésze!i Iskolában
1999. június lán, csütörtökön 17 órától oRózsahegyi Kálmán Altolános Iskolában
Jelentkezés oz alábbi lonszokokro lehetséges: előképző, zongoro, hegedű, gitár, luvolo, klari-

nét, tro!J1bilo, szox,alon, kürt, langóharmonjka. .
POTBElRATAS SZEPTEMBER ElEJEN LESZ A ZENEISKOLABAN!
Egyéb kérdésekkel kapcsolatban felvilágosítás a zeneiskolában személyesen, vagy telefonon:

386·491. számon.
Városí Zene- és Művészeti Iskola

FELH ívÁs - Abékéscsabai Művelődési Központ és Kézmuves Szakiskola gyakorlá
amalőr színházi rendezö-csoportvezetó'k és aszínházrendezés műhelylitkaivol megismerkedni
vagy ez ismereteiket bövítení kíáváná drámapedagógusok, valamínl amatőr színészek számá
ra, 1999. július 19. - 25 között, intenzív nyári tábort szervez. Atábor munkájában
résztvehetnek már működő csoport tagjaí is. Részükre és aszínészmesterséget megismerní kívánók
részére, orendezőképzéssel párhuzamosan (önálló és a"rendezőkkel" közös foglalkozások kereté
ben) mesterség képzést bizlosítunk. lA program terveink szerint 1999 őszétől megvalásítandá, egy
éves, alopfokú színházrendező képzés bevezető programja.) Aiel~nt,kezési .Iap beszerezhető: az
5600 Békéscsaba, Művelödési Központ és Kézműves Szakiskolo, FABIAN TAMAS (színházi tábor) cí
men.

Aprogrammal kapcsolatos további kérdéseire választ kaphat a fenti címen, telefonon a
(66) 442-122-es számon, vagy interneten a sleínwender.jozsef@maíl.datanet.hucímen.

Ajelentkezéseket 1999. június 20-ig a fenti postacímre kériük megküldeni.
Ajelentkezés feltételei:
• a jelentkezési lap megküldése;
• a résztvéteií dli befizetése (omely történhet részletekben, vagy egy összegben);
• amatőr színész szekcióba jelentkezhelnek: 14. éves kortól,
• amatőr rendező szekciába jelentkezhetnek 18 éves korlól.

KÖZÖSSÉGI HÁZ JÚNIUS HAVI
PROGRAMJA

2.-án 18 órától MKDSZ Fórum. Vendég: Harra(h Péter szodá-
lis és (saládügyi miniszter
Minden érdeklődőt várunk!

l-án 19 órától Gazdakör
6.-án 14 órától Gyermek bélyeggyűjtő kör
9.-én 17 órától Cukorbetegek klubja

12.-én 9-től II óráig Szemvizsgálat (Okulár Optika, Szarvas)
17.-én 19 órától Gazdakör
26.-án 18 órától Nyugdlias klub vacsorája
30.-án 19 órától FKgP gyűlés.

Tisztelt látogatóink, vendégeink! Megértésüket kérjük azért, mert intéz
ményünkben folyó belső felújítási munkák miott - főleg június hónapban - nem
tudjuk a megszokott "menetrendet" biztosítani Önöknek. AKözösségi Ház nem
zár be, csak kisebb átszervezésre, helycserékre lehet számítani. Mindezért, re
mélhetöen kárpótolni fogja látogatóinkat a magújult intézmény július 15. után.

Köszönjük türelmüket és a jövöben is szeretettel várjuk Önöket a Közösségi
Házban.

MOLNÁR BORBÁLA népművelő

Tisztújítás az MKDSZ-ben! Szervezeti ~s Müködési Szabály
zatunk értelmében a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség helyi
szervezetében a tisztségviselők újjáválasztására került sor május
3-án tartott taggyülésen. Elnök ismét az egyhangúan újraválasztott
VASZKÓ ANDRÁS Titkár UNGVÖlGYI JÁNOS lett. Pénztáros
továbbra is SZABÓ ZOLTÁNNÉ.

Az Orszá,gos. Elnökség tagjai sorába ismét CSÁSZÁRNÉ
GYURICZA EVAT választotta a taggyülés.

A szervezet elnökségi tagjai: AMBRÓZI LÁSZLÓ, TALÁN
MÁTYÁS, TÍMÁR MIHÁLY,

Az Országos Választmány tagjai: CSÁSZÁR FERENC,
DARÓCZI JÁNOS (BATTONYA), MÁRTON GÁBOR, TíMÁR
MIHÁLY. VASZKÓ ANDRÁS.

Póttagok: MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET. VALUSKA
LAJOS.

A tagság ezután aktuális ügyeket tárgyalt. Döntött arróL hogy to
vább folytatja a megkezdett lakosságí fórum sorozat;ít. Legközelebb
június 2-án Harrach Péter szociál is és családögyi miniszter látogat el
hozzánk. A későbbiekben is a lakosságot érintő aktuális ügyekben
szervezünk fórumokat meghívott vendégekkel. E rendezvényekre
változatlanul várjuk a város és környéke lakosságát, és továbbra is
várjuk kedves olvasóinkat. Tiszteljenek meg bennünket érdeklődé

sükkel minél többen.
I"~ ...(;VlrÁNOS

A HONISMERETI EGYESÜLET HÍREI - Egyesületünk nagy
örömmel vette tudomásul, hogy ismét érkeztek támogatások szám
lánkra:

Dr. Giricz Katalin (Dunakeszi) 20.000 forintot,
Farkasinszki Géza (Budapest) 20.000 forintot adományozott.

Dr. Endrődi Szabó Zoltán, a békéscsabai Körös Főiskola fő

iskolai tanára, akinek festményeibőlmájus 22-én az Endrödiek Ba
ráti Köre találkozóján kiállitás nyilt meg, az eladott képek árából
50.000 forintot adományozott a Honismereti Egyesületnek. Kö
szönjük!

Egyesületünk jelenleg Endrőd irodalmi és nyelvi értékeinek
összegyüjtésén és közreadásán dolgozik (Endrődi fLizetek 8. kötet).
Nagyon szeretnénk, ha az anyagi és szellemi erőink khetővé ten
nék, hogya 9. és 10. kötet egyben Endrőd monográfiája c. mun
kát is jelentené. De addig még sok a teendő. Kérem, aki tud,
segítsen.

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-10000032

Honismereli Alapítvány Cyomaendröd.
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Títnár Máté

Egyetemre került, de a világháború megszakítja a diákos

kodást. A Margitszigeten esett fogságba, s ezzel elkezdődil<

[(álváriája. Az Uraiba viszik, ahol higanybányában dolgozil<

embertelen körülmények között mínusz 40-50 fokon. Egész

sége megrokkan. Tüdeje sípolni kezd. Moszkvába került kór

házba, ahol egy orosz orvosnő segíti vissza az életbe. A

rabság évei sűrűn visszatérőmotívumai írásainak.

Hazatérve a fogságból, az egyetemen próbálkozik, azon

ban írásai miatt eltávolítják a diákok közül.

Fizikai munkával (állami gazdaságban gyapot termelés)

kínlódik

Cikkei sűrűsödnek. Az Írószövetség tagja lett. A forrada

lom élesztője, a Petőfi Kör tagja. A forradalom bukása után

letartóztatják. Együtt raboskodik Nagy Imre miniszterelnök

[<el, Maléter Pál honvédelmi miniszterrel, aKilián laktanya

hőseivel, Gimes Mil<lóssal, Losonczyval és Francia-I<ís Mi

hállyal.

"Majoros Ádám krónikája" regénye emelte ki, mely nagy

elismerést hozott nevének.

1960 után az irodalomnak él. Huszonegy prózai műve és

három verseskötete látott napvilágot. Több regérw, elbeszé

lés, útinapló és van egy színműve is.

Munkáiban a szülőföld: Endrőd, közismert alakjai, esemé

nyei kelnek életre. Csodálatos ízes nyelvére felfigyel

Lőrineze professzor, és "Édes anyanyelvünk" címen sugár

zott adásaiban nagy elismeréssel, lépten-nyomon példának

állítja Tímár Máté stJ1usát, nyelvezetét.

Több alkalommal ellátogat Erdélybe, a székelyek és még

a csángók közé is. Baráti kapcsolatot épít Tamási Áronnal,

akinek irodalmi hagyatékát haláláig őrizte, Palló Imrével, s a

Marosvásárhelyen csaknem agyonvert Sütő Andrással. Nem

csoda, hogy sok művében esik szó a székelyek és csángók

életéról.

Egyik erdélyi útján ismerkedik meg Varga Anikó székely

tanárnővel, s házasság lett az ismeretségból. Három gyer

mekük született; a kicsi I<orában elhunyt Mária, a tragikus kö

rülmények között meghalt Illés, és az egyedül életben

maradt Áron.

1990 után egészségi állapota megrokkant, de szellemi

leg frissen, fáradhatatlanul alkot.

Helyi újságunk, a Városunk sok szép alkotását tette is

mertté.

Sikeres munkái eJismeréséül lett József Attila-dÍJas,

SZOT-dÍjas, és megkapta a Magyar I<öztársaság arany ér

demkeresztjét. Szülővárosánakis díszpolgára lett.

Haláláig elnöke volt az Endrődiek Baráti Körénelc

Kívánsága szerint az Endrődi Központi Temetőben szülei

sírjában tért végső pihenésre. A díszpolgárságában méltó

társa lett Rózsahegyi Kálmánnak.

Őrá emlékeztet bennünket a "Hazai harangszó"!

Feledhetetlen lett, mert I<épességét kellően kamatoztat

ta, mert a szeretet és a hit ügyében buzgón szolgálta! Több

zsoltárszerűenszép versében adta meg Istennek, ami az Is

tené.

Remekművűmunkáid őrzik emlékedet! Nyugodj béké

ben a Körösök vidékén!

Szomorú szívvel búcsúzik Tóled városunk!
MÁRTON GÁBOR

író-költő,

Gyomaendrőd

díszpolgára

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki I<ába-kő ...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ívadékainkba szebb Jövő l

SZorgalma;, értelmes p~r~sztemberekleszármazott

ja. Nagyszülei: G. Tímár János és Gátéri Viktória 9 gyermek

kel és 50 kh. földdel zárta életét. Elsőszülött volt a neves

írónk édesapja. (két lány volt a I<ilenc közül. A két legki

sebb: Dr. Tímár Sándor orvos, Benjámin patikus lett.

Az első fiú: Máté (1883-1965) Szerbiában harcolt, mikor

az I. világháború nagy áldozatszedője,a spanyolnátha hir

telen elvitte feleségét, Homok Máriát 1918-ban. Három

gyermeket hagyott hátra: Vilmost (191 l), Máriát (1913) és

Illést (1915).

A háború végeztével a hazatért apa feleségül vette Papp

Máriát (1895-1970). Házasságukból született Máté

1922-ben.

Halottunk 6 elemit végzett a tanyai iskolában, 5 km. utat

vágva esóDen, sárban, hóban. Ezekról az évekról emlékezik

meg nagy szeretettel tanítójáról, Brichse (Bányai) Emő pe

dagógusról írt elbeszélésében. PoJgáriba Endrődön járt.

"Az én nevelőszüleim"c. novellájában emlékezik ezekre az

évekre. Aztán Szeghalomra került a gimnáziumba. Ezeknek

az éveknek állít hiteles emléket: " ...és a Berettyó folyik to

vább" c. regényében. Már ekkor a versírással is kacérko

dott.

Szülőföld: l3ölcső, majd koporsól
. Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyclved bíllyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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éVFORO~lLóK T)APCÁRA
1999. AZ IDŐSEK NEMZETKÖZI ÉVE Június 25. 1884. Gyón GYÓNI GÉZA (t1917. június 25. Krosznojarszk) Köhő. Szarvason,

8ékéscsabán tanult. Verseskötetei: Szomorú szemmel, Versek, Lengyel mezőkön, Tábortűz mel-
Június 1.1913. S,zeged SŐTÉR ISTVÁN (t1988. lett. Háborúellenes versei: Levelek akálváriáról, Utolsó tónc, és ide tartozik leghíresebb költemé

október 7. Budapest) Iró, esszéista, iradalomtörténész. nye: "Csak egy éjszakára".
Francia, német szakos tanár. Regényei: Fellegjórós, Kí- .
sértet, Hídszakadás. Irodalomtörténeti monogrófiája: Június 26. 1835. Breznobánya HERMANN OTTO (t1914. december 27. Budapest) Termé-
Eötvös József, Romantika és realizmus, Nemzet és ha- szettudós, népraizkutató, publicista. 1864-től Kolozsváron élt és amúzeum ólIattani gyüjteményét
ladás. rendezte. 1875-től a Nemzeti Múzeum állat-táróban dolgozott. AMagyar Ornitológiai Tórsaság

létrehozásában nagy szerepe volt. Az Aquila c. madártani folyáirat alapítáia és szerkesztöíe volt.
Június 2. 1921. Budapest KARINTHY FERENC

(t1992. február 29. Budapest) író, színmüíró. Budo- Június 30.1892. Budapest LAJTA LÁSZLÓ (1963. Február 16. Budapest) Zeneszerző, nép
pesti tavasz c. regényét megfilmesítették. Novelláit zenekutató. Népzenei kutatása maradandó értékű, história értékű felvételeket készített. lejegy
"Harminchárom" c. kötetben jelentette meg. Színmű- zései rendkívüli részletesség ükkel tűnnek ki. Könyvei: Széki gyűjtés, Kőrispataki gyűjtés,

vei: Dunakanyar, Gellérthegyi álmok, Bösendorfer. Dunóntúli táncok és dallamok .

Június 5. KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

Június 6. PEDAGÓGUSNAP

Június 30. AMAGYAR SZABADSÁG NAPJA (A szovjet csapatok hivatalos kivonulósó
nak ídőpontia.)

TECHNIKAI OKOK FOLYTÁN MÚLT HAVI MÁJUSI SZÁMUNKBÓl KIMARADTAK:

Május 1. 1620. Csáktornya ZRíNYI MIKLÓS (t1664. November 18. Csáktornya) Költő,
prózairó, óllamférfi, hadvezér. Versei: Avadósz és ecchó, Fantásia poetica, Ariadna sírása. Főmű

Június 10. 1879. Kolozsvár SZABÓ DEZSŐ (t1945. január 13. Budapest) író, közíró. Há- ve: Aszigeti veszedelem. Harcias felkiáltásakkal , ismétlésekkel hazaszeretetre buzdítá műve (Ki- .
borúellenes művei közül alegjelentősebb "Az elsodort falu" Novellája: Fehámadás Makucskán. állványa) Atörök áfium ellen való orvosság.

. Június 30.1846. Zám (Hunyad m.) PAÁL LÁSZLÓ (t187B. Március 3. Chorenton) Festő.
Június 6. 1913. Budapest GOBBI HILDA (tl978. július 13 Budapest) Színművésznő, emlék- Eletútját Bécs, Nürnberg, Pórizs, Hollandia ielzik, de hoza-haza látogat Aradra is. Egyik leg no-

író. gyobb magyar tájképfestő. Munkácsynak já barátia volt. Kedvelt témóio az erdő. Munkái közül
megemlítjük: Nyárfák alatt, Erdőszéle, Mocsaras tái, Békák mocsara, Juh aklok c. műveit.

Június 10. 1880. Nagykóroly KAFFKA MARGIT (t1918. december l. Budapest) író, költő.
Bibliai témójú versei: AMagdolna, ASzűzanyóról, Bethonia. Novellái: Levelek ozárdából, Csendes
válságok, Süppedő talajon, Két nyár, Hangyaboly, Arévnél. "Az élet útján" c. verseskötetében a
bizakodás a megnyugvás érzéseit önti verseibe.

Június 21. AFÉRFIAK NAPJA

, , Május 8. 1935. Kolozsvár SZÉKELY BERTALAN (t1910. Augusztus 21. Budapest, kérésére
Június 19. 1828. Obecse THAN MOR (t1899; március ll. Trieszt] Festő, amonumentális és Szadán temették el) Festő. A19. század legielentősebb festő egyénisége. Tanulmányait Bécsben és

történeti festészet első virágzásának vezéralakja. Eletének főbb állomásai: Németország, Belgi- Münchenben végezte. Történelmi témájú képei: Egri nők" V. László és Czilleí Urlik, Dobozi hitvese,
um, Pári.zs. 1858-59-ben Itália, egy pályadij nyerteseként. Leghíresebb művei: Mahácsi csata Zrínyi kirohanása. Nagy történelmi vásznai mellett megragadá szépségűek tájképeí is. Híresek
(1846) Onodi országgyűlés (184B) Honvédtisztek táborlÜznél (1849) Széchenyi és Deák kora falfestményei, a budapesti Mátyás templomban láthatók Szent Ferenc stigmatilzációía, Szent Ist
(1875) Hanfoglalás (1876) ván kihirdeti akereszténységet, Akecskeméti Városháza dísztermében látható Vérszerződés c,. al

kotása. Pedagógiai munkássága is kiemelkedő. A képzőművészeti Főiskola tanára, majd
igazgatója. .

Május 7.1776. Egyházashetye BERZSENYI DÁNIEL (t1836. Február 24. Nikla) Költő. Ha-
, zafias ódái az 1770-es évek második feléből valók, pl.: Magyarokhoz, Herceg Eszterházy Miklós-

Június 19. Paripás (Bács m.lEISEMANN (Egresi) MIHALY (t1966. február 15. Budapest) hoz, Afelkölt nemességhez, ASzombathelyi táborban. Afiatal sóg örömeitől való búcsúzás, a
Operett szerző. Nagy sikerrel mutatták be Európa szerte darabjait. legjelentősebb művei: Mis mulandóság jellemzik: Borótamhoz, Aközelítő tél, Az ifjúság c. költeményeit. Vallásos ódója: Fo
Amerika, Zsákbamacska, Egy csók és más semmi, Cirkusz csillaga, Fekete Péter, Meseóruház, Le- hászkodás.
ány a talpán...

Június 14. 1931. Budapest ABODY BÉLA (t1990. augusztus 17. Budapest) írá, krjtikus, Május 1. 1901. Budapest SZERB ANTAL (1945. január 27 Balf) írá, irodalomtörténész.
műfordítá, szerkesztő. Az ELTE Bölcsészettudományi korán szerzett oklevelet. .1965-től az Elet és 1934-ben jelent meg a Magyar irodalom története c. munkája mellyel nagy hírnevet szerzett.
Irodalom főmunkatársa 1971-ig aVidám Színpad igazgatója le,tt, majd a Négy Evszak felelős szer- , .
kesztője, később a Pallas Könyv· és Lapkiadó főszerkesztője. Irásait fanyar humor, finom irónia, Május 5. 1909. Budapest RADNOTI MIKLOS (t1944. November 9. Abda] Költő, műfordí-

bölcsesség, emberismeret jellemzi. tá. Szegeden abölcsészkaran végzett, 1936-bo~ jelent meg Járkálj csak halálraítélt! Majd everses
• kötetét követte többek között: Lábadozó szél, L1jhold, Válagatatt versek, Tajtékos ég. Munküszol-

Június 19. 1913. Budapest GYURKOVICS MARIA (t1973. október 28. Budapest) [(olora- gálatra hurcalták Szerbíába, majd onnan hazatérőben Abdán megölték afasiszták. Híres költemé
túr szoprán énekesnő. 1937-ben a Rigolettá Gilda szerepében debütált. Ezek után az Opera első nyei a táborból, kalandos utakon hazaiuttotott: Eclogák c. versciklusa.
koloratúr szopránjakénttartották számon. Oratóriumi előadásokon is szerepelt. Igen sak hangle
mez, rádió és televízió felvétel őrzi emlékét.

Június 22. Szambathely WEÖRES SÁNDOR (t1989. ianuár 22. Budap.~st] Költő, műfordí- Mpjus 23. 1904. Nagyvárad PALOTAI BORIS (t1989. Szeptember 12. Budapest) író, köl-
tó, drámaíró. Versei színesek, dallamasak (PI. Bábita, Ha világ rigó lenne) Az Oregek c. vers ét Ka- tő. Az En lapam ifjúsági folyáirat szerkesztője. 1947-53 között a Népszava irodalmi ravatának
dóly megzenésítette. Művei gazdagok képi, érzelmi, gondolati, zenei vonatkozásban. (Magyar szerkesztője volt. Több művét megfilmesítették_ PI. Napsugarak, Én és anagyapám, Ünnepi vacso·
elÜdök, Harmadik, Hetedik, Nyolcadik szimfánia. ra, Kiskrajcár, Nő abarakkban.

Június 23. OLIMPIAI NAP

Június 23. 1926. Beregszász BROCKY KÁROLY (t1970. november 26. ~ondon) Festő.
1951-ben szerzett diplomát muzeolágusként, témája az újkori művészettörténet. Eletútjainak ál
lomásai: Bécs, Párizs, majd 1838-ban Antwerpenen és Hágán keresztül Anglia. Ismert arcképfestő,
mitológiai témájú nőalakakat is szívesen ábrázolt. Olajnak, pasztelltechnikának, és avízfestésnek
egyaránt kiválá művelője volt

Június 25. 1887. Budapest KARINTHY FRIGYES (t193B. augusztus 29. Siófok) író, költő.
15 éves karában írta első regényét, melyben humorérzékéröl, kritikai hojlamárál tetttan9bizony·
ságot. (Cime: Nászutazás a Föld középpontján keresztül) Humoreszk gyűjteménye oz "Igy irtok
ti". Novellás kötetei: Görbe tükör, Együgyű lexikon. Verskötete: Nem mondhatom el senkinek.
Agyműtétje után írta az "Utazás a koponyám körül" c. regényét.

o

I
Az ablak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328



JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI

Gyoma
Vasárnapokon lO-kor, hétköznapokon 18 órakor.

Június l2-én, szombaton délelőtt 10 órakor Jézus Szíve búcsú,
egyben hálaadás a templomtorony megjavításáért.

1999. június

JúNIUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és es~e 19-kor, hétköznap reggel fél
8-kor. Június 6-án, vasárnap Urnapkor délelőtt IQ-kor, kör
menettel, és este 19.

Szent Gellért Iskola kápolnája: Június 20-án, vasárnap
délután 17 óra évzáró Te Deum, egyébként szeptemberig nincs
mise.

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt l O-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este I 8-kor, valamint elsőpéntekenkéntis,
este l 8-kor. A szombat esti mis~ előesti mise, így érvényes vasár
napra. Június 6-án, vasárnap Urnapkor délelőtt8-kor, körme
nette!.
Június 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor Szent László búcsú.
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Szent Jusztinusz vértanú
Lwanga Szent Károly és társai
vértanúk
Szent Bonifác püspök vértanú
ÚRNAP
Jézus szentséges Szíve
Szüz Mária szeplőtelen Szíve
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetes
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Keresztelő Szent János születése
Szent László király
Szent Iréneusz püspök, vértanú
Szent Péter és Pál apostolok

1. Kedd:
3. csütörtök:

5. szombat:
6. vasárnap:

l l. péntek:
12. szombat:
15. kedd:
21. hétfő:

24. csütörtök:
27. vasárnap:
28. Hétfő:

29. kedd:
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Szurovecz Vince esperes úr
tó I érkezett a következő Ievé I:

"Kedves Híveink! Örömmel,
és lsten iránti hálával adom
tudtára kedves Híveinknek,
hogy június 16-án, szerdán
délután 17 órakor kezdődő

szentmise keretében adok há
lát pappá szentelésem 25. év
fordulója alkalmából.
Ezüstmisémre szeretettel hí
vom és váram akedves Híveket
Békésszentandrásra. "

Az esperes úr Hunya község
szülötte. Ezért abban a temp

lomban is hálát ad 25 éves papságáért, ahol az első szentmiseáldo
zatát bemutatta, ezért a Szent László napi búcsút ő fogja tartani.
Endrődön a Szent Imre búcsú főpapja is az esperes úr lesz.

Elsőáldozás

Május l6-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén Hunyán, ala
pos felkészülés után tiz hittanos gyerekjárult első szentáldozáshoz. Az
örömteli napot a mise utáni agapé fokozta a templomkertben.

A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kápolná
jában pedig május 23-án, Pünkösdkor volt hasonló szép ünnep 22 gyer
mek számára. Foglaljuk imáinkba őket.

Mindennap imádkozzuk az Úr imádságát. a Miatyánkot. Ezért most
folytaljuk a Miatyánk magyarázatát, a Katolikus Egyház Katekizmusá
ból:

"AKI A MENNYEKBEN VAGY"
Ez a bibliai kifejezés nem helyet (.,tere!") jelent, hanem létmódot:

nem lsten távolságát, hanem fónségét. A mi Atyánk nem "másutt" van,
hanem "mindazon túl" van, amit mi szentségéből képesek vagyunk fel
fogni. Mivel ő a háromszor Szent, egészen közel van az alázatos szív
hez:

Ezek a szavak: "mi Atyánk, aki a mennyekben vagy" - az igazak szí
vére értendők, ahol lsten, mint templomban lakik. Ezért, aki imádkozik,
szeretné magában látni azt, akit segitségül hiv.

A "mennyek" lehetnek azok is, akik a mennyei világ képét hordoz
zák, és akikben lsten lakik és sétál.

A mennyek szimbóluma a szövetség misztériumára utal, amelyet át
élünk, amikor a mi Atyánkhoz imádkozunk. Az egekben van, ez a lakó
helye, az Atya háza, a mi "hazánk". A bűn űzött ki minket a szövetség
földjéről, a szív megtérése viszont az Atyához a mennybe visz bennün
ket vissza. Márpedig az ég és a told Krisztusban engesztelődöttki, mert
a Fiú egyedül "leszállott a mennyből" és minket magával vitt oda ke
resztje, feltámadása és mennybemenetele által.

Amikor az Egyház ezeket a szavakat imádkozza: "mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy" - megvallja. hogy .,Krisztus Jézusban már a
mennyekbe helyeztetett", (Ef 2,6) és "Krisztussal az Istenben elrejte
tett" (Kol 3,3). Isten népe vagyunk, és ugyanakkor mégis "sóhajtozunk,
mert szeretnénk beköltözni mennyei otthonunkba"(2 kor 5,2):

A keresztények testben élnek, de nem a test szerint. Életüket a föl
dön töltik, de a mennyország polgárai.

Röviden
Mint belső magatartás, az egyszerű és hívő bizalom, az alázatos és

örömteli bizonyosság illik ahhoz, aki a Miatyánkot imádkozza.
Azért nevezhetjük Istent "Atyánknak", mert Isten Fía, aki emberré

lett, kinyilatkoztatta nekünk, aki be beletestesülve a keresztség által mi
is Isten fiai lettünk a fogadott tiúság kegyelme által.

Az Úr imádsága az Atyával, és az ő Fiával, Jézus Krisztussal hoz
minket kapcsolatba, de ugyanakkor minket, magunkat is kinyilatkoztat
saját magunknak.

Az imádságnak, amelyet a mi Atyánkhoz intézünk - kelJ fölkeltenie
bennünk az akaratot, hogy hozzá hasonlítsunk, és hogy szívünk alázatos
és bizakodó legyen.

Amikor azt mondjuk: .,mi'· Atyánk, felidézzük a Jézus Krisztusban
megvalósult Újszövetséget, a Szentháromsággal való közösséget és az
isteni szeretetet, mell' az Egyház által az egész világot átöleli.

"Aki a mennyekben vagy" kifejezés nem helyet, hanem Isten fönsé
gét és az igazak szívében lakozást jelzi. A menny, az Atya háza, a mi
igazi hazánk, ahova tartunk, és ahová már most tartozunk.

Az oldalt összeállí101la: Iványi László plébános



CS. SZABÖ ISTVÁN

kodó, sokoldalúan tehetséges ember, presbiter
javaslatára kezdték el. E szerény híradás kevés
nek bizonyul ahhoz, hogy Papp Zsigmond és kor
társai érdemeit méltassuk. Az ö nevéhez fűzödik

a templom műemlékké nyilvánitása. Szántay
Endre és Herdy Béla gyomaí szűletésű mérnökök
végezték el a szükséges tervezési munkákat.
Papp Zsigmond tervezte meg és gyomai meste
rekkel megépítette a ma is látható csodálatosan
szép, megjelenésében egyedi orgonát. A temp
lom belsö festését is újra "komponálta", a régi
"sokszínű" festést három föszinben hal<3rozta
meg; A fehér a tisztaság, az erkölcsösség, fedhe
tetlenség, az arany az isteni jelkép, s a piros
Krisztus Urunk kiontott vérének jelképe. Lefestés
re került az azúrkék "égbolt", mennyezet az 1200
aranycsillaggal együtt. Idösebb atyánkfiai sokáig
fájdalmasan emlegették ennek "eltüntetését" A
templomajtókat Papp Zsigmond faragta tölgyfá
ból. Javaslatara a torony alatti térben cinterem
került kialakitásra, templomtól temetendö elhuny
tak felravatalozására. A templomkert pusztuló fáit
kivágták és a tervek alapján kialakitották az idö
közben természetvédelmi területté nyilvánitott
még fogyatkozásában ma is szép templom körüli
parkot.
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉpíTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
V. RÉSZ - A templom élete 1938-ig

A templom elsö, 26 változatú orgonáját az én nagyapám, ott törtínt ez meg... " (Elmondta
1854-56-ban épitették a fökapu feletti második Békési Mihály 60 esztendös községi csödörös Bé
karzatba (ez a karzatorgonával együtt az 1938 évi késen 1980-ban. Gyűjtötte Márton László. Megje
renováláskor lebontásra került). Elsö orgonista lent: ln Békés város néprajza. Békés 1983.
kántor Veress Sándor volt. Alig egy évtized múlva Állattartás fejezet - Lótartás 362-63 old.) Nem tu
1878-79-ben - Garzó Gyula akkori lelkipásztor ve- dom, (nem tudjuk) melyik toronyépítéshez köthetö.
zetésével - nagyszabású felújitások kezdödtek Az 1879 évi felújitáskor kapta templomunk a
Halmi Andor békéscsabai műépitész tervei alap- jelenlegi formáját. Ekkor került fel egészen körül
ján. Megemelték a tornyot tiz öllel, ezzel együtt lett "attik fal", melynek külseje kufsteini cementböl ön
30 öl magasságú sugártornyos szentegyháza a tött balluszterekkel díszíttetett. A templomhajó fe
gyomai reformátusoknak. Ez a toronyellátszik a dele J 2 es szibériai horganybádoggal" lett
gyomai határ legtávolabbi zugába. Negyedik ha- befedve. A felújítás után hálaadó istentiszteletre
rangját is ekkortájt öntették az úgynevezett Garzó 1879. november 2-án került sor. Ez évben történt
harangot, amely felszereléssel együtt 40 mázsás, meg a templomtér parkositása is Garzó Gyula lel
ahogy az idös atyafiak mondották; "...ennek Deb- kipásztor szorgalmazására. Ehhez facsemetéket a
recenbe van a párja, tiszta idöbe elhallatszott a békéscsabai Gazdasági Egyesület ajándékozta. A
hangja Ványa alá ... s még Kevi alá iS... "A torony parkositás után a templomkertet ma is látható kerí
sétálójának eddigvaló kökorlátját vaskorlátra cse- téssel vették körül. Erre azért is szükség volt, mert
rélték s a torony megemelésével tüzöri szobát is ki- a templom körül "sokféle rendetlenkedésre" kerűlt

alakítottak. A toronysisakra aranyozott veretes sor. Mint elöbb emlitettem, ekkor még a vásártér is
réztetö került gombbal, egy lapos és egy buzogány itt volt (majd utána piactér), gémeskúttal a temp
csillaggal, zászlóval, villámháritóval. A toronnyal, lom "tövibe". A központi fiúiskola és a templom így
toronyjavítási munkálatokkal kapcsolatosan idekí- egységet alkotott. Ekkor Garzó Gyulát és a gyomai
vánkozik egy ló és kocsis "természet feletti kap- református egyházat méltatlan támadás érte a vá
csolatát" megelevenítö történet, amely a népi rosi elöjáróság részéröl. Ez utóbbi járdát követelt a
hiedelemvilág körébe tartozik; "Mikor a gyomai re- templom és az iskola között, valamint kétsége von
formátus templom tornyát csinálták, a föintézö ta a telek tulajdonjogát az egyháznak, amelyen a

nigyes fogattal hajtatott keresztül a közsígen. Az templom állott. Hosszas pereskedés után az egy- 1938-ban (vagy 1879-ben?) fökapu fölé hom
én nagyapám vót a kocsissa. Ippen akkor tettík fel ház megvédte ösi jussát. Késöbb a kommunista lokzatra festett bibliai idézet; "Jöjjetek én hozzám
a torony tetejire a gömböt, ott dógozott egy ács. vezetök egy tollvonással "érvényt szereztek" a jár- mindnyájan (Máté.xI;28.) helyett ma; 'Te ben-
Ahogy halad nígy lú, szip takarosan a templom danyitásnak s befalazták az elkobzott iskola temp- ned biztunk (90.zsolt.;1.) zsoltár idézet látható.
fele, nevet az ács a torony tetejin. A lovak a temp- lomho?: vezetö kapuját is. 1944. október 6-án délután az Endröd felöl
lom elött megtorpantak, se té, se tova. Nagyapám 1937-ben újabb nagyszabású felújitás vette bevonuló szovjet-orosz Vörös Hadsereg páncélo
elkeszte üket szólongatni, majd ótán ülni az kezdetét. A munkálatokat Papp Zsigmond gazdál- sai toronylövegeiböl több lövést adtak le a torony
ustorral, de nem mentek egy ta- r-~~~---~---~-~~------------...... ra, s templomra, így a tornyot és a
podtat se, csak táncoltak templomot több súlyos találat érte
egyhelybe. Felnizett nagyapám a Ezt is túlélte a templom és közös-
torony tetjibe és kijátott; engedd ség I

el a lovat hé! Az meg csak neve- A templom túlélte, de a temp-
tett; Milyen kocsis vagy te hé, Iomhoz tartozó közösség nem élte
hogy nem tucc hajtani - mondta' túl az 1948-ban bekövetkezett kom-
az ács. Erre nagyapám meghara- munista elnyomást. Öreg, elhagyott
gudott az ácsra, mégeccer temetöinkben pihennek hitvalló
felkijátott; ereszd el a lovat hé! Az öseink. Mi, hajdani fiatalok, kik e
meg csak tovább nevetett oda- templomban tettünk-vallottunk hitet
fenn. Erre nagyapám kivette az öseink vallására, elszéledtünk a vi-
űlís alúl a pájinkás korsót oszt lág minden tájára. Volt, kiket elül-
szíjjeltörte a kocsirúd vig in. Abba döztek, volt kit a "megélhetés" utáni
a pillanatba' leesett az ács a to- kényszer vont el. Elpusztult a hajda-
rony tetjirűl. Nem hótt meg ni erös parasztpolgár fenntartó kö-
mingyán, mer' a kerülöbe zösség, miután kiforgatták
felakatt, de csúnyán összetörte vagyonából, megélhetési lehetösé-
magát. Még egy hónapig ilt, ótán geiböl.
belepusztult. Gyomaí gyerek vót
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Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.

Telefon: (66) 386-578

Corvo Bianco Schuh Bt.
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Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás



1999. június,
ORVOSI TANACSOK

ASZÁJÜREGDAGANAIO[< MEGELŐZÉSÉNEl<
LEH ETOSEGEI

1998·ban Magyaror·
szág a fej- nyaktájék
rosszindulatú daganatai
okozta halálozásban va
lamennyi országot meg-

../' előzteI

Aszervezetet érintő

különböző lokalizációjú
daganatok kialakulásá·
nak pontos okát, mecha
nizmusát, gyógyításának
biztos módszerét ma még
nem ismerjük, Atudomá

nyos kutatások azonban komoly eredményeket hoztak: pl.
számos rákkeltő anyagot és behatását sikerült azonosítani.

Kimutatták, hogy ezek a behatások összeadódhatnak
és azt is, hogy helyes életmóddal jó részük elkerülhető, Rövi·
den összefoglalom azokat a tényezőket, amelyek elősegítik

a szájüregi daganatok kialakulását:
1. Könnyel elkerülhetö daganatkeltö tényezó1<:
- Dohányzás; a dohányzás füstje több, mint négyezer

vegyületet tartalmaz, amelyek közül három-négyszáz rák
keltő!! Ezek részben gázok, részben kátrányanyagok, Több·
ségük a papír elégésekor keletkezik, mások a
dohánylevelek permetezőszerei, aroma-, íz·, és pácanya
gok. Adohányfüst a szervezetbe jutva irritáló, toxikus, és
rákkeltő hatást fejt ki.

-Alkoholfogyasztás; segíti az emésztőrendszerbe jutot1
rákkeltő anyagok felszívódását. Elsősorban májkárosító ha
tása révén csökkenti a szervezet méregtelenítő, és az im
munrendszer működését. Akrónikus alkoholisták éhezése,
és higiénés elhanyagoltsága is kedvez a daganatképződés

nek,
- Konyhatechnológiai hibák; túlzott mennyiségű füstölt

élelmiszer, tartósírószer, élelmiszer-adalékanyag, mosatlan,
növényvédő szerrel kezelt zöldség, gyümölcs, rendszeresen
túl zsíros és fűszeres ételek fogyasztása,

· Túlhajszolt, mozgásszegény, stresszel teli életmód,
· Szájhigiéné hiánya, szájüregi mechanikus irritációk:

törÖt1, vagy élesre kopott fogak, lepedék, régi rossz fogpót
lások.

2. Nehezen elkerülhetö daganatképzö ténye
zóK:

· Környezeti ártalmak; levegőszennyezés, vízszennye
zés, zajártalom, napsugárzás, ionizáló háttérsugárzásból
adódó kockázati tényezők,

· Genetikai tényezők; néhány daganattípus családi hal
mozódást mutat, és összefüggésbe hozható bizonyos geneti
kai hibákkal.

Afelsorolás nem teljes, csak az acélom, hogy végiggon·
doljuk, melyek azok a tényezők, amelyek a mi életünkben
szerepelnek, és amelyeket el tudunk kerülni. Ezek ahatások
összeadódhatnak, és nem mindenki egyformán érzékeny
rájuk, Figyelni kell szeFvezetünket, és részt kell venni
rendszeresen szürövizsgálatokon! Arákképződés az
esetek nagy részében lassú folyamat, és szűréssel a korai
stádiumú daganatok, illetve a rákkeltő úgynevezett

~.~rr.~~~~:lI praeconcerosus-állapotok felismerhető és gyógyíthatók.
Dr. TÖRÖK ANNA
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Volt idő, amikor emlékeztünk rájuk...
88

Már i917-ben az ország- hadifoglyokat mészároltak le
gyCilés ~Ihatározta. egy törvény 1944. októberében

meghozatalát arról, "hogy a há- Körösszegapátiban.
ború ban a hazáért küzdő hősök Régóta tudok a szörnyűsé-

emlékét megörökítse." Ám en- ges esetről, de csak az elmúlt
nek a gondolatnak a megvalósí- napokban voltam a helyszínen
tásám a háború elvesztése, majd Kovács Károly tanár úr segítsé-
a vörös terror következtében géveL és kíséretében. Együtt
nem kerülhetett sor. mentünk ki a tett helyszínére,

Csak a békeszerződés után Körösszentapátiba, ahol beszél-
születhelelt meg a lÖI'vény gettünk Tarsoly Andrással, aki
(1924. XIV. Tv.), amely május 17 évesen részt vett az áldoza-
utolsó vasárnapját a Hősök Em- tok elhantolásában. Ö mondta a
lékünnepének, és nemzeti ün- következőket:

nepnek nyilvánitja. A ,,1944 október I6-án péntek
végl'ehajtásáról szóló elnöki délután 17 óra körüljöttek be az
n::ndelet előírja: oroszok. Azt nem tudtuk, hogy

"Ezen a napon a hősi teme- a foglyok hol estek fogságba. A
..,-,c-A,,",,'. ~'·''''.'o\'i

tökben, avagy erre alkalmas he- '.;",·~r..l:':'l{.";';'.1 szemben lévő parasztház pincé-

Iyen ünnepélyt kell tartani. A jébe zárták őket (A fényképen

nemes áldozatkészség megnyil- látható a házI) Péntektől vasár-
vánulásának mértékéhez képest napig tartották fogva őket, ami-
ezen a napon a hősök emlékmű- L..1.....;....~~.II:;.t.~lIIIZ!I~b.-~ kor történt a kivégzés. Nem

veit meg kell koszorúzni, illetőleg síljaikat fel egyszerre, hanem csoportonként találtunk rá
kell díszíteni ...Ott, ahol a körülmények megen- juk, amikor szóltak, hogy menjünk sírt ásni. Én
gedik a Magyar Királyi Honvédség és vala- is ott voltam és segítettem összeszedni a halotta
mennyi fegyveres testület az ünnephez kat. [7 éves voltam akkor. Láttuk, hogy mind
megfelelő erejű osztagot rendeljen ki. Az ün- egyiküket hátulról lőtték le. Somogyi Lajos
nepséget lehetőleg a tanuló ifjúság részvételé- nevezett egyén, aki katonaviselt volt, szedte
vel kell tartani. Az ünnepélycn a hazafiság össze a "dögcédulákat", de tíznek találták meg

jelentőségétés ezzel kapcsolatba a világháború hozzátartozóit, Somogyi él1esitette őket. Nagy
folyamán tanúsított önfeláldozó magyar hősies- felháborodást és félelmet keltett a faluban ez az
séget kell méltatni." eset. Arra is emlékszem, hogy a sír nem vo [t

Isten kegyelméből nagyon sokan vagyunk mélyebb, mint 60 cm. Ezél1 márciusban kiástuk

még, akik részt vehettünk ezeken a felemelő ün- őket és a temetőbe vittük szekérrel, ahol is

nepségeken. még láthattuk a díszmenetben el- nyugosznak. A shjukat ma is gondozzuk, s aki

vonuló különböző alakulatokat. A leventék. a ket be tudtak azonosítani azok nevei szerepeI
frontharcosok felvonulásaiL akik bajtársaikra, nek a hősi emlékművön is."
illetve apáikra emlékeztek. Fejezte be tÖ11énetét Tarsoly András. Majd

Felemelőek voltak ezek az ünnepségek. a jegyzőnő mutatta be a készülő "Hősök köny
Emlékszem arra is, hogy ilyenkor kegyeleti sta- vét", ahol díszkötésben, fényképpel örökítik
fétafutásokat rendeztek, melyek az emlékmünél meg a hősöket. Dicséret és elísmerés illeti a he
fejeződtek be. Iyi Önkormányzatot, a köröszszegapáti lakoso-

Azt tudjuk, hogy az előző rendszer miért tö- kat azért a kegyeletért, amelyet e hősi halottak
I'ölte el ezeket az ünnepségeket, hiszen hősi ha- iránt tanúsítanak ennyi idő táv!atából.

lottainkat háborús bűnösöknek minősítették. Ezt a Hősök Nap-i megemlékezést ajánlom
Csak azt nem értjük, hogya rendszerváltás mi- Koppányi Imre örmestemek, szeghalmi gimná

ért nem állította vissza ezt a kegyeleti ünnepna- ziumi tanár úr és 18 hősi halott társának kegye-
pot?, bar néhány helyen már megtartják. lettel, név szerint: Kun Mihály, Lengyel László,

(Kisújszallás l ) Hugyik Lajos, Szerelmesi János, Tóth Lajos,

Ez évi Hősök Napjan szeretnék megemlé- Berényi Janos, Szarka László, Terek Ernő, Do-

kezni arról a kivégzett 18 halottról, akiket a "di- bozi Lajos és 8 ismeretlen társuknak: .
csöséges vörös hadsereg" katonái, mint VASZKO ANDRAS
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... aki a 116 éves Kner Nyomda igazga

tója, immár hetedik éve. A város tízéves ün
nepségén Önt a város és a testület
kitüntetésben részesítette. Gratulálunk igaz
gató úr a Városunk folyóirat szerkesztősége
és olvasói nevében. Jó egészséget, további
sikeres munkát kívánunk.

Az Ön vezetése alatt a Kner nyomda
olyan eredményeket ért el, amit méltán rep
rezentál az évről-évre elnyert Guttenberg
díj, valamint a "Szép könyv-verseny"-en a
"kiváló könyv" minősítés, amit évenként
10-15 itt készült könyv is elnyer.

Jóleső érzéssel, sőt városunk nevében
büszkeséggel írjuk le, hogy hét év alatt a
nyomda majdnem tízszeresére növelte árbe
vételét, miközben a 200 fős létszámát stabi
lan megtartotta. Beszélgetésünk során
megtudtuk, hogy folyamatban van az üzem
"ISO 902" minősítése, ami cím ma már elen
gedhetetlen akár a belföldi, akár a külföldi
piaci versenyen. Az az üzem, amely el tudja
érni az "ISO" minősítést, az biztosan
megállja a helyét a 21.-ik század éveiben is
hiszen a technológia elvárt szintű fejlettsé~
ge, az adminisztráció szabályozottsága gór
cső alá kerül e minősítés során.

Az olvasóknak mindenképpen el kell
mondani, hogya beszélgetés során egy
olyan vezető és ember képe bontakozott ki,
aki a munkájában, vezetési stílusában kö
vetkezetes, megfontolt, konkrét közép, sőt

annál hosszabb távlati koncepcióval rendel
kezik, és nemcsak az általa vezette üzemet
illetően, hanem a város jelenét, jövőjét ille
tően is !

A kultúra, az oktatás jövőéért aggódó, de
tenniakaró, gazdasági-műszaki szakember,
akinek példaképe az a Kner család, aki sokat
tett a településért is. Csak egyetlen példa, a
Kner család jótéteményiből : Kner Izidor sa
ját kezűleg, magról nevelte azokat a hársfá
kat, amelyet önköltségi áron (8 fillér/db)
eladott a helyi előjáróságnak azzal, hogy
ezeket a hársfákat a hősök em lékére ültessék
el, remélve, hogy több száz éven át élhet ez a
fafaj ta, ha az utókor megfelelően ápolja, és

védi. Régi álma Papp Lajosnak, hogy ebben.. .. .. .
a városban hozzák létre az orszáaosan sőt tobbek kozott a vandot' könyvkötészet mes-
európai szinten is egyedülálló ny~md;mú- terségét is. . . .
zeumot. Ennek a tervnek a meavalósításá- A beszelgetes soran többször kiléptünk
hoz azonban széleskörű, városi ö~szefogásra g.ondo.latba~ a nyomda fal~i köz? I, és a váro
lenne szükség. Kétségkívüli tény, hogy ez a s~ elkepz~J~s.ek, a v~ros lmnevenek öregbi
látnivaló a város idegenforgalmára pozití- t~se, a kozJo szolg~lata volt a beszélgetés
ven hatna. Sajnos eddia méa nem talált kel- targya, de ehhez varosszerte erősödnie, és
lő támoaatásra a' aond~lat ~de az iaazaato' terjednie kell a közjó szolgálatának, hangsú-

~ ::> , ::>::> I . . .
még nem adta fel a meavalósítás álmát. yozta az Igazgato ur.

Megtudtuk, !way ~ 7 éve ideköltöző Mivel is lehetne zárni ezt a beszélgetés-
Papp család, ma ~ár biztos abban, hogy ről szóló tudós.itást? Azzal ajóleső érzéssel,
véglegesen telepedtek le, jól érzik magukat, h~gy szerencses a. Kner Nyomda és a dolgo
hisz sok a tennivaló mind a nyomdában ZOl, valamll1t a varos, hogy 7 évvel ezelőtt

mind a városban. A Kner hagyomány köte~ egy olya~ ember l~erült a vezetői po.sztra, aki
lez. vallja az iaazaató úr és örömmel újsá- SIkeres. Es ml a SIkerének a titka? Ert az irá
golta, hogy ~ Kner ~salád élő tagjai nyításhoz, megvan ~ szakmai t.udása, tisztel i
ellátogatnak Gyomára idén aua. 13.-án I(ner az emben, szeretI vat'osat, lakohelyét, és tu
Imre I OO.-dik születésnapja tí~zteletére ren- d~s, önbizalom, fele~ősségérzet, tettrekész
dezett kiállítás alkalmából. Az októberi seg, szorgalom, tisztesség, erkölcs a
frankfurti nemzetközi vásáron is (idén Ma- vezet.és.ének. a~apelve. M~ltán nyerte el a véÍ
gyarország lesz a vásár díszvendége) ott lesz :os kltü~lteteset Papp LaJOS a Kner Nyomda
a Gyomai Kner Nyomda ahol bemutatják 19azgatoJa. ". .

, CSASZARNE GYURiCZA EVA

A nyomda legújabb beruházása a digilális nyomlatás eszközei, mdy már a 21. századot rcrrczcnlálja

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 2.

Tdefon: 66/386-891
66/386-251

A TURUL CIPÖBOLT

Új helyen: Gyomaendrőd. Fő út 204

(A Gyógyszertár mellett)

Megújult választékkaL bevezető ám

kon kínálja termékeit.

VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

MINDENT EGY HELYEN
'?'"APIKTOR BOLTBAN! /:.

Gl,Jomaendrőd. Fő út 204. ~ "
(Telefon: 66/386-611) /~'i

~

KaphatóK:
-Festékek. lakkok. ecsetek.

- szerszámok. csavorok. szegl?-k.
- ragaszták. zárak. vasalások, és linóleumok

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ
RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ
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Az ünnepség ünnepi l11isévei kezdödötr. K<ir. hogy kevesen érezlék fonlosnak ajelenlétet

Rózsahegyi Napok
Az ünnepség 2 napos, hiszen ennyi program

nem is férhetne egy nap 24 órájába sem.
Az első ünnepnap főleg az iskolásoké, kicsik

és nagyok vetél ked nek, bemutatják tudásukat. és
együt, öl'ülnek sikereiknek. Ünneplőben az isko
la és növendékei, tanárai. Izgalommal gyülekez
nek a gyermekek a meghirdetett ún. I'endhagyó
tanítási órákra, miután befejeződött a "Ki tud
többet Rózsahegyi Kálmánról" címií vetélkedő.

A délelőtti tanitásl"a .J"endhagyó" jelző azért is
jogos. IT.crt a diákok saját maguk döntik el, hogy
melyik tanítási ól'án vesznek rész\. Idén is eljöt
tek az iskola volt növendékei, - akik sikeres üz
bcmbereL utazói" tanárok, stb. hogy
megtartsák volt iskolájukban a 2 x 45 perces órát.
Itt volt többek között Kovács Zoltán matemati
kus. Dr. Papp Sándor történész. Sztanyik Endre
rendszerszel·vaő. Gil'icz László utazó, de felejt
hetdlen élményCt órát tartott Vaszkó Irén és Már
ton Gábor nyugdíjas tanál' is. Az ünnepség
~'t1landó díszvendége Abóczkyné Rózsahegyi
Marika, aki nélkül szinte elképzelhetetlen lenne
az ünnepség sorozat. Az iskola névadójának uno
kája, Marika, aki Amerikában él, a z Ő ól'áján a
gyermekek az ottani világ kulturális, társadalmi
életét. szokcísait hallgatták nagy- nagy figyelem
meL Minden előadó órájáról nagy-nagy lelkese
déssd meséltek a gyermekek. még az esti
tábonllznél is lehetett itt- ott hallani a délelőtti.

vagy a délutáni sport program élményeiről, Az
első nap déli órájában volt a vetélkedők ered
ményhirdetése.

Ezen az ünnepségen a város alpolgármestere
is köszöntötte a jelen lévőket. diákokat, nevelő

ket. vendégeket és a gyermekek nem kis örömé
re átadta az endrődi településrész önkormányzati
képviselőinek ajándékát egy Music Centel·-t.
Délután megkoszorúzták a Rózsahegyi emlék
táblát a Tájházban, és este nagy tábortllz mellett
énekel tek. beszélgettek a nagyszámú résztvevők.

Az EndrődiekBaráti Köre Egyesület tagjainak találkozója

Ma már elmondhatjuk, hogy hagyománnyá nferálta, hanem ismel1ette is a szerzőket. előadó

vált, hogy az Endrődiek Baráti Köre május végén kat egyaránt. Nem vállalkozhatunk arra (mert
a Rózsahegyi napok keretében tartja éves rendes úgy sem sikerülne) hogy visszaadjuk az ünnep
közgyCtlését, és egyben ünnepélyes találkozóját. ség hangulatát, de meghatóan szép volt hallani

Az Endrődiek Baráti Körének ünnepsége a Paróczai Gergely tanár úr fiának, Paróczai
második napon. május 22-én, az ünnepi szentmi- Grécinek a verseit, amil Dusa Katalin, a Békés
sével kezdődött. Megllatóan szépen szólt az or- csabai Körös Főiskola tanulója csodálatos tolmá
gona, kántor urunk Tóth Mihály úr zengő hangja csolásában hallhattunk. Az iskola
nem kis gyönyörüséggel töltött el minden legfiatalabbjainak (3.-dik osztály) énekkara. és a
ott lévőt, Iványi plébános llr szentbeszédében szólót éneklő kicsi lány könnyekig meghalOlla a
hangsúlyozta, hogy milyen fontos az hogy az em- hallgatókat, Az énekkart vezényelte Takácsné
ber visszatérhet szülőfalujába, ahová mindig szí- Rojík Gizella tanárnő. A Gyomaendrődi Zeneba
vesen hazaválják, és az hogy ide visszatérnek az rátok kórusa ismét az egyik fénypontja volt ün
endrődiek, ebben szerepe lehet annak is, hogy az nepségünknek. Külön köszönet illeti Erdeiné
endrődi templom tornya, a hazai harangszó haza- Mucsi Márta karvezetőt és a kórus tagjait, az el
hív minden máshol élőt, A misét a baráti kör, és a hunyt Tímár Máté emlékének szóló Bach mű elő

Rózsahegyi család élő és holt tagjaiért ajánlo\1uk adásáél1 is. A kórust zongorán kisérte a
fel. Dévaványai Zeneiskola tanára Tóth Veronika. A

Ezt követően a Rózsahegyi iskola aulájában következő vers szerzője: Endrődi Szabó Ernő,

frissen sült meleg kaláccsal ( a Kert Kivi Kft-nek (aki tragikus körülmények közön született, hi
köszönet érte) vártuk a vendégeket. Az ünnepsé- szen édesanyja az ő születésekor halt meg)
gen elsőként megemlékeztünk az elmúlt évben "Anyám" cimű versét Timár Sarolta, az iskola
elhunyt tagjainkrói: Dr. Szujó Erzsébet. Hunya volt tanulója, ma a Debreceni Kossuth L. Tud.
László, Szabó Ernő, Hornok Elekné Debreceni Egyetem magyarszakos hallgatója adta elő. Saci
Mária, Gellai lstván és Timár Máté emlékére egy a tőle megszokott lírai hangon tolmácsolta hilele
perces néma felállással tisztelegtünk. sen a vers szivszoritóan szép hangulatát. Hege-

A polgármester úr, Dr. Dávid Imre köszön- düs Boldizsárné endrődi népdalokat, és
tötte ajelenlévőket, és ezzel meg is kezdődön az balladákat, énekelt szép csengő hangján. Gergely
ünnepség. A ,,városunk" folyóirat nevében Csá- Ágnes :" Szerepcsere .,cimCt vel'sét nagyon nagy
szár Ferenc virággal köszöntötte Rózsahegyi Ma- sikerrel adta elő Kiss Katalin, aki a Csorvási Ált.
rikát. és átadta az a könyvet, amiben Iskola tanárnője. Gyönyörködhettünk az iskola
összegyüjtöttlik a Rózsahegyi Kálmán 1926. évi szóló énekeseinek müsorában is, akiket Mészá
amerikai útjának beszámolóját. amit a Pesti Nap- ros Erzsébet tanárnő készitett fel, népdalokat
ló folytatásokban lehozott. A müsor prózai ré- énekelt: Kovásznai Nóra, Szekercés Adrienn és
szén csak endrődi születésCt irók. költők versei Vaszkó Barbara. A műsol1 Márton Gábor tanár úr
hangzottak el, amelyeket a Rózsahegyi iskola anekdotái, és Hegedüs Boldizsárné dalai zál1ák.
volt növendékei adtak elő. A műsorvezető Hunya Elekné, a 2. sz. Ált. iskola rajztanára
Hornokné Németh Eszter tanárnő. aki nemcsak nyitotta meg a festménykiállítást. Endrődi Szabó

k Zoltán (akinek édesapja volt Szabó Elek tanál' úr)
o festményei igen nagy tetszést arattak. Nem cso

da, hiszen nagyon sok helyi vonatkozású képben
gyönyörködhettünk. Az endrődi templom, a táj
ház, az öregszőlői tanyák, Hajcsár Imre, a Körös
part, a holtágak, Hunya András endrődi biró.
hogy csak néhány képet emlitsek. A mCtvész je
lenleg a Körös Főiskola tanára Békéscsabán. A
kiállítás sikerét méltán reprezentálja, hogy na
gyon sok kép talált gazdára. A bevétel egy részét
a Honismerti Egyesületnek ajánlotta tel a mű

vész, és a Tájháznak adományozta az egyik leg
szebb képét, amelyen Hajcsár Imrét, Endrőd

nevezetes, és jellegzetes alakját örökítette meg.
Ezután, már meglehetősen éhesen érkeztünk a
Dombszögre, ahol jó hangulatban fogyaszthattuk
el az ebédet, volt birkapörkölt is. Ebéd után az
endrődi asszonyok által sütött tinom sütemények
következtek. A polgármester úr az ebéd előtti po
hárköszöntő keretében ismét köszöntötte a jelen
lévőket, és köszönetét fejezte ki az ünnepség
rendezőinek: Ladányi Gáborné iskola igazgató
nak, Császárné Gyuricza Éva titkárnak, és
Hornokné Németh Eszternek, a Honismereti Kör
vezetőjének, és mindazoknak, akik közreműköd

tek az ünnepség sikeres lebonyolitásában. Szép
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Emlékezzünk
Trianonra!

Talán, ha jobb szót,
Megértést kapnának,
Akik mindezekre
Épp mitó1ünk vágynak,

Az a hely, hol élünk,
Kicsit szebbé válna,
Több lenne az öröm,
Általunk. Talán ma.

Bukva Csilla

Néha volna erőnk,

Magunkat felfedve,
Embertárs érdekét
Venni figyelembe,

Talán, ha még jobban
Figyelnénk egymásra,
Észrevennénk máson,
Ha valami bántja,

TALÁN HA...

1920június4.' Las
san SO éve, hogy Ma

gyarország ezeréves

területét halálosan meg

csonkították. Azóta a

magyarság milliói a ki

sebbségi sorsjogfosz

tott világában élnek A

Második világháború alatt visszacsatolt magyarlakta területek lakói egy

újabb "Trianon" eredményeként még embertelenebb sorsra jutottak.

Bácska vérbosszúja, Kárpátalja "malenkíj robot"-ja, Szlovákia kol

lektív bünösségi törvénye, az erdélyi bosszú csaknem teljes pusztulásu

kat jelentette.

Reméljük, hogyakibontakozóban lévő Egyesült Európa meghozza

egyenjogú életüket! Adja Isten, hogy úgy legyen!

Pál Jánosné
VáJ'osi Családsegítő Központ megbízott vezetójl'

A győztes irodalmi mű:

A VÁROSI DROGPREVENCIÓS
MUNKACSOPORT HÍREI

Drogprevenciós nap aSportcsarnokban.

A gyomaendrődi munkacsoport által megpályázott és meg
nyert drogprevenciós napot május 6-án rendeztük meg a Városi

Sportcsarnokban.
A diákoknak előadás előtt 20 kérdésből álló tesztet kellett kitöl

teni, amit igen jó eredménnyel végeztek el. Négy 19 pontos és hat
18 pontos eredmény született. A helyezetteket csokoládéval jutal

maztuk. A teszt kitöltése után meghallgatták a diákok Zsankó
László rendőr őrnagy előadásáta drogokról és azok káros hatásai

ról. A város minden iskolájából jöttek fiatalok mintegy 550-600-an

vettek részt a rendezvényen.
Ez úton is köszönetet mondok az iskolák vezetőinek,hogy di

ákjainak lehetőséget adtak a részvételre.

Rajz és irodalmi pályázat eredményhirdetése.

A Városi Drogprevenciós Munkacsoport és a Magyar Vöröske

reszt Területi szervezete rajz és irodalmi pályázatot írt ki az egész

séges életmód témakörben. A pályázatok kiállítása és díjazása a

Katona József Művelődési Központ által szervezett Természet

gyógyász napon történt. A rajz kategóriában általános iskolás kor

osztályban első lett Samu Szimonetta, második Varga Emese, és

megosztott harmadik díjat kapott Sárközi Noémi, Tokai Gréta,

Dinya Anna. A 15-18 évesek kategóriájában első lett Nótári Krisz

tina, második Nótári Péter. Az irodalmi kategóriában első lett

"Bukva Csilla, második Samu Szimonetta. Köszönjük a beérkezett

pályázatokat és gratulálunk agyőzteseknek

VfÍiloSOtll{

Kötetlen beszélgetés ebéd tájékán

A rendezők, szervezők nevében:
Császárné GYt.!!:icza Éva

számmal összegyűltünk, habár sokan hiányoztak, de majd legközelehb,
újra, ugyanitt találkozunk!Búcsúztunk sokaktól ebéd után, hiszen a dél
utáni gálamüsorra általában már csak azok maradnak itthon. akiknek van
hol megszállni.

Délután közel 3 órán át mutatták be a Rózsahegyi Áll. Iskola tanulói
igen színvonalas műsorukat, megtelt a MClv. ház nagytern1e. Eljöttek a
szülőkön, rokonokon kívül a város képviselői, intézményvezetői, néhány
vállalkozó, és természetesen Rózsahegyi Marika és kis családja. Szokás
szerint a könyvtárban késő éjszakába nyúlt a baráti beszélgetés, és nótá
zás.

Név nélkül köszönet mindenkinek, akí közreműködött a két nap sike
rében. Köszönet mindazoknak, akík eljöttek közénk, akik elfogadták
meghívásunkat.

1999. június

I-iomokné Németh Eszter, Dr. Dávid Imre polgármester, Ladányi Gáborné igagazgató
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HÍREK ERDÉLYBŐL Szülőhelyem: a Körösök völgye

ÖSZ
Bénult levél a meztelen faágon,
Humusz-dunnákon alvó harmatok.
Bokrok közt kopott ruhában
Didergő szellő andalog.

TÉL
Süvöltő hó a néma tájban,
Kuppogó fákon jégszemek,
Hullámvirágok tarka láza
Vonagló fagyban szendereg.

NYÁR
Faluharangszó fúrdik a tóban.
Puszta magányban gém kuporog.
Szélmalom olvad nap-suhatagban,
Csónakom alatt nád mocorog.

Ez volt a címe annak a nagyhatású kiállításnak, melyet a gyomai Dió
szegi Bíró Ilona, "Iona" tárlatának adott. A helyszin, már nem először a
budapesti Gellért Szálló Tea szalonja volt. Az ünnepélyes megnyitóra
május 9-én került sor. A bemutató egyben mindig kulturális esemény is.
hiszen Boór András elmaradhatatlan költeményei újra és újra megihletik
Lona festményei, de soroIhatom a művészeket; Barna István magán
énekest Hegedűs Valér zongoraművészt is. akik meghitté varázsolták a
délutánt. Baics Imre a Gellért Hotel h. igazgatója megnyitójában utalt
arra, hogy immár 10 éve rendeznek in táraitokat a magyar művészek ré
szére. Megnyitó szavai után a kiállítás képeit Muladi Brigitta művészet

történész méltatta ezekkel a szavakkal: "Az a tény, hogy Lona, Diószegi
Bíró Ilona ma nyíló kiállítása, tárlatai sorában a tizenhetedik, már önma
gában is mutatja művészi sikerét. Finom harmóniával átszőtt képein kí
vül Lona nyitott egyénísége, emberi taltása egyre bőviti híveinek kört:t. s
az alkotásba vetett hite festményeinek számát... Mai kiállítása művészeté

nek csak egy szeletét tárja elénk, kedvelt műfaja a tájfestészet megnyilat
kozásán át. Műveiből az őt körülvevő t:rintetlen természet őszinte

csodálata árad, s a hagyományos halászat, vadászat tisztelete, amely
Gyomaendrődönmég ma is az élet része. De nemcsak a természetet, a vi
rágokat, az állatokat ragadja meg ecsetjével, de különös atmoszft:rákat
teremt, színek bravúros használatával új világot tár fel előttünk. Művé

szetének csak egy szelete ez a tárlat, mégis nagyon gazdag. A megélt táj
élmény művészi képzeletén átszőve merőben új kompozíciókéntjelenik
meg.~'

E bevezetést követően a művészettörténész Lona egyes képeit kü
lön-külön is elemezte.

"Nemcsak formában, szinei ben, hangulatában, de hőmérsékletben is
jelen van a táj változása Lona munkáiban. A "Tavaszi zsongás"-on az ép
pen lombj ukat bontó partmenti füzfák törzsein átsejlő korai napsugár.
áhított. meleg fényében, vagy az "Olvadás" című képen folyó menti jég,
hó szemünk láttára adja meg magát és zsugorodik egyre, az "Útmenti
fák" a bal felső sarokból előretörő, hirtelen felszikrázó sugarak melegé
ben állnak szikáran. Lona művészetének finomságát támasztja alá a
"Landolás'·, ahogya meleg-barna alkonyi tájban a vadkacsák nehézkes
alakja légiessé finomulva jelenik meg. Apró gyöngyszemek Lona mCivei
közt a "Téli reggel", és a '·tél sejtelmes, finom alkotások".

Tudósításom végén álljanak itt Boór András költő verssorai idézve az
évszakok hangulatát. me ly a költő szavaival ugyancsak ecsetvonásokká
rajzolódnak bennünk:

TAVASZ
Város ölén ébredő

ezüst falak.
Futok feléd.
Naptornyok bólintanak

STARK LÁSZLó L.- ----.J

VARADINUM
'99.

" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly,J925.

"Kongresszus a folyamatosságért, de a változásért is"
Amint az a magyar sajtá is megírta, Csíkszeredán tartották meg az RMDSZ VI. Kong

resszusát, mely hivatva volt eldönteni, ki lesz az RMDSZ elnöke, de akongresszuson még sok
más fontos határozat és döntés született.

Az eredmény: Markó Béla maradt az elnök 174 szavazattal, kihívója l(jncses Előd ma
rosvásárhelyi ügyvéddel szemben, aki 157 szavazatot kapott.

Sak szó esett akulturális- az egyéni- és területi aulonómióról. Ekérdéskört boncolgatták
aküldöttek. Sokan bírálták, hogy az RMDSZ miért lépett be akoalíciós kormányba, mivel el
képzelései hiába szerepelnek aközös kormányprogramban, azokbál csak nagyon kevés va
lásult meg. (Kincses Előd szerint csupán lO%!) Markó Béla elismerte etényeket, de az volt a
véleménye, hogy valami elindult, és a pozitív folyamat folytatódni fog. Ugyancsak Markó
Béla fejtette ki határozott véleményét az un. kettős állampolgárság kérdéseiről. Szerinte, ha
a kettős állampolgórság hozzásegíti az itteni magyarokat ahhoz, hogy szülőföldjükön ma
radjanak, akkor ez elfogadható és jó megoldós lenne, ha viszont e/indílana egy kivándorlósi
folyamotol, akkor nem lehet ez a megoldás. Sok szó eset! oz oktatásról, az önálló magyar
oktatási hálózat kiépítéséről; oz óvodától az egyetemig, így az önálló Bójai egyetem visszaál
lításáról is. Romániában több mint 407 ezer egyetemista tanulf ebből csak 16 ezer magyar
nemzetiségű (3. 9%), de ebből is csak 3ezer tanul magyar nye ven! Ezekből aszámokból is
látható, hogy román hatalom továbbra is folytatja kirekesztő asszimilációs politikáját. Aven
dégek, magyar pártok képviselői közül kiemelném Dávid Ibolya igazságügy miniszter
asszony köszöntőjét, aki előadásában kidomboritoffa, hogya 150 éves török hódoltság ide
jén Erdély őrizte meg omagyar államiságot, amagyar nyelvet és kultúrát, és még odiplomá
ciából is példát mutatot! a maradék Magyarországnak és Európának.

AVI. I\ongresszuson több ponton módosítoffák az Alapszabályt, és az új programot is el
fogadták. Igy pl. növelte az ifjúsági szervezetek szerepét, továbbá kihangsúlyozták o civil
szervezetek fontosságát, melyek 15-30%-ban vesznek részt ezután adöntéshozatalban is.

Németh Zsolt amagyar külügyminisztérium politikai államtitkára, aki a FIDESZT-t kép
viselte akongresszuson a következőkbe összegezte véleményét: /I Az RMDSZ kongresszusán
bebizonyosodott, hogy oromániai magyarság érdekvédelmi és közképviseleti szervezete po
litikailag felnőff, és képes volt felülemelkedni a belső vitákon. Atanácskozáson sok fontos
dokumentum született a délszláv világról, a kormányzati szerepvállalásról, valamint o ki
sebbségi kérdésekről, amelyek útmutaták lehetnek mind oromániai magyarság, mind a ro
mániai többségi társadalom és politikum számára."

Május 2-án, vasárnap, újbál megkondultak a harangak a nagyváradi Bazilika nagyha
rangjai, hívták a hívőket a Szent László ünnepi szentmisére és körmenetre, mely ezúttal is
felemelő volt, egyúttal aVaradinum '99 befejező napjára, ünnepére. Gyönyörű tavaszi nap
volt. Dr. Mayer Mihály pécsi megyés püspök celebrálta amisét. Beszédet mondott Tempfli Jó
zsef és Tőkés László. Akörmeneten ismét Szent lászló hermáját hordozták a hívek sorfala
közölt.

AVaradinum'99 már április 25-én megkezdődött, református istentisztelettel a Vá
rad-réti ref. templomban. Az ünnepségsorozaton mintegy 40 rendezvény változatos kínála
tával találkozhatott Várad lakassága és az idelátogaták. Ateljesség igénye nélkül szeretnék
néhányat megemlíteni, mely ielzi annak sokszínűségét.

Az első napon nyílt meg a magyarlápasi alkotótábor anyagának kiállítása. Abaziliká
ban aCsermely kárus mutatkozott be. Másnap aKárpátmedencei Képzőművészek Fórum volt
neves magyar és román képzőművészek előadgsaival. Aznap még magyar-román érfelmisé
gi Fórum, kere.k asztal beszélgetés keretében. Aprilis 27-én volt a Csokonai-est és Egyházze
nei Koncert. Aprilis 28-ának kiemelkedő eseménye egy törtérieimi szimpázium: 1949
Váradon, neves magyar történészek részvételével. Ahét folyamán volt még könyvbemutatá,
unilárius és evangélikus istentisztelet, opera és magyarnóta est s végül Május 2-án este a
színházban: I<ocsis István Szent Margit előadása zajlott le nagy sikerrel. Nem feledkezhetem
meg amagyar Diákszövetség által rendezett sok-sok eseményről; sport, vetélkedők, sláger
rádió, diák piknik..
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Remélem tud
tunk néhány ötlet
tel szolgálni, s
egy-két jó ta
náccsal. Sikeres
vizsgák után bol
dog, kellemes va
kációt kívánunk.

Vajon manapság is ezt ílják-e még a gyerekek a táblára a hét utolsóta
nítási napon? Ebben benne van a régi gyerekkorok izgalommal teli várako
zása a szünidőre. Sokat és szívesen mesélnék erről, de tollamat most nem
ez a cél vezérli. Inkább szeretnék néhány tanácsot, hasznos információt
adni a szünidő tartalmas, szórakoztató, pihentető eltöltésére.

Először Dr. Valach Béláné Ági tanárnőt kérdezem.
Úgy is mint osztályfőnök, s úgy is mint testnevelő tanár, milyen taná

csokat adnál agyerekeknek, szülőknek, milyen kirándulásokra hívod őkel

Iskolánkban június a kirándulások hónapja. Ezek célja az osztálykö
zösségek formálása, a baráti kapcsolatok megszilárdítása, és új barátságok
is szövődnek e felszabadult, oldottabb légkörben. A tananyagnak nagy
részt a végére értünk és így ajól végzett munkajutalmaként két nap igaz
gatói szünetet kapunk osztálykirándulásokra, s ezt meg lehet toldani
egy-két hét végi nappal is. Végül célunk Magyarország és szűkebb környe
zetünk megismertetése. Az alsóbb tagozattai többnyire Gyomaendrőd,

Dévaványa, Szarvas, Mezőtúr,Gyula, mig a felső tagozatosoknak megyén
kívüli városokat (Szeged, Debrecen, Eger, Pécs, Budapest) mutatiuk meg.
Idén is több osztályunk megy 3-4 napos kirándulásra. melyre a takarékos
kodást már szeptember elején elkezdjük.

A tanév végén úszásoktatás lesz, június 21-től július 20-ig. Ebben kb.
50 gyerek vehet részt. A táborra mintegy 3,500.- forintot kell befizetni.
Vaszkán Gábor testnevelő tanár vezeti. Szintén az ő vezetésével erdélyi tá
borozáson is részt vehetnek tanulóink augusztus l-től 8-ig. Erre az útra 20
jelentkező van. A nyár további részét néhány osztály, igény szerint, a gim
názium által üzemeltetett faházban is töltheti a Kecskés-zugban. Szívesen
látogatják gyermekeink a Templom-zugi szabad strandot is. Ez úton is fel
hivom a gyerekek és felnőttek figyeimét arra, hogy felhevült testtel vizben
menni veszélyes, kerüljük II és 14 óra között a napozást, a "Ieégésr' mert
ez akár l O-30 év múlva is okozhat súlyos bőrelváltozást!A lurdés mindig a
bóják által határolt területen történjék!

Köszönöm a tájékoztatást, s a jó tanácsokat.
Felkerestem Dr.Vargáné Zsótér Margitot és tőle is érdeklődtem a

nyári táborozási lehetőségek felöl. Mint azt olvasóink tudják, hiszen az
"Érted vagyunk" Alapítványról korábban hírt adtunk. A 11almozottan fo
gyatékos gyermekekkel, azok szüleivel és megfelelő szakmai csoporttal
nyári táborozásra pályázatot nyújtott be Dr. Varga Géza gyermekorvos,
de ez nem járt eredménnyel. Azonban a gyermekek iránt mélyen elkötele
zett házaspár új pályázatot nyújtott be más formában. A Rózsahegyi Kál
mán Általános Iskolával együtt szeretnének létre hozni egy nyári tábol1,
ahol együtt lehetnének ép és fogyatékos gyermekek. Ennek célja az egy
más iránti tolerancia kialakulása az erre még fogékony gyermeklélekben.
mely felnőtt kor~an is segithet átlépni a évszázados beidegződésekbölálló
korlátokat. Az "Ep és fogyatékos gyermekekért Közalapítvány" segítségé
vel arra törekszünk, hogy a gyerekek felfedezzék egymás értékeit és a kö
zösség személyiségformáló hatására fogadják el a "más"-ságot. A tábor
tervezett ideje július 5-től IO-ig tartana, részvételi dU nélkül.

Dr. Vargáné Zsótér Margit tervezi még nyáron, vasárnap délutánon
ként. a "Paradicsom Kft" keretein belül a gyomai szabadstandon játékos
játékos sportvetélkedők,ügyességi versenyek rendezését.

Őszinte szívvel drukkolunk, hogy mindezek az elképzelések megvaló
su~ianak, s ha igy lesz újabb tájékoztatást fogunk adni róluk.

Végül Szonda István díszítő szobrász a Tájház és Múzeum újonnan
kinevezett gondnoka is tervez nyári tábort augusztus 8-IS között három
"műhellyel", ahol nemezelést. tüzzománc készitést és szövést tanulhatnak
a gyerekek. Ennek
részvételi dija
3,500 forint plusz
étkezési díj. Helye
Tájház és Közös
ségi Ház.

Szakáll Sándor grafikai
kiállítása a Közösségi Házban

A Déryné Közösségi Házban május 21-én a délutáni órákban
Varjú József tanár úr nyitotta meg a kiállítást, mely május 28-ig volt
nyitva.

Szakáll Sándor Sarkadkeresztúron született, az általános isko
láit Mezőhegyesen végezte el, s már gyermekkorában vonzódást
érzett az ábrázolás iránt. Később Gyulára került, s itt ismerkedett
meg Koszta Rozália festőművésszel, aki szívesen pártfogolt fiatal
tehetségeket. A tőle kapott indíttatás, útmutatás mellett állította ki
első öt képét, melyből a zsűri hármat el is fogadott.

Az alkotó 1991 óta él városunkban, ekkor magánéletében is
változás következett be, ami új lendületet adott alkotói készségé
nek, az otthonról kapott támogatásnak és biztatásnak köszönhető

en. Eddig hatszor állított ki, több képét megvásárolták, de még
többet ajándékozott el, pl. egy méreteiben is igen jelentős grafikát a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának, amely a keszthelyi Feste
tics kastélyt ábrázolja, mintegy 3 milliónyi ceruzavonással.

Maga a grafika, mint műfaj, a képzőművészeti ágak közül a leg
fiatalabb, így nem mindig könnyű a vegyes technikai eljárások egy
re szélesebb körű elterjedésével mibenlétét meghatározni, más
műfajoktól elhatárolni. Szűkebb értelemben nyomtatás útján sok
szorosított alkotást jelent, tágabb értelemben a legkülönfélébb raj
zok, ceruza, toll, sőt esetenként akvarell vagy pasztell ábrázolást is
jelölhet, vagyis lehet szuverén, önmagáért való, vagy alkalmazott,
valamihez kapcsolódó. A jó grafika sommázott, vagyis szűkszavú

an sokat mondó. Az alkotó grafittal kezdett, de jelenleg már vegyes
technikát alkalmaz, amiben eszközei a ceruza, a kerámiatoll, vagy
a tus. Tevékenységét kicsiben lényegében ugyanaz az útkeresés
jellemzi, mint magát a grafikát, mint képzőművészeti ágat. Keresi a
tartalomnak megfelelő technikát, mely hatásos módon közvetít a
nézőnek. Témaköre a természet világa; tájak, épületek. Megörökít
múltat és jelent (gyakran fénykép alapján is, Rózsahegyi Kálmán
szülőháza, Varjasi tanyai iskola) Néha fantáziájában születnek
meg először a művek (Várkastély, Az éjben). Vissza-visszatérő té
mák még a szamárkóró és a napraforgó is, melyek részei a termé
szetnek, s oly meggyözően fejezik ki az érést, az életet, s az
elmúlást is. Az öregszőlői akácsor realista megfoghatóságával hat
a szemlélőre. A minden tájat körül fogó felhőzetet sokoldalúan,
gondosan, szépen ábrázolja az alkotó. A magányos tölgyfa a leg
utóbbi kiállításon zsűrizett alkotás lett. A képek motivációs indítéka,
a visszautalás; meglátni, megszeretni, papírra vinni, és megláttatni.
Az alkotó láttató eszköze a realitás, úgy érzi, ez a számára megfe
lelő st~us, nem szereti képeibe belebeszélni a mondanivalóját, úgy
gondolja: beszéljenek azok önmagukért, helyette is!

Gratulálunk Sándornak, további sikereket kívánunk!

MARS/NÉ G/R/eZ ERZSÉBET



94 VfÍROSUNK 1999. június

MIT MUZ51KÁL AFÚJTATÓ?

Cseng az üllő szaporón,
kipp-kopp-kipp,
patká nélkül a csikó
megbotlik.
Új abroncs is kéne,
kocsi kerekére.
Parázs pattog, pirkadó,
így dalol a fújtató.
Fújja, egyre fújja,
amíg el nem unja.

5ZÜNYOGBÁL

Náderdőben valahol
Zimi-zumi zene szól.
5zúnyogbálban vígan járja,
5zúnyognép, meg szúnyog párja,
Hopp!

Üllőn kopog a kovács,
kipp-kopp-kipp,
a tavasznak szaporán
ajtót nyit.
Kerekül a patkó,
kisinas a Lackó.
Míg a szikra messzi száll,
ő fújtatón muzsikál.
Az ám a szép nóta!
Fúiia reggel óta.

5zúnyog dunnyog: - dinnárom,
Atánc végét kivórom!
Hold gurul a tótükörre,
Te meg frissen állj a körbe!
Hopp!

GÓLYAFÉSZEI<

Nagyanyónól nyaraltam anyóran,
Ahózunkan kémény is valt, hórem.
Egyszer, mikar felébredtem
5kint a kertben jórtam,
Aleghasszabb kéményen egy
Barzas gólyát lóttam.

Meredezett szalma, nádszál széiiel,
Ugyan ki rak hatta ezt az éjjel?
Meg is szólalt, aki tette,
- Kelep! Kelep! - mondta,
Mert a fészket hosszú lóbú
Gólya néne hordta..

~~~
FUTÓRÓZSA

- Ne félj kicsi virág I Megkeres
sük TúndéranyóL majd Ő segít ne
ked.

Tündéranyó amint hírét vette,
hogy az öreg som beteg a szellők

szárnyán ott termet a tisztáson. ké-
Ma egy ici-pici rózsatőről mon- hozzon esőfelhőt. De mindhiába, zen fogta a kis virágot és sebes lép

dok nektek mesét. Ott kuporgott senki sem figyelt suttogó szavára. tekkel indultak el, hogy segítséget
az öreg Sombokor árnyékában a Elhatározta háL hogy maga in- vigyenek. A kis vadrózsa elbúcsú
lejtős domboldalon. Olyan rejtve dul segítséget keresni. Igen ám. de zott a tündérektől és reménykedő

éldegélt, hogy még a zöngicsélő ha gyökereit kitépi, maga is meg- en mutatta az utat végig az erdőn

méhecskék. játékos pillangók sem ha\. Nyújtogatta hát csenevész át. Ám egyszercsak álmélkodva
találtak rá. A harmatcseppeket fel- ágait. úgy haladt nagy nehezen megállt.
fogták a somlevelek. a szellöt is bokorrÓI-bokorra. Egyszer csak el- - Eltévedtünk Tündéranyó! - sut
alaposan megszűrték. leheletnyi érkezett egy gyönyörű tisztásra. togta ijedten. - Nézd csak. milyen
fuvallat érintette csak olykor a pi- ahol tündérek táncoltak. Ismerte csodálatos zöld ág fut itt fűről-fára.
ciny rózsatövet. Nem csoda hát. már őket. mikor feléje szálldostak. bokorrÓI-bokorra. A rengeteg vi
hogy olyan apró maradL és fakó. de őt mindig elkerülték. Szégyen- rágjából illatot lop a szél. és telehin
sápadt szirmokat virágzott. Azért kezve rejtőzködött volna most is o ti vele oz egész erdőt. Amerre én
mégsem búsult. Örült. hogy vigasz- sötét árnyékba. de hogyan kérjen jöttem, nyoma sem volt ennek.
talója lehet oz öreg bokornak. mert okkor segítséget. Odafutott hát - Ö te kis szerény. te! Hát nem is
oz olyan magányosan élt, mint az egy liliomarcú tündérhez. aki ép- mersz magadra? - mondta Tündér
öregek, ho mindenki megfeledke- pen arra felé táncolt, és félénken anyó - Te szőttél zöld ágat fűre és
zik róluk. Pedig az öreg bokor küld- megszólítotto: bokorra, míg fürgén futottál. hogy
te őt nemegyszer: - Tündérke! Tündérkel Szépsé- segíts a bajban. Nem is leszel te

- Mért nem költözöl inkább a ges Tündérke! Hallottad-e hírét már többé árnyékban bujkáló ha
tisztásra? Ott kivirulhatnál. színe- Sombokor bajának. hallottad-e lovány rózsa. leszel te ezentúl tün
sebb lehetné\, Kelyhedben rózsa- neszéL gyenge sóhajának? Tu- dérek virágo. leszel Futórózsa!
bogár lakna. harmat megöntözne, dod-e hogy beteg. hogy ereje Szirmod bár halovány. de hajna
napsugár melengetne. szellő simo- fogytán! Hogyha nem segítesz. jaj. lonként pirul, s ki nemcsak az erdő-

gatnal már el is fogy tán l ben. a kertekben is viru\.
- Hogy téged itt hagyjalak? - til- Liliomtündérke csodálkozva rá- Most pedig siessünk, vár az

takozott o kis Rózsa. - Hogy is tehet- nyitotta szemét. talán nem is arra fi- öreg bokor. nézd csak. olyan szép.
ném? Amíg pici voltam te védtél gyeit, amit mondott. mert mint a rózsabokor! Ágaddal be
meg dús lombú ágaiddal o hara- ámuldozva összecsapta kezéL és fontad. szirmod pergett rája, meg
gos széltől. o tomboló vihartól. Ak- így kiáltott: gyógyítottad őt. tündérek
kor nekem volt rád szükségem. - Gyertek ide, gyertek gyorsan. csodájal
Most már te öreg vagy. látom, Tündértestvérkéim, nézzétek mi
hogy örülsz, ha melletted vagyok. Iyen szépséges kis virág jött el hoz-

Az öreg bokor simogatóan zánk. Kérjük meg őt maradjon
meglengette a leveliL és nem szólt nálunk, maradjon örökre!
többet. Ám egyszer, egy napsuga- De Rózsa csak így kérlelte őket

ras tavaszon rettenetes dolog tör- újra:
tént. Egyik napról a másikra -Tündérkékl Tündérkék! Szépsé
megsápadtak az öreg bokor leve- ges Tündérkék! Hallottátok hírét
lei és hiss-huss, a szellő legapróbb Sombokor bajának, hallottátok ne
érintésére is mind a földre hulltak. szét. gyenge sóhajának? Tudjátok.

A kicsi Rózsa szánakozva nézte. hogy beteg. hogy ereje fogytán?
és panaszolt fűnek. fának; beteg a Ha nem segíthettek. jaj. már el is
sombokor. Kérlelte a NapoL süssön fogy tán!
melegebben. kérlelte aSzellőt.

B 5500 Gyomaendrőd.

Ipartelep út 3.
wT/F: 66/386-614, 386-226

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 mZ, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Knapcsek Béla szöv. elnök

30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

GYOMAFARM Kft..,. .,.

GAZDA ARUHAZ
A Penny Market mellett

06-66-386-359

GAZDABOLT
Endrődön az Apponyi u.3. alatt

Olcsó müanyagáruk, mosó és mosogatószerek
nagy választékban.
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"Látjátok feleim sztimtükkel, mik hogy Goethe, és Schiller kultúrájának örö-

vagymuk, isa pur és homu vagymuk" ...Így Búcsúbeszéd kösei. Azt sem, hogya TV- keresztül beléjük
hangzott 800 évvel ez előtt a halotti beszéd. programozott amerikai életforma hordozói.

Bizony, akit anya szült, az porrá és ha- (elhangzott május 22-én, Csak azt mondhatják, hogy ha gyökérvesz-
muvá lesz. Csak az a kérdés, mit cselekszik a Tímár Máté tetten is, de magyarok vagyunk.
születés és a halál között? Tímár Máté köteteit a polcokról ezek a

1733-ban Endrőd lakosságának első endrődi temetésén) világnak megfelelni vágyók ma még nem
összeírásában 3 Tímár testvér neve szere- Elszármazott nagyjaink között különös igen veszik le. De hiszem, hogy lesz idő,

pelt. Utódaik olyan számban szaporodtak, helyet foglal el Tímár Máté. Ahogy AraIlY amikor az önmagukat keresők, a saját kultú
hogy Endrőd legnépesebb családjává váltak. János a magyar nyelvnek talán a legnagyobb rájukból kifelejtkezettek számára, mint az

Századunk sorsfordító időszakában művésze volt, úgy Tímár Máté szájából, tol- "Isten kardja" mondájában a kard, úgy Tí
Amerikától a fővárosig szétrajzott a magyar lából egyedülállóan cizelláltan hallhattuk az már Máté munkássága is nemzeti értékeink
falu népe. Endrődiek is, Tímárok is, sokan endrődi szót. De a forma ömnagában kevés kel együtt felbukkan, gazdára talál, hogy
úgy, hogy köd előttem, köd utánam, sokan volna. A természet, a magyar falu élete, az fiataljaink rájöjjenek arra, hogy ha otthon
pedig soha nem tudtak aszülőföldtől elsza- endrődi parasztság sorsa, nemzetünk gondo- akarnak lenni a világban, akkor saját kultú
kadni, noha távol éltek tőle. Máté bátyánk is, lati világa, értékrendje eggyé ötvöződik Tí- rájukban kell otthon lenniük.
mint a fel-feldobott kő, mindig visszatért a már Máté életművében.

szülőföldhöz, s most íme eggyé válva vele, Egy lezárt életműnél a sír szélénél fölte- Kedves Máté Bátyám! A Te nagyszerű

közelről hallhatja a hazai harangszót. Az in- hetjük a kérdést - kinek szól? Nagyjaink ma- munkásságod, emberségedet szülőfölded

nen elszármazott endrődiek közül sokan gyar fiatalsága tömegesen teszi le a díszpolgári címmel köszönte meg. Most sí
sokra vitték; a politika, a gazdaság, a művé- nyelvvizsgákat, az Interneten levelezik, rodnál a város nevében még egyszer köszö
szetek élvonalában találkozhattunk igye,kszik megfelelni, beolvadni Európába. netet mondok. Áldjon meg az lsten, nyugodj
földieinkkel. Közöttük olyanok is vannak, Es ha ott, az Európai Unióban megkérdik békében.
akik nem felejtették el, hogy honnan indul- fiataljainktól, ki vagy? Nem mondhatják,
tak, akik segítettek szülőföldjükön. hogy semleges massza. Nem mondhatják, Dr. KovAcs BÉLA

Búcsú Tímár Mátétól

Tímár Máté 1942-ben érettségizett a Református
Péter András Gimnáziumban. sok élményt nyújtott
számára az itt eltöltött nyolc év és ezeket később írá
saiba is beépítette.

A szeghalmi évek ihlették egyik nagy regényét,
melyaz "...és a Berettyó folyik tovább" címet kapta.

Többször visszajött egykori iskolájába találkozni
a mai fiatalokkal. A szeghalmi diákok baráti körében
is köztiszteletnek örvendett. Ezekből a találkozások
ból alakult ki baráti kapcsolatunk, amelyet sok-sok
levélváltás követett.

Az április 12-én nekem küldött utolsó levelét már
a végső búcsúzás hangulata hatja át.

Az e levélben küldött versével búcsúzik a Péter
András Gimnázium tanártestülete, ifjúsága és az
öregdiákok baráti köre Tímár Mátétól:

"Fodroz az Ölyvös s a Berettyó
zuborogva marja a gátat,
Várhelynél az órjási felhők
Fokköz fölött Mágomak szállnak.
Fatomyocska harangja kondul
búcsúztat sok-sok szép diákot.
Kötelére markoltam én is
egykor a tündér ifjúságot...
Ötvenhét éve... Fiúk-lányok,
leljétek meg a boldogságot...
S reád tápláló iskolánk
csak a nap süssön, mint reánk:
áldassál százszor Szeghalom,
minden álmom rád hagyom!"

Vaszkó Tamás

Foto: Giricz László
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Kedves Áron!
Tisztelt gyászoló család!
Tisztelt búcsúzó Gyülekezet!

A menyasszonyi díszbe öltözött akácok,
a határt sárga tengerré varázsoló repcetáb
lák, a zöldbeborult természet, mind, mind az
élet ritmusát dalolják vidáman, de itt a temp
lom időtlenséget sugárzó belsejében utolsó
búcsúszóhoz szólít a lélekharang.

A hosszúra nyúlt telet követő, lelkünkig
ható metsző szeleket hozó április után min
denki várta már az enyhü lést, a megújulást,
a teljes díszében tündöklő kikeletnek azon
ban itt ma mégsem tudunk maradéktalanul
örülni.

Nem tudunk, mert nem az öröm meleg
sége, hanem a fájdalom, a gyász jeges hi
degsége szakadt valamennyiünk lelkére.

Fekete zászlót lenget a tavaszi zsongást
hozó szél a gyomaendrődi középületek
hom lokzatán.

Fekete kendők, fekete ruhák próbálják
feledni a gyász szégyenlős, legbensőbb ér
zéseit, az olykor ki-kicsorduló, máskor
visszafogott könnyeket.

Valamennyien érezzük a lelkünket kö
nyörtelenséggel marcangoló fájdalmat, mi
közben küzdünk a tudatunkba bevésődő

gondolattal, a megmásíthatatlannal, az éle
tet ismét vasmarokkal legyőző halállal.

Gyászol az ország, gyászol az immár tíz
éves múltú város, siratja író és költő fiát,
díszpolgárát, az endrődiek baráti körének
elnökét, búcsúztatja a családfőt, az apát, ké
zen fogva földijét főhajtással tiszteleg a ba
rát, az ember előtt.

Ismét a részvét, az együttérzés, a döbbe
net lett úrrá a máskor mindent elsöprő roha
náson.

Rövid pár napra ismét az élet és a halál
értékrendje, e látszólag személytelen örök
küzdelem lett úrrá rajtunk, S vágott könyör
telen rendet a modern és megbomlott vilá
gunkban.

Az elmúlás, a búcsú keserű perceiben
megrendült lélekkel, mély megindulással
állok Máté bátyám kihült tested földi marad
ványa mellett, hogyagyomaendrődiek, az
Endrődről elszármazottak, a sorstársak, a
barátok, a tisztelők és a magam nevében
utolsó lsten hozzádot mondjak.

E torokszorító percekben Erdély általad
is nagyra becsült költőjének, Reményik
Sándornak a soraival vallom:

Most búcsúzunk~
" ...búcsúzunk, ...
..Az álmainktól, mik nem teljesültek,

A lángjainktól, mik lassan kihűlnek,

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk"
Búcsúzunk az endrődi rögtő), a Vass

Albert-i kőtől, a Péter-sziklától, Tőled bú-
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Gyászbeszéd
elhangzott Budapesten a

Szent Gellért templomban

Timár Máté búcsúztatásán.

csúzunk. Tőled, aki egy voltál közülünk,
egy a vétiinkből, sorstárs szüleink, a kire
kesztettek, az üldözöttek sorából. Egy a hi
tüket megtartók, az elveiket, gyökereiket
soha fel nem adók, egy a kiválók, a legkivá
lóbbak, a példaadó k közül.

Nehéz feladat és szomorú kötelesség be
szélni arról a sok megalázással, fájdalom
mal és nyomorúsággal szegélyezett, áttört,
de végül mégis sikert hozott életről, ami Ne
ked is osztályrészül jutott. Életutadon a tör
ténelem villámai cikáztak, időről időre

átsütött rajta a huszadik század szégyene.
A tisztességet a családi házból hoztad, a

helytállást, a kitartást is még parányi ember
ként ott tanultad meg. A tudást az elemi és
polgári iskola után a szeghalmi nagy latin
palotában, a gimnáziumban szerezted. Iro
dalmi munkásságod is innen eredeztethető.

Az ifjúság édes gyönyörüségeit igazán meg
sem kóstolhattad, hiszen egyetemi tanulmá
nyaidat a háború szörnyü zivatara szakította
félbe, majd a sok-sok nyomorúságot hozó
hadifogság, a szibériai GULÁG évei követ
keztek.

Hazatérted után, megrendült egészség
gel folytattad tanulmányaidat, de a diktatúra
hatalmi arroganciája nem tűrt meg a hallga
tók sorában. A megpróbáltatások, a kire
kesztettség, az üldöztetés és az írói
szárnypróbálgatások évei következtek. Rö
vid időre úgy tünt, kisütött a nap.

Az Írószövetség, a Petőfi-kör tagja let
tél, a dicsőséges 56-os forradalom egyik
előkészítője és harcosa. Nemzeti felkelé
sünk vérbefojtása után ismét keserű évek
jöttek, rabsorsra jutottál. De a méltatlanság
bóJ, az üldöztetés keserűségeiből Te nem a
mindent tagadó cinizmust, nem a fortyogó
gyűlöletet tanultad meg, hanem az alázatot,
a célért vállalt elkötelezettséget, a hitből ve
zérelt szolgálatot. Azt tanultad meg, hogy
nem a személy a fontos a történelemben, ha
nem a közösség, melybe beleszülettél, hogy
aztán egész életeden át szolgálhass neki.

Küzdöttél, harcoltál a szó erejével.
Élményeid hitelességét, éleslátásod

mélységét, gyermekkorodtó) kristálytisztán
megőrzött nyelvi kifejezőkészségedsokszí
nűségét és tisztaságát még ellenségeid sem
vitathatták.

Regényeid, elbeszéléseid, verseid a leg
nagyobbak sorába emeltek, beteljesült a me
sei álom, a népével azonosulni tudó
elnyomott ember is lehet lámpása nemzeté-
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nek. Nem véletlenül kerültél Tamási Áron
ék baráti társaságába, az Ö "Gond és Hitval
lás"-a a Te gondod és hitvallásod is volt.

Tehetséged kivívta a társadalom elisme
rését, munkásságodat kitüntetésekkel jutal
mazták, ha kerülő utakon is, de feljutottál a
Parnasszus csúcsára. Sikereid egy percre
sem kápráztattak el. Mindvégig megmarad
tál igaz embernek, segítő barátnak, őszinte

és hiteles "endrődinek".
Nehéz felfogni a felfoghatatlant, hogy

aki volt, nincs többé.
N incs többé?
De mégis' Hiszen itt maradtak szerette

id, itt maradtak a baráti kör tagjai, s itt ma
radt, lelkünkben immár végérvényesen és
visszavonhatatlanul Endrőd, gyermekkoruk
faluja is.

A halállal az élet nem áll meg, az a maga
racionalitásával megy tovább. Nyár jön, a
természet beérik, hogy ősszel ismét átadja a
helyét az enyészetnek. Újra dolgos hétköz
napok jönnek, a munka meghozza a gyógy
írt a fájdalomra, a sebek beforrnak, de a
hegek emlékeztetöűlmegmaradnak. A halál
mindig megállásra, számvetésre késztet.
Számot kell vetnünk tetteinkkel, szembe
kell néznünk az elmulasztott lehetőségeink

kel. Öriznünk, óvnunk kell értékeinket,
ápolnunk példamutató szeretettel kincsein
ket, s folytatnunk kell mindazt, amit Te el
kezdtél, és ami most, haláloddal
félbeszakadt.

Lobogjanak a gyertyák, földi életünk sá
padt, bizonytalan, imbolygó fényei, hamva
idat borítsák ej a szeretet és emlékezés
virágai. Temetünk, de nem felednünk.

Akit szerettünk, akit tiszteltünk, akiért
gyertyát gyújtottunk, az itt marad közöt
tünk, itt marad a lelkünkben mindörökké.

Mi keresztény emberek hitünkből faka
dóan tudjuk, hogy a halál csak átmeneti álla
pot, a halál mögött ott az élet, ott a végső

találkozás.
Addig, amíg mindennek eljön az ideje,

gondoljunk Arany János soraira:

"Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmasan lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A lélek él: találkozunk."

Drága Máté Bátyám!
Most indulj hát utolsó utadra, az

endrődi, központi temetőbe.

Ott borítson be és fogadjon magába az
áldott anyaföld.

Nyugodjál békében.

LA TORCA/ JÁNOS
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Kedves olvasóink!
Ezzel a novellával szeretnénk tisztelegni a május 8-án elhunyt

endrődi író és költőóriás emléke előtt.

HAZAI HARANGSZÓ
Ezüstbe hajnalodott a világ. Amikor félnégy tájt, csak úay aa

tyaszárban, mezítlábas félcipőben a kapuig kísértem a l.i;y fun ,
olyan volt körülöttem a kert, az udvar, az utca, mint ázott szalma
füstje kojtolta volna tele. Fojtós volt és vastao. Felitta a kis Sim
son-motor hangját, a toronyóra verését, még;rózsák, dáliák, kri
zantémok színeit is. Csak a gyermekkori mondókával nem bírt
amit az ezüst-sű~jébe mondtam, szomorkás beletörődéssel,hogy
ne legyenek annYIra egyedül:

Köddöl köszönt Szent Mihály,
Farral az őszhöz a nyár...

Hogy is bírta volna, amikor mind a négy éatáj felől pártomat
fogták a kukorékoló kakasok? Mire meaberetválkoztam mosa
kodtam, összemálháztam a betyárbútort, fnayikám is felkélt mea
a v.irág?k is., Szerre emelge~ék fejüket a l~idegezüst párap~pla~
fole, s ugy neztek ,keletre, mmtha az egyre lustább napocskát fe
ny.egették volna: Ebredj, vénség, mert özvegyen hagyunk tava
SZIg!

S valóban, mert legszebbjeik, csokrétába kötve el is indulnak
vélem a temető felé ...

, ~!dergősen ébredezik a falu. A sarki kútnál Fülöp Máté vízme
res kozben a szabad kezébe fúkál. Lejjebb a vásártérnek Keszthe
lyi. b~csi, oly?n gyorsan nyakoncsapja a járdasepré;t, mintha
teIJes!tn:enY,b~r~enfizetnék .. S volt házunk gazdaasszonya, a kis
Gyunne futolepesben hesselI a baromfiakat a köraát alá akárha at
tól tartana, hogy a szüleimmel itt leélt boldoa esztendő{metkérem
rajta számon, ha a kiskapun kívül kapom. '"

Honnan tudná, hogy itthon még a fájdalom is jobban esik?
Csak a nótakirály Szakállas János bácsi "Jobb mint otthon"

ko~smájá.ból ~,ik~res.zteJt ,.,Betérő-falatozó"tájékán'oldódik futty
szoba. az utonJarok dIdergese, abekapott féldecik után, és a szövet
k~zetl,malom, előtt atyafiságo~ jogcímen. Egyik oldalról anyai
dedapam emlekezete me lengetI, aki kalákában felrakta az első

g~zn:alo~-viJla~yt~.lepn~ka fal~ban, a másik oldalról Já~os nagy
batyan~i esJesapam occsenek letlporhatatlanhumora. A szomszé
do.s TU?EP-te.lep. éjjeli vigyázójáé, aki szolgálatát letéve így
cSIpegetl szaktarsat, amaimi baglyot:

- Ne igyekezz annyira hazafelé, te boldogtalan mert Szent Mi
hály napja után haragosabb a légy, és kívánósabb' az asszony!

Az álmos bakter morog valamit, célzásba teszi Jani bátyám
szoknyahajtogatós hírnevét, s azután ennyiben is maradnak mert
közéjük testelek. '

- Jó éjszakát éjjeli őrök!

- Reggelnek se korai, hé! -labdáz vissza naaycsaládunk leaöre-
gebb ~agja -. Mindjárt indulok törni a kukoricát! b

- Es az alvás?
- Majd a koporsóban!
Hagyta a nyolcvanat dédnagyapa, télen is kiskabátban, kalap

ban, nyakravalóttagadva furge, s ha valaki hatvannak mondaná
~e~teru:é annyinak is - személyazonossági nélkül. Kedélye, élet~
vldamsaga szerént negyvennek akár.

. Most ~s a na~ágo.~ al.á,kérdez, köl~sönösen tiszteltetjük egy
mas hozzatartozoIt, s jol kIlepek a kukoncaerdők között. Utolérni a
gondolataimat, melyek jól megelőzve a "halott vacerok falujá
ban", máris a temetőben járnak.

Ökörnyál-béklyókat tépek, száraz tengerisásokat zenéltetek s
már messzirőlúgy dobog a szívem, sírásnak kacaaás kacaaásnak ~í-
rás az inkább: b' '"

Hazajöttem Édesanyám! Itt vagyok, Édesapám!
Itt nyugosznak már szemmel felismerhetőközelséaben maauk

á\lít?tta kő~ere~ztj~kalat~. Innen üzengetnek a lélek sz~mjÚsága: az
emlek felvIllanasa altal, vIsszafizethetetlen adományaik, a létezés. a
példaadás, a dajkáló szeretet és az immár meafellebbezhetetlen ítél
kezésjogán. Hiszen ahogyajárni tanuló gye;mek, úay az őszbecsa
v~rodó is az apjához vágyik hasonlítani, miként ~ simoaatás a
vigasztalás, a bitófán is vállalás az édesanyák dolaa. Elorozhata~la
I:UI. Amik~ppen róluk. kell. visszaverődnie annak~ hogy nem hiába
eItek, amig nemzedeknYI hosszan tovább taposták felmenőik

lábanyomát...
Jórészt itt vannak azok is. Kufsteintjárt szépapám, immáronjel

telenül, nagyszüleim, nagybátyáim, atyafiaim. Akinek előre kö
szöntem, itt vállaló barátaim, s ellenségeim is talán, akikkel már
elharaptatta az indulat nyálát a békességtévő halál.

Felelnem kell mindnyájuknak, ha kérdeznek. védekeznem elle
nükben, .h~ szi:tnak, folytatnom azt, amit abbahagytak, s reájuk is
gondolni, ugy erzem, hogy elvégeztem s sorost...

Vázába teszem a virágokat, s nekitérdelek a sírhalomnak amit
be~onke!-~t övez, hop szemérmetle~?azaitól,. a diadalra vágyó ter
meszet Uj lenyomataItol mentsem. Kltepem aClgányszapora folyófLi
veket" ka~álvirágokat, bicskával metszem a rózsatövek vadhajtásait,
m~ghazalt, tenyeremben őrölöm az eltakaró anyaföld humuszcsere
pelt, s közben ú?y átsul:a.nnak :ajtamjelenünkbe torkolló tegnapja
Ik, ahogy egymast cserelI a nyar meg az ősz...

Mi végre élek, s élünk mi ezen a földön, itt az orszáa délkeleti
szegletében, egymás sarkába hágó hét nemzedék óta? b

Egy mondatban nem is lehetne erre felelni, ha ezt kérdezné a
szál1)adást váró utód, csakis a küzdelmes túlélés folyamatával...

Ugy negyed évezrede, amikor a magyarok földje fölött árnyékká
~ogta.t~ozotta hold, s vitte azt is hazafelé a kontyos, híre kélt néay
egtaj Irant, hogyaKörösök mentén, mintha a Szentlélek szállta v~l
na meg az újföldesúr Harruckern báró urat. Hívja csalja íaéretekkel
kecsegteti lakatlan földjeire a szegénynépeket. -felket o's;. viselhe
tőbb i,gát, szabadon választott "Istent", s még azt sem kérdezi, ki m i
~el belyeges volt ott, ahonnan szalad. Meg is hallották a szót, akiket
Illetett, s útra kéltek, szökve vagy nyíltan, erre a valaha Vata birto
kolta, Hunyadiak uralta, Dózsa látogatta vidékre a meatartó re-

• , '" • 'CI
menyseg sZIvarvanya alatt. HItükben háborított kálvinistákból
madéfalvi maradékokból, éhes szlovákokból sLoraalmas svábokból
• ' b
Igy ötvö,ződtek ?ssze a békétlen Békés százezrei, s olyan időállóan,

hogy meg az utanuk szökött deres, úrbér, ius-primaenoctis, a testi és
l~lkl vércsapolások sem nyertek várat rajta. S hogy mennyire? Azt
hIszem, erre elég, ha Tessedik Sámuel, Justh Zsiamond Áchim
An~rás, Bajcsy-Zsi}inszky Endre, a névtelen negyveny'olcasok,
KuiIch Gyula és a ml sortüzes mártírjaink emlékezetével felelünk ...

, Itt is lépett először hazai földre a perlezáró folyamatos jelen. Itt
mertek utána először földet. Itt alakultak elsőnek szövetkezetek. Az
előttünkjárókattehát nem érheti gáncs. Néha önmagukat falazták az
alapokba, amikre nékünk kell reámagasítanunk a jövőt. Tudásunk
ból, szorgalmunkból, szívünkből és lelkünkbő] is, ha könnyebben
nem lehet...

Ez a mi elrendelt sorsunk!
A ködnek már nyoma se, olyan hatalmas a nap, s a temető is

olyan?á leszen tőle, mintha nem is az elmúlást mérné a neves sírj e
lek ala, hanem a koratavasznak kerekítené udvarát. Amikor átölelve
kitárt két karját, megcsókolom a Szüleim keresztjét, és elindulok
Bese?yszegre, a vasútállomásra, már majdnem nehéz a kabát. Ha
meg IS könnyebbedett a szívem, mert számadásomat k.észbe tettem.
Tudom, ..hogy O!t ahová igyekeze~, a befogadó Budapesten, felesé
gem, szuletendo gyermekem, az mnen odarendelő követséoem és
haszposnak szánt tennivaló im várnak. b

Eppen csak annak a polyákhalmi tanyákról beköltözött haran
gocskának vonok a kötelén, melynek sorsáról Mariska nénit faaaat-
tam tegnap. Konduljon hármat... bb

Egyet a halottainkért, egyet érettünk, hogyaszülőföldnekadósai
soh.ase maradjunk, s egyet az utánunkjövőkért,akikben mindia szé-
püljön meg a holnap! b

Budapest-Endrőd, 1975-1976.
ríMAR MArÉ
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Endrődi füz tek 7.
/desanyám emléke...

(tájjellegLí ételek és háziszőttesek)

Honismereti Egyesület, 1999. Gyomaendrőd
Kner Nyomda Rt. 128 p.

"N ember minden pillanatban múlt, jelent ésjövő hor
dozója..." - visszahangzik bennem elh unyt barátom, elhang
ósakor alig értett, de ma már egyre inkább megértett
megállapítása az Ember-Egész teUességéről...Mostértettem
meg igaón a rég elhangzott bölcs szavakat, amikor az
"Édesanyám emléke" címíí kötetet lapozgatom...

A tejleves, a sLírú tarhonya, a betyáros, az angyali-csík
szeretete, késZÍtése, úgy voltjelen életemben, - a ma már öt
ven éve falL0ától eltávozottnak, - hogy valójában sohasem
gondoltam arra "múltam" egy darabkája van ajelenben is: a
szülőfalumban megszokott ízek... _

Az Endrődi füzetek 7. kötetet szívszorító címmel: "Edes
anyám emléke..." szívszorító azok számára, akiknek lllár

múlt-emlék.. Azért talán mert nem él Édesanyjuk, s sZÍvszo
rító azok számáras is akik eltávoztak rég a szülőföldről s az
otthotlmaradottaknak is ... akik e könyv nélkül felednék az
endrődi tcijjellegü ételeket, szőtteseket... Nem tudom... S ta
lán a fiatalokhoz szól leginkább a kötet, hogy belőle ismer-
jék meg a múltat, ajelent, s ajövőt... _

Nagyon leveses volt Endrőd" - út szíven az "Etkezési szo-
" u

kások" című III. fejezet. S felidézi bennem drága Nagy-
anyám Hunya Erzsébet alakját, aki vasárnaponként a II órás
szentmisérőljövő szegényebb asszonyokat egy-egy tál leves
seI vendégelte meg... Akkoriban én - kamaszleány- háborog
tam, hogy miért csak levest ad~ noha egy deci borral toldotta
meg adományát. .. S ma már 70 évemen túl én is alig eszem
többet egy tányér levesnél ebédre (men csak ezt kívánom) 
énem meg valahol valahogy bennem maradtak a szülőföld

szokásai ... Egy jóízü levesnél kell-e több?
Ismertetést kellene írnom egy szép, nagyon szép kötet

ről. ..
S nlindig előtolakszanaka személyes élmények... Gondo

lom, nem véletlenül. .. Éppen e kötet gazdag anyagával, kitíí
nően megszerkesztett fejezeteivel hí"lja elő ezeket. .. S talán
nem is b~; nem az én gyengeségem... Felidézni a szúlőföld

tájjellegíí ételeit, szokásait. .. A csodálatos szőtteseket... Meg
őrizni - ebben a szép kötet-formában- ajövőnek: hogy messzi
évtizedek, sőt századok multán is valUon hogy is volt, hogy is
voW Hogy is volt a szokás Endrődön: a kamra, az ászokkal, a
plafonrudakkal... a rajtuk elhelyezett ételekkel. Piciny korá
ban unokámnak is meséltem.. "Igaz-történetet meséU kis
gyermekkorodról" kérlelt ő.

Igaz történetet moncl e könyv ízekről, fonnákról, szőtte

sekről... A tarkedlivel - nem ismerték - egy éve sincs, hogy
unokáimat megörvendeztettem... Hogy nevelőanyám "Iab
darózsás-szőttes"-mintás törölközőket hagyományozott rám,
e könyv nyomán tudtam meg...

Valami objektívet is mondhatnáImár te recenzens! - szól
rám egy belső hang. - Azt mondtam eddig is ...Legszubjektí
vebb, legobjektívebb is igaz! Emléket hív elő egy igaz, szép
könyv. s ez a legtöbb ami nyomtatott mútől elvárható!

Hornokné Né-
meth Eszter - a míl
összeállítója, és
Vaszkó Irén a Táj-ház
alapító lelkes tanárnő,

aki a szőtteseket is
mertette, gyűjtötte, s
Kun-Kovács László,
aki az ételekről, szőt

tesekről a csodálatos
szép fényképeket ké
szítette; s az itt felso
rolhatatlallul sok
adatközlő, kiknek lel
kes munkája nyomán
a Kner nyomda szép
kivitelével ez a kötet
mílvé teUesedett és
hozta felej thetetlen úl
az olvasók számára a
Szülőföld üzenetét,je
lenvalóságát. ..

M. Kondor Viktória

~~*~*~* Kunkovács László
JelvéteLe
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Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adhatunk
híradást, akiknek hozzátartozói a közzététel
hez hozzájárulnak.

GELLAl BÉLA Kilián tér 6. sz. alatt élt,
amikor 78 éves korában április 21-én hosszú be
tegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése április 30-án volt. Gyászolják: felesége,
gyermekei, unokái, és a rokonság.

GELLAI ISTVÁN, aki az Alkotmány u.
l5-ben élt, 60 éves korában, hosszú szenvedés
után május 17-én elhunyt. Temetése május 21-én
volt. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái és
rokonai, a barátok, ismerősök.

I-lORNOK JÓZSEF, aki a Kálvin János u.
48-ban lakott, 85 éves korában május 14-én, rö
vid szenvedés után, elhagyta földi pályáját. Te
metése május 20-án volt. Gyászolják: rokonai és
ismerősei.

KNAP JÁNOS, aki a Bajcsy Zsilinszky út
20. sz, alatt lakott, 91 éves korában május 6-án

VflROSU fi 1<

elköltözött az élők sorából. Temetése május
13-án volt. Gyászolják: Családja és a rokonság.

KiSS SÁNDOR. aki Táncsics u.44-ben la
kott, 48 éves korában hosszú szenvedés után áp
rilis 20-án elhunyt. Temetése április 26-án volt.
Gyászolják, gyermeke, testvérei és a rokonság.

LÉNÁRT JÓZSEF, a Diófa u. 13. sz-nak
volt lakója 72 éves korában május ll-én, hosszú
szenvedés után az örökkévalóságba költözött.
Temetése május 14-én volt. Gyászolják: felesé
ge, gyermeke és családjuk, valamint a rokonság.

NAGY ANDRÁS, aki a Hősök útja 17.
sz-ban élt, 91 éves korában rövid szenvedés után,
május 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése május 28-án volt. Gyászolják: Unokahú
ga és családja, a rokonok és ismerősök.

NAGY ZSIGMONDNÉ PAPP JULIANNA,
aki Arany János u.5/A-ban lakott, 70 éves korá
ban hosszas betegség után április 28-án elhunyt.
Temetése május 7-én volt. Gyászolják: férje,
gyermekei és ~saládjuk.

NAGY GABOR, a Kiss Bálint u. 26-ban volt
lakása, 62 éves korában május 19-én váratlanul
elhunyt. Temetésére Gyomán kerül sor. Gyá
szolják: Fe\esége, Gyermekei, unokái, és a roko
nok.

NEIBORT ANDRÁS, aki a Körös út 9. sz.
alatt lakott, 59 éves korában tragikus hirtelenség
gel május 18-án elhunyt. Temetés májusban
Endrődön volt. Gyászolják: gyermekei és csa
ládjuk, valamint a rokonság.

PALERCSIK SÁNDOR, élt a Mohácsi út 2.
sz. alatt, amikor 70 éves korában április 26-án
hosszú betegség után elköltözött az élők sorából.
Temetése május 3-án volt. Gyászolják: felesége,
gyermekei, unokái.

SZAKÁLOS MIHÁLY ISTVÁNNÉ. aki élt
a Tamási Áron u. 35.-ben, 84 éves korában május
12-én, hosszas betegség után az Örökkévalóság
ba költözött. Temetése május 17-én volt. Gyá
szolják: gyermekei és családjuk, és a rokonság.

SZEDLÁK SÁNDOR, aki a Mohácsi u
12-ben élt 45 éves korában, április 24-én, ti'agi
kus hirtelenséggel elhunyt. Temetése április
30-án volt. Gyászolják: felesége, lányai és a ro
konság.

SZEGEDI PÁL, a Gyóni Géza u.l.sz.alatt
élt amikor 70 éves korában rövid szenvedés után
május 18-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése május 20-án volt. Gyászolják: felesége,
gyermekei, unokái, a rokonság és az ismerősök.

SZERETÖ ENDRE, aki Kató JÓzsefu.2-ben
élt, április 26-án 76 éves korában tragikus hirte
lenséggel távozott az élők sorából. Temetése áp-
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rilis 30-án volt. Gyászolják: gyermekei és csa
ládjuk, a rokonság és az ismel·ősök.

TiMÁR MÁTÉ többszörösen kitüntetett
író, költő, aki évtizedeken át az Endrődiek Ba
ráti Köre Egyesület elnöke volt, május 8-án át
szenderült az Örökkévalóság honába 77 éves
korában. Búcsúztatása május 22-én Budapesten
a Szent Gellért Templomban, temetés ugyanaz
nap Endrődön volt, ahol szülei siljában helyez
ték örök nyugalomra. Gyászolják: fia és a
rokonság, az Írószövetség, az Endrődiek Baráti
KÖI1: tagjai, valamint a barátok és ismerősök.

TÍMÁR MIKLÓS, aki a Csillagos u.9. sz.
alatt élt május 9-én 79 éves korában. rövid
szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temeté
se Endrődön volt. Gyászolják: Családja és a ro
konság.

UGOR SÁNDOR, április 26-án 67 éves ko
rában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése:
május 5-én volt. Gyászolja a rokonság.

UNGI ISTVÁN, aki a Gárdonyi út 3. sz.
alatt lakott, 75 éves korában május 12-én,
hosszú betegség után elköltözött az élők sorá
ból. Temetése május 21-én volt. Gyászolják:
Felesége, gyermekei, unokái és a rokonság.

A Miniszterelnöki Hivatal közleménye
alapján szomorú szivvel vettük tudomásul,
hogy GYURICZA BÉLA, az endrődi szárn1a
zású nyugalmazott vezérezredes, a Miniszterel
nöki Hivatal államtitkára, a FIDESZ
országgyűlési képviselője, életének 61 évében
hosszú szenvedés után elhunyt. Városunk emlé
két kegyelettel megőrzi. Temetéséről a Minisz
terelnöki Hivatal. mint saját halottjáról
gondoskodott. A székesfehérvári püspök, kato
nai tiszteletadás mellett május 28-án temette.

Békesség haló poraikon,
fogadja be öket az Úr

az Ö országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - Köszö
nöm mindazoknak. akik drága édesapám,
TÍMÁR MÁTÉ búcsúztatásán és temetésén
végtisztességre megjelentek, és fájdalmam
ban osztoztak velem.

TíMAR ARON

KÖSZÖNETNYIL VÁNíTÁS - Köszön
jük mindazoknak, akik drága halottunk ÖZ'l.

Homok Elekné Debreceni Mária temetésén
együtt érző szívvel részvettek s fájdalmunk
ban osztoztak.

CYASZOLÓ CSAL4D

C/PŐTALPBÉLÉ3T
3Z0NDÁTÓL

.Nzsafregljl' If. If - .
Te/e/fot!· (66) .284-:301

GYERMEKCIPŐ KÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, [(ör út 3.

(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek l8-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig
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VÁROM KEDVES VÁSÁRlÓIMATl

Ajánlak még akciós áron huzalszegeket
160 forinttál! -

Fünyírókat, kerti szerszámokat,
vegyszereket nagy választékban!

•

FIGYELEM! Készüljön a kötelező hörcsögirtásra!
Gyamaendrődön csak itt kapható

erre a célra gyártatt szer.
•

Közeledik szúnyagok támadása. Más mast készítse
be szúnyagirtó szereit: RAID - BAYGON - AUTÁN '.

Ismerje meg a füstölő, testre fújható
és elektramas riasztóinkat.
Szúnyaghálák különböző

színben és méretben kaphaták.
•

Újdonság!
Rusztikus virágsziklák lépcsőre, sziklakertbe, igényes

belsőterek növény nevelésére!

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

06-66-386-274.

AGltO
ÁIt~HÁ~

A
KERTBARÁT
KOR
UIENI...

3. Kémiai vagy vegyszeres nö
vényvédelem

A baromfi is hasznos segítője a
biológiai növényvédelemnek. A

~:~~ ~úk.' pul~ka.' mi~dig ~h~s, áll~ndóan
~~jmm taplalkozlk es ezaltal Irtja a karos ro-

varokat. Rajzunkon a káposztalepke,
annak hernyója, bábja és kártétele
látható a káposztalevélen.

A növényvédelem jelentősége akiskertekben

A növényvédelem legfontosabb, leghatásosabb tevékenysége a
vegyszeres védekezés. Ez abból áll, hogy olyan vegyi anyagokkal von
juk be a megvédendő növényeket, melyek a kártevőket, károkozókat el
pusztítják. Ha a vegyszert vízben feloldva szórjuk ki a növényre, akkor
permetezünk. A növényvédőszer hatóanyagának eredményességét az
időjárás, a rovarkártevők és gombabetegségek fejlődési állapota erősen

befolyásolja. Tudnunk kell a kártétel okát, ismerni kell a kártevőt, to
vábbá a növényvédőszert, mellyel a károkozót elpusztíthatj uk, mert
csak így lesz eredményes a védekezés.

Ahhoz, hogya kultúrnövény egészségesen fejlődjön, magas ter
méshozamot érjünk el jó talajművelésre,szerves és műtrágyázásra,

jó vetőmagra,erős palántára, gondos növényápolásra, és öntözésre
(vízigényes növényeknél) is szükség van. Amennyiben ezeket betart
juk, úgy a növényvédőszerek hatása is eredményesebben érvényesül.

Permetlé készítéséhez lágy vizet (esővizet) használjunk, amennyi
Úgy a szántófóldi, mint a kertgazdasági termelésben egyik igen ben nem áll rendelkezésünkre, úgy a gazdaboltokban lehet kapni nedve

fontos feladat a termelés növelése, a minél nagyobb termésátlag eléré- sítő, lágyító szert. A kemény víz lepereg vízgömbök formájában a
se. Ennek a célnak az elérésében alapvető követelmény a hatásos nö- levélről. Ezért jó a bordói lé esetében az oltott mész, mert tapadást is elő

vényvédelem, mellyel megelőzhetjük a rovarkártevők, a segíti. Fontos teendőnk a permetezés időpontjának meghatározása. A
gombabetegségek elszaporodását és azok kártételét. Ez által biztosít- megfelelő időben történő permetezés fontos tényezője a síkeres védeke
hatjuk a kiskertekben úgy a zöldségfélék, mint a gyümölcsöt hozó fák zésnek. A növény fejlődési állapota meghatározza a permetezés idejét,
zavartalan fej lődését a termelés hiánytalanul történő beérését. sőt a permetlé töménységét is.

Sajnos a növényi károkozók és az állati kálievők országosan több Rügyfakadás előtt töményebb, míg a kihajtás után hígabb permetlé-
milliárd forint értékű termésveszteséget okoznak. Tekintsük át a nö- vel védekezzünk.
vényvédelem egyes fajtáit: A nap melyik szakában permetezzünk?

1. Agrotechnikai növényvédelem Fagyveszély esetén, nagy melegben, várható csapadék előtt, ne vé-
Idetartoznak mindazok a talajművelési eljárások, amelyekkel elő- gezzünk védekező munkát. Legjobb a szélcsendes, harmatfelszáradás

segítjük a kultúrnövény fej lődését. A kismertekben az ásás, a rendsze- litáni száraz és mérsékelten meleg idő. A permetezéshez jó porlasztó,
res kapálás, egyelés, gyomiliás tartoznak ide. Az elgyomosodott cseppfelbontó szórófejet használjunk. A szórófej szakszerű beállítása
talajban jobban teljednek a gombabetegségek, szaporodnak a rovar- elősegíti a célszerű és gazdaságos permetlé felhasználást. A finom köd
kál·tevők. Ha beteg növényeket találunk, távolítsuk el a többitől és szerű permetezés gazdaságosabb!
semmisÍtsük meg. A fertőzött növényeltávolításával megakadályoz- Lehet gombaölőszert rovarölőszerrel keverni, de csak akkor, ha
hatjuk a fertőzés tovább terjedését. azok nem hatnak károsan egymásra. Feltétlen előtte érdeklődjünk szak-

Célszerű és tudatos talajerő-gazdálkodása, istállótrágyával, továb- mai berkekben jártasabb kiskert tulaj donosok nál. A Kertbarát Kör tagja
bá műtrágyákkalelősegítj ük a kultúrnövény gyors fej lődését, mely így inál, de a gazdaboltokban ís kaphatunk szakmai tanácsokat.
a növényi és állati kártételt könnyebben elviseli Végezetül arra szeretném felhívni a kertészkedők figyelmét, hogy

2. Biológiai növényvédelem csak annyi permetlevet készítsenek, amít még aznap kis is szórnak.
Úgy a ká11ékony rovaroknak, mint a Ugyanis a hosszabb ideig tárolt permetlé hatása csökken!

növényi gombáknak megvannak a ter- HUNYA ALAJOS

mészetes ellenségei. Ezért a biológiai ÁpRilis 2]~TŐl MÁjUS 25~iq GYOMA bElTmülETÉN 57,
védelem egyrészt a kártevők természe- ....
tes ellenségeinek védelméből, másrészt ,',' MM CSAPAdÉk ESETT.
azok mesterséges elszapoTításából áll. ~~~~~~~~==~~~~~~~~~~=~~~~~=;
A kálievőket pusztító hasznos állatok
védelme valamennyiünknek feladata.
Ilyen pl. a katÍcabogár, melynek lárvái a
levéltetveket pusztí~a, a denevér rova
rokkal táplálkozik, hasonlóképpen a
sündisznó, a virágbeporzó rovarok stb.
Az énekesmadarak fUrgén kutatják át a

gyümölcsfák 111 inden részét és eszik a bábokat, hernyókat és eteti k
nyáron fiókáikat.

VÁRosUttl(, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrödiek Bani.ti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébe~ MáJton

Gábor, Srmi<. László * Felelős kiadó: Vaszkó András *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MIN1SZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHF/1495/BÉJI995. *
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1

Interneten: http://www.szikszi.hu/iskJgellert/ * E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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fi keresztcZny nemzeti gondolat hírnöke
VI. cZfolyam 7. szám * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 1999. július

Leégett a hunyai templom
Amikor ezt a vezérci!<ket kezdtem írni, A tüzet oltani

eszembe jutott; egy hónappal ezelőtt, itt, majdnem lehetetlen
ezen a helyen lévő cikk címe ez volt: Az volt. A torony felől

utolsó Amen, meIlyel Tímár Máté íróra em- nem lehetett, mert
lékeztünk.. Ennek a cikknek is adhattam vol- áram alatt volt az utcai
na ezt a címet, mert június 4-én, az esti mise vezeték, de maga a
volt az utolsó mise 'f hunyai templomban. templom is. A sekres
Elhangzott az utolsó Amen - elsőpéntek volt tye felől bemenni meg
- és mindenki nyugodtan hazament. Nem már nem lehetett, és
sejtettük.: ez volt az utolsó amen, mert né- egyébként is életve
hány óra múlva, pontosan 22 óra 29 perckor szélyes lett volna, mert
egy villám becsapott a templomba. Néhánya tűz pusztításától
perc múlva a szomszédok már azt látták, megdőlt a torony is.

hogy ég a tető. Gyorsan hívták a tűzoltókat, Néhány óra alatt ~~~~~~~~~~i~~::::;!!;=~!
jöttek a hívek, az egyháztanács tagjai ... n1inden leégett, ami
mentsük, ami menthető ... a sekrestyéből a csak éghető volt: a
fontosa?b ~els~ere.lése~et mé~ sikerült ~i- tető, a. deszkamennyezet~ ~z oltárok, szob- Dr. Latorcai jános képviselő is, feleségével.
menteni: Socz~ Geza hltokta.to .me?kock~,~ r~,k, kepek, padok, harrnol1lurn. Olyan .~agy Az úrnapi szentmise a művelődési ház
tatta meg azt, I~, ho,gy ~ mar javaban ~g.o ho ,~eletkezett, hogy a templom, belsejeben nagytermében volt. Sokan összejöttek, és si
templo,mbels~.b~1 ~e,? kl~entette. aZ,Oltan- az oss~es vakola~.t.ehullotta falro,l., ratták templomukat. Emlékeztettem a
szentseget. R,OVld Ido mulva teher langten- M~g akkor ejje.1 telefon~n ertesltette~, híveket arra, hogy "a templom édesanyánk
ger lett az egesz templombelso. hogy eg ~ te~plom, azonnal mdultam, a VI- is: ide térünk be lelkileg felfrissülni, örö-

har ellenere .IS. , . .. münket, bánatunkat ide hozzuk. Ide kötnek
" ,M,a~nap, szo~bat dell.l:~an teves~k, családi eseményeink: a születés, a házasság,
ujsa~lro~ ,lept~k el be~~~et. Mm- a halál. Gyászoljuk templomunkat. Az egyik
~~~I kivancsI. volt, m.1 torten~, h,ogy plébánostól érkezett vigasztalás az
t?rtent. Este n;ar az ~ges~ orszag. erte- Interneten, épp mise előtt: 'Akiket az Úr sze
sult a szornoru esemenyrol. Megjelent ret azokat me C1próbál-

, o

ja!' Folytatása 107. oldalon
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Császárné Gyuricza Éva

hogy miről döntött június 24.-én
az önkormányzat testülete.

Az óvodai ellátás a város min
den óvodájában ősztől vállalkozásba
kerül, azaz közoktatási megállapo
dást köt az önkormányzat az erre pá
lyázó óvónőkkel. Pályázatot nyertek:
a Polyákhalmi óvodára Kulikné
Giricz Ilona, a Fő úti óvodára Szmola
Magdolna. Pályázaton kívüli konst
rukcióban kerül közoktatási megálla
podás megkötésre a Selyem úti
óvodára Szabó Istvánné, a Blaha úti
óvodára Bárdi Zoltánné, a Kossuth
úti óvodára Or. Csoma Antalné, és a
Szabadság úti óvodára Szmola
Magdolna óvónőkkel. A létszámle
építést, még el kell végezni a vezető

óvónőknek, 9 fő óvónő, 2 fő dajka, és
9 fő technikai és 1 óvodai titkár kerül
végkielégítéssel elbocsátásra, akik
közül remélhetőleg a vállalkozó óvó
nők néhanyukat alkalmazni fogja.

Új igazgatója van a 2. sz. Álta
lános Iskolának, a testület egyhan
gúlag megválasztotta Fülöp
lstvánnét. A Városi Zene és Művé

szeti Iskola igazgatói állására a tes
tületi ülésen már csak 1 pályázat volt
érvényben, így nem volt nehéz a
döntés. Igazgató lett Lehoczkyné
Wolf Tünde.

Lakossági kérésre visszavonta a
testület korábbi döntését, nem lesz
utcanév változás, marad a Sallai
utca neve. Megszavazta a testület a
termálkút felújításához szükséges
pályázati pénz kiegészítést, kezdőd

het a felújítás. Az endrődi szociális
otthon építéséhez a minisztérium-

ködési kiadások összege is emelke
dett 124 millió forinttal, nőtt a terve
zett fel újítások, fejlesztések és
felhalmozási kiadások tervezett

hoz benyújtott pályázat eredményes összege is.
volt. Ugyancsak eredményes volt a A polgármester külön kérte az ille
Kner Imre Gimnázium épület hom- tékeseket, hogy az idegenforgalmi
lokzatának felújítási pályázata. Késik helyi adó beszedését, és természe
az új utak építésének kezdése, de tesen befizetését minden helyi lakos
remélhetőleg a késés behozható tekintse becsületbeli ügynek. Ugyan
Iesz, még tél előtt járhatunk az új uta- is nagy kárt okozna.k azok, akik ezt
kon. A késés oka, hogya kivitelezők- elmulasztják, mert minden be nem fi
kel még folyik az ártárgyalás. Sajnos zetett 1 forint idegenforgalmi adó to
az idei évre tervezett szennyvíz vábbi 5 Ft elmaradt hasznot jelent az
program ás a kommunális hulladék önkormányzatnak.
lerakó építése feltehetően csak Rendhagyó volt a testületi ülés,
2000-ben indítható pénzhiány miatt. mert részt vett az első részén Oomo
Hasonló okból csúszik a fedett liget- kos László képviselőnk is. Nagyon
fürdő rekonstrukciója. Meg lesz vi- fontos információkkallátta el a jelen
szont az ígért határidőre a jó lévőket. Beszámolt a délelőtti ún. tér
iVóvíz! Július 16-án délelőtt 11 ségi tanácskozásról, ahol Békés
órakor ünnepélyes keretek között megye jövőbeni fejlesztési kérdései
lesz az átadás. Katona Kálmán mi- ről is szó volt. Elmondta, hogya Par
niszter Boros Imre államtitkár, 00- lament elfogadta a katasztrófa
mokos László képviselő és még sok törvényt, röviden ismertette a ka
más vendéggel együtt örülhet a vá- tasztrófa-elhárítás úgymond szerke
ros a várva várt eseménynek. zeti felépítését. Felhívta a figyelmet

Elfogadta a testület, hogya vá- egy határidős feladatra. Július 31-ig
rosban legyen" Millenniumi" liget, és lehet véleményezni azt a jövőbeni

abban emlékpark kerüljön majdan ki- programot, ami a megye, azon belül
alakításra. A Millenniumi liget az a helyi fejlődésünket nagy mérték
Október 6. ltp mellett lesz, ahol a ben befolyásolhatja. "Vegyük ke
város vendégei látogatásuk emléké- zünkbe a jövőnket!" emlékeztetett
re fát is ültethetnek. Van még lehető- arra, hogy a tervezés, a programo
ség az első lakás megszerzéséhez zás milyen fontos, valamint az alulról
pályázat benyújtására a helyi önkor- való szerveződés. A helyi adottsá
mányzat Humánpolitikai Bizottságá- gak kihasználásának kezdeménye
hoz, mint ismeretes, az eredményes zésében az önkormányzatok
pályázó maximum 300 ezer forintot felelőssége megnőtt. Szakmailag is
kaphat, amiből 100 ezer végleges tá- rendkívül érdekes volt a képviselő úr
mogatás, 200 ezer pedig kamatmen- tájékoztatása
tes hitel. Módosításra, növelésre
került a költségvetés bevételi össze
ge mintegy 130 millió forinttal, a mű-

Ez is a hunyai templom volt. ..

A Városunk legközelebb előre
láthatólag csak augusztus 20-rajelenik
meg.

Minenkinek jó pihenést kiván a
nyárra:

A S:erkes:/6ség
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Az ünnepi misét Szurovecz Vince kerü
leti esperes, békésszentandrási plébános tar
totta. 25 ével ezelőtt szentelték pappá, és
most ezüstmiséjét tartotta. Egy ministráns,
és az egyházközség elnöke köszöntötte, át
adva a hunyai hívek ajándékát.

Sajnos, a szokásos körmenetet sem tud
tuk megtartani.

Mise után a kultúrház előtt a hunyaiak
agapéra hívták a vendégeket. Az ismerősök,

rokonok elbeszélgettek.
Ez alkalomra, megemlékezvén a leégett

templomról, az egyik jólélek az itt látható
képeslapot készíttette, melyet meg lehetett
vásárolni.

HÁZ ELADÓ! Gyomaendrődön a Sugár utca 90. sz. alatt 2 szobás családi
ház eladó. Gáz. víz bevezetve. Víz az udvarban. Érdeklődni lehet:
58-311-912. Telefonszámon 17 óra után.

NYARALJUNK A BALATON PARTJÁN! A FAMiLIA PANZIÓ
BALATONFÜREDEN 3 ágyas, kényelmes szobákkal, szép környezetben
olcsó árakkal várja vendégeit! Továbbá Borgátán a termálfürdőnél 2 szobás
nyaraló kiadó.

Érdeklődni lehet: Kiszely Éva, Balatonfüred, Endrődi S. u.8-ban.
Telefonon: 87-343-568, vagy 86-340-546 számokon.
Mindenkit szaetetlel vár Éva!

Az idén Hunyán rendbagyó volt a szo
kásos évi Szent László búcsú. A leégett
templom helyett június 26-án, szombaton
délelőtt a hunyai, és a környékbeli hívek a
művelődési házba gyűltekössze a község, és
a leégett templom védőszentjét,Szent Lász
Jó királyt megünnepelni.

A kultúrház nagyterme megtelt embe
rekkeL A papság ministránsok kíséretében
harangszóra vonult fel a színpadra, ahol vi
rágokkal gyönyörűen feldíszítették az ideig
lenes asztal-oltárt. Sajnos, a harangszó csak
magnóról szólt, mert a községben harang
sincs immár.

KÖZÖSSÉGI HÁZ JÚLIUS HAVI PROGRAMJA

24-én 19 órától Anna-bál! Belépő 300 forint. Asztalfoglalás iúlius 12-től

30-án 20 órától Disco. Belépő 100 forint.

AUGUSZTUSI ELŐZETES

l-től 8-ig Kézműves tábor. Vezeti Szonda István. Jelentkezés: előzetesen a I(ö
zösségi Házban.
12-től 26-ig Tüdőszűrés. (bővebb információ a plakátok útján.)
20-án 9 órától Lovasbemutató és ünnepi kenyérszentelés az endrődi vásárté
ren. Alovasbemutatón részt venni szándékozók szíveskedjenek jelentkezni a
Közösségi Házban iúlius 12-én 18 órakor! Kellő számú versenyző jelentkezése
esetén a bemutatást megtar/ják.

SZEPTEMBERI ELŐZETES

4-én 14.30 órakor Kiállítás megnyitása! Endrődi Bella János festményei nek és
legújabb verseskötetének bemutatására kerül sor. Akiállítás szeptember 24-ig
nitva.

Rend
hagyó

hunyai
búcsú

MÁV HIVATALOS MENETREND - ÉRVÉNYES 1999. MÁJUS 30-TÓL 2000. MÁJUS 27-IG

B.PEST SZOLNOK GYOMA B.CSABA B.CSABA GYOMA SZOLNOK B.PEST
-- 250 3.50 4.16 4.58 5.36 6~28 --
-- -- 4.40 5.23 5.30 5.59 6.45 8.12

-- 4.50 5.46 6.20 6.20 6.47 7.45 --
3.55 6.30 7.27 9.18 6.35 6.58 7.42 9.07
6.15 7.52 8.39 9.10 6.55 7.36 8.33 9.57

-- 8.57 9.53 10.25 7.26 804 9.08 --
8.30 10.00 10.44 11.12 8.30 9.11 10.02 11.27

-- 11.25 12.20 12.51 11.20 11.58 12.47 1412
10.15 11.47 12.31 13.00 11.33 12.04 13.03 --

-- 14.35 15.29 -- 13.30 13.59 14.47 16.12
13 [5 14.47 15.32 16.13 14.32 15.03 16.10 --

-- -- 15.55 16.33 15.20 15.55 16.47 18.32
1515 16.47 [732 1800 16.40 17.11 18.30 20.32

-- -- 17.40 18.21 17.20 17.57 18.44 ')007
16.15 17.44 18.24 18.48 1850 19.19 2005 21.37
17.15 18.49 19.34 20.02 19.00 19.34 20.41 --

-- 19.17 20.17 20.56 19.40 20.27 21.14 --
-- 2014 20.57 21.24 22.35 23.05 -- --

19.30 21.00 21.44 22.11
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Cs. Szabó István

»Itt nyugosznak. Dávidházy Sándor ref. lelkipásztor és
Egyházmegyei Tanácstag, született 1789. július 1, meghalt
1862. április 23.-án e gyülekezetben eltöltött szent szolgála
ta 44-dil< évének utolsó napján s Hitvese Zilahy Mária szüle
tett 1803. január 26-án Meghalt 1850. május 16. Hű

Atyának tudós és buzgó, lelkésznek s az önfeláldozó szelíd
nőnek, kegyes és bölcs, Anyának Emlékezetül Áldva keser
gő gyermekeik."

GYOMAI
PRÉDIKÁTOR
(1 789-1862)

új kenyer ize.. lcpcrgö könny sója
5röm-kaeagás.. lelki I<ába-kő ..
lsten áldjon! Te lé§~y végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

DÁVlDHÁZy BEKES SÁMUEL

Szülőföld: Bölcső, majd koporso l

Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelöl!
Tc vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

Dávidházy Petronellát egész egyéniségében, öltözködé
séból beszédéig és minden tettéig az egyszerűség,a szigorú
erkölcs jellemezte. Elitélt minden kényelmet szolgáló dol
got. Állandó olvasmányai voltak: a zsoltáros könyv, Szikszay
György "Keresztyéni tanítások és imádságok" c. könyve.
Mindezek nyilván a gyomai atyai ház hatásának könyvelhe
tól< el s nemkülönben ilyen volt a szemlélete a reformátusság
széles rétegeinek, különösen a mezőváros i, falusi paraszt
polgárságnak. Ez a szemlélet olyan szívósan tartotta magát,
hogy magam is ilyen szellemben nevelkedtem Gyomán, s

==========="'-.;..=-.;;=--"'---==-======= nem tagadom, sőt örömmel nyugtázom, hogy így hatvan
esztendősen ezen értékeket, személetet megtartottam.

Dávidházy Bekes Sámuel egyik fia László Köröstarcsán
volt segédlelkész, amikor meghívták agyomaiak "szónok
lattartásra", majd Bencze István mellé másik lelkésznek s itt
szolgált 1868 október 25-tól 1870 okt. 20-ig. haláláig.
"Dávidházy László Nagypiriten (Veszprém megye) 1870 ok
tóber 21-én jobb létre szenderült. Temetése október 25-én
leend, oda küldöttség megyen... "

Másik fia Dávidházy János kabai lelkipásztor és esperes
volt, az, aki Dávidházy Bekes Sámuel egyháztörténeti kézira
tát 1887. december 12-én kelt levélhez mellékelve a gyomai
gyülekezetnek ajándékozta. A kézirat címe: "A Helvécziai
Vallástételt tartó Gyomai Ekklésia Históriája 1834 esztendő

tó11837-ig készült D. B. S. prdtr. által." Ez a pótolhatatlan ér
tékes munka nyomtatásban is megjelent a Békés vármegye
Régészeti és Mivelődéstörténeti Társulat Évkönyvei-benn
folytatásokban 1888-89-90. XIV-XV. kötetekben. Ideje lenne
bevezetőtanulmánny~kiegészítésekkel, eredetiben is mel
lékelve e művet megjelentetni, ezzel is tisztelegve emléke
zetes lelkészünk szolgálata előtt, közkinccsé tenni
szüló"földünk mindennapjainak hajdanvolt világát.

Dávidházy Sámuelt is érték Gyomán "kedvetlenségek",
egyházi "viszketeg" polgár részéról. Ugyanis 1819. február
24-én kelt levél az esperesnek címezve "A' Gyomai
Reformata Szent Eklésiának Külső Elóljárói, . s több Tagjai"
részéról; "Tiszteletes Dávidházy Sámuel Úrnak szava, Temp
lomunk nagyságához képest a' múlt Esztendőbena' Néptól
gyengéltetett... " Azt írják, hogy a prédikációs halottakhoz
nem megyen ki a házhoz, hanem fent a templomban prédi
kálja el, sáros, fagyos téli idóoen az öregrendűhíveknek ne
hezekre esik felmenni a templomba, de mivel az utóbbi
idóoen " .. .fent írt Tiszteletes Úrnak szava tapasztalható mó
don erősödött,' s hathatósabbá lett... " aztán hajlandó lesz a
házhoz kimenni a prédikációs halottat elparentálni, úgy
megmarasztalják nyugtatták meg az esperes urat a levél
végin.

S aztán meg is maradott NagytiszteletüTudós Prédikáto
runk 44 esztendeig, lsten nyugtassa." A gyomai gyülekezet
ez idáig leghosszabb ideig itt szolgált tehetséges, igen hűsé

ges hitvalló prédikátora elhunyt az Úrban 1862. április 23-án
73 éves korában. Temetése volt április 26-án. Itt szolgált ép
pen 44 esztendó1<ig. Hű hitvese mellé temetődött." Sírja
még ott árválkodik (1998) a szántfölddé visszaminősült

Öreg temetőfelsővégibe, meglehetősenbenőve bokrokkal.
Sírkövének felirata: D O M S = Debent Omnes Mori Semel
azaz Mindnyájunknak egyszer meg kell halni.

A gyomai református gyülekezetnek közel négy és fél
évtizedig volt közösségformáló, filantróp beállítottságú
(emberbarát, jótékonykodó személy) lelkipásztora. 1789.
július l-én született. (Hosszas kutatás után sem találtam
megbízható adatot, hogy hol) "ároni" emberöltól<ön át 01
dalágon is lelkészeket adó családból.

Nevének első tagja valószínú1eg földrajzi eredetű. A kor
szokásai szerint származási, születési helyéról különböztet
tek meg embereket. Ez megkülönböztető földrajzi név az
tán késóbb családi névként rögződött. PI. Szenczi Molnár
Albert, Dévai Bfró Mátyás stb. Késóob a család a "Bekes"
második tagot elhagyta, de a mi gyomai prédikátorunk
használta.

Debrecenben kezdte el teológiai tanulmányait s azt
Bécsben, Göttingenben és Utrechtben mélyítette el.

18 esztendősKarolina leányát 1839. július 30-án adták
össze a 29 esztendősMakai István mezóoerényi lelkipász
torral.

Petronella nevű leányát Imre Sándor (1820-1900) vette
nőüJ. Imre Sándor Gyomán volt segédlelkész 1847-49 kö
Zött, s ekkor ismerkedett meg Petronellával és édesapja
családjával. A késóobi kolozsvári teológiai tanár (14 eszten
deig), nyelvész, hódmezővásárhelyi iskolaigazgató
1872-ben a kolozsvári egyetem magyar nyelv- és irodalom
tanszél<énel< első professzora, aki Gyomán is "olvasókört"
szervezett, megpezsdítette a "közéletet". Házasságukból
öt gyermek született, mindnyájan fiatalon elhunytak. Felnőt

kort ért meg József és Lajos fiúk. Lajos rektortanító lett Hód
mezővásárhelyen.
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1999. AZ IDŐSEKÉVE

Július I.
VlLÁGNAP

fehérvári Zenekar, I929-től 41-ig a Budapesti Egyetemi
Énekkar, I 935-től 41-ig a Budapesti Palestrina Kórus karna

ÉPÍTÉSZETI gya. Ugyanakkor l 929-41-között a Zeneművészeti Főiskola

tanára volt. Több-kevesebb idegig igazgatója vo It a Ko lozs
vári Operaháznak és a Szegedi Nemzeti Színháznak. A Sze-

Július 2. gedi Szabadtéri Játékok egyik megalapítója, zenei szervezője

SPORTÚjSÁGÍRÓK NAPJA volt. Művei: Ünnepi nyitány, Romantikus nyitány.

éVFORtJt.lLóK DAPCÁRA,ee,

1I!Il!:'---. '.

Július 2. 1879. Tiszakécske Július 25. 1818. Abádszalók KOVÁCS MIHÁLY UBlI-
MÓRICZ ZSIGMOND ("j"Buda- dapest, 1892. augusztus 3.) Festőművész. \ 833-ban Landau
pest, 1942. szeptember 5.) Író, Lénárt rajziskolájában, 1835-ben a bécsi Akadémián tanul.

szerkesztő, a magyar realista irodalom legnagyobb alakja. l 841-42-ben pártfogoltja Itáliába küldi tüdőbaja gyógyításá
Írásait a realista emberábrázolás, mély lélekrajz, drámai hely- ra. (Velence - Róma) A magyar történelmi festészet első kor
zetek jellemzik. A Légy jó mindhalálig c. noveJláskötetével szakának reprezentánsa. Képei közül említhetjük: Árpád
robbant be az irodalomba. Műveit felsorolni e helyen nem le- fejedelemmé választása, Mohácsi temetés, Vörössipkás hon
hetséges, nagy művei közül említhetjük az ERDÉLY trilógát, véd, az un. Kalapos önarckép
Rózsa Sándor összevonja szemöldökét, Rózsa Sándor a lovát
ugratja, Harmatos rózsa, Sárarany, Az lsten háta mögött, Úri Július 27. 1775. Pozsony BRUNSZVIK TERÉZ ("i"Pest
muri. Számtalan művét színpadra dolgozták (Nem élhetek J861. szeptember 17.) Pedagógiai író. l 828-ban nyitotta meg
muzsikaszó nélkül stb.), sőt filmen is megjelentek (Rózsa Budán az első hazai Óvodát. Az ő közreműködésévelmég I I
Sándor). óvoda nyílt meg. Haláláig összesen 80 létesült. írásaiban nép-

szerüsítette az óvodák fontosságát. Martonvásári kastélYlik-
Július 5. 1914. Budapest FISCHER ANNIE (tBudapest ban többször tett látogatást Beethoven, mint a család barátj ,l.

1995. április ll.) Zongoraművész. 1922-ben mutatkozott be
Budapesten Beethoven C dúr zongoraversenyével. 1941 és 46 Július 27. 1907. Nagykónyi SÁRDY JÁNOS UBudapest,
között Svédországban élt. A világ minden részén koncerte- 1969. március 9.) Operaénekes, színész. Pápán végezte a taní
zett. Kü Jönösen Beethoven, Schumann, Liszt és Bartók mű- tóképzőt, majd néhány évi tanítói müködése után 1936-tól az
veitjátszotta a nagyszámú közönségének. Operaház ösztöndíjasa, majd 1938-tól rendes tagja. 1958-tól

a Fővárosi Operettszínháznak volt elismert művésze,
Július ll. (július második vasárnapja) VASUTASNAP

Július '27. 1877. Pozsony DOHNÁNYI ERNŐ UNev.:
Július 17. 1925. Felsöiszkáz NAGY LÁSZLÓ üBuda- York, 1960. február 9.) Zeneszerző, zongoramüvész. A szá

pt:st, 1'178. január 30.) Költő, műfordító, szerkesztő. Versei- zad első felének Jegjelesebbjeihez tartozott. Koncertjeive! ,
ben a gyermekkor élményei, az ember és a természet pedagógiai tevékenységével a kortárs zene (Bartók, Kodály)
kapcsolata, a paraszti vi lág szokásai, a népi kLIItúra elemei do- propagálásávalmaradandó érdemeket szerzett:
mináJnak. Korai versei: Adjon az lsten, A Tüz és a rózsa, Ta
vaszi dal, Májusfák. 1965-ben jelent meg Himnusz minden
időben c. verseskötete.

Július 25. 1903. Budapest VASZY VIKTOR USzeged,
1979. március J2) Zeneszerző, karmester. l 925-től a Székes- '------------------------'

Július 19. 1879. Kiskunfélegyháza MÓRA FERENC
("j' Szeged. 1934. február 8.) író, újságíró, könyvtáros és mú
zeull1igazgató. Irodalmi munkássága Szegeden teljesedett ki.
Ifjúsági regényei: Rab ember fiai, Kincskcl'eső kis ködmön.
Regényei: Ének a búzamezőről, Véreim, Nádi hegedű, Pa
rasztjaim. Önéletrajzi írása: a Daru utcától a Móra Ferenc ut
cáig. A lyukashalmi ásatások szervezője volt Endrődön.

Július 28. 1885. Kolozsvár SÁNDOR ERZSI (Budapest.
1962. március 21.) Operaénekesnő. 1905-30 között a Buda
pesti Operaház tagja. (1917-től császári és királyi

Július 18. 1889. Székelyzsombor NYIRO JÓZSEF kamaraénekesnő)Sokat vendégszerepelt külfóldön. Mozart,
(tMadrid, 1953. október 16.) Író. A magyar irodalom halha- Rossini, Verdi, Puccini és R. Strauss operában nyújtott kiváló
tatlanjai sorában van a helye. Több könyvében ír a székelyek- alakításokat. Éneklését a tökéletes technika, egységes színe
ről. EI beszélő köteteiben is a székely nép hányatott sorsa zetű hang jellemezte
jelenik. meg. Művei többek között: Jézus faragó ember, Hava-
sok könnye, Az én népem, Kopjafák, Székelyek, Mádéfalvi
veszedelem, a Síbói bölény. .-----------A---a-b-I--------..

teszi,
cl aza
MŰANYAGA.JTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE iS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328
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Vasárnapokon: 8-kor, és este l9-kor, hétköznap reggel fél!ll"

8-kor.

JÚLIUS HÓNAP ÜNNEPEI Szent Gellért Iskola kápolnájában szeptemberig nincs mise.

2. péntek: Sarlós Boldogasszony Hunva
3. szombat: Szent Tamás apostol Vasámapokon: délelőtt IQ-kor. Hétköznapokon: kedden, csü-

IS. csütörtök: Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító törtökön és szombaton este l 8-kor, valamint elsőpéntekenkénris.
16. péntek: Kármel-hegyi Boldogasszony este l 8-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár-
n. csütörtök: ~zent Mária Magdolna napra.
24. szombat: Arpád-házi Szent Kinga
26. hétfő: Szem Joakim és Szent Anna
29. csütörtök: Szent Márta Gyoma
31. szombat: Loyolai Szent Ignác áldozópap Vasárnapokon l O-kor, hétköznapokon 18 órakor.

jolYlCJljuk

Életünktől és imáinktól függ elválaszthatat
lanuL hogy neve megszenteltetik-e a nemzt:tek
közöt!:

I. "Szenteltessék meg a te neved"

A HÉT KÉRÉS

Végül, a szent Isten az ö nevét Jézusban nyi
latkoztatta ki és adta nekünk t~?tben mint Meg
váltót: kinyilatkoztatta, hogy O VAN szava és

A "megszentelni" kifejezést itl elsősorban áldozata által. Főpapi imájának ez a középpont- Ez a kérdés. amely magában foglalja mind a
nem oksági értelemben kell értenünk (Isten ja: .,Szent Atyám, (... ) értük szentelem magamat. többit is, meghallgatást nyert Krisztus imája ál
maga szentel meg, tesz szentté). hanem föleg el- hogy ök is szentek legyenek az igazságban" (Jn tal, mint ahogy a többi hat is, amely ezt követi.
ismel'ő értelemben, vagyis hogy elismerjük, 17.19). Azzal, hogy az Atya saját maga "meg- Az ő Atyjához intézett imaja a mi imánk is. ha
hogy Ö. szent, és mint szenthez viszonyulunk szenteli" a nevét. nyilvánítja ki nekünk Jézus az Jézus "nevében" imádkozunk. Jézus maga kéri
hozzá. Igy az imádásban ezt a kérést néha úgy Atya nevét (Jn 17.6). Húsvétjának beteljesülése- föpapi imájában: "Szent Atyám. tartsd meg öket
fogjuk fc:!. mint dicséretet és hálaadást. De ezt a kor az Atya olyan nevet iid neki, amely feletle áll a te nevedben, akiket nekem adtal" (Jn 17.11).
kérést Jézus úgy tanította nekünk, mint egy óhaj- minden névnek: Jézus Ur az Atyaisten dicsösé-
tást: olyan kérést. vágyat, várakozást, amelyben gére.
lsten és ember egyaránt elkötelezi magát. Már a

Fo~ytaljuk a lvIiatyánk magyarázatát. a Ka
IOlikus Egyház Katekizmusából:

mi Atyánkhoz intézett első kéréssel belemeril- A keresztség vizében "megtisztultunk,
lünk istenségének belső misztériumába és szentté lettünk és megigazultunk Urunk Jáus
emberségünk üdvösségének drámájába. A hozzá Krisztus nevében, Istenünk Lelke által" (l Kor
intézett kérés. hogy neve szenteltessék meg, 6,11). A mi Atyánk egész életünk folyamán
minket is magában foglal "abban ajóságos terv- szentségre hiv minket" (I Tesz 4.7) és mivel "ál-

Miután a fiúság Lelke minket lsten, a mi bt:n, amelyet előrt: meghatározott", hogy "szen- tala életünk van Krisztus Jézusban. aki mc:gszen
Atyánk jelenlétébe helyezett. hogy imádjuk, sze- tek és feddhetetlenek legyünk előtte a telődésünkké letr' (I Kor 1.30). -az ő
ressük és áldjuk Őt, hét kérést. hét áldást kelt fel a szeretetben". dicsőségéből és a mi életünkből fog az Ö neve
szivünkből, Az elsö három az Atya dicsösége bennünk és általunk megszentc:ltetni. Ez az első

fek vonz bennünket a másik négy, mint a feléje Üdvösségtervének döntö mozzanatai ban Is- kérésünk sürgetö felhívása.
vezetö út. nyomorúságunkat ajánlja kegyelmé- ten kinyilatkoztatja nevét. de müvét végrehajtva
be. "Mélység hívja a mélységet" (Zsolt 42.S). nyílatkoztatja kí azt. Márpedig ez a mü szá- Ki szentelhetné meg Istent. hiszen ő maga a

munkra és bennünk csak akkor valósul meg, ha megszentelö? De a "szentek legyetek. mert én
Az elsö hullám feléje, hozzá lendít bennün- neve általunk és bennünk megszenteltetik. szent vagyok" (Lev 20,26) felhivásból indíttatva

ket: a te orszagod. a te akaratod I A szeretet saja- azt kérjük, hogy mi, akik már megszenteltetlünk
tossaga. hogy elöször arra gondolunk. akít Isten szentsége örök misztériumának meg- a keresztség által. kital1Sunk abban. am i kezdüllk
szen:-:tünk. Ebbc:n a három kérésben nem is .,ne- közelíthetc:tlen tüzfészke. Ami belöle kinyitvá- lenni: és ezt mindennap kéljük, mert mindennap
vezzük meg" magunkat. mert megragad bennün- nult a teremtésben és a tönénelemben, azt a hibázunk és meg kell tisztítanunk vétkeinket
ket a szeretet1 Fiú .,égö vágya", söt Szentírás az ö fönsége dicsöségének és kisugár- szüntelenül újrakezdett megszente lés által (... ).
..agonizálása" az ö Atyja dicsöségéért. "Szentel- zásának nevezi. "Az ö képére és ilasonlatosságá- Az ima segítségéhez folyamodunk. ilogy ez a
tessék meg (... ) Jöjjön el (... ) Legyen meg (... ). Ez ra" (Ter 1,26) teremtett embert Isten szentség bennünk maradjon.
a három kérés már meghallgatást nyert Krisztus .,dicsöséggel koronázta" (Zsolt 8,6), de az ember
áldozatában. míg Isten nem lesz "minden a min- vétkezett és igy "nélkülözi Isten dicsöségét"
denben" . (Róm 3,23). Ezél1 lsten fogja kinyilvánítani

szentségét. amikor kinyilatkoztatja, és az ember-
A kérések második hulláma mintegy az eu- nek adja nevét. hogy helyreállítsa az embert Te-

ehariSLtikus lélekilívás mozO'ásában meav véa- remtüje képmására (Kol 3,10). Azt kéljük Istentül, hogy szc:ntelje meg a ne-
be: ~árakozásainl-:. felajfu, lása. m:iy ~ vét. mert a szentség által üdvözíti és szentc:1 i meg
irgalmasság Atyjának tekintetét magára vonja. Az Ábrahámnak tett ígérettel járó eskü ben a teremtést (... ) Mról a névröl van szó, mely üd-
Tölünk szall fel. és minket érínt most. ebben a vi- lsten kötelezte sajat magát, de még nem fedte fel vösséget ad az elveszett világnak, de mi azt kél'-
lágban: "Add meg nekünk ( ) Bocsásd meg ne- nevét, Mózessel kezdí nevének kínyilatkoztatá- jük, hogy Istennek ez a ne'.e szenteltessék meg
künk (... ) Ne vígy minket ( ) Szabadíts meg sát és minden nép szeme láttára kinyilvání~a azt, bennünk a mi életünk által. Mert, ha mijól élünk,
minket". A negyedik és ötödik kérés a mi éle- amikor népét kiszabadítja Egyiptomból: "feI- az isteni név áldott Ic:sz, de ha rosszul élünk. az
tünkre vonatkozik, hogy azt Isten táplálja és gyó- övezte magát dicsöséggel" (Kiv 15,1). A sinai apostol szava szerint káromlás ez: .,Miattatok
gyítsa meg a bűntöl, a két utolsó az élet szövetség óta ez a nép az "ö" népe és ennek a káromolják az Isten nevét a pogányok" (Róm
gyözelméért folytatott harcra és az imára, mint népnek "szent néppé" kell lennie (vagy felszen- 2,24, Ez 36,20-22). Azért imádkozunk tehát.
küzdelemre vonatkozik. telt. a héberben ugyanaz a szó jelöli), mert Isten hogy kiérdemeljük. hogy lelkünkbé:n annyi Ic:-

neve benne lakik. gyen a szentségböl. amennyire szent a mi Iste
nünk neve.Az első három kérés mé:gerősít minket a hit-

ben. eltölt ré:ménységgel és áttüzesít szeretettel. Márpedíg a szent Törvény eJJenére, amelyet
Mivel teremtmények és még bűnösök is va- a szent Isten népének ad és újra ad, és annak elle- Amikor azt mondjuk: "Szenteltessék meg a
gyunk, kérnünk kell a "mi" számunkra: ez a "mi" nére, hogy az Ur "tekintettel volt nevére", a nép te neved" - azt kéljük, hogy szenteltessék meg
az egész világot és történelmet magában foglal- visszaél türelmével, elfordul Izrael SzentjétöL bennünl-:., akik benne vagyunk, de másokban is.
ja. amit felajánlunk Istenünk mérték nélküli sze- söt megszentségteleníti nevét a nemzetek kö- akikre vár még az lsten kegyelme. azért. hogy
retetének. Mert csak az ö Krisztusának neve és zött": Ezért az Oszövetség igazait, a fogságból eleget tegyünk a parancsnak, amely minket arra
az ö Szentlelkének országa által teljesíti be a mi visszatért szegényeket és a prófétákat a nevéért kötelez, hogy mindenkiért imádkozzunk. m':g
Atyánk az üdvösségtervét a mi és az egész világ égö buzgóság emésztette. ellenségeinkért is. Ezén nem mondjuk tehát,
javára. hogy szenteltessék meg a te neved "bennünk",

mert azt kérjük, hogy szenteltessék meg minden
emberben.
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Kedves László!
Az újságokban is megdöbbentő volt, de

(az időnként nehezen elérhető) lapodon 01- 1oi-'::"'-1CJI~
vasni beszámolódat igazán megrázó a tör
téntek leírása. Látni a képeket és olvasni az
ismerősök és ismeretlenek reakcióját, vala
mi fantasztikus hátborzongató és egyúttal
igen megható érzés is. Ebben a szörnyű tra
gédiában ami őseinket érte, össze kell fog
nunk, és segítségségem én is fejajánlom.

,.,..,:;..':', .... ,.. Kitartást kívánok újraépítő mW1kádboz, to
vább kell őriznünk a lángot! Üdvözlettel: Dr.
Hanyecz Vince (Méhkerék)

A 850 lelkes kis falu bízik, hogy rövid
időn belül lesz új temploma, a régit sajnos
nem érdemes, nem lehet helyrehozni, újat

,
---,

"r -

(jolytQ/ás a:: I. odalrói) Vigasztaltam latos, mert tudom, hogy éppen csak kell építeni. Ahogy a tragikus sorsú miskolci
a jelenlévőket, befejezted a helyreállítást a belvíz okozta ka- deszkatemplom Isten segítségéve l, és a jó-

hogy lesz még itt új templom' rok miatt. Kitartást. és jó egészséget kívá- akaratú emberek támogatásával újra épült.
Az úrnapi körmenet elmaradt. nok. Jóska (Bella Józse!Mexikóból) ahogya horvátországi Kórógy temploma
Június 8-án este az egyháztanács gyűlést magyar segítséggel fel fog épülni, úgy bí-

tartott. A testület is úgy lá0a, hogy le kell Ez hősiesség, amit a Géza csinált! zunk, hogy a miénk is.
bontani, és újat építeni. Döntöttünk arról is, (Biaesi Dávid egyetemista, Budapest) Az új templom felépítésére a következő

hogy a Szent László búcsút megtartjuk, a .. módon tudunk adakozni:
művelődési házban, június 26-án, szomba- Oszinte együttérzésem a kedves I.Az anyaegyház alapítványára történő

ton. Községünk szülötte, Szurovecz Vince hunyaiakkal és veled ... Akit nagyon szeret az befizetéssel vagy átutalással:
esperes úr ezüstmisés, Ő fogja az ünnepi Isten, azt meg is próbálja. (Seidl Ambrus plé- Endrődi Szent Imre Egyházközségért
szentmisét tartani. bános, Kistelek) Közhasznú Alapítvány

Ideiglenesen a művelődési házba költö- 5502 Gyomaendrőd, Fő út I.
zött be a templom. Már folynak az e!őkészü- Megdöbbenéssel hallgattam a mai hír- Telefon: hétköznap 8-12 között: 66/283-940
letek, hogy az egyik iskolaépületben adásokat a hunyai templom leégéséről, nem Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarék
rendezünk be kápolnát addig, míg fel nem is nldom, ilyenkor mit szokás mondani, talán szövetkezet 53200015-10003231
épül az új templom. azt, hogy részvétem. Ha bármiben segiteni Föltétlenül jelöljék meg: Hunvai templom

Sokan jelentkeztek, együttérzésüket ki- tudunk, kérlek, jelezd nekünk üdvözlettel: javára
fejezve, és segítségüket felajánlva. Felkere- Korbely György (újságíró, Orosháza) Adókedvezmény igénybevételéhez a befize-
sett bennünket Domokos László " tésekről igazolást tudunk adni.
képviselőnk. a megyegyűlés elnöke, segítsé- KEDVES LASZLO' Megrendültem 01- Kérésre levélben csekket is tudunk küldeni.
gét megígérte. Dr. Torgyán József miniszter vastam az értesítésedet a tragédiáról. OS,sze- 2.Postai pénzesutalványon, az endrődi

úr levélben kereste fel Hunya Tiborné pol- fogással lesz még új templom Hunyán. En is vagy hunyai plébánia címére elküldve, és itt
gármester asszonyt, Ő is segíteni fog. segíteni fogok barátaimmal együtt. Szeretet- is kérjük a megjelölést: Hunyai templom ja-

Sokan segítettek, és ígérték segítségüket. tel: V. Tamás (Vaszkó Tamás gil7lnáziltl7l- vára
Megható pillanat volt, amikor a 8. osztályos igazgató. Szeghalom) Az endrődi plébánia címét lásd fentebb, a
gyerekek bejöttek a plébániára egy boríték- hunyai:
kal, és az osztálypénztárból 8000 Ft-ot ado- Megdöbbenve láttam a hunyai templom 5555 Hunya, Kossuth u. I.
mányoztak. tragédiáját. (Kárpáti László Brazília) 3.A hunyai plébánián, személyes befize-

Néhány levél, melyet az Interneten kap- téssel
tam: Szcz~sé 80ze! Przykro mi bardzo z

Néhány levélrészlet: powodu spalenia Twojego kosciota. Na Sokakban felmerült a kérdés: miért ... az
Sajnálattal hallottam, hogy a hunyai pewno z pomocq Boga i dobrych ludzi uda egyik újság is kérdi: lsten büntetése? Nem

templom leégett. Csak most este jutott el Ci si~ go odbudowaé. Pozdrawiam Ci~ hinném. Sokkal inkább célja van ... Tudjuk, a
hozzám a hír. Ez az a templom volt melyben serdecznie. Jestem z Tobq! Mieczystaw tavaszi belvíz probléma miatt megsüllyedt a
életem második prédikációját mondhattam Templomod leégése nagy szomorú- templom alapzata, megdőlt a torony is. Az
el I997-ben. Már akkor megragadott a kis ságot okozott nekem. Isten és a jó embe- alap megerősítését készítettük már elő. am i-
templom és a hívek jelenléte. a sok kis mi- rek segítségével sikerülni fog Neked az kor megtörtént ez a nagy baj. Szerencsére
nistráns, akik idén is szép számmal voltak je- újjáépítés. Szeretettel köszöntelek, Ve- még nem fogtuk hozzá, így nem veszett kár-
len. Tényleg annyi gondot okozott a belvíz is led vagyok! (Mieczyslaw Polak pálos. ba az új beruházás. Elgondolkodtam rajta:
és most pedig... Tudom, hogy most van fon- Lengyelország. Cz({stochowa) milliókat költöttünk volna rá, de lehet, hogy
tosabb dolog, mint az én üdvözletem és tökéletes sose lett volna ... a tornyot kiegye-
együtt érzésem, de a következő vasárnapi Könnybe lábadt szemekkelolvastam el nesíteni sose tudtuk volna.
misén, ha gondolod, hogy be lehet ilyet 1110n- híradásodat... A hírt olvasva úgy éreztem, lsten új küzdelemre, új munkára, új
dani. akkor üdvözöld a kedves híveket a ne- mintha ott állnék, s látnám, ahogy ég a tem p- összefogásra szólít minlc~t. Az emberek jósá
vemben. Remélem, emlékeznek rám lom. Az a templom, amelyhez első lelkipász- gát, szeretetét máris megtapasztalhattuk. Kö
halandó kispapra. (Se/főzőLevente teológus tori élményeim fűződnek, ahol mint szönünk minden együttérzést, segítséget.
S::egedről) disponált pap. első vasárnapi misémet mu- Hisszük, hogy hamarosan lesz új temploma

, tattam be ünnepélyesen. Magam előtt látom Hunyának!
Edesanyánltól hallottam mi történt a a bunyai embereket, gyerekeket, mindent, Iványi László

Hunyai templommal. Annál is inkább sajná- amit Hunya most eszembe juttat és felidéz.

r""~""'=":'--:-=:J~~l:l;::""'-~1Nem tudom, lehet-e bármit is mondani!!' Ha
akarnék, sem tudnék. Együtt érzek veletek, s
imádkozom értetek, főleg a hunyaíakért,
mert hiszem, hogy az Isten a számunkra kilá-
tástalannak és katasztrófának számító hely
zetből is képes újat és jót kihozni. Kérjük az
Istent közösen!! (Bauer Csaba volt endrődi

káplán)
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Elhatároztam, hogy mindenképpen
megnézem Szegeden a "Pillangó kis
asszony"-t, amelynek címszerepét Fran
kó Tünde énekelte, és ráadásul akkor
ott, egyelőre ez volt az utolsó előadása.

Frallkó doktor úr, a mlívésznő édesapja
tanácsára felhívtam a míívészeti titkár
ságot, hogy tegyenek félre egy jegyet,
nehogy rt hosszú utat hiába tegyem
meg.

A szegediek nem felejtik el, s ma is
nagyon szeretik a művésznőt, moso
lyogva beszélgettek körülöttem róla, s
mindenki várta, hogy elkezdődjön az
előadás.

Aztán felgördült a függöny, és elkez
dődött a varázslat. Felcsendült a bor
zongatóan szép szoprán, de túl azon,
amit ez a varázslatos hang nyújt - és ez
nem kis élmény - a mlívésznő olyan
mély átéléssel, olyan hitelesen al,~kítot

ta szerepét, hogy ott és akkor O nem
Frankó Tünde volt, hanem a 15 ~vesja

pán gyereklány, Cso-cso-szán. Atéltúk
vele rövid boldogságát, hosszú hűséges

várakozását, keserű csalódását, teljes ki
fosztottságát, végül tragikus halálát. Na
gyon sokan sírtunk. Városunkra nézve
bizonyos aktualitása volt az előadásnak

még az is, hogy az amerikai konzul sze
repét Busa Tamás énekelte, aki sok év
vel ez előtt, rö\~d idegig Endrődön

kántor volt.
Néhány hét múltán "itthoni ottho

nában" fogadott a míívésznő, vagyis a
szülői házban, ahol a lehető legtöbb
időt tölti, hiszen itt van legdrágább kin
cse, két éves Tünde Sára nevíí kislánya.
Csigás fürtökkel keretezett bájos ar
cocskájából nézi nagy, tiszta szemekkel,
qizalommal az őt körülvevő világot.
Elénk, érdeklődő, örökmozgó és örök
beszélő.Szemmelláthatóan két év "böl
csességével" már is véleménye van a
dolgokról, s ezt meg is osztja mindenki
vel, aki épp körülveszi, velem is így tör
tént első látásra.

- Kedves múvésznő. Nem bár~ja, ha
én most inkább Frankó Tündét, az em
bert szeretném egy kicsitjobban megis
merni, és olvasóinkkal megismertetni?
Müvészi pályafutását mostanában több
írásból is megismerhettük, így nemcsak
a szokványos kérdéseket tenném fel,
még be nem teljesült szerepálmokról,
további terveiról, persze azért ezeket is
érinteném.

- Kérdezzen, amit csak akar - moso
lyog rám nyílt, tiszta tekintettel, amiből
nlintha Tünde Sára gyemleki bizalma
sugározna rám.

- Talán azt kérdezném először: ho
gyan éli meg az anyaságot, amiről nlin
denki, aki valaha hallott. önről, tudja,
hogy mennyire fontos Onnek, és ho-

dolgok állnak első helyen, ami az átlag
embernél, PO.~1tosabbansenkinek nem
jutna eszébe Ont átlag embernek beso
rolni, de az eltérések túlmutatnak azon
a tényen, hogy Ön mlívész! Ezen túlme
nően érzek valami különleges egyénisé
get, érzékenységet, nyíltságot, szerepei
megfomlálásában alázatot, s egyáltalán
mintha nlindig csak adna, mindent
adna önmagából. Mi formálta ilyenné
egyéniségét? A nev~)és? Vagy szerepe i
is nyomot hagynak Onben)

- Nem hiszem, hogy ehhez a szere
pek átélésének, színpadon való meg
élésének túl sok köze lenne. A
szeretetnek, a szúlői ház, s a "falu" sze
retetének már - ahol felnőttem - jólle
het városnak nevezzük, de léptékében
mégis inkább falu, s ettől jó, ettől imá
dom. A városiasodással annyi érték el
vész. Itt a szomszédok, de még a másik
utcabeliek is köszöntik egymást. Ez a

gyan egyezteti össze hivatása teljes em- nagyvárosban már nem ilyen.
ben igénylő körülményeivel, melyek - Végezetül, szeretném még az olva
nem teszik lehetővé, hogy a hét nlin- sókat kicsit visszahozni a szerepei vilá
den napján egyiitt legyenek? gába. Milyen kihívást jelent Onnek,

- Hát ez egy valóságos "tlldathasadá- hogy Japánban fogja énekelni a
sos állapot", mert én valóban nagyon Cso-cso-szánt?
akartam, nagyon vártam gyennekemet. - Én azt hiszem, hogy attól függetle
Természetesen nehezebb, mint gon- núl, hogy ez egy japán ősi kultúrához
doltam, mert az éneklés egy bizonyos tapadt történet, Európai is. Európai
szint felett valóban teljes embert igérw- gondolkodás, európai zene, még akkor
lő feladat, s nem csak napi 8 órában. En is, ha egy pentaton alapra épült dallam
nagyon megszenvedem a kislányom hi- sor. Ezt, azt hiszem, ők is bekalkulálják,
ányát, s ma már tudom, hogy amiről ál- nem várják el tőlünk, hogy olyan mély
modoztam, amire vágytam, úgy hiszem, ségben éljük meg, ahogy azt ma már ők
majd én is csak unoká~ll1ál fogom pó- sem teszik - ha vannak is olyan teriile
tolni, és kiéini igazán. Aldozat ez a kis- tek, vagy társadalmi rétecrek, melyek
lányom részéről is, bár mióta ő ezt az jobbant>őrzik az ősi kultúrát. Az átlacr
egész:t tudatil~,g is megéli: mindi~ így ember, aki eljön megnézi az operá~,
vo.lt, o eb~e I:O~t bele, s e!llehetoleg nem várja el, hogy úgy éljük meg,
nunden het vegen, vagy anukor csak tu- ahogy már ők sem.
dc:~, j?vö~. ",:,01 t, hogy esős idő miatti -Amikor az operaéletben olvastam,
el?adascsuszas~or ha~arol:~ntam, csu- még csak készült Száviui szerepére. Ho
p,an megetetm, ann)'lra hlal:yzott, az- gyan sikerült színpadra vinni, megvaló
tan rohanva utaztam Vlssza az sítani)
előadásra. És hát, akik ezzel hihetetlen - En mécr soha nem énekeltem
terh~tvettek ~lagukra, anY,~ék! Szokolay op~rában, s nem tagadom

- ~n neI!l hlszeI~l, hogy ok ezt te~er- nem volt könnyil feladat. De amikor
nek ere.znek. Szemltem nagyon SZlve- már eljutottunk odáig a műhel)'lllunka

sen tesz~k. ,,' során, hogy megfejtettük a főhősnő
. - Ez 19y,~an, d,e ~at ez far~~to! S~e- személyiségének dramaturgiáját, a

:mtem apa:~ meg Jobbal! feluk,.. n!mt technikai nehézségeken túljutottam,
en, n~e~-t me~scsakaz,e~yem: de .c:vek a már arra törekedtem, hogy magamban
felelose9! Majd h~. mar,ovodab~Ja:hat, átengedve Szávitri személyiségét, meg
szeretnem ezt a csoppseget felVlnm ma- elevenítsem, nagyon közel volt hoz
gammal, addigra keresztmamám is zám!
nyugdijas lesz, tud rá vigyázni, ha kell. S e mellett még Weimarban Goethe
Egyszóval meg tudom majd szervezni az Fausgának Margigát fogom énekelni, le
életünket, hogy se a pályámról, sem het ennél többet kívánni? Továbbra is
egymásról ne kelljen lemondanunk. ilyen erőt, kitartást és sok-sok boldogsá-

- Mostanában több l~ságíró tollából got kívánok olvasóink nevében is.
olvastam a művésznőről, néhány mon-
datos önvallomást, amik azt sejtetik ve-
lem, hogy értékrendjében nem azok a MARS/NÉ G/R/CZ ERZSÉBET
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. Adatok a.gyomai református gyülekezet lelkészeir"l
. I. Rész. A kezdetektől 1900-ig

A rendelkezésre álló igen kevés SOLMOSSY BOLDIZSÁR, 1685. Várossa váltotta ki, a' feleségének
ádéjt szerinta gyomai lakosoknak leg- április 5.-én Túr városának a török utánna ment Császár Passusával, de
később az 154ű-es évektáján refor- pusztítás miatti panaszára tett intézke- (az) ölIként Török feleségévé lett; férjé
mált egyháza volt. Bizonyítja a korai dések közt a 8. pontban ez áll: "A gyo- vel visszajönni nem kivánt a' Tanuló
hitújítást az is, hogya szomszédos el- mai prédikátor Solymossy Boldizsár Ház Déli Ablaka alatt nyugszik
pusztult Ege faluban volt pap Kereki ~Iszegényedvén, elemosinát kér.", va- Gyomárúl jött ide (Vésztőre), Sánta' volt
János, aki a nagyváradi zsinat aláírója gyis a gyomai lakosok oly szegények a' Török Lántzai miatt. 1736-ban egy
1569-ben. voltak, hogy papjukat eltartani nem tud- ónkannát ajándékozott a Vésztűi

A Gyomai Református Egyház irat- ták. Erre az időre esett e-vidéken Thö- Ekklesiának... " Némi magyarázatok
tárában az, 1741-től vezetett anya- köly Imre fejedelem török szolgálatban mindehhez; "körös Várossa" - Nagykő
könyvvel kezdődik az írásbeli lévő lovasainak telelése. Maga Thököly rös, "Császár passzusa" a Császári'
hagyaték. Hosszas és minden szóba Imre is megszállt Túron, Ványán, udvari hivatalból nyert útlevél, Vésztőn
jöhető helyen való kutatás után sem ta- Füzes-Gyarmaton, s lovasi a mai a mostani lelkészlak s udvara alatt van
láltam érdemleges, korábbi időket do- Fattyasi páskomon tartottak "füvellő tá- nak a középkori templom alapfalai s az
kumentáló adatokat. így a török bor"-t. S a török is egyre súlyosabb azt körülvevő temető, s már a 18. szá
hódoltság végéig, újra megülés kezde- adót szedett a lakosoktól, hiszen az zad elejin is ott lelkészlak volt - miután
téig csak másodlagos közlésekről van- "Ausztriai-Ház" megkezdte "felszaba- az új templomot arrébb építették fel - s
nak szórványadatok. Ezekből s a már dító" háborúját, aminek aztán súlyos annak külön szobája, a lelkész rendel
említett meglévő egyházi iratanyagból következményei lettek a magyarságra kezésére álló helyiség a "Tanuló Ház",
szeretnék az alábbiakban közrebocsá- nézve. sok esetben a lelkészi lak udvarán épí
tani adatokat Gyomán szolgáló lelké- Gyoma új megülésekor az egyetlen tettek elkűlönítve "Tanuló Házat", hogy
szekről, ahogy korabeli adatokból rendelkezésre álló forrás szerint ott a lelkész zavartalanul készülhessen
kitűnik; "Tudós Tiszteletes Prédikátor 1717-ből a következők szolgáltak az igehirdetésre. Az egyik forrás "Bődi

úr" voltak ők az Ige, az Egyház, a (ahogy az anyakönyvben leírva találta- rablásakor..... , helyesen Bedő (Bihar
Communitas-közösség, rájuk bízott lel- tik; "Ez időtől fogva ebben' az megye Románia), felesége Turbucz
kek pásztortai. Eklésíában az Úrnak oltára körül Kata és két fia rabságban maradt.

DiÓSZEGI ANDRÁS, akit 1634-ben szolgáltanak ezek a' lelki pásztorok.....): I\lagykőrösi születésű volt s ezért a
rendelt Gyomára a szatmár nagykőrösiek váltják ki. Majd szabadu-
(Szatmárnémeti-Romána) helyosztó Pati (vagy máshol Pathy) Miklós, lásakor szentesi pap lett, onnan Gyom-
zsinat. akiről a vésztői anyakönyvben a követ- ára, majd Vésztő re került.

HERCZEGSZÖKKŐSI DÁNIEL, kezőket írták be; "... e' volt Szentesi Pap ([oiJ'loljl/k)

akinek Gyomára ordinálása és felava- a' Bődi rabláskor, magát és feleségét, Cs SiABO/S7f.fJV
tása 1639. június 25. elraboltatta a' Tatár. Magát Körös

Felvételre keres vaITónől<et,

cipőfelsőrész-készítőket és cipő

gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és I<amuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó I<ere
seti lehetőséggel.

Vidékről be~árást térítjük,
vagy megoldjuk.
Érdel<lődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Ferencnél

ATURUL CIPŐ KFTNŐi CIPŐT
AGYÁlTÓTÓl!

A KLASSZIKUS MODELLEKTOL A MAI

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

KíNÁUUK TERMÉKEINKET.

GELLAI LÁSZLÓ
CIPŐGVÁRTÓ

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEl: 06·66·283·359

~baa?~o-/c~u;4édcZ;i/é( 

Aj7kc~?;fa?·éd 4e~ed4ea!&~?·
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Corvo Bianco Schuh Bt.
Cipőipari Bt.

~/J~
5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.

~/Fax (66) 386-896
~(30) 9457-148

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Telefon: (66) 386-578 Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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Ateljesség igény nélkül, szeretném néhány, a
nyárral összefüggő aktualitásra felhívni a gyerme
kek és szüleik, gondozáik ligyelmét.

Anyár kezdetével az óvodai, iskolai felügyelet
alól kiszabaduló gyermekekre számos veszély lesel
kedik. Sajnálatos módon nagymértékben megsza
porodik a balesetek száma mind a közutakon,
mind a strandokon, a folyókon. Agyermekekben
még nem alakult ki a félelemérzet, nem tudják he-

lyesen megítélni az őket fenyegető veszélyeket. Közös odafigyeléssel lehet csak meg
óvni testi egészségüket. Abiztosan úszni nem tudók számára súlyos kockázatot
jelenthet a mélyvíz, különösen a folyók vize. Minden évre jut sainos jó néhány vízbefú
lás országszerte. Akisgyermekek gyakran válnak közlekedési balesetek áldozatává.
Figyelmeztessük őket a megnövekedett járműforgalom okozta veszélyekre, legyünk
óvatosabbak a közlekedésben, fokozzuk a gyermekek felügyeletét!

Kirándulások alkalmával mindig legyen nálunk kötszer, sebfertőtlenítő-szer,

pl. Betadine oldat, hogya kisebb sérüléseket el tudjuk látni.
Nyári melegben a napozás, strandolás is számottevő veszéllyel járhat. Ale

égés, napszúrás kellemetlen következményei mellett az UV sugárzás (bőr) rákkeltő ha
tásával is számolni kell. Amennyiben lehetséges, a legforróbb időszakban, a déli, kora
délutáni órákban ne menjünk a napra, ill., ha ez elkerülhetetlen, adjunk agyerekekre
könnyű sapkát, kalapot, pólót, napszemüveget, bőrük ne legyen ledetlen, főként azo
kon a részeken, ahol festékes anyajegyek vannak. Abőr felégése is elkerülhető, ha
nem atűző napon, hanem szűrt napfényben tőrténik a napozás. Úszást, fürdőzést is le
hetőleg ezekhez az időpontokhoz képest előbbre, vagy későbbre időzítsük.

A megfelelő folyadékbevitel ,a nagy meleg ben nagyon fontos, lehetőleg víz,
vagy természetes gyümölcslé legyen. Ovakodjunk atúlédesített szörpök üditőitalok fo
gyasztásától.

Az egészségesebb, kevesebb szénhidrátot, zsírt tartalmazó étrend a
fogaink védelmét is szolgálja, amellett, hogy segít megelőzni az elhízást, az anyagcse
re-betegségeket, a cukorbetegség, a magas koleszterin-szint, a magas vérnyomás, a
szív-érrendszeri betegségek kialakulását:

Feltétlenül hasznos a több mozgás, az úszás (természetesen megfelelő fel
ügyelet mellett), mivel erősíti agyermek szervezetét, segíti kiküszöböl ni, illetve kezelni
a manapság olyan gyakori mozgásszervi betegségeket, tartási rendellenességeket, ge·
rincbántalmakat.

Arovamípések is számos problémát vethetnekfel; méh-, darázscsípések eseté
ben az érzékeny embereknél acsípés környékének duzzanata, bőrpírja, fájdalma, visz
kető érzése mellett (amely más rovarcsípés esetén is előlordulhat) általános allergiás
tünetek is felléphetnek. Kiütés, ajako, szemhéiduzzanat, de akár nehéz légzés, fulladás
is kialakulhat. Acsípések helyének kezelés történhet, pl. Fenistil kenőccsel, cinkes rázó
keverékkel, melyek recept nélkül is kaphatók a gyógyszertárakban. Aviszketést, duz
zanatot jól csillapítja a Calcium pezsgőtabletta, vagy más allergia-ellenes gyógyszer.
Súlyosabb allergiás reakció, nehézlégzés esetén feltétlenül forduljunk orvoshoz!

Akullancsok csípése ahelyi kellemetlenség mellett az általuk terjesztett fertőző
- betegségek révén veszélyes lehet Vírusos agyhártyagyulladást (mely ellen védőoltást

lehet alkalmaznil, Lym-kórt okozhatnak a kullancsok által terjesztett kórokozók. Fon
tos a kullancs mielőbbi eltávolítása, a csípés környékének ler1őtlenítése. Orvosi vizsgá
lat, kezelés szükséges, amennyiben a csípés környékén bőrpír, esetleg izületi duzzanat
jelentkezik.

Allergiát nem csak a rovarok, hanem növények (málna, eper, dió), pollenek is
okozhatnak. Gyakori a szénanáthás, asztmás beteg a mi lakóhelyünkön is. Fontos a
megfelelő kezelés, de a megelőzés is! Ajánlatos az allergiát kiváltó tényezőket, étele
k?t, állatokat, poros helyiségeket elkerülni. Ezt acélt szolgálja a parlagfű irtása is, azon
túl, hogy ez egyben a ház környékét is szépíti.

Aromlandó élelmiszerek megfelelő tárolása, hütése a nyári nagy meleg
ben nagyon Ion tos, hiszen könnyen elszaporodhatnak az ételek lelszínén, belsejében a
kórokozók: vírusok, baktériumok (pl. különböző Salmonella-típusok, vérhas baktéri
um... ). Agyümölcsöket, zöldségféléket fogyasztás előtt gondosan mossuk meg!

Ne feledjük, hogya helyes étrend, életmód, és a kellő körültekintés mellett számos
betegség, kórállapot, baleset megelőzhető!

Jók: Lipták, Molnár,
Sárosi, Brakszatorisz, I\yés.

A Tabella állása a bajnok
ság végén:

l. Kunszentmárton 30
20 5 5 59:25 65

2. Barátság 30 17
9 4 58:32 60

3. Csongrád 30 18
6 6 53:27 60

4. Hódmezővásárhely 30
17 8 5 56:23 59

VI. 20. Mélykút - Barátság
2:2 IFI 1:2. 400 néző

Küzdelmes mérkőzés volt.
Mindkét csapat a győzelemre

törekedett. A kapuk felváltva
forogtak veszélyben. A Barát
ság többet birtokolta a labdát,
valamivel közelebb állt a győ

zelemhez. A nagyon akaró, el
szántan küzdő hazaiaknak,
végül meg kellet elégedniűk az
egy ponttal.

Június 13. Barátság 
MALÉV 4:0, IFJ 2: I. 300 néző

A hazaiak győzelme na
gyobb is lehetett volna. Sok
helyzet maradt kihasználatla
nul. A vendégek jobbára véde
keztek. Kapusuk Baranyai
nagyszeru teljesítményt nyúj
tott, Ő akadályozta meg a még
súlyosabb vereséget.

Krónika:
34. percben Nagy elvette a

labdát a védőtől, egyedül tört a
kapu felé, majd Janishoz gurí
tott, aki 6 méterröl nem hibá
zott. 1:0

40. percben Lipták 26 mé
terről nagy löveget zúditott a
kapura, s a labda egy védőn

megpattant s a hálóba vágó
dott. 2:0

44. percben Nagy l. pontos
átadását Brakszatorisz góllá
váltotta 3:0.

49. percben ismét Nagy I.
jó labdája került Molnár elé,
aki 5 méterről a felső sarokba
fejelt. 4:0

Jók: Lipták, Sárosi, Lévai,
Kassai, Nagy I.

Doboz - Gyoma FC O: I IFI
2:5

Ezzel a győzelmével a
Gyoma FC. bajnok lett! Gratu
lálunk!

A bajnokság általános érté
kelésére a következő számunk
ban kerűl sor.

AZ ÉLLÜVASÜK
HAJRÁJA

Június 6. Szajol - Barátság
4: I. IFI 1:0 400 néző.

A gyorsan megszerzett ve
zetés után a vendégek váratlanul
súlyos vereséget szenvedtek,
ezzel a bajnoki reményeink el
szálltak.

Krónika:
A második percben

Brakszatorisz partdobását Nagy
l. öt méterről gólba fejeli O: I

Tizenötödik percben
Babella hatalmas lövéssel
egyen lít l: I

Negyvennegyedik percben
Vasas 25 méterről a felső sarok
ba csavar. 2: I

Negyvennegyedik percben
Peneki a tétovázó Barátság vé
dői közt növeli az előnyt. 3:1

Hetvenedik percben Sipos
lefutotta a Barátság védelmét,
belőtt labdáját az előre vetődő

Babella a hálóba fejelte. 4: I.
Gyoma FC - Füzesgyarmat

1:0 Ifi 3:3, 450 néző.

V. 29. Barátság-Csongrád
3: l IFI 4: 1,800 néző

Két jól felkészült csapat
rangadóhoz méltó összecsapá
sát hozta a mérkőzés. Az első

félidő kiegyensúlyozott játékot
hozott. Fordulás után rendre a
hazaiak e19ondolásai valósultak
meg. Mindenben fölé nőttek

becsvágyó ellenfelü.k.nek. A
gólarány híven fejezi ki a két ri
vális teljesítményét.

Krónika:
A huszonötödik percben a

kapura törő Mestert leterítik a
I l-es táján. A jogos büntetőtJa
nis biztosan értékesíti. 1:0

Hatvanadik percben Lévai
mesterien passzol
Brakszatorisznak, aki 8 méter
ről védhetetlenül a hálóba talál.
2:0

Hetvenedik percben Janis
szabadrúgását a jó, ütemben ér
kező Brakszatorisz 10 méterről

ajobb sarokba csúsztatja. 3:0
A nyolcvanegyedik percben

az egymásra váró hazai védők

közt Takács megszerzi a csong
rádiak becsület-gólját 3: I

Jók: Bócsik, Brakszatorisz,
Lipták, Lévai, Janis, Molnár.

Gyulavári - Gyoma FC 1:2
l fi I: l

110
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Elsősorban a kereszténydemokratáknak kell bevinni a közéletbe, a törvényho
zásba és a hatalomgyakorlás mindennapjaiba a keresztény értékeket

Mint korábban már családon belül. Ez devi-
hírül adtuk Magyar anciához vezet, am i a
Kereszténydemokrata társadalomra veszé-
Szövetség Iyes.
Gyomaendrődi Szer- Elgondolkodtató nz
vezete meghívására a tényszám is, három-
vendégünk volt Június millió idős, inaktív stá-
2-án Harrach Péter tuszú magyar van,
szociális és családügyi köztük jelentős szám-
miniszter. A fórumról ban 60 éven aluliak is.
a Békéscsabai A 18 éven aluliak szá-
Nap-ban Nemere Gá- ma kétmillió-kétszáz-
bor "Portré a minisz- ezer, azaz a dolgozó
terről" címmel számolt emberek hányada csak
be. Mivel olvasóink egyharmad!
közül sokakhoz nem A média segítő köz-
jut el az az újság, ezért reműködésére is kitün-
azt teljes terjedelmé- tetetten számít Harrach
ben közöljük. miniszter.

"Az alábbiakban a Kérdésekre vála-
gyomaendrődi fórumon elmondottakból h~g~,a~ orszá,g lak?s:.ága a "bűvös'.', 1.0 szolva, hogy miként tud e nagy hordel'e
idézek, melyek felrajzoUák Harrach mi- r:n I1!Io le~e~sza.m al~ ~ull~e? A Szocla~ls jű feladatokkal megbirkózni, a válasz 
niszter politikai ars poeticáját, ami a tár- es ,~sal~dugYl MIl1I~~tenumban, ~ze,rt félig tréfásan -az volt, hogy egy okos mi
cájára is kihat. Véleménye szerint a mai nyuJ tottak be ~ gy~s ~j ra b~vezeteset .~s niszter, agi lis, megbízható állam titkár
politikai közélet kétpólusú. Tapasztala- t~sz~ek me~ t?bb Il1tez~ed~st. A SZOCIa- okkal veszi körül magát. Ezt a módszert
tok bizonyítják, hogy azok a pártok, me- 1I~ es .c~aladugy egyebke~t foglalko- ajánlja a jelenlévő polgármestereknek:
lyeket nem rátermett személyek za~-po!ltlka. ,Nem tarthato, h?gy ]~ dolgozzanak együtt profi jegyzőkkel.
vezetne~, könnyen szétverhetők. (MDF, szazalek p~lgar h~t-nY,ol~~zorosat~eresl A cikldró jól tetten érhette, hogy
KDNP)lgy jelenhettek meg kisebb, ap- a leszak,ado 1O"sza~alek j~v~delmen~k,. Harrach miniszter úr taníttatása, világ
róbb pártok, melyek összefogása nélkül . A~ eszszeru kl~,gyenlIte~, -. europa l szemlélete alapján a szociális pápák
nincs győzelem. Visszautal arra, hogy a rr:mt~ra - elke~den~o. A szocla~ls gond.o- (XIII.Leótól II. János Pálig) enciklikáin
FIDESZ-MPP is így került hatalomra zas atsz~rvez~s,e lenyeges. MI tagada:, nevelkedett: az embert állítja a társada
l 998-ban, Ez a politikai taktika a sok a vlsszaeles; ~e.m, m~geng~dh~to, lom középpon0ába, és ajánlja, hogy vi
2002-es választásokon is meaismételhe- hogya munkanelkullseg allandosuljon láai hatalom a szociális kérdéseket a
tő lenne. A 60 százalékos vál~sztói bázis egyes rétegekben. Sőt "öröklődjék" is cs~ládot állítsa politikája középpontjába.
stabilizálása már mai feladat A 16 ke- A gyomaendrődi MKDSZ által kez-
reszténydemokrata induló közül deményezett fórumon telt ház volt. A
13-an jutottak be a parlamentbe, környékbeli - és helyi - polgármeste-
FIDESZ-MPP "felcímkézéssel" rek is ott voltak, sőt a megye is képvi-
ahogy Harrach miniszter mondta. El- seltette magát
sősorban a kereszténydemokratáknak Vaszkó András elnök vezette, je-
kell bevinni a közéletbe, a törvényho- lentős tagságú MKDSZ máris azon
zásba és a hatalomgyakorlás minden- fáradozik, hogy a következő fórumon
napjaiba a keresztény értékeket. újabb vezető politikust hív meg"
Ennek centruma: a személy, az ember. A fórum után a miniszter úrnak
Ez a perszonalitás. Fontos a szolidari- még volt arra is ideje, hogy megláto-
tás és a másság elismerése is. A kol- gassa az endrődi Blaha úti Idősek

lektivizmus fordítva gyakorolta a Otthonában élőket Majd az MKDSZ
hatalmát évtizedeken át. vezetőségéveJ baráti vacsorán vett

A társadalom alapjánál, a család- részt, ahol szóba kerültek a város
nál kell kezdeni a hosszabbtávú korri- megoldás előtti szociális problémái
gálást. A fiatalság egy része leszakadt, is, Meggyőződésünk, hogy az ismét
marginalizálódott. Nincs életigenlés. három részre szakadt Magyarország
Következésképpen családalapítás, e térségének problémáival való talál-
gyermekáldás sem, A legújabb sta- kozás hasznára volt éppúgy a szociá-
tisztikai adatok szerint 170.000 fo- lis és családügyi miniszternek, mint
gamzás mellett 70.000 az abortusz. A szűkebb régiónknak.
halálozás pedig évi 140.000. Könnyen
kiszámítható, hamarosan elérjük, CSASZARNÉ GYURiCZA ÉVA
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Ballag már a vén diák, tovább, tovább...

MINDENT EGY HELYEN,

A~~~!o?n~ö~~~T~~Nl1 t '
(Telefon: 66/386-611 ).ti:.l~

KaphatóK:
-Festékek. lakkok. ecsetek.

- szerszámok. csavorok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások, és linóleumok

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MIf\ITA UTÁN, HOZZÁ
RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ

jól ismert dallama és szövege hangzott fel a Rózsa- Az Élet álom - tedd valósággá!
hegyi Általános Iskolai falai között június 19.-dikén. Az Élet kihívás - fogadd el!

Az iskola 78 diákja búcsúzott az Alma Matertől. Osz- Az Élet kötelesség - teljesítsd!
tályfőnökök voltak, Farkas Zoltánné, Komóczi Attiláné, Az Élet játék - játszd!
Timár Sándorné és Bela Imréné. Meghatóan szép volt a Az Élet érték - vigyázz rá!
ballagás ünnepe, tehetséges, szép gyermekek indultak Az Élet vagyon - használd fel!
el ismét az Életbe... Az Élet szeretet - add át magad!

Az iskola igazgatónője, Ladányi Gáborné búcsúzott Az Élet titok - fejtsd meg!
a nyolcadikos diákoktól, és szüleiktől. Az Élet ígéret - teljesítsd!

Szeretettel nézett végig a diákjain, és ezekkel a sza- Az Élet szomorúság - győzd le!
vakkal bocsátotta útra őket "az ókori bölcs, Euripidész Az Élet dal - énekeld!
sorai jutnak eszembe: Az Élet küzdelem - harcold meg!

"Egy erdő ment kézen fogva. Az Élet kaland - vállald!
Egy egész erdő. Az Élet jutalom - érdemeid ki!
Egyik fa fogta a másik kezét. Az Élet élet - éljed!"
Folyón láboltak át, hegyen kapaszkodtak fel, "... Az iskola tantestülete és magam nevében kívá-
réten ballagtak keresztül... nok mindannyitoknak sok sikert, és boldog életet' Kívá-
és sohasem engedték el egymás kezét. nom, hogy életutatok legyen példa, hogy iskolánk
Az eltelt 8 év összeforrott közösségeket kovácsolt, jövendő nemzedéke büszkén láthasson viszont titeket

amelyekben a nehézségek leküz- is majd egy - egy Rózsahegyi na-
dését éppen az összetartozás ér- pon!
zése, a minden áron való együtt Kedves Szülők! Kívánok vala-
maradás igénye segítette. mennyiüknek gyermekeik boldog u-

... A ballagás mindig ellentétes lásából fakadó sok örömet és
érzéseket ébreszt. Öröm, fájdalom, boldogságot." Ezekkel a gondola-
szomorúság, és bizakodás egy- tokkal fejezte be az igazgatónő a
szerre kavarog szívünkben. búcsúzását.

... Kedves ballagó diákjaink! Mi Nagyon kedves jelenet volt, ami-
szeretettel fogunk emlékezni rátok. kor a ballagó diákok megkaphatták
A folyosó falán őrizzük kiemelkedő végre a szebbnél szebb virágcsok-
eredményeiteket. Büszkén emle- rokat.
getjük a francia drámafesztiválon Az ünnepség a Szózat eléneklé-
eiért sikereiteket, az iskolai rendez- sével ért véget.
vények sokszínű produkcióit. Ki- Öröm volt számomra, hogy már
emelkedő tehetségek vannak nemcsak hallgatták a gyerekek a
köztetek, akik iskolánk számára di- Himnusz és a Szózat énekkari elő-

csőséget szereztek. Büszkék vagyunk rátok! Büszkék adását, hanem együtt énekeltük. Nagyon nagy dolog
vagyunk Kovásznai Nóra rajzpályázaton elért kim agas- ez!
ló eredményeire. Örülünk, hogy élete első kiállítását itt Az ünnepség alatt többször elszorult a szívem attól a
rendezhettük meg az iskolában, az idei Rózsahegyi na- magamban feltett kérdéstől, hogy vajon hányan tudnak
pon. Biztos vagyok benne, hogy hallunk még rólad Nóri, vissza jönni szülőföldjükre tanultfőként, hogya meg
kívánok további nagyon szép eredményeket. Büszkék szerzett tudásukat itthon kamatoztassák? Kívánom,
vagyunk sport eredményeitekre: Szabó Mariann nem- hogy minél többen találjanak boldogulási lehetőséget

zetközi és országos judoversenyeken elért eredménye- itthon is. Én ezekkel a gondolatokkal kívántam sok si-
ire, 1\11 akár Tamás megyei atlétikai bajnokságokon kert és boldogulást a ballagó gyerekeknek. .
szerzett aranyérmeire. Emlegetni fogjuk Vaszkó Barba- Császárné Gyuricza Eva
ra szívet melengető dalait, és versmondásit, Raffael,-- ---,
Tibi hegedűjátékait, Smíri Sándor és Pintér Arnold ki
emelkedő tanulmányi eredményeit a matematika, föld
rajz, biológia és irodalom versenyeken ny·újtott
teljesítményeket.

...Most bizalommal tekintünk a jövőtök felé. Bízunk
abban, hogy az iskola felkészített benneteket arra, hogy
megálljátok a helyeteket életetek következő, nagyobb
önállóságot követelő szakaszában is.

...Búcsúzóul fogadjátok szeretettel Teréz anya élet-
ről vallott gondolatait"

"Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan !
Az Élet szépség - csodáld meg!
Az Élet boldogság - ízleld!
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Szerkesztőségünk ' A ma felavatandó mú-
örömmel tett eleget Uj múzeum nyílt Gyomaendrődön zeumnak köszönhetően
Sóczó Elek úr meghívá- két, egymással sorosan
sának, mely az általa összefüggő mesterség
gyűjtött és nagy részben saját tár- múltja elevenedik meg előttünk. A
gyakból összeállított "bognár-ko- példás szakmai és esztétikai igé-
vács múzeum" megnyitására .-y nyességgel berendezett kiállítóter-
invitált. mekben olyan szerszámok és

A látvány, mely fogadott ben- termékek vesznek körül, amelyek
nünket lenyűgöző I Század eleji egykoron még nélkülözhetetlen
tűzoltókocsi, endrődi Tulipános kellékei voltak az alföldi magyar
szekér, korabeli hintó, s halottas kocsi, Szent Mihály lova... falu életének. Ezer éven át csiszolódó, tökéletesedő mester
de nem sorolom tovább. Ki-ki nézze meg, fedezze fel a tár- ségbeli tudás és tehetség menne feledésbe, ha a Sóczó csa
gyak láttán apáink, nagyapáink remekbe faragott-kovácsolt lád nem mentette volna meg az utókor számára őseink

és bognár munkáit. életének néma, ám némaságukban is meggyőző tanúit.
Június 14-én tizenegy órára szólt a meghívó. Sóczó Elek Az ősi mesterségek már nem, de az emberi találékony-

úr köszöntötte a megjelenteket. Néhány szóval utalt élete ság, az egymásért való felelősség, s a nemzet újjászületésé
főbb állomásaira, az iskolától a mesterség adta válialkozásá- ért vállalt kötelezettségeink tovább élnek. Talán ezt
ig. Hálás szíwel emlékezett meg Szmola Sándor bognár jelképezik azok a frissen ültetett facsemeték, amelyekkel,
mesterről, aki tanította, nevelte a szakma ismereteire, kitar- mintegy élő őrzőként körülvették az új múzeum falait. Egyko
tásra, tisztességre. Majd átadta a szót Domo~os László or- ron ezekből a fajtákból készültek a szekerek, kocsik, szánok,
szággyűlési képviselő úrnak, a l\t1egyei Onkormányzat szerszámnyelek s a többi bognártermék.
elnökének. Szavaiból idézünk: Tudom és tapasztal om: a gyomaendrődiek megbecsülik,

" Immáron tíz éve, hogy egy gyomaendrődi bognármester és magukénak érzik a város értékes gyűjteményeit. A 80g
merész vállalkozásba kezdett. Talán sokan csodabogárnak nár-kovács Múzeum tovább öregb.íti a város hírnevét, hiszen
tekintették, amikor fáradtságos és nehéz munkája mellett, a a messzire világító példa sugarai Onökre, gyomaendrődiekre
megérdemelt pihenés óráit felhasználva létrehozta motorke- vetülnek. Növeli a város vonzerejét, idegenforgalmi és kultu
rékpár-múzeumát. Azt a motormúzeumot, amely mára már rális szempontból elősegíti Gyomaendrőd fejlődését.

Európa-szerte ismert és elismert. A Múzeumot ezennel megnyitom, hogy birtokba vehes-
A Sóczó család és Gyomaendrőd neve az idők során sék azok, akik kíváncsiak a történelem néma tanúira."

szinte eggyé forrott. Maga Sóczó Elek igazi lokálpatriótaként A nagy tapssal fogadott megnyitó után a vendégek bele
több mint három évtizede szolgálja szeretett városát, képvi- vetették magukat a különböző gépek, gépi szerszámok, s ko
selve egy olyan mesterséget, mely mára már ritkaságszám- csik nyújtotta látnivalókba. A megnyitót a Körös étteremben
ba megy. rendezett fogadás zárta.
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Hallottátok-e már hírét egész csomag kártyát. De
Manófalvának? Ott fekszik~ mindennél érdekesebb volt
ez a nevezetes község a Ke- ..J. ..J. ..J. a mindentudó kisboci. Ha
rekerdő leges-Iegközelében. ~~ arra kérte az idomító néni,
Nem messze a harangvirág T' , T k ' t k' , hogy számoljon tízig, akkor ti-
tisztástól, és egészen közel a Ipp es opp, a e IS mesemana zet bőgött. Nem csoda.
Pipitér ösvényhez. He: azon I. rész hogya mutatvány után k,?-
végig mentek, odaertek a " , pott egy darabka csokola-
fecsegő patakhoz, átmentek a bo- -.Hat a~,valo~an mulatsa,g03 volt. dét, mert azt nagyon szerette.
gárhátú hídon, és ott találjátok mo- Tipp elokotoraszott zsebebal egy Végül az volt a feladato, hogy vá-
gatokat a manófalvi községháza fél fábla csokit, és nagylelkűen oda- lassza ki az első sorban ülő gyerme
előtt. Pontosan ott, ahol egy hatol- nyujtotta Toppnak. kek közül azt, okit o legjobbnak talál.
mos plakát ékeskedik. - Törhetsz belőle egy kicsit, de A boci el is indult, s egyenesen a mo-

Okul Áron bácsi, a falu bölcse, csak a sarkából! nókfeléttartott. Örvendezőbőgéssel
homlokára tolta pápaszemét, snagy Topp szerényen letört egy darab- megállt előttük, és érdes nyelvével
hangosan olvasni kezdte o közérde- kát és megette. Tipp is majszoini jóízűen nyalogatni kezdte előbb oz
kű hirdetményt: kezdte a maga részét, és bánatosan egyik, aztán a másik manó arcát.

"Óriási szenzáció! Ma délután így szólt: - Nini! - álmélkodott o nagyérde-
megérkezik Manófolváro a híres-ne- . - Hát akkor lubickoljunk egyet a mű közönség - hiszen ez a boci nem
vezetes Bumburi Cirkusz! Porondra Fecsegőben, ho egyszer a cirkuszba csak mindentudó, de varázsló is. Lám
lép a mesebeli vasgyúró! A sziklatörő! úgysem mehetünk el! Aztán bekapta a szerecsenek milyen fehérek lettekl
A Habokukk, o világhírű varázsló és a az utolsó falat csokit, és maszatos ke- Ám Orrocska, a kis virágtündér,
mindentudó kisboci! Mo délutántól zével letörölte a titkon kibuggyant aki nagyon szerette mindenbe bele
megtekinthetőo Bumburi Cirkusz elő- könnyét. dugni fitos kis orrocskáját, hirtelen fel-
adása. " Bár o könnyeket nem is látta Topp, kiáltott!

Okul Áron bácsi orrára pottyan- de amikor megpillantotta Tippet, el- - Hiszen ezek nem is voltak soha
totta a pápaszemét, és meglepetten nevette magát: igazi szerecsenek, mert ez Tipp és
füttyentett: - Hátte hogy nézel ki? Az egész ar- Topp, a két kis mesemanó!

- Ejha' Ez aztán igen! Cirkusz Ma- cod csokoládé. Olyan vagy mint egy Akkor lett csak igazán nagy zene-
nófalván! Ki látott még ilyet? szerecsen! Fogadom, hogy még a bona. Innen is, onnan is kiáltozták,

Ott ácsorgott o két kis manó is, nagyanyó sem ismerne rád, ha elé- hogy felsült o boci o tudományával.
Tipp és Topp, o csodálatos plakát be állnál! ki merné azt állítani, hogy Tipp és
előtt és olyan savanyú arcot vágtak, - Igazából mondod? Topp a legjobb gyerek ott oz első sor-
mint akik vockorba haraptak. - Olyan igaz, mint ahogy nem lát- ban? Még ho Toppróllenne szó...

Tudni kell, hogya két kis manó ak- hatjuk a mindentudó bocit! De azért - A bocibon nincs hiba! - védeke-
kora volt, mint két kis petty a katica- csak bízd ide! - húzta ki magát Topp, zett az idomító néni - Hiszen o Boci
bogár hátán. Ikrek voltak ők. Ám Tipp sose félj, míg engem látsz. Senki sem nagyon szereti o csokit. így hát azt o
szilaj, mint o kiscsikó, mindig csinto- fogjo megtudni, hogy ott vagyunk, két gyermeket választotta ki, akik 
lanságon töri o fejét, ezzel szemben mégis ott leszünk. nem tudni mi okból - csokoládévol
Topp a szelíd, o szófogadó. Délután a Bumburi Cirkusz zsúfolá- voltak bemázolvo. így hát nem cs0-

- Látod? - szólt szemrehányóan sig megtelt közönséggel. Nem cso- da, hogy őket csókolgatto boci
Topp, - Itt a Bumburi Cirkusz, s most is da, hogya nemcsak Manófalváról, módra arcon. így igaz, manócskák?
büntetésben vagyunk! de o Kerek erdőből, de még o Mese- Hanem azok már kámforrá váltak!

- Csak nem akarod azt mondani, mesketéből, közeli Il)esevárosból is Szégyenkezve menekültek o kijárat
hogy én vagyok oz oka? - berzenke- érkeztek vendégek. Igy aztán senki felé és még soká, soká hallották a ko
dett Tipp. - Hát tehetek én róla, hogy sem csodálkozott, azon, hogy oz első cagást, ami elkísérte őket.

az o buta Bundás, nem hogy örült sorban két kis szerecsenbarna ma- Hogy nagyapa mit szólt otthon o
volna, hogy meg akartam tanítani nócsko mocorog. két kis csalónak, azt bizony nem tu
görkorcsolyázni, még olyan ribilliót Az előadás kezdetét vette. Vas- dom, de hogy többé nem kívánkoz
csinál? De amikor fölborult az álló- gyúró vasat gyúrt, Sziklatörő sziklát nak szerecsenné válni, abbon biztos
lámpa és o váza a Cirmosra tört, Habakukk pingpong labdákat vagyok.
pottyant, te is jót kacagtál! evett, és a füléből elővarázsolt egy Iványi Mária

t8J 5500 Gyomaendrőd,

Ipal1elep út 3.
~T/F: 66/386-614, 386-226

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
2 I. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) müködő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.
Knapcsek Béla szöv. elnök
30/9552-374, illetve a fenti telefon
SZámOkOil.

GYOMAFARM Kft.
*" *"GAZDA ARUHAZ

A Penny Market mellett
06-66-386-359

GAZDABOLT
Endrödön az Apponyi u.3. alatt

Olcsó müanyagáruk, mosó és mosogatószerek
nagy választékban.
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" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös [arka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette 111 unká Ikoclnak."

Kós Károly, 1925.

Kulturális autonómia?

1999. július

öt-tízkötetnyi közepes vastagságú könyvet tudna meg-

~%!C~~:!~~~~] vásárolni.
íI,: Na de ez utóbbi már gazdasági kérdés. Így vagy

majdnem így van ez országos társainknál, a többségiek
nél is, hiszen tudjuk, látjuk, nehéz a gazdasági helyzet
fuldoklik, fulladozik az ország gazdasága...

Ám maradjunk a kultúránál, hiszen abból van "auto
nómiánk"... Nézzük csak tovább!

Vannak óvodák, iskolák... Szándékosan nem írtam
így: "óvodáink", "iskoláink". Mert nincsenek! A hata
lom gondosan vigyáz arra, hogy csak "tagozataink"'.
"osztályaink" legyenek, s nehogy magyar iskolarend
szer épülhessen ki. Országosan alig tucatnyi iskola vívta
ki 89 decemberében - és csak akkor, decemberben! - a
szétválás, az önállósulás jogát. Akkor gondosan figyel
meztettek: ne siessünk, várjuk meg a tanév végét. Év
közben olyan nehéz a változtatás! Nos, aki megvárta cl

tanév végét, ma is vár. És aki nem várt') Az is szinte
Gazda József parlamenti képviselő tollából a románi- ugyanabban a helyzetben van ... Az autonómia önirányí

ai Magyar Szó június l7-én ezzel a címmel jelentetett tást is jelent. És ezeket az iskolákat nem mi irányítjuk.
meg a képviselő gondolatait írásba foglalva. Mi is idé- Nem mi döntünk az "ügyükben". Csak ezt vagy azt meg
zünk ebből a cikkból, hogy honfitársaink, olvasóink job- engedik nekünk, hogy melyik tantárgyat taníthatjuk ma
ban megértsék, az elszakított területeken, kisebbségben gyarul, melyiket nem, hogy milyen típusú osztályokat
élő magyarok gondjait. nyithatunk, és milyen nem nyithatunk, mindebben fe!e[-

" ... Kétségtelenül hasonlitva a Ceausescu rendszerbe- tünk döntenek., és mi esetleg a végrehajtó hatalmat kép
li állapotokhoz, sok mindenben megtörtént ama óhajtott viselhetjük. És azt, hogy saját oktatási hálózatunk
előrelépés... legyen - akár csak elemi, vagy középiskolai szinten - fel

Hogy ez a hálózat igencsak nehezen mú1<:ödik? Hogy sem merjük vetni. Beletörődünk a mai állapotba, mely
ez a roppant építményrendszer roskadozik? Ropognak van, és amely - akárhogy cslírjük-csavarjuk a dolgot,
sarkai? Hogy buknak meg, vagy már alig-alig szuszog- akámlilyen oldalról nézzük - nem "autonóm".
nak, alig-alig léteznek létfontosságú intézményeink, És mennyi energiánk folyt el az önálló egyelemért ví
egyik-másik színházunk, népi együttesünk? Kulturális vott harcban, hogy minduntalan megtudjuk: Nincs jo
egyesületeink bejegyeztetnek, elfogadtatnak, az- gunk hozzá. "Alkotmányellenes", hogy az ország
tán...Csak egyet emlitsek: a Barabás Miklós Céhet, a mintegy ötven létező, mCíködő egyeteme közül egy ma
képzőművészeink egyesületét. A tagok összeadnak évi gyar nyelvü legyen. Még "multikulturális"', Pető

2-2 dollárt, ez esztendőnként 300 dollár, ebból kellene fi-Schiller egyetem sem lehet! Mert az is sértené a
irányítani a romániai magyar képzőművészetiélet szel- "többség" érdekeit. Ártana a román nemzet ügyének!
lemi körforgását. Díjakat tüzni ki, kiállításokat rendezni, A romániai tanulóifjúságnak csak mintegy négy és
katalógusokat nyomtatni, támogatni a mlívészeti életet, fél százaléka tanul magyarul...Sorvad a nemzeti oktatás,
hogy az magyarnak megmaradhasson. Vagy színháza- és minden évben újból és újból megállapíttatik, hogy mÍ
ink... Például az 50. születésnapját tavaly ünnepelt Sep- ként sorvadjon tovább.
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház az idén-ig S ha még azt is megnézzük, miból jut a pénz a kultú
Kovászna Megye Tanácsának a támogatásával mCíkö- rára? Szinte közhely már: "az adófizetőpolgárok pénzé
dött, de az új "elosztás" szerint a megyei tanács elszegé- ből!" És ha ez tényleg így van, akkor még nagyobb
nyedett, át kellene adnia a társulatot a városnak, mely bajok vannak az autonómiával. Mert az ország lakossá
épp hogy a fizetést tudja biztosítani a tagoknak év végé- gának a 7,3%-a (hivatalos statisztika) magyar ajkú, ma
ig ... Az egyik legalacsonyabb fizetést, amely a román gyar nemzetiséglí. És hol van az leosztás? A kLJltúrára
társadalomban egyetemet végzett embereket megillet... fordított összegek leosztása? Hol van? ... illetve az erre
Vagy könyveink... Hogy könyvet alig tudnánk kiadni, fordítható összegek 7.3%-a. Hol van?
ha "odaátról" nem kapnánk hatékony segítséget...És aki
írja? Akik írják? Ingyen teszik, közmunkában teszik, Hogy is állunk akkor az autonómiával? Ama gyakor-
nlÍnt a nemzet napszámosai, vagy szálljunk még alább: alatilag megvalósult "kulturális autonómiával"?
nemzet koldusai. És eljutnak-e, eljuthatnak-e az olva- Sajnos, csak bizonyos elemeiben valósulhatott meg!
sókhoz ama verejtékból gyöngyözött könyvek? Tud- Nem csírájában, hanem inkább egyes leveleiben. Mert a
nak-e az olvasók kultúrlények lenni? Egy közepes csírából egyszer növény lesz. Gondozással, továbbápo
nyugdíjból vagy - s ez még szomorúbb - mondjuk egy lással, de természetesen törvényszerCfen. Nos nálunk épp
kezdő tanári fizetésból- ha semmi egyébre nem költene, ez a "természetesség", a törvények hiányoznak ahhoz,
csak erre fordíta(hat)ná teljes jövedelmét az átlag romá- hogy a mag elvettessék, s a növény szárba szökkenhes
niai magyar polgár - kétkötetnyi albumot, lexikont vagy sék, kifejlődhessék... "
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amelyből az olaj sosem fogy ki. De ezt amécsest nem azért gyújtottuk meg,
hogy láda alá dugjuk, hanem, hogy magasra téve minél messzebb világítson ál
dásos fénye."

Ezekkel a gondolatokkal búcsúztatta a Szent Gellért Katolikus iskola igaz
gatója Kiss Pálné asszony, az iskola diákjaitól, a szülőktől és a nevelőktől a
98/99-es tanévet a hálaadó tanévzáró ünnepén.

)mmár negyedszer kondult az iskola kis harangja, hogy Te Deumra hív
jon. Igen, hálaadásra, azért, hogy szerencsésen és sikeresen befejeződött egy
újabb tanév. Hálát kell adni azért is, hogy volt elég erő, kitartás, türelem 
melyre felnőttnek, gyermeknek egyaránt szüksége volt az elmúlt 10 hónap
alattIl - mondta az igazgató asszony.

... Anevelőtestület igyekezett a katolikus iskolák célkitűzéseit megvalósíta
ni, hitre nevelni, szeretetközpontú tudás alapjait lerakni, elsajátítatni. Ez utóbbi
nem a korlátlan engedékenységet, lazaságot jelenti, hanem azt, hogya gyer
mek szigorú, következetes munkatempóban is érezze aszeretetet, és azt, hogy
minden őérte van.

.. Idő, odafigyelés, szeretet, szigort igényesség kell ahhozt hogy megtanul
juk: IIDolgozni csak pontosan, szépen, ahogya csillag megy az égen, úgy érde
me(. De sokszor elhangzott ez az idézet az iskola falai között a tanév
folyamán, - emlékezett vissza az igazgató asszonYt· ha valami szépen ment,
akkor azért, ha nem akart sikerülnit akkor azért."

Az iskola tanulói jó eredménnyel vettek részt afeladatmegoldó tanulmányi
versenyekent a városi vers és mesemondó versenyeken, KRESZ vetélkedön,
ügyességi versenyeken. Gyalog- és kerékpár túrán ismerkedtek a tájvédelmi
körzet szépségeivel, a vízpart növényvilágával.

Az elmúlt tanév kiváló tanulmányi eredményért és példamutató magatar
tásért könyvjutalomban részesült: Cserép Andrea (2.t Benga Nikolett, Dobó
Beltina (3. a), Fónagy Zsófia, Kis Tamás (3. b), Rácz László, Tímár Hajnalka (4.
bl. Jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért: Budai Dá
niel (l.t Varjú Krisztiánt Feuerwerker Daniella (2.), Kéri Nóra, Komár Veronika
(3. a), Kolozsvári Levente, Kruchiá Éva (4. a). Sok gyermek kapott még jutal
mat egy-egy tantárgyból elért jó eredményeikért. Az iskola legjobb IInémete
sell: Babecz Mariann lett. Mindnyájuknak szeretettel gratulált az igazgató
asszony és tapssal köszöntötték a kitüntetetteketa jelenlévök.

Megtisztelte a hálaadó ünnepséget, és részt vett a szentmisén Szurovecz
Vince esperes úrt aki köszöntötte a gyermekeket, és akit köszöntöttek a gyer
mekek is, ezüst miséje alkalmából, Sípos Tas Töhötöm lelkész úr feleségével, és
a város polgármestere Dr. Dávid Imre úr.

Az igazgató asszony azzal búcsúzott agyermektöl, hogya nyáron pihenje
nekt érmék jól magukat, és vigyázzanak magukra!. Szeptemberben minden
kit visszavárunk!

Aszülöknek, és anevelöknekt atechnikai dolgozóknak is köszönetét fejez
te ki a végzett munkáért, és a segítségért.

AHimnusz énekével zárta a tanévet a Szent Gellért Katolikus Iskola
Gyomaendrödön. CSÁSZÁRNÉ GYURlaA ÉVA

"....Szentül őrizzétek szívetekben oz Úr Krisztust~/I "Legyen iskolánk egy olyan mécses...
Ezzel ajelmondattal együtt véstük sz[vünkbe Szurovecz Vmce

esperes-plébános ezüstmiséjének csodálatos élményét. Ott voltunk
a zsúfolásig megtelt Békésszentandrási templomban, ahová
Gyulay Endre püspök úr, és az esperes kerület minden papja,eljött,
hogy együtt imádkozzunk és örüljünk, és hálát adjunk az Urnak,
aki egy olyan lelkipásztort adott immár 25 éve, aki amellett, hogy
egyedül ellátja a helyi egyház feladatit, még arra is volt energiája,
hogy a templomot feJ új Ítsa, a temetőket rendben tartassa, a gyer
mekek hitoktatását és a felnőttek lelki, és néha napi ügyeit is intéz
ze. Az ezüstmisei áldás után részünk volt az esperes úr szülei 50
éves házassági évfordulójának ünneplésében is. Megható volt az a
jelenet, amikor átölelte idős szüleit a fiú, az ezüst misés esperes, és
így adott a család hálát ajó Istennek az 50 éves házassági évfordu
lóén is. Az esperes úr elcsukló hangon emlékezett meg a hunyai hí
vökről, akik templom nélküJ maradtak. Amikor megáldott
bennünket, azt kérte. hogy az ellllékbe kapott szentkép jelqlOndatát
soha ne feledjük, azaz: .,szentül őrizzétek szívetekben az Ur Krisz
rust."" (l Péter 3, 15)

Az endrődi és gyomai hívek mintegy ötvenen együtt énekelve
mentünk be a templo1l1ba, és hófehér szegfü csokorral köszöntöt
tük a szívünkhöz oly közel álló és nagyra becsült esperes urat. ,

Császárné Gyuricza Eva
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. MARTON GIÍBOR
Elők, holtak vallomása C,. munkájából.

Kü - árnyék - hideglelés,
Nyavalya, kelevíny, kilis,
féreg, dudvafü,
Pü-pü-pü-pü-pü!

Arrú" is az hírlett, hogy csonkacsütörtökön ellovagolt seprün a
pusztatemplomba, hitet tett, hogy a Iílekhez hív marad.

Amikor Tímár István bíró feleségét boszorkánynyomás alatt tar
totta, a bíró szentelt barkával végig hasított rajta. Annyi ereje még
vót, hogy kibujt a kulcslukon, de az utcasarkon eszméletlen szedte
fel a utcakapitány. Törvínyre is adták. Hiába kínozták, boszorkány
társairól, csak nem vallott, egyre csak azt hajtogatta: "nem, mer arra
vagyok esketve, de aki ártatlan létemre hozzám nyúl, megver vagy
megíget, még a gyennekének a gyermeke is bánja, megsiratja azt."

A porkoláb osztán annyira megkínozta, hogy elmondta, hogya
kötést a pusztatemplomnál vette, s hun az ördög-billyagot is ráütöt
ték. Meg is lelték a mellyin. A hóhér a bíróság előtt ajegyet kivágta a
húsából, oszt odavetették egy kóbor kutyának, az meg, ahogy be
kapta azon minutában megveszett tülle.

Szegény Kovácsot csak alkonyatkor találták meg, amikor kere
sésére indultak, mert nem győzték várni a kaszálásból. Se eleven, se
holt nem volt. Rézsó doktor ís purgálta, de még negyed nap se for
dult meg rajta a betegség. Akkor hívatlanul megjött Török Eszter
kölcsönkérni. Anyám annyira félt, hogy adott is neki négy forintot,
oszt csak annyit mondott távozóban a boszorkány:

- Nem kell ám másrú rosszat mondani. Osztán gyógyúljék meg
Erázmus bácsi' Oszt kütippant tett oda fejtül az ágyába. Akár hiszi
tek, akár nem, reggelre kutya baja sem volt Kovácsnak.

- Nálunk meg az a hír járta - toldta tovább Smíri Marcsa néni, 
hogy a Szőlőkben is voJt.boszorka: Rigó Piros. Betyár vót az apja.
Úgy nőtt fel az, mint a paré. A seprünyélen úgy lovagolt a levegő

ben, hogya zsiványok se különben a földön. Ha valakire meghara
gudott, arra ráolvasott:

Milyen hát a boszorkány?
Rekkenően forró volt 1930 nyara. Egyik ilyen kánikulás na

pon, mikor édesapám a kertben dolgozott, tőle hallottam: "Égetik a
boszorkányokat fiam."

Aztán mesékben hallottam a banyákról rémes történeteket,
majd tíz évesen a János vitéz boszorkányai hozták lázba fantáziá
mat.

Másnap azon ütköztem meg, mikor a kiülő asszonyok beszél
getését hallgattam anyám mellé bújva, s elment mellettünk Orbók
János tanító úr lánya, aki tejet vitt, szép illedelmesen köszöntötte a
mezítlábas paraszt asszonyokat s miután két házzal eltávolodott,
Boris néni megjegyezte:

- Aranyos kis boszorkány a tanítóék kisasszony leánya.
(Most már végleg megzavarodtam a boszorkányok kilétében. )
Mindenesetre Boris néni megjegyzése alkalmas volt a témavá-

lasztásra, mert eddig a csirkeetetésről és nevelésről folyt a diskur
zus.

- Nagyanyámtól hallottam, - öltötte bele a szót Giricz Örzse
néni - hogy mikor ő !yány vót, véres tejet adott a tehenük. Másnap,
estefelé észrevették, hogy egy fekete macska ugrott be az istálló aj
taján. Ráugrott a Böske tehén hátára, és az keserves bőgéssel

összerogyott. Ott vergődött egészen addig, míg a nagy zajra a
nagyapám oda nem rohant. A lépéseket meghallotta a macska, ki
ugrott az istállóból. A szúrást azonban elhibázta nagyapám a sötét
miatt, mert meglehetős farkasvaksága volt. Utána is vágta a vasvil- * * * * *
lát. El is találta a macskát, de azért az mégis el tudott menekülni. "Harruckem János György, amegye földesura 1723-ban pallos-
Átszaladt az utcán és eltűnt a szemközti szomszéd portáján. A te- jogot kapott a királytól. Attól kezdve az ő úriszéke ítélkezett az ura
henet úgy kellett emelöfával felállítani. dalomban élő jobbágyok minden polgári és büntető perében, sőt

Hanem másnap Kun Panna bicegve ment a boltba. Nagyapá- 1742-től a Kétegyházi Uradalomnak, I746-tól a Szentandrási Ura
mék amúgy is rá gyanakodtak, mert olyan szúrós fekete szeme dalomnak is volt úriszéke, de csak polgári perekben. Igaz, lJ. József
volt, hogy amék emberre, legényre ránézett, azt biztos megigézte. 1786-1790 között ezen jogot megszüntette>'

Szerencséjére másnap elmúlt a véres tej, mert nagyapám az öt Néhány érdekesség az 1774. augusztus 8-13-i ülés határozatá-
legény fiával eltervezte, hogy meglesik és agyonverik a macskát. ból:
Tudják, bosszúból csinálta, mert nagyapámék ellenezték, hogy "Tímár András endrődi kiszolgált katona, 20 forint ellopásával
apám öccse, Johákim nagybátyám elvegye Kun Pannát. Pártában vádolt istenkáromló 50 botütéssel büntettetett."
is maradt. Ö ugyan azt beszélte, azért mert neki más nem kell férj- " 1755. december 29. N. Anna kínvallatás során tett, és ezen bíró
nek, de az igazság az, hogy mindenki tudta róla, hogy boszorka. ság színe előtt jóváhagyott vallomásával a tanuk vallomását meg-

- Felénk meg, amikor ídes szülémék kiml laktak a Rigajoson - erősítette, az ördögi bélyeget testén megmutatta, melyet a hóhér a
vette át a szót Cserven Mátyásné, a Mirhó legöregebb asszonya - bíróság előtt kivágott. Teljességgel elismerte, hogyanemeskereki
vót egy olyan boszorkány, aki alkonyatkor bukfencet vetett, oszt pusztán a pusztatemplomhoz az ördögi bélyeg rásütése végett ment,
átváltozott vamyúvá. Elszállt oda, ahol kontrabontot akart keverni. ezért az úriszék őt hóhér által leendő fejvétel után tűzön való meg
Egy ideig a háztetőn tollászkodott, aztán láthatatlanul beszállt a ta- égetésre ítélte."
nyaablakon. Egyszer ráült a Kovács Erázmus felségének a "A halálbüntetések száma oly nagy volt, a gyulai akasztófa négy
lllellyire, és úgy nyomta, kínozta, hogy alig kapott szegény fiatal- oszlopának keresztgerendáin az egymás mellett lógó hullák száma
asszony levegőt. Pedig áldott állapotban volt. Másnap a megkín- nem egyszer megközelítette a huszat. A hóhért a megye és az uraság
lOtt asszony ura ment, hogy levágja a sarjút a korai harmaton, kit közösen fizette. Pl. 1733-ban évi 54 forint 32 krajcárt, ugyanakkor a
lát szembe jönni? A gyalázatos Török Esztert. Ránézett a kaszásra, kirurgusnak 30 forint volt a fizetése.
azt elkezdte rázni a hideg. Akkor három egyforma fekete macska (Az idézetek Implom József: Olvasókönyv Békés Megye Törté-
szaladt elő, négyen felkapták, úgy rázták, majd a lelkét is kisózták netéhez Il.)
belőle. Aztán felcipelték a Simaihalomra, Eszter egy kötöféket vá
gott Kovácshoz, az lóvá vált, ütötte, verte Eszter, elnyargalt rajta a
pusztatemplomba, ahol a boszorkányok gyi1lekeztek.
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ÁRPÁD NÉPE
ELŐTT

M KONDOR VIKTÓRIA

A kötet szerzőiről

Fülöp Gyula régész, a Budapesti Eötvös Lóránd Tudomány
egyetemen szerzett diplomát. László Gyula professzor tanítványa

volt. 1975-től a Székesfehérvári István
Király Múzeum munkatársa. 1993-tól
igazgatója. 1986-ban doktorált az igari
avar lelet elemzéséből. Megalakulása
óta tagja a Nemzeti Emlékhely Alapit
vány Kuratóriumának. 1997-től a Szé
kesfehérvári Nemzeti Emlékhely
Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Publikációi részletezése megtalálhatóaz
Alba Regia folyóiratban (312-343 old.)
Főbb művei: ajelen ismertetés mellett, a
Száinmer nyomda története. Székes fe
hérvár 1994. Szent István és Székesfe
hérvár, 1996.

Lendvai Antal, 1949-ben született.
1963-ban UNESCO rajzpályázaton
aranyérmet nyert, l 977-től a Fiatal Kép
zőművészek Stúdiójának tagja lett.
1981-ben a TV Galéria bemutatta műve

it. I982-ben Smohay ösztöndíjat kapott.
1977-től rendszeresen kiállította rajzait,
melyekkel rangos elismerést szerzett.
Tragikus halála után özvegye:
Lendvainé Rózsadombi Ágnes legszebb
graftkáit bemutató emlékkönyvet adott
ki róla.

források "bőség-zavarát"győzi le nehezen (a legújabb kor kutatóját
már említeni sem érdemes - vagy mégis?) ez jobban érdekli tán a
mai kor emberét? (Legyen hát, ha már belefogtam: itt: hatványozott
a "bőség" zavara - az egymásnak ellentmondó, s még ma is élő érde
kek eJlentmondó, személyek jelenvaJó harca miatt "pontosan" re
konstruálni, - ha csak nem is olyan régmúJtét, de elmúlt éveket,
évtizedeket: mert bizony 40-50 évnyi múlt is már történelem. A új
szülötteknek, az iskolásoknak mégiscsak "hitelesen" kellene fel
idézni ...Lehet?)

Talán éppen a közelmúlt felidézésének tapasztalt hiányosságai
"zavarosságai" miatt erősödött fel bennem, már egyetemista korom
ban is jelenvaló csodálat az őskor, az ókor kutatói a régészek iránt.

A régészettudomány a föld mélyéből előásott kisebb-nagyobb
tárgyak, - évszázadokkal, sőt évezredekkel előbb betemetett tár
gyak, - összevetése, elemzése nyomán rekonstruálja a hajdan VOll
múltat. Ha van más forrás; más tájakról, más kultúrákról, esetleg
máshol írott forrásokból is összeveti azokkal és hiteles képet
ad...Nehéz és gyönyörű szép munka.

E kötet tudós szerzője, régész kutató, - László Gyula nagyhírű

ókor kutató tudós-professzorunk tanítványa részben saját, részben
mások kutatása nyomán eleveníti meg nekünk az avar kort. S mint
már előbb írtam szerencsés társra talált Lendvai Antalban, aki az ö
nehezebb, tudományos hiteles szövegeit ama korról, leírásait az avar
harcosokról, családjukról, mindennapi életükről, temetkezési szoká
saikról, kereskedésükről stb, stb. ihletett; a régmúltra is ráérzö cso
dálatos graftkáival (rajzaival) szinte "tapinthatóvá" tette ... Szöveg
és rajzok tudós szöveg és művészi ihletésű grafika - igy alkotnak
olyan szimbiózist, amelyből feltámad előttünk ez a nagYOll-nagYOll
régmúlt" Árpád népe előtt" -i teljes élet. Csodálatos varázslat ez, él
mény ad nekünk, késői tanuknak, olvasóknak. Drága, kedves hegye
ink, völgyeink, folyóink mentén; kik itt életek hajdan, hajdan: s
hogyan is éltek? Tudjuk már. .. S a~t is mennyi kedves szavunk szár
mazik ama korból... Azokról, az Arpád-népe előtti népektől...

Annyit csupán még. E kötet a mű második kiadása, amint a cim
ben is olvasható: Lendvai Antal emlékére. Az első kiadás éve 1990.
a Móra Ferenc Könyvkiadó jelentette meg. Időközben az i II usztrátor
grafikus művész elhunyt. A művész halála vesztesége valamennyi
ünknek...

FÜLÖP GYULA
LENDVAll\J\.JTAl

®nomclcuor-őoi
1&öunbtárha

.ért.e;;ett.__

Kiásott, s elevenné
varázsolt régmúlt...

FÜLÖP GYULA és LENDVAI ANTAL:
ÁRPÁn NÉPE ELŐTT

Készült a Honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából
Lendvai Antal emlékére.

Kapocs kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székesfehérvár 1996. 74 old.

Különösen szép kötetet vehet kezébe az érdeklődő...
Nyilazó; vágtató lováról nyilazó avar harcos a címlapon... Jelzi

már - noha a kötet cím nem kevésbé - régmúlt időbe visz a szöveg s
rajz~k ... A Kárpát-medencében élőkről, az avarokrój, vallanak az
olvasónak a szövegek, a rajzok... Egy tudós s egy érzékeny művész

közös, szép munkája; harmadikul a kiadó, s a nyomdai igényesség
által formált műből lapozhat vissza évszázadokkal korábra, hogy
megismerje kik, s hogyan éltek itt e honban, - ami hazánkban - mi
előtt még Árpád apánk honunkul választotta volna a medencét...

A történész, - mint én is még, amikor aktív koromban történész
ként tettem, amit tehettem, - sok, sok írott forrásból próbálja re
konstruálni a múltat...A középkor kutatója olykor, olykor a
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Az olvasók tájékoztatására közöl
jük, hogy csak azokról az elhunytak
"ól adhatunk híradást, akiknek
hozzátartozói a közzétételhez hozzá
járulnak.

Özv. BALÁZS ANDRÁSNÉ
PORUBCSÁNSZKI ETELKA, aki a
Csejti út 6. sz. alatt lakott, június 20-án
97 éves korában rövid szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése június 22-én volt. Gyászolják:
gyermeke, veje, unokája és családjuk,
valamint a rokonság.

BUSA MÁRIA OLGA, aki Hősök
útja 15-ben élt, június 8-án, 68 ~.ves ko
rában rövid szenvedés után az Orökké
valóságba költözött. Temetése június
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l4-én volt. Gyászolják: rokonai, isme
rősei.

CZIKKELy JÓZSEFNÉ
MEGYERl MÁRIA, aki a Munkácsi
M. u. 4. sz. alatt lakott,június 14-én 70
éves korában, hosszú szenvedés után el
költözött az élők sorából. Temetése jú
nius 17-én volt. Gyászolják: gyermekei
és családjuk és a rokonság.

FEHÉRTÓI IMRE, volt endrődi la
kós, aki Békéscsabán élt, május 30-án
84 éves korában, rövid szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése június 3-án volt Endrődön. Gyá
szolják: felesége, gyermeke, veje,
unokái és a rokonság.

GELLAl ISTVÁN, aki a Micsurin u.
J9-. sz. alatt élt, június J5-én 77 éves
korában rövid szenvedés után befejezte
földi pályafutását. Temetésére június
19-én került sor. Gyászolják: gyerme
kei és családjuk, a rokonok és az isme
rősök.

JOÓ GÁBOR, aki a Hősök útja 28.
sz. alatt élt, június l3-án, 60 éves korá
ban hosszú betegség után elhunyt. Te
metése június 26-án volt. Gyászolják:
felesége, négy gyermeke, három unoká
ja, testvérei és családjuk, a rokonság és
az ismerősök.

Özv. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ, aki a
Gyóni Géza utca 44 sz. alatt lakott, má
jus 30-án 86 éves korában rövid szenve
dés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése június 3-án
volt. Gyászolják: gyermeke és családja
és a rokonság.

SÍPOS SÁNDORNÉ GÁBOR
MÁRIA, aki a Zrínyi utca 22. sz. alatt
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élt, június 16-án, hosszú betegség után
90 éves korában az Örökkévalóságba
költözött. Temetése június 21-én volt.
Gyászolják: Lányai és családjuk, a ro
konság és az ismerősök.

SZUROVECZ LÁSZLÓNÉ BELA
MARGIT, aki a Fő út 53. sz. alatt élt.
május 22-én 77 éves korában, rövid
szenvedés után, elköltözött az élők so
rából. Temetése május 27-én volt.
Gyászolják: férje, gyermekei, unokái
és a rokonság.

TÍMÁR ISTVÁN, aki a Fő út
173-179. sz. alatt lakott, június l-én 70
éves korában, röv id szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének.Teme
tése június 9-én volt. Gyászolják: fele
sége, a rokonság és az ismerősök.

UHRfN VINCE, aki a B. Molnár
utca 17. sz. alatt élt, május 28-án 66
éves korában, hosszú betegség után el
költözött az élők sorából. Temetése jú
nius 2-án volt. Gyászolják: gyermekei,
gyermeki anyja, unokái és a rokonság.

UHRfN JÓZSEF, aki Sugár út
98-ban éit,június J4-én 77 éves korán
ban hosszú betegség után, befejezte
földi pályafutását. Temetése június
l8-án volt. Gyászolják: felesége, gyer
mekei és családjuk, a rokonság és az is
merősök.

Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr

az Ö országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

C/PŐTALPBiLisT
SZONDÁTÓl

XózsaJteglj/ jf If
Te/el/ot!· (66) --284-501

GYERME[(C1PŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.

(Öregsző!ő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek l8-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa I8-41-es méretig
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Áruházunkban megtalálhatók:
Befözéshez üvegek tetővel

Öntöttvas főzőedények, bográcsok, üstök
Öntött vas grillsütők

Üstházak
Zománcos edények

Kávéfőzők és alkatrészei
Szúnyogriasztók, légy irtók

Szúnyoghálók
Uniflex öntözőcsalád

Fűnyírók

Vegyszerek
Műanyag hordók

KERESSEN FEL BENNÜNKET A
NYÁRI HÓNAPOKBAN IS!

2b ábra

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

06-66-386-274

~GI\O

A,I\U:gA,~

Várjuk meg a virágzást, és amikor már kezdenek nőni a bogyók,
elkezdhetjük a hónaljvágást, a visszacsipést. Azonban két levelet
hagyjunk meg, mert ez által késleltetjük a további növekedést. (I.
ábra)

A hónaljvágásra azért is szükség van,
CX:[V0 }tiQt'U.fI~'(fka mert ezeke~ a zsen~e .!evelek~~ támadja .me.g.a
,.:1 ~! 11ft;:·; .'! (f,i~m perono~~.ora. ~ kiS ISI?erteto al~yag k.e~zlte
_·~*h~~~\;;.A'~~ sek~r Uu~~us ~o ~e.rekan) r~ndklvul ~aras le-
-t:cctf~l;,;,.;.o;;f~'*~ vego bontja tersegunket mar napok ota (Me
.~\ c~~ dl. dárd időszak), és nem lehet tudill, hogy med-
~;:~ cl .' ) ~~ dig tart? Ismerkedjünk meg a peronoszpóra

« ; ?"'~. gomba által megtámadott szőlőlevél kereszt-
",;€l l' ~J metszetével jól kinagyítva. (2a ábra)

..JV A levél alsó felén a vízcseppben kicsirá-
zott spórák fonalai a légzőnyílásokon beha-

2a ábra t?lnak és sZívj~k a tápa.nyagot. Az ~lsz~~ot~
J: ':';:~::.r::-:::''':7~ tapa.nyag helyen a. level kezd; elszmezodnl
5~~lL~,;IllfPJ,j!J~~}]lYJJ (olajfoltho~.hasonlo les~). (2?, .~~~a) .
ff'~:t':;:$IJ~;'1,;~'8~S Kedvezo (n;eleg e~o) Ido)31as eseten a
"~i':?~-'-~W- gomba szaponto fonalall1 megjelennek a spo-
<'l-l1.i'H"_ .'"\~~. rat?~ok tele apró, szabad sz~~1~1 nem láth?tÓ.
~1:},\\l.2.-:, ~ :f\ ::> sp~ra.~~a~. E. sza~aszos fej lodes gyorsasaga
tit\< .! J '_ . ~ az JdoJaras filggvenye.
~~. v, . .' Június közepén a gomba elteijedésének,
~. szaporodásának sajnos kedvezőek a feltéte-

. O QQ O l lek. Lehet, hogy idén meggyűlik bajunk ezzel
(J ~ () a kártevővel. Védekezés: rendszeres, sűrű

b permetezés, honaljazás, kapálás, gyomtala
nítás.

A
KERTIARÁT
KOR
UIENI...

A szőlő zöldmunkái

I. ábra

A szőlő zöldmunkái nagyban összefuggnek az általunk alkal
mazott tőkeművelési formával. Célja a lombfelület kialakítása és
ez által a termés mennyiségének és minőségének szabályozása. A
zöldmunkákhoz soroUuk a következőket:

l. hajtásválogatás,
2. kötözés,
3. hónaljazás,
4, csonkázás
Vegyük sorra ezeket az eljárásokat:
l. Hajtásválogatás
Csak hozzáértő gazda végezze ezt a műveletet, mert bizonyos

szaktudás szükséges a végzéséhez. Szaktudás hiányában nagy ká
rokat tehetünk a szőlőben.

A válogatás ideje akkor van, amikor a hajtások 25-30 cm 4. Csonkázás
hosszúak, de folyamatosan is végezhetjük kötözéskor. A munka Ez nem más, mint a szőlő hajtások csúcsi részének egyen lő ma-
végzésekor meghagyjuk a termő- és ajövőre szükséges hajtásokat, aassáaban történő visszavágása. Karós művelésű szőlőnél vidékün
valamint nem utolsó sorban a biztosító csaphoz szükséges hajtást. kön, kötött talajon 110-120 cm magasságban, huzalos művelésű
Egy rügyből két hajtás kinövése esetén az egyiket távolítsuk el. szőlőknél SO cm felett csonkázzunk. Ideje ennek a műveletnek július
Természetesen, akinek sok szőlője van, az nem képes, (legalá?bis hónap közepe. Lehet, hogy most az időjárás megtréfál bennünket, és
csak felületesen tudja) átvizsgálni a lombfelületet. Gyakorlati ta- előbb kell. Ne feledjük, hogy július aszályos hónap szokott lenni.
pasztalatokból tudjuk, hogyaszellősebb tőke hatékonya?bá teszi a Mennyire iaaz, a falusi emberek mondása: "A mezőgazdaságban az
növényvédelmet (pennetezést) és kedvezően befolyásolja a fUrtök időjárás az 'eJ r."
érését. A csonkázás célja tehát, a hajtás és a termés beérésének gyorsítá-

2, Kötözés sa, a bogyók cukorfokának emelése és ez által a cukorfokok és sav-
Karós, vagy gyalogművelésű szőlőben a haj~ásokat összefogva tartalom összl1angba hozása.

egy vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kötjük össze. Kezdet- H UNYA ALAJOS
ben lazán álljanak a hajtások, majd felfelé haladva fokozatosan ,." ., " .. ,
összébb, szorosabbra húzzuk össze. Huzalos támrendszeru szőlő- ..... MAJUS 25~TOl JUNIUS 27~lq GYOMA bElTERUlETEN 42,
ben (vidékünkön kordon és lugas művelés alakult ki) a huzalokhoz ,',' MM CSAPAdÉk ESETT.

kötjük a gyenge hajtásokat kevésbé megszorítva, hogya vastago- ~======================~
dáshoz szükséges hely biztosítva legyen. A hajtás elmozdulásának
measzabályozását (szél) a huzalon a kötözőanyag kétszer történő

rát;kerésével biztosíthatjuk. Lehet nyolcas kötést is alkalmazni. Az
idei vegetációs időszakban korán kellett kezdeni a kötözést, mert a
naoy meleg beálltával gyorsan növekedtek a hajtások. 28-30 fokos
m~egben 8-I S cm-t is fejlődnek naponta. KüJönösen most, amikor
megfelelő nedvesség is biztosítva van a talajban.

3. Hónaljazás .
A fiatal főhajtáson a levelek honaljában a nyári rügyek gyorsan

kifejlődnek, majd kihajtanak és ked-

~
vező időjárás esetén gyorsan növeke-

. . désnek indulnak. A hónaljhajtások
\:j , . megjelenése és annak gyors növeke-

(" ( :(

. '

...·.J •. '.~.,\..;J,~·t~.tf~~.·, dése fajtától fugg. Egyes merev szárú
~\ ~ szőlőknél (Kövidinka, Szlankamenka,

Cf1.'-~, 0~.:; Zweigeit stb.) lassú a hónaUhajtások
.:Q1!i ~'- '-,{> növekedése. Másoknál viszont gyors,

':.~:;p,:~. 1~) erőteljes. (Szőlőskertek királynéja,
f-..:....:r~· ,,,..~j?~ Afuz Ali, Hamburgi muskotály stb.). ~1~.' Mennyire és mikor vágjuk vissza a

-hónaljhajtásokat? 1~~~~~~~~5~
L- __
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fi .kczrczszt4iny nczmzczti gondolat hírnökcz
VI. 4ifolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 1999. augusztus

Államalapító királyunk ünnepén a szentkirály Igen, találunk! Mindenekelől1azt, hogy Szent
életművére, intelmeire emlékezünk. Visszatekin- István Európába vezette, a mai szóval beintegrál-
tünk történelmi múltunkr~ abból erőt merítünk, ta a magyarságot, aminek akkor egyedüli útja a
hogy ajövő felé haladtunkban utat ne tévesszünk. kereszténység felvétele volt. Ezt Ö nemcsak hit-

Sokan állítják, hogy a küszöbön álló ezredfor~ béli kötelezettségének, hanem fennmaradásunk
duló a magyarság számára hasonló történelmi egyetlen lehetőségének is tartotta. A történelem
fordulatot hozhat, mint amilyet István korában ama óriásai közé tartozott, akik arra voltak hiva-
hozott. Mert tíz évszázad távlatából visszatekint- tottak, hogy a zavaros ősállapotból rendet, a kép-
ve éppen ezen lehetőségés kihívás szempontjából lékeny masszából rendezett formát, a népből

azt kell vizsgálni, hogya Szent István-i életmű- nemzetet teremtsenek. Szellemében, felfogásá-
nek mi a mának szóló üzenete, melyek azok a tör- ban, cselekedeteiben igaz, kormányozni és épite-
vények és intézmények, amelyek nélkül ni egyaránt tudó, keresztény király volt, kegyes és
államiságunk nem működne, s milyen továbbfej- jólelkű, de egyéniségének ugyanennyi re megha-
lesztésük szolgálja a mai társadalmunk megerősí- tározó jellemvonása volt az erő, a megingathatat-
tését. lan akarat, a realitásokkal mindíg számolni képes

Ma arra a kérdésre kell feletet adni, hogy Ist- hatalmas szervező és alkotóerő.

vánt mi emelte kortársai fölé? Apostola lett népének, de a nagy a szent cél
Mindenekelőtt kiváló reálpolitikai érzéke és érdekében ugyanakkor erőskezű, kemény uralko-

béketörekvése. Felismerte, hogy a Duna völgyé- dó is tudott lenni. Szervező géniusz volt, aki a
ben és a Kárpát medencében, a Nyugat és a Kelet pusztulásra ítélt. visszahúzó maradisággal, a po-
határán, az akkori Európa legkényesebb és legér- gány hitűség makacs képviselőivel szemben aka-
zékenyebb határfelüktén olyan államot, olyan in- ratát tűzzel és vassal, ha kellett az elüszkösödötl
tézményrendszert létesitsen, amely szétválasztja tagok amputálásával is képes volt keresztülvinni.
az ellentétes zónákat ugyanakkor összeköti az Véget vezett a törzsi szervezetnek, legyőzte

egymástól sokszor gyökeresen eltérő nemzeti az anarchiát, leszámolt ai Árpád-házi fejede!-
kultúránkat. mekkel versengő belső ellenséggel, a törzsi vezé-

Zseniálisan ráérzett a térség különleges Prokap Péter: első királyunk rekkel, és kemény következetességgel vezette
egyensúlyozó szerepére, amelynek megbolygatá- népét a polgárosodás politikai és világnézeti in-
sa feldülhatja egész Európát. Kortársaival ellen- A Szent István-i állameszme napjainkig tézményei irányában. Ezt az Ö idejében igy és
tétben nem hódításokra, hanem békére törekedett, olyan forrás, amelyből nemzedékek sora bizton csakis így lehetett megvalósítani!
de könyörtelenül a fiatal magyar királyság létét meríthetett új gondolatokat. erőt, határozottságot És ezt a nagyon is sokváltozós egyenletrend
veszélyeztető bárminemű külső vagy belsŐ ellen- a fUggetlenség, a szabadság, az emberi tisztesség szert, ezt a nagyon kusza és szövevényes játszmát
séges szándékkal. védelmében. Istvánnak sikerült minden tekintetben megnyer-

Történelmi éleslátássaljelölte ki a magyar ál- Szent István üzenete, történelmi hagyatéka nie. Idegen eszméket és intézményeket, idegen
Iam helyéül a Kárpát medencét, de mivel itt más figyelmeztet, hogy csak az az ország képes hatalmi szervezeteket ültetett a magyar talaj ba, de
nyelvű népek is éltek, természetesnek tartotta lét- megmaradni, népének biztos jövő adni, ame- a régiből, a lelkekbe kiolthatatlanul beidegzettek
és polgárjoguk biztonságát, sőt írott intelmeiben Iyik nem tér le az alkotmányosság, a jogállami- ből e véres műtét során csak azt vágta ki, azt távo
pontosan ezt a nem magyar ajkúak, az idegenek ság útjáról. litotta el, ami már korhadt volt, ami
teljes értékű befogadását jelentő, az integrációt Ez az üzenet azt tanácsolja a mának, hogy összeomlással, pusztulással fenyegetett. Az élet
szolgáló hivatás- és küldetéstudatot hagyta ránk. rendkívül érzékenységet mutassunk az európai erős és fej lődőképes hag yományokat, a működő
Művének maradandóságát az állami intézmény- politikai realitások iránt. Arra figyelmeztet, hogy képes jövőt hordozó szervezeteket, a magyar élet
rendszerrel biztosította. A személyi függőség he- meg kell szilárdítani az állami intézményeket, és ősi formáit bölcsen megkimélte, sőt négy évtize
Iyébe az intézményi kötöttséget állította, mint az azokat a kétezeréves próbát már kiállt erkölcsi des munkásságával magyar szellemiséget vin az
állami, mind az egyházi hatalom vonatkozásában. gazdasági értékekre kell alapozni. új intézményekbe. Ma ismét, mint annyiszor,

Nemzetünk történelmének minden válságos ezeréves folytonos európai történelmünk ellenére
Szétválasztotta már megteremtésével az álla- időszakában az államalapító nagy király példáj á- újra a Nyugat kapujában állunk.

mot és az egyházat, de az örök erkölcsi érték-ala- ból és tanitásából igyekezett erőt meríteni, és Most nem arról kell döntenünk, hogy a római
pokra épitett intézményrendszerek mégis iránymutatást kiolvasni az akkori jelen nehézsé- pápától, vagy bizánci császártól kérjünk-e koro-
összefüggő egészet adtak. geink megoldására. nát, vagy hogy államszervezetileg a német-római

A későbbiekben pontosan ebben testesült Vajon az idők változásával, az immár tiz év- császársághoz, vagy a bizáncíhoz hasonuljunk
meg a hatalom folytonossága, és ez az összefUg- század elteltével találunk-e a mai helyzetre olyan hanem hogy a belső állapotunkat, társadalmunkat
gő, de mégis valósan létező kettősség határozta hasonlóságokat a régmúlttal, amelyekből érvé- és gazdaságunkat miképp tudjuk a lehető legke
meg a közjogi viszonyainkat. nyes és értékes következtetések, tanulságok von- vesebb fájdalommal hozzáigazitani a polgároso-

hatók le a ma számára? dott, Folytatás a 122. oldalon
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hogy július 29-én a város képviselő- tes- tési munkák az L ütem szerint. Csatlakozott
tülete az ülését az endrődi településrészen, a város az Oktatási Miniszter Pokorni Zoltán
mint kihelyezett ülést tartotta meg. Az ülés javaslatához. Eszerint 2 fő helybeli lakosú te
előtt a polgármester úr és a képviselóK a Táj- hetséges fiatal felsőoktatási tanulmányainak
házba látogattak. Ott, az endrődi terület támogatásához járul hozzá a város a követ
képviselői a Kert Kivi által sütött finom me- kező év szeptemberétól. A támogatást majd
leg kaláccsal kinálták a megjelenteket, akiket pályázat formájában lehet elnyerni. A város
Gellai alpolgármester üdvözölt. A ház gond- közbiztonságának javitása érdekében az ön
noka Szonda István rövid előadásábana táj- kormányzat részben anyagi, részben koordi
ház és a benne lévő értékek, az endrődi náló szerepet vállal, melynek során létrehoz
paraszti kultúra emléke került felidézésre. A egy Bűnmegelőzési Tanácsot. A Tanács
táj ház melletti ház, a régészeti anyagok elhe- munkájában részt vesznek: a gyomaendrődi
Iyezési gondja n1.iatt korábban megvásárlás- Rendőrőrsvezetője, a Családsegítő Központ
ra került. A ház felújítása megkezdődött,az vezetője, az oktatási intézmények vezetői, a
áthelyezett Régészeti Múzeum anyagát is Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetője,

megtekintették a képviselők. A testületi ülés a Polgárőrség vezetője, és mindazok, akik
a ligetben, a Barátság Sport Egyesület klub- ebben a munkában érdemi szerepet vállal
helységében volt. A képviselóK az ülés végén nak. Értékesítésre kerül dr. Katona Piroska
meghallgatták Kovács Lajos úr, a Barátság részére a Szabadság tér 2. sz. alatti volt gyer
SE tiszteletbeli elnökének tájékoztatását az mekorvosi rendelő. Az eladásnak 2 feltétele
egyesület eredményéról. A Nemzeti Bajnok- van: az egyik feltétel a n1.indenkori használat
ság Il. kategóriájába került a Barátság, an1.i profilkötöttsége, azaz csak egészségügyi el
nagyon nagy eredmény, hiszen 5 év alatt si- látásra használható az épület, a másik felté
került ezt elérni. De vannak megoldásra tel a homlokzat felújítása a következő év
váró gondok is, amelyhez az elnök kérte az december 31.-ig. A koráb!?an előszerződéssel

önkormányzat anyagi támogatását is. Ezt eladott Gyomai Piactér Arkádsor szerződé

követőenJakus képviselőúr vezetésével a je- ses feltételeit a vevő, a Rekline Stúdió nem
lenlévők körbejárták a futball pályát, a régi teljesítette. Így az eladó, azaz a Város Önkor
öltözőket, majd megtekintették a minden mányzata a szerződés megkötésétól eláll. Az
igényt kielégítőúj fürdó1<.et, öltözóKet. A je- . üzletsor hasznosítására új pályázat kerül
lenlévők megnyugvással nyugtázhatták, majd kiírásra. Juh hodály építését és üzemel
hogy a város által adott fejlesztési pénz, ki- tetését pályázta és nyerte meg a Dógos Kft, a
egészítve a helyi adományokkal jó befekte- Hármas Körös jobb partján a vasúti híd tól
tésnek bizonyult. A testületi ülés északra eső területen.
legfontosabb döntései voltak: Elkezdődheta Döntött a testület a Barátság Sport Egye
Blaha úti szociális otthon fejlesztése, amely sület támogatási kéreimében. A döntés alap
átalakitási, összeépítési és bővítési munkák ján az egyesület kéreimének egy részét,
lebonyolitását Gellai Józsefné, a Városi Gon- (egymilliónegyven forintot) amely a nevezé
dozási Központ vezetője végzi. A tervezett si díj különbözet, és a pálya befejezési mun
átadási időpont ez év november 30! Ugyan- káihoz feltétlen szükséges, most megkapja.
csak rövidesen elkezdődnekaz idei új út épí- A támogatási kérelem további része, a város

költségvetési helyzetének függvényében, a
féléves számok ismeretében dól el előrelát

hatólag szeptemberben.
Békés Megye Területfejlesztési program

jának véleményezése is megtörtént. A Kép
viselő testület elfogadta a DHV
Magyarország Kft által készített az előter

jesztésben szereplő koncepció t, amihez kér
te az alábbi néhány önálló projektet
felvenni. Ezek: 46-443 sz. út csomópont át
építése körforgalommá, a 46-os sz. út városi
átmenő szakaszának rehabilitációja, 46-os sz.
út 4232 számú út csomópontjának átépítése
körforgalommá, Gyomaendrőd településfej
lesztési stratégiájának kidolgozása,
GyomaendrődkiemeIt ökotérségi fejlesztési
projekt, Gyomaendrőd Kisréti Gyógyszálló
és Rehabilitációs Központ kiépítése, Magyar
paraszti kultúra endrődi gyökereinek kuta
tása és közkinccsé tétele, Endrődi nyelvjá
rássziget sajátosságainak feltá!'ása. Elfogadta
a Képviselő testület a 2. sz. Alt. Iskola és a
Kner Imre Gimnázium-, Szakközépiskola és
Kollégium 1998/99-es tanév pedagógiai
munkájáról készített beszámolókat. Mind
két iskola joggal büszkélkedhet diákjainak
egyéni, és csapat eredményeire a megyei és
az országos tanulmányi versenyeken.

Engedélyezte a testület a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégiumban 1999
szeptember l-tól egyszeri 15 fő beiskolázásá
val, távoktatási formában a szakmunkás-bi
zonyítvánnyal rendelkezők számára az
érettségi vizsgára való felkészítést.

Jóváhagyta a testület Gellai Imre alpol
gármester ingatlan vásárlási kéreimét. Az al
polgármester Micsurin utcai lakóháza
melletti 1043 m2. közút, mint utca gyakorla
tilag eddig sem üzemelt, így az eladható, az
zal, hogy a telken semmilyen felülépítmény
nem helyezhető el, és a tulajdonában lévő

ingatlannal egyesítenie kell, telekegyeztetési
eljárás keretében., " .

CSASZARNE GYURlCZA EVA

folytatás a::: e/&ő oldalról integrálódó könyörületesség, az alázat, a szerénység, a példa- málni, akkor azt nem kereshetjük máshol, mint
Európa szi- vállalás, a tisztesség. Szállóigévé vált az idegenek ami európaiságunknak ma is alapja, ma is tápláló

gorú követelményeihez. Ma nem a régi rend, a iránti jóakaratról és azonosságtudatunk megőrzé- gyökere, a kereszténység fundamentum án kitelje
Koppányok, az Ajtonyok visszahúzó híveivel kell séről szóló parancsa. Vajon nem arra buzdíta- sedett ősi magyar kultúránkban , sajátos népi mű
mindenekelőtt megküzdeni, hanem a sajátma- nak-e ezek a tanítások, hogy mai vészetünkben, eredendően etikus és erkölcsös
gunk megosztottságával, kishitüségével és ósdi sorskérdésÜllkbe, az Európai Uniós csatlakozási gondolkodásmódunkban.
előítéleteivel, lompos szervezetlenségünkke! és folyamatba vigyük bele azt a többletet, amellyel A politika feladata pedig felszínre hozni a tár
az egyre több helyen felbukkanó ellendrukkerek- csakis mi, sokáíg perifériára szorított, de a törté- sadalomban maradandót, megfogalmazni a min
kel, betartókkal. nelem rostáján fennmaradt nemzet rendelkezünk. dennapi élet kérdéseire adandó valós,

A Szent István-i életmű és példa mindezek Hiszen minket és sorstársainkat tanított meg az pragmatikus, rendszerbe illeszthető válaszokat, és
miatt a mai politikai vezetők számára hasznosít- élet az elmúrt évtizedekben arra a bölcsességre, erre a talpkőre felépíteni a mindenki számára
ható üzenet hiszen a társadalom megosztottsága, hogy a bruttó hazai terméknél a költségvetési esélyt biztosító, a helyi érdekeket is kiemelten fi
a sok-sok ellenérdekeltség ellenére, nap mint nap, egyensúlynál, a tőkehozadéknál, bár vitathatatla- gyelembevevő jövő társadalmát a jövő Magyar
a döntések és cselekvések során tudni ken, hogy nul rendkívül fontosak, nagyobb dolgok is van- országát.
emberi társadalom az em beri méltóságot érin- nak a világon. Ez Szent István életművének és intelmeinek a
tő kérdések figyelmen kívül hagyásával nem Hiszen már a múlt századi költőóriásaink is mához szóló üzenete, az általa megkezdett és [era-
építhető. megénekelték, hogy "Minden ország támasza. kott út továbbépítése, ez megmaradásunknak a

Hát akkor mivel? Hiszen tudjuk, sem bizton- sarkköve a tiszta erkölcs... záloga. Ebben feladat mindnyájunk számárajutotl
ság, sem pedig gazdaságpolitikai ésszerűség soha Ma is ez a, legnagyobb igazság! bőven. Csak rajtunk múlik, hogy megfogadjuk-e
nem vált tömegeket, társadalmat mozgósítani ké- Talán a deficit mértékének csökkenésétől ezen immár ezer éves próbát kiállt életmű üzene-
pes erővé. Az ember természeténél fogva tud hin- várjuk a korrupció, a bűnözés, a kábítószer-fo- tét és a Szentkirály intelmeit Csak rajtunk múlik,
ni egy magasabb rendű valóságban, meg akarja gyasztás, a kliens-rendszer visszaszorítását, a tár- hogy közös erőfeszítésünk és munkánk eredmé
haladni önmagát, saját életén és közvetlen é11éke- sadalom szétszakadásának megállítását? A nyeként utódaink számára itt a Kárpát-medencé
in túlmutató célokat is képes maga elé tűzni, sőt technika szédületes fejlődése megakadályozta-e a ben, itt Európában lesz-e tér, lesz-e lehetőség,

megfelelő közegben azért súlyos áldozatok válla- világot abban, hogy naponta tízezrek haljanak lesz-e ország és bel!ne magyar jövő.
lására Ís kész. éhen? Hiszen az erős fény is az árnyék kontrasz- Tudom, hogy valamennyien ezt akarju.!<, és

Szent István öröksége mindnyájunkat kö- tosságát erősitette! Ha valóban a Szent István-i hiszem, hogy összefogással, közös akarattal, kö-
telez! Intelmeiben ismételten visszatérnek a leg- gondolat és örökség szellemében akarunk eljárni, zös építéssel mindez meg is valósíthatól .
nagyobb emberi erények; az igazságszeretet, a és valóban európai identitásunkat kívánjuk for- Dr. LATORCAI JA NOS



1999. augusztus.
• HII~ I~ I( ,

VÁilOSOttK.
• HII~ I~ I( ,

123

1813 - 1871

Császárné Gyuriaa Éva, Fülöp Zoltán

ENDRŐDlEK BARÁTI KÖRÉNEK HÍREI:

- Szeptember 4-én 14.30 órakor ENDRŐDIBELLA JÁNOS fest

ményeiből kiállítás nyílik, me!y alkalomból bemutatásra kerül az alko

tó .,verses napló" címü verskötete is. A kiállítást megnyitja Császárné

Gyuricza Éva, a művész életútját ismerteti Márton Gábor. Közremű

ködnek Polányi Éva és Tímár Sarolta.
Nlinden érdeklődőt szereleltel vár a

BARÁTJ KÖR VEZETŐSÉGE

- A BARÁTI KÖR vezetőségeértesíti tagjait, hogy október 16-án

de. II órakor Budapesten, a SZÁMALK Etele úti helyiségében rend

kívüli - elnökválasztó közgyűlésttart. Részletes programot követke

ző számunkban közölni fogjuk'

Szeptember 6-án az MKDSZ helyi szervezete taggyűlésttart
este 6 órakor a Közösségi Házban. Minden tag megjelenésére
számítunk.

A Honismereti Egy6Sület hírei
A Honismereti Egyesület levelet kapott a napokbarí'a

HORNIMPEX Holding Rt-tól.
Ebból idézünk: "Társaságunk az elmúlt években folyama

tosan segítséget, támogatást nyújtott a városukban müködő

iskoláknak, szervezeteknek, alapítványoknak. Döntésünk
értelmében, ebben az évben alapítványuknak 50 ezer forin
tos pénzbeni támogatást adunk értékes, és hasznos tevé
kenységük további színvonalas végzéséhez. Cégünknél
jelenleg több dolgozó is endrődi vagy gyomai illetőségű s
egymás kezéból kapkodták ki az "Édesanyám emléke" című
összeállítást.. .. További sikereket, eredményes gylíjtő mun
kát kívánunk: Szabó Béla vezérigazgató"

Köszönjük, egyesületünk nevében.
A Honismereti Egyesület jelenleg Endrőd történetének

megírásához (monográfia) gytíjti a szükséges anyagi forrást.
Ezt a munkát segítették eddig nagylelkű adományaikkal: Dr.
Sztanyik B László, Dr. Giricz Katalin, Dr. Szabó Zoltán,
farkasinszki Géza, most pedig Homok Lajos cége. Köszön
jük szépen és minden erőnkkel azon leszünk, hogy az
Endrődi füzetek 9-W: köteteként megjelenőmonográfia ér
tékes munka legyen. Az egyesület a kiadványokban mindig
közzéteszi a támogatóinak neveit. Alapítványunk tisztelettel
várja a további támogatásokat, az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet 53200015-10000032 sz. számlára.

Homok Lajosné

EÖWÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
(5510. Dévaványa, Széchenyi u. 8. Tel: 06'66-484-243)

Aközépiskola pályázatot hirdet
- magyar-történelem, és
- matematika-kémia
szakos egyetemei vagy főiskolai végzettségű pedagógus kartársak részére.
8érezés Kjt. szerint.
Szakirányú továbbtanulást az iskola támogatja.
Szolgálati lakás ill. szolgálati férőhely biztosított.
Jelentkezés a középiskola címén és telefonszámán Dr. Ágoston

Sándor igazgató-tanárnál.

FELHíVÁS! Kérjük, mindazokat a gyomaendrődi, hunyai
polgárokat, akik a második világháború után hadifogságba kerül
tek (mindegy, hogy nyugaton, vagy keleten) minden kötelezettség
nélkul keressék fel VASZKÓ SÁNDOR gyomaendrődi lakost
(Zrínyi utca 33/1. (Tej: 284-781).

Hadifogságbeli élményeiket szeretnénk városunkban könyv
alakjában megörökíteni. Az Önkormányzat és a Pro Renovanda
CuI tura Hungariae elképzelésünket anyagilag is támog~tj,*.

VASZKO SANDOR

ÚTÉPÍTÉS!
A városban augusztus hóban megkezdődnek az új utak épitési és
egyes utak nagy- javítási, felújítási munkái. Mint ismeretes, az idei
útépítési program feltehetően 2 ütemben fog megvalósulní anyagi
okok miatt. Most az l. ütem indul az alábbiak szerint:
Felújítási munkák: lakossági hozzájárulás:
Sugár - Polányi Toronyi u. 25.227 Ft I ingatlan
Rácz Lajos utca 26.400 Ft
Kodály Zoltán utca J6.930 Ft
Új útépítés:
Tamási Áron utca 29.885 Ft
József Attila utca 37.984 Ft
Tóth~rpád utca 31.020 Ft
Toronyi - Mirhói utca 35.503 Ft
Wesselényi utca 43.767 Ft
Dózsa György utca ISzent Antal köz-ig! 41.474 Ft
Sugár utca I Apponyi-Blaha között I 42.777 Ft
Damjanich u. IApponyi -Deák u közötti 16.659 Ft
Az ingatlan tulajdonosokrajutó költségek nagyságát meghatározza
az utca lakottsági sűrüsége, lminél több a tulajdonos, annál kedve
zőbb az egy ingatlanra jutó költség l, valamint a megépítendö út
szélessége, hiszen a kivitelezők négyzetméter - árat számolnak. A
lakossági hozzájárulás költségét mérsékli a 4 éves kommunális
adókedvezmény, és a köv. évben cca 15% költség-visszatérítés.
A Damjanich utca építési költségénél figyelembe lett véve a lako
sok korábbi sajáterős útépítési költsége. A II. ütemben kerülhet
megépítésre többek között a Vaszkó Mihá[y Ivo[t Gorkij! utca,
ahol az út szélessége miatti műszaki problémák végül is megoldás
ra kerültek. A lakosság megnyugtatására elmondjuk még, hogy
ahol idén nem kerülhet megépítésre a már megszervezett út, ott jö
vőre mindenképpen sor kerül a folytatásra terveink szerint.

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

Tisztelt Sport B~rá.tok! Gyoma~.ndr.öd itthon és máshol lakói!
Létrehoztuk a "BARATSAG SPORTEGYESULITERT" közhasznú alapítványt, hogy oz

NB. II-be jutott 8arátság SE működési költségeihez ily módon is hozzájárulhassunk, va
lamint a tanuló ifjúság iskolai és szabadidős sporttevékenységét, és oversenysportot is
támogathassuk. Aközcélú adományadókedvezményre jogosít ezért erről a legfonto
sabb tudnivaló:

Az Alapítvány támogathatá készpénzzel, számlaszám: Endrőd és Vidéke
Takarékszöv. 53200015· 10003640

továbbá vagyontárgyak, természetbeni juttatások, vagyonérték5 iogok átengedé
se, és szolgáltatások nyújtásával.

Aközhasznú szervezetnek-nyújtott adomány után mind a gazdasági szervezetek,
mind omagánszemélyek (ideértve oz egyéni vállalkozákat is l adákedvezményre jogo
sultak

Agazdasági szervezetek a közhasznú alapítványnak nyújtott adomány teljes, 100
százalékos összegét levonhatják adózás előtti eredményükből, annak 20%-áig terjedő

mértékben. Amagánszemélyek a kedvezményt egy, már minden egyéb kedvezményt
figyelembe vett adóbál a törvény száhasználata szerinti "módosított adá"·bál vehetik
igénybe. Akedvezmény az adomány 30%-0, de nem haladhatja meg a mádosított adó
15 százalékát.

Az un. tartás adomány (írásban vállalt legalább 4évre szólá kötelezettség) esetén
alevonhatá összegek omásodik évtől növekednek, akár gazdasági szervezet, akár ma
gánszemély volt az adományozá.

ABarátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány alapítái: Dinya Zoltán, Farkas
István, Jakus Imre, Kovács Lajos, Szurovea Istvánné. Az Alapitvány induló vagyona: 50
ezer forint, amit az alapítók fejenként 10 ezer forint összeg befizetésével hoztak létre.
Az Alapítvány kuratáriumának elnöke: Fülöp Zoltán, tagjai: Császárné Gyuriaa Éva,
Katona László, Pelyva Miklás, Szakálos Ernő.

Az Alapítványhoz csatlakozhat bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi
személy, illetőleg mindazok, akik az Alapítvány céljait készek támogatni.

Atámogatásrál az adókedvezmény igénybevételéhez igazolást adunk ki .
Alapítványunk sikeres működéséhez minden gyomaendrődi sportbarát támogatá·

sát reméljük.
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Emlékének adózva a gimnázium róla nevezte el a mate
matikai tanulmányi versenyt, melyben azóta is a diákok sok
dicsőséget szereztek iskolájuknak és névadójuknak.

Hűséges felesége, két családos gyermeke öt unokája (ki
ket Ő már nem láthatott) sok hálás tanítványa, kollégái és
egykori diáktársai, rengeteg jó barátja emlékezik rá.

Embemek és nevelőnek is I<itűnőt érdemelt ki.

Fiatalon, 36 évesen állt meg a szíve a Szegedi Klinil<án. A
gyomai katolikus templom kápolnájában ravatalozták fel.
Onnan kísérte a gyászolók serege végső nyughelyére.

VfÍROSO ti 1<

Endrőd,

1928 - 1966
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BALOGH BALINT

Most, életét végiggondolva, megerősítema Bálintról al
kotott képet: " ...Második Öveges professzor lehetett volna
belóle" - mondta Gajári Mihály tanár úr, aki nekem Újvidé
ken, Bálintnak Jászberényben volt fizika tanára.

Dédelgetett álma volt, hogy építészmérnök lehessen. A
családra nehezedőanyagi gondok miatt lemondott tervéról
és a kevesebbe kerülő tanítói pályára indult. Szegeden a Ta
nárképző Főiskolán, majd lakóhelyéhez közelebbi Jászbe

===:=::=.=:'====;==;====:,=;=;===;,;=~:;==:==;=,=:===;;;;;='=:=;;:;;":7;::== rényben foIytatta tanuImányait. Kitűnő érettségivel m ent a
Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! új kenyér íze, lepergő könny sója, matematika-fizika szakra.
Sarkcsillag a négy égtáj felől! öröm-kacagás, lelki Kába-kő... Általános iskolai tanárként állt munkába, majd az ELTE le-
Anyanyelved billyogként jelöl! lsten áldjon! Tc légy végső álmunk, velező szakán középiskolai tanári oklevelet is szerzett.
li a t:'ll' 110' sa tavaszi zöld s l'vadékainkba szebb Jövő!evagy ~, Első munkahelye a Szolnok megyei Kengyel általános is-

Tímár Máté kolájában volt. Onnan pályázat útján a Szabadság-hegyen
======================= lévő koreai gyerekek kollégiumának nevelői állását nyerte

el. Párhuzamosan a református Bar Madas-ban fizikát okta
tott.

Lakásproblémái miatt elfogadta a Gyomai II. sz. Ált. Isk.
által felkínált igazgatói állást.

Szabó Ernő iskolaszervezőgimnáziumi igazgató hívására
munkahelyet változtatott. Aztán éveken át a gyomai gimná
zium tanára, igazgatóhelyettese, a levelező tagozat meg
szervezőjeés vezetője lett.

1953-ban kötött házasságot Kondacs Etelka tanárnővel.

Két gyermekük - Katalin és Bálint - a szemefénye volt. Álta
luk szerette volna valóra váltani fiatalkori álmát.

"Életünk tele volt a háború után évek nehézségeivel,
egyre mélyülőaggodalommal, mivel Bálint egészségi álla
potamegromlott. Járta a kórházakat. Sajnos nálunk még
kezdeti stádiumban volt a veseátültetés" - emlékezik vissza
felesége.

Szeptember elsején lenne 70 éves, és már 33 éve nyug
szik Gyomán a katolikus temetóben.
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Balogh Bálint és Szurovecz Franciska kisbirtokos szülól<
elsőszülötte. Tanyán laktak: j;. ker. 404. sz. alatt. Ott járt is
kolába. Mintakép volt tanulótársai szemében. Többre vá
gyott a földnűvelésnél. Értelmes, gondos szülei a polgári
iskolába íratt2.k. 1945-ben kezdő nevelól<ént tanítottam.

Ami diákékesség létezik: szerénység, kedvesség, okos
ság, szolgálatkészség, megbízhatóság, csendesség, hű

ség, hála, helyes önismeret, önbizalom, nyugalom, élénk
érdeklődéshatották át szívét, fejét.

Soha el nem felejtem Iványi Gergely tanártársam véle
ményét Bálinttal kapcsolatban, - aki Gyergyórói hazamene
kült szellemóriás volt - osztályfőnökként így jellemezte a
végzős diákot: " .. E.z a Bálint gyerek zseniális. Belóle, ha a
dér meg nem csípi, a tudományok nagy öregje lehet"

Kitűnőeredménnyel végezte a polgárit Fülöp Imre, ké
sőbb; kedves kollégám, Knapcsek Sándor és Pintér Béla
tisztelendő atyák, és Hegedűs Frigyes késóbbi állatorvos
társaságában.

MÁRTON GÁBOR

TERVEZÉSTOL A
KULCSÁTADÁSJC\!

Az ÉPFE-
építőipcu"i-szaki pal"i-véd Ial kozós

Köz~letekV\ek/ magóV\ személyekV\ek teljes
kÖI"IA építőipol"i mlAV\kók végzését vóllalja

gal"oV\cióval.

TelefoV\: 06-20-9-367-514 vagy
06-60-610-180. FAX: 06-66-386-896.
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éVFORbULóK T)APCÁRA
1999. AZ

NEMZEKTÖZI ÉVE

Augusztus
ANYATEJES
VILÁGNAP':;A.

:, .Q

••

Augusztus 20. SZENT ISTVÁN ÉS AZ ORSZÁG
ALAPÍTÁSÁNAK NAPJA

Augusztus 6. A NUKLEÁRIS FEGYVEREK AZ Új KENYÉR üNNEPE, NEMZETI ÜNNEPüNK
BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJA. (a Hirosi
mai tragédia napja) Augusztus 24. 1903. Igló, ZATURECZKY EDE

(Blovmington USA. 1959. május 31.) Hegedűművész. 1929-től a
Augusztus 7. 1911. Budapest, BIBÓ ISTVÁN (Budapest, Zeneművészeti Főiskola tanára, 1943-tól 1957-ig főigazgatója.

1979. május 10.) Jogtudós, politológus, szociológus. 1945-48 kö- 1957-től az USA-ban tanár. Fiatalon világhírű szólista lesz. A ro
zött sok politikaelméleti cikket és tanulmányt írt, melyekben mantikus és modern hegedű irodalom avatott interpretátora vo It.

IDŐSEK megkísérelte a politikai élet diktatúra felé tartó folyamatát a de
mokratikus irányba befolyásolni. Pl. A kelet-európai kisállamok
nyomorúsága. (Új Magyarország 1946.)

1. AZ
TÁPLÁLÁS Augusztus 7. 1912. Püspökladány CSENKI IMRE (Buda-

pest, 1998.július 15.) Karnagy. 1937-40 a Mezőtúri Református
Gimnázium, majd 1950-ig a debreceni Református Kollégium

Augusztus 2. 1899. Budapest, ének és zenetanára. 1942-44 Debreceni MÁV Filharmonikus Ze-
SZABOLCSI BENCE (Budapest, nekar kamagya. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes ének
1973. január 21.) Zenetörténész, a karának alapító karn~gya, 1964-ig művészeti vezetője. 1964-66
korszerű magyar zenetudomány az MRT Énekkarának dirigense. Művei: "A bajusz", a "Cigá

megteremtőjénekegyike. 1923-tól zenekritikusként, szerkesztői, nyok" opera, "A tücsök" gyermekopera.
kiadói lektor minőségbendolgozott. A Zenei Szemle c. folyóirat
szerkesztője,majd 1930-31-ben a Zenei Lexikonnak is. 1945-től Augusztus 8. 1790. Sződemeter KÖLCSEY FERENC
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára volt. 1951-ben (Cseke, 1838. augusztus 24.) Költő, kritikus, politikus, szónok A
megalapította és irányította a zenetörténész képzést. Művei közül nemzeti irodalom megteremtését tűzte ki céljául. 1823-ban a
kiemelkedik: Klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig, a nemzeti ellenállás idején írta a Himnuszt, mely mondhatjuk,
Zsidó kultúra zenetörténete, A régi muzsika kertje, Bartók élet- hogy a magyar nép imádsága, melyben vágyódás és könyörgés,
rajza. panasz és emlékeztetés hullámzik s teszi hősi imává a költe-

ményt, mely 1844-től nemzeti himnuszunk, amit Erkel Ferenc
Augusztus 3. 1863. Agárdpuszta, GÁRDONYI GÉZA (Eger zenésített meg.

1922. október 30.) Író, szerkesztő. Ifjú korában, majd néptanítói
minőségébenért megaláztatások nem csüggesztették el. Írói élet- Augusztus ll. 1871. Pest, HELTAI JENŐ (Budapest, J957.
művét az ironikus, szabadelvűség jellemezte. Vallásosságának, szeptember 3.) Író, költő, újságíró. Verseire a romantikus hang
istenkeresésénekjellegzetes vonása, hogy elegyedik a természet- vétel, harmonikus életfilozófia, a derűs kritika jellemző. Verses
tudományok megismerésév~l. Legjelentősebb regényei: Egri kötetei: Modern dalok, Fűzfasíp, Kató. Figyeimét felkeltette a
csillagok, A láthatatlan ember, Ábel és Eszter, Isten rabjai. kabaré is. Az 1900-as évek elejétől számos novellás kötetetjelent

meg, pl.: Színes kövek, A tündérIaki lányok, Az utolsó bohém,
Augusztus 4. 1884. Szeged, BALÁZS BÉLA (Budapest, Írók, színésznőkés más csirkefogók. Színpadi művei: Az édes te

1949. május 17.) Író, költő, esztéta. Népi és szimbolista elemeket her, Naftalin, A néma levente.
társított az első és második verses kötetében. A Tristan hajóján
(Gyoma 1916). Magányosságában útkeresés, vívódás, a nő és Augusztus 14. 1845. Pest, LECHNER ÖDÖN (Budapest,
férfi viszony megoldhatatlanságajellemzi verseit, pl.: Halálos fi- 1914. június 10.) Építész. Megteremtette a magyaros szecesszió
atalság (Gyoma 1917.) Jelentős táncjátékai és misztériumjátékai iskoláját. Munkáin fellelhető a szecessziós majolikadíszítés.
közül a "Fából faragott királyfi", A kékszakállú herceg vára" c. Főbb művei Budapesten: IparművészetiMúzeum, Földtani Inté
műveit Bartók, a "Boszorkánytánc" és Cinka Panna balladái" -t zet, Postatakarékpénztár. Szegeden: Városháza.
pedig Kodály zenésítette meg. Szépirodalmi műve: Álmodó ifjú
ság.
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'MINDENT EGY HELYEN,

APIKTOR BOLTBAN!
Gl,Jomaendrőd, Fő út 204.. 

(Telefon; 66/386-611)..

Kaphatók:
-Festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszómok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zórak, vasalósok, és linóleumok

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ
RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTÖ

Az ablak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 661386-328
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AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI
6. péntek: Urunk Szineváltozása

10. Kedd: Szent Lőrinc diakónus, vértanú
l l. szerda: Szent Klára
14. szombat: Szt. Maximilian Kolbe áldozópap, vértanú
lS. vasárnap: Nagyboldogasszony
20. péntek: Szent István király
24. kedd: Szent ~ertalan apostol
28. szombat: Szent Agoston püspök, egyháztanitó

KÖSZÖNET

Ünnepről-ünnepre,vasárnapról-vasárnapra látjuk,
hogy templomunkban szebbnél-szebb, csodálato
sabbnál-csodálatosabb a virágdíszítés. Művészi fo
kon művelik és teszik dolgukat önzetlenül az
oltáregyleti tagok, a hívek segítségével és hozzájáru
lásával. Nem kérdezi senki, hogy mennyiért, azt sem
tudjuk, hogy mikor; mire elérkezik a vasárnap, az ün
nep, az oltárok gyönyörűen pompáznak, virágdíszben
áll templomunk.

Kik ők?

Szabó Incéné és Gonda Pálné a díszítők. Ök ket
ten, és csak mindig ketten, egymást segítve és kisegít
ve. Isten adjon nekik díszítő munkájukJlOz még sok
erőt, gazdag ötleteket és jó egészséget. Aldásos mun
kájukat, melyet az egyházközség érdekében kifejte
nek köszönjük.

Ha valaki szeretne bekapcsolódni munkájukhoz,
szeretettel várjuk

Ismét új káplán Endrődön

Augusztus 2-től püspök atyánk
Vargyas Emil káplán atyát szeghalmi
plébánossá nevezte ki. Köszönjük neki
egyéves szolgálatát, munkáját.

Helyébe Hüse József jött Szeged
ről.

1965. december 22-én született
Szegeden. Esztergályos szakmát tanult,
vasútnál is dolgozott, majd következett
a másfél évi katonaság. Ezután alakult
ki a hivatás gondolata, a hódmezővá

____wo sárhelyi domonkos nővérek hatására.
Jelentkezett a szegedi szemináriumba. Tanulmányai elvégzése
után I993-ban szentelte pappá Gyulay Endré püspök úr.

Szolgálati helyei: 1993-94 Battonya, 1994-95
Szeged-F~lsőváros, 1995-97 Medgyesegyháza, 1997-98 Makó,
199?-99 Ujszeged, és 1999-től Endrőd.

Erdekli a zene és a hangszerek világa (ének, énekkar, gitár,
trombita, furulya).

Szeret kirándu!ni, utazni.
Papi tevékenységi köre: cserkészet (segédtiszt), házas hétvége

lelkiség vezetője, karizmatikus megújulás papi vezetője volt Sze-
geden, ifjúsági lelkipásztor. .

lsten áldását, segítségét kérjük endrődi tevékenységére, műkö
désére!

1999. augusztus

AUGUSZTUSI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: S-kor, és este 19-kor, hétköznap reggel fél
8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában szeptemberig nincs mise.

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt lO-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este lS-kor, valamint elsőpéntekenként is,
este l 8-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár
napra.

Gyoma
Vasárnapokon lO-kor, hétköznapokon 18 órakor.

Köszönjük a fiataloknak!

Az augusztus 14-iki Ifjúsági Találkozó szervezőinek

ez úton mondunk köszönetet, név szerint:
Kiss Anikó és édesanyja, Oláh Margit, ifjú Varjú

László, Szécsi Zsolt Rafael Tibor, ifj. Harnos Vince és
Szurovecz Zoltán fiataloknak.

Gratulálunk a kezdeményezéshez, és a szervezéshez,
hiszen hónapok óta áldozatos munkával készültek a
nagy eseményre. Köszönjük az Egyházközség segítő

szándékát, a pénzadományokat, a sok finom süteményt
és üdítőt, a szállásadó családoknak a segítségét, egyszó
val ezt a nem mindennapi összefogást. Igy együtt, közös
erővel nagy dolgokat tehetünk és cselekedhetünk Isten
nevében.

Kedves fiatalok, munkátokhoz a továbbiakban is val
lásos lelkületet, Istenben bizodalmat, hitetekben szilárd
erőt kívánunk.

FELHívÁs A BELVíZKÁROSULTAKHOZ!

Akiknek lakóházát a belvíz miatt kár érte, és
eddig még nem jelentette az Örikormányzathoz,
kérjük, hogy vagy a gyomai, vagy az endrődi plé
bánián, illetve a Református Egyház Lelkészi Hi
vatalában jelentkezzen! Jelentkezési határidő

aug. 30. A történelmi egyházak a tavaszi víz ka
tasztrófák idején gyűjtést rendeztek. Az össze
gyűlt adományok (139 millió Ft) most kerülnek
szétosztásra. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei
Karitász városunk ár és belvíz károsultjainak
megsegítésére 2,5 millió forintot juttatott. Szeret
nénk ezt az összeget azoknak adni, akik valóban
rászorultak, és lakásuk felújítására nincs elég sa
ját erejük.

Az egyház abban akar segíteni, hogy mire el
jön a hideg idő, senki ne maradjon fedél nélkül, és
vizessé vált, egészségtelen lakásban. Az összeg
szétosztását egy 7 tagú, helyi emberekből álló bi
zottság végzi, tagjai: Iványi László, Sipos Tas Tö
~ötöm, Ambrózi László, Császárné Gyuricza
Eva, Kiss Pál, Varga József, Véha Lászlóné, akik
készséggel igyekszenek megtenni minden tőlük

telhetőt, ha az érdekelteknek segítségre van
szüksége.
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Adatok a gyomai református gyülekezet lelkészeiről
II. Rész. A kezdetektől 1900-ig

SZÖLLŐSIISTVÁN, BERHIDAI JÁNOS, megmaradt, bár le esett is, 's így az Ekklesia áprilisban iderendelték szolgálatra Balogh
ZÁGONYI MÁRTON, "... erről annyit tudni, Ház előtt tartatott reggeli lsten tiszteleteken a Andrást is Gyomára. Valószínűleg helyettesi
hogy az Erdő háton nevezetessen Ágyánn 2-ő szolgálatott tett, Sátor alatt." tés végett, mert "pártütők" támadták Marjalaki
(Arad megye-Románia) is vólt, és olly nagy "... 1848 ősszel. .. a kis régi harang megha- Dánielt s mig a "vizsgálat" tartott "felfüggesz-
Mechanikus vólt, hogy fa Tornyot is épitett sadt a sok félreverésben, mellyel a Nép gyűj- tették"., .
melly ma is Sarkad-Kereszturonn áll." tetett egybe hirtelen a Város Házához." KOLLATH MIHALY, aki 1804- től ,

A fatorony alatt olyan harangláb értendő, S ebben a tűzvészben elhamvadt az egy- 1818-ig volt Gyomán lelkész 14 esztendeig.
melya templom épülete mellett, különállóan ház addigi iratainak java része, tudniillik az is "Jött a Vésztői Ekklésiából, hol igen ked·
került felépítésre (lásd legközelebb; Erdély a "Város Házánn" tároltatott az igazgatási ira- ves pap vala, itt Gyoman idővel Tractus (Egy
középkori kis templomai mellett ma is látható tokkal együtt. házmegye) jegyzője leve, s ment
remekbe épült haranglábakat). OLTSAI (vagy másképpen ÓCSAI) GÁL Hódmezővásárhelyre1-ső Papnak (az ottani

Az eddig felsorolt lelkészek szolgálati ide- ANDRÁS, aki szolgált 1748-1773-ig. presbiteri gyűlés megválasztotta papnak
jének kezdő- s záró időpontját nem tudjuk. 1772-ben jelen volt Debrecenben az egyház- 1817. januar 30.án) IfJginkább azért mert
Abban a korban a "papmarasztalás" - bizony kerületi gyűlésben mint a Békési Egyházme- elébben (gyomai) hallgatói Paróchiális rossz
embertelen szokása volt tartva, amikor az gye küldötte, augusztus hónapban. 1773 Háza helyett újat nem építettek, s talán még
esztendő végén, összeült az előljáróság áprilisában vizsgálat indult ellene az egyház- inkább az újj Templom épittetéséről szóló
(nem volt külön egyháztanács legalább is ek- kerülettől számadásokból reá háramlott kedvetlensé
kor még nagyon kevés helyen volt, egy volt a "... ki a keze alá befolyt készpénzeket hűt- gek miatt (mint kiderült utóbb, alaptalanul és
politikai s egyházi előljáróság) s alakosoktól lenül kezelte. 1773. augusztus 14-én (itt igazságtalanul gyanúsitott egynehány izgága
is meghallgattatott vélemények alapján, vagy Ólcsai Gál Andrásnak írják) a gyomai lelkész gyomai kik is lázitották a népet)."
megmarasztalta a papot, vagy menesztette. ügyében a ki küldött bizottság előterjeszti vé-
Nagyon sok visszaélés történt, s nagy.on sok leményét; nevezett lelkész hanyagsága és Tehát ő volt a most is látható szép nagy
emberi sors érdemtelenül ért véget. Igy az- hűtlensége következtében a jövő dislocatióig gyomai református templom épitője. Avasar.
tán, ki egy évig, ki két-három évig volt egy he- (helyosztásig) hivatalától megfosztatik s egy- helyi reformátusokkal se volt sok szerencsé-
Iyen pászt~ra ,a lelkeknek. háza előljáróit kérje m.eg hűtlenségéért." je, mert ott is "kedvetlenségek" érték, vagyis

HAJDU JANOS, kí is itt szolgalt Gyomán MARJALAKI DANIEL, "... ez maga támadások. Kemény kezű, szókimondó,
1741-től 1748. június B-ig. Az ő nevéhez fű- 1773-tól, 1802-ig s itt holt meg de már magá- "nagy erkölcsű" ember volt, s a sok nyakas
ződik az e.~yházi adminisztráció, megindítá- nasságban." . '" . magyarja ezt nehezen tűrte. Innen Hódmező-

sa, az, els? anyako~yv~k veze~ese. Sajnos ,,1773. februar ~3. ~arjal~kl Danle~ a .hol- vásárhelyről1824-ben Körözsladányba távo-
1848. apnlls 8.-an delutan egy orakor landi egyetemekrol vIsszatert akademikus zott, ahol ís ő építette fel cl mostani

"nagy szélben tűz támadván, megégtek 1773. márc. 6. Lelkész képesség i vizsgát tett. templomot.
az oskola, a fiúké, a Káplán Ház, meg egy Hivatalosan ordinálódott Gyomára 1777. áp-
praecep.tori (tanítói) I~k, a' !em~lo,m, torony, rilis". , , .. , . Templomépitő lelkész volt, lsten nyugtas-
toronyhaz, a Krucsko Istvan cSJnalt~tta Ha- De mar e,!eb? i~ ,Itt, kellett s:oI,gaIJon. sa! valahol a körözsladányi rögben.
rang, elolvadt, a legnagyobb leesven meg- 1791-ben az o IranYItasavai kezdodott el a CS. SZABÓ /snlÁN
hasadt, a legrégibb s legkisebb épségben maí torony épitése. Egy adat szerint 1777.

Városunkban már egészséges, jó ivóvíz van!

Balról: Rudolf Weiersmüller svájci nagykövet

Cs-né Gy. É.

nepségen az ivóvíz prog
ramot 1995-ben elindító
polgármester, Dr. Frankó

Károly úr is. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Dávid Imre pol
gármester úr, aki megköszönte a Konnány, a Vízmüvek és Svájc
támogatását, és a lakosság ti.irelmét. Felszólalt a körzetünk képvi
selője Domokos László úr és Rudolf Weiersmüller Svájc nagykö
vete, hiszen Svájctól a program jelentős pénzügyi segítséget
kapott. Ez alkalommal került "felavatásra" a város emlék parkja,
ahol az esemény emlékeként elültették az első 4 em!éktölgyfát. Az
ünnepséget a nagyon tehetséges népi táncos és versmondó fiatalja
ink tették még emlékezetesebbé.

Átadásra került ünne
pélyes keretek között is jú
lius 16-án Gyomaendrőd

város egészséges, jó ivóvizel Több éves, (1995. nov.-ben kezdődött

) mintegy 700 mil-
lió forintos fejlesz
tési program va
lósult meg. Az át
adáson megjelen
tek: Katona Kál
mán közlekedési
és vízügyi mi
niszter, Latorcai
János és Domo
kos László or
szággyülési kép
viselö, Csárda
szállás és a kör
nyék polgármes
terei, a svájci
nagykövet, a me
gyei ÁNTSZ
képviselői, a Bé
kés megyei Víz
müvek vezetői, a
kivitelező Békés
Mérnök Kft kép
viselői, és az ér
deklődő itt lakók.
Részt vett az Ül1-
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NINCS POLGÁRI FELEMELKEDÉS KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA NÉLKÜL
let-Európai Bizonsága. (ez a testület fog
lalkozik a tagfeJvéteJek kérdéseivel.) az
MKDSZ felvételét ajánlja az Európai
Néppártba. Ennek hivatalos elfogadására
októberben kerül sor a vezetőség legköze
lebbi ülésén."

Surján László szavait ezekkel a gon
dolatokkal fejezte be. "Ha a tisztelt vá
lasztmány felhatalmazza az új elnökséget
a FIDESZ MPP-al való együnmííködési
szerződés- megfelelő módosításokkal való
- megkötésére, ha ismét élni kezd szerve
zetünk, ha egyenlő közelséget tart min
den hasonló elveket hitelesen valló

......;...lI!!!!!'e::::~~~ eró'kkel, ha képesek leszünk az együttmíí
ködés jelszava alan cselekedni, új korsza

I kot nyimnk a magyar
I kereszténydemokrácia történetében. Bí

zom a választmány bölcsességében, bízom
abban, hogy munkánk eredménye a ke

1IOOOl__....._ ..................~..-.;::-.:il"-=---:a....:.....;l reszténydemokráciának tényleges megva-
lósítását, Magyarország felvirágzását segíti

Ez a jelmondat fogadta július 3-án a elő."

Szent Imre Gimnázium nagytermében A következő felszólaló Varga László,
összegylílt 172 országos küldöttet abból az országgylílési képviselő volt, aki ezúttal a
alkalomból, hogy megvitassa az MKDSZ válaszcmányi ülés levezető elnöke is volL
akmáJis kérdéseit, és megválasszák ismét "A kereszténydemokráciát ma a Magyar
2 évre a vezetőséget. Kereszténydemokrata Szövetség képvise-

A küldöngylílést Surján László el- li ... Szükséges, hogy legyen egy olyan
nök úr nyitotta meg. "Összejövetelünk· megjelenítése a magyar politikának, me
sorsforduló lesz. - Kezdte megnyitó elő- Iyet az MKDSZ-nek képviselnie
adását. - Egy évvel ez előn már láttuk, kell. "Majd előadta, hogy a Demokrata
hogy az egységes jobbközép párt megala- Néppárt még élő tagjaival konzultálva arra
kulása bonyolultabb és lassúbb, mint sze- az elhatározásra jmonak, hogy a párt jog
reménk. Az önkormányzati választásokat módlására egyedül az MKDSZ méltó, me
még sikeresen venük, de éppen a válasz- Iyet már február 9-én a parlamentben is
tások máig be nem gyógyult sebeket bejeJenten. Elmondta, hogy a jogmódlást
okoztak. " Majd részletesen elemezte a a KDNP kapta 89-ben a megalakulásakor,
szövetség eddigi munkáját. A jövő céljain- amint az az alapszabályukba is foglaltatott.
kat ezekkel a szava!<kal foglalta össze: Mivel azonban a Néppárt tagjait részben
"Most azérc jöttünk össze, hogy együtt kizárcák, részben azok kiléptek, így a
megtaláljuk a megoldást. Az MKDSZ szá- KDNP elvesztette erkölcsi és jogi alapjait,
mára az első téte! a baloldal tartós ellen- politikai mondanivalója nem lévén a párc
zékben tartása legyen." Majd a elnémult, szétesen. A DNP a KDNP-ból
kibontakozóban lévőkereszténydemokra- kivonult és a Demokrata Néppárt
ta unióról így szólt: "Bármilyen kereteket örökségét az MKDSZ-nek adja át,
ölt is a mérsékel t, nemzeti, keresztény po- mely szervezet így
litil.;:a, el lehet és el kell érni, hogy a követ- a DNP jogutódja
kező választásokon a jobb-közép közös lett. "Afl!ikor a
listát állítson, s a választó kerületekben is Néppárt stafétabot
közös jelölt legyen. Ez a cél automatiku- ját átadjuk - mon
san megvalósul, ha a sz<5ban forgó pártok dona VaI-ga
egy magyar COD-ban egyesülnek, de lét- László, ez termé
rejöhet ez kétoldalú szerződések láncola- szetesen jelentős

tával is. Együnmííködnünk, tehát kötelezenséggel is
nemcsak a FIDESZ Magyar Polgári Párt- ját. Jelenti azt, hogy
cal kell, hanem a kereszttnydemokráciára bármilyen helyzet
hivatkozó többi erővel is. Ezért az együn- ben, bármilyen ne
mGködéseket célszeríí kétOldalú szerző- hézségek között is
désekbe is foglalni." vagyunk a keresz-

Majd nagy taps közepene bejelentet- ténydemokrácia
te, hogy az Európai Néppárt Közép és Ke- képviseletének

önállóságát nem adhatjuk fel. (óriási taps).
Amikor tehát a Néppárt nevében átadjuk
ezt a nagy történelmi hagyományt - és
amit önök majd megszavaznak - akkor ez
jelentsen Önöknek, nem csak egy egysze
rG szavazást, egy stafétabot átadásc, hanem
egy olyan örökséget, melyet önöknek is
majd tovább kell adniuk."

A napirendnek megfelelőena politikai
vita következen. A megyei elnökök vázol
ták megyéjük helyzetét s foglalkoztak az
unió lécrehozásának feltételeivei.

A déli órákban kerül csor az új tescülec
megválasztására titkos szavazással, mely
nek eredményeként:

Elnök: SURJÁN LÁSZLÓ, ügyvezecő
titkár: NÓGRÁDI LÁSZLÓ.

Országos elnökség: HARRACf-1
PÉTER alelnök LATORCAI JÁNos ,I!
elnök, Csépe Béla, Csiba Gábor, lsépy
Tamás, Szilágyiné SzemkeőJudit. 100 főt

meghaladó megyék vezetői (megbízot
tai) 100 fő alatti megyék vezetői (megbí
zottai) tanácskozási joggal.

RAPCSÁK ANDRÁS ügyvezető
elnököt - akinek mandáwma csak l év
múlva jár le - tisztségében az országos el
nökség küldöttgyíílésÍ határozattal meg
erősítette.

A délutáni órákban kerül c sor
KÖVÉR LÁSZLÓ miniszter lír, a
FIDESZ alelnöke felszólalására, üdvözöl
te az együnmGködésre irányuló cörekvé
sekeL A küldöngylílés tagjai örömmel
fogadták a miniszter úrnak azokat a szavai t
mell' szerint, a kereszténydemokrata ércé
kek közös vállalása lehet az egység alapja.
A miniszter úr elmondta továbbá, hogya
FIDESZ - MKDSZ együttmtíködését
szabályozó szerződéSt, hasonló formában
más jobbközép oldalon álló párcoknak is
felajánlják.

Az ülés jó hangulatban a késő délutáni
órákban, a Szózat énekével érc véget.

Csószór Ferenc
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ÖNÁLLÓSÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
A magyar Kereszténydemokrata lő, az új bajokat megakadályozó pri- nően támogatja a konzervativ, ke

Szövetség Országos Kűldöttgyűlésé-vatizációs stratégia, tehát még reszténydemokrata és nemzeti sza
nek állásfoglalása számtalan feladat áll a Kormány badelvű értékrendek érvényesitését

előtt. vállaló jobb-közép pártok összefogá-
A Magyar Kereszténydemokrata A jobbközép egység megvalósítá- sát, mert csak igy valósítható meg a

Szövetség megalakításának két célja sa sok tapintatot kívánó, időigényes polgári kormányzás folyamatossága
volt: és erőszakkalkí nem kényszeríthetőés a polgári Magyarország megte

- a szocialista-liberális kormány folyamat. Az erők integrálására sok remtése.
leváltása, a jelentkező, a tényleges megvalósí- A Magyar Kereszténydemokrata

- majd egységes jobb-közép nép- tásra már kisebb a készség. Az Szövetség kétoldalú szerződések

párt létrehozása. összefogás leheJ:séges résztvevői ko- megkötésével kívánja előkészíteniaz
rábban sok és mély sebet ejtettek egységesülést. Az egységes jobb-kö-

Első célunkat elértük. A társadal- egymáson. Ráadásul a FIDESZ-t is zép párt megvalósulásáig megtartja
mi elvárásoknak megfelelően az új utolérte a győztesek sorsa: olyanok önállóságát, és egyenlő közelségben
kormány határozott intézkedésekkel is csapódtak hozzá, akiknek célja kíván lenni minden rokon csoporto
megkezdte a program végrehajtását, nem a programnak, hanem saját sulással.
felszámolta a pazarló.TB önkor- maguknak az erőszakos érvényesü- A Magyar Kereszténydemokrata
mányzatokat, megakadályozta a lése. Szövetség nagyra értékeli a Kormány
közpénzek elfolyását, kiépítette és Az 1998-as választások egyértel- külpolitikáját, oktatás- és családpo
megerősítette a családtámogatás mű tapasztalata szerint a társada- litikáját, támogatja a háZasság meg
rendszerét, megszüntette a tandíja- lom a jobb-közép pártok kötésére vonatkozó terveket, sürgeti
kat, megszilárdította az ország belső összefogását támogatja, és ez ered- a szociális áramtarifa bevezetését,
és külső biztonságát és a természeti ményezte az összefogást megvalósító elveti a földadót. Javasolja a kultúra
csapások által okozott károk ellené- FIDESZ győzelmet.Célunk, csak en- és közoktatás kiemelt támogatását
re biztosította a gazdasági növeke- nek a polgári tábornak a megtartása és azt, hogy a települési önkor
dés feltételeit." és kiszélesítése lehet, mert az erők mányzatok terhei érezhetően csök-

Ugyanakkor nem hallgatható el, szétforgácsolása a baloldalnak ked- kenj enek. Mindezek nyomán tovább
hogy a gyermekek utáni jelentős vez. A polgári társadalom azonban növekszik az állampolgárokban ajö
adókedvezmény mellett sokak terhei elképzelhetetlen kereszténydemok- vőbe vetett hit, erősödik a remény,
méltánytalanul növekedtek. Folyta- rata értékek nélkül és csak az össze- gyarapodik az ország.
tódott az önkormányzatok elszegé- fogás lehet sikeres, amely ezt az
nyedése. Ht~nyzik a hazai ipar értékrendet a politikai kormányzati Budapest, 1999. július 3-án
védelme, a kis- és középvállalkozá- munkában láthatóan és hatékonyan A Magyar Kereszlénydem%-ata Szövetség
sok támogatása. Nem készült el az érvényesíti. A Magyar Keresztényde- Országos Küldöllgyíílése
előző ciklus okozta kárakat mérsék- mokrata Szövetség tehát messzeme-

Felvételre keres varrónőket,

cipőfelsőrész-készítőket és cipő

gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkál'a, jó kere
seti lehetőséggel.

Vidékről bejárást térítjük,
vagy megoldjuk.
Érdeklődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Ferencnél

ATURUL CIPŐ KFTNŐi CIPŐT
AGYÁRTÓTÓL!

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐl A MAI

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

KíNÁUUK TERMÉKEINKET.

GELLAI LÁSZLÓ
CIPŐGVÁRTÓ

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEL: 06·66·283·359

Corvo Bianco Schuh Bt.

..46adi§!;o-/o~4éZi?tf-
Cipőipari Bt.

~6Í111W
/h-c??eo~v/tzi &;, ~;PecJ.~~~v·

5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.

%/f if/Fax (66) 386-896
11(30) 9457-148

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás. Telefon: (66) 386-578
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Sommázataim

vákuma után még mindig
nem érte el a szükséges
gyakoriságot. Nem jelen
tős az oktatásban olyan
fokon, hogya keresztény
Európához való csatlako
zás megvalósítóját emle
getni lehetne. Ezer év
történelmével bizonyítjuk,
hogya Szent István-i "In
telmek", .. többek közt: a
mai bel- és külpolitikában
hasznos tanulságokat
hordoznak. Elég, ha befo
gadott, betelepülő nem
magyarok államférfiúi böl
csességgel kezelt alapel
veit említem. Az
egyébként elkerülhetetlen
globalizációt túllihegő

egyes mai, új "internacio
nalisták" házunk táján,
nem szégyellnek Szent
Istvánra hivatkozni jósol
ván, hogy a nemzetálla
mok eltűnnek. Aligha
képzelhető, hogy egy an
gol, vagy német a közös
Európában megtagadná,
lassan elfeledné szárma
zását, nemzettudatát.

Szent István ünnepe
alkalmával az Olvasót a
gyökerekhez szerettem
volna elméletileg vissza
vezetni. Nem dátumokkal,
konkrét eseményekkel
hozakodtam elő. Azt
azonban í999 augusztu
sában le kell írnom, hogy
a kenyér ünnepén nem
szabad búzát égetni!

A mai alkotmányunkra
ráférne egy alapos felújí
tás, Szent István királyt
pedig a polgárosodó, vél
hetően többségében ke
resztény, mai társadalom
·elé kell helyezni állandó
példaképként. Különös te
kintettel a jövőnket formá
ló fiatal korosztályokra. Jó
jelek már vannak, de ez
még nem elég. S innen
kezdve már ez a fontos
kérdés - politika is.

NEMERE GÉZA

Szent István király ün
nepe

király nélküli királyságnak,
de kormányzóval, aki közjo
gilag anádortjelképezte
volna. A kormányzói jogkör
kiterjesztése a Horthy-re"
zsimben valójában dinaszti
kus csírákat hordozott
magában. Ennek taglalása
messzire vezetne.

Tapasztalatom, hogy év
századunk magyarjaiban
augusztus 20-a kapcsán ez
az ünnepi megjelölés volt
és maradt. Örömmel hallom
vagy évtizede, hogya fiata
lok körében is. Természete
sen az előző

megnevezések nem emlé
kük. Szent István energi
kus, államalkotó
személyiségét és életét
nem hivatott ez az írás tár
gyalni. Arra vállalkoztam,
hogy az elnevezések törté
nelmi-politikai összefüggé
seit értelmezzem. Szent
István életművének idézése
az elmúlt negyven év

Az Alkotmány ünnepe

GONDOLATOK NEMZETI ÜNNEPÜNKKEL
KAPCSOLATBAN

l'

AUGUSZTUS 20: AZ UJ
KENYÉR, AZ ALKOTMÁNY,

SZENT ISTVÁN KIRÁLY..
UNNEPE

tak a kulissza mögött történt
események. A "nagy kivég
zés" sorozatok 1950-59 kö
zött éppen júniusban,
júliusban és agugusztusban
voltak. Több "kulák" is áldo
zatul esett. Megyénk északi
részén egy "szabotáló kulá
kot" ilyenkor akaszlottak fel.
Neveket nem írok, sebeket
felszakítani - bűn, hiba és
értelmetlen.

Hogy az "új kenyér" ün
nepe után a cséplőgéptől r-----:-------,------,

hatóságilag jegyzett gabo
nát be kellett szolgáltatni,
nem tartozott éppen az ün
neplés jellegzetességei kö
zé...

A diktatúrák alatt au
gusztus 20-át így nevezték.
Suta gesztusként a föld né- A fenti alcímnél kissé
pe felé, mely jól tudta év- gondolkodtam, hogy nagy
századok óta, hogy az "A"-val illendő leírni a szót?
aratás - Péter-Pál környéke Mert törvényi igazság, bün
- az új termés ünnepe. Füg- tetőjogilag erősen védett,
getlenül az időjárástól, mint hogy a hatályos alkotmány:
napjainkban is, sajnos. A erejénél fogva jogelső. Az
búza, az "élet" szent volt a alkotmányból fakad a többi,
nép előtt. Különösen a pa- életünket szabályozó tör- l-__=:::::::::=~~__-.J
rasztság körében. Az vény, rendelet. Az állampol
1950-es évektől ismétlődő gár jogai, kötelezettségei is
"szertartás" volt, hogy előbb itt fogalmazódnak meg.
Rákosi Mátyás, később Ká- Minden más ezzel ellenté
dár János kilátogatott egy tes jogi tétel alkotmánysér
szép búzamezőre és a ga- tő. A magatartás is.
bonafejeket fogdosták mély Az alkotmányozások tör
áhítattal. Híradók a mozik- ténelmünk aranyoldalaira
ban, később a televízióban, tartoznak. A Monarchia ide
rádióban és a sajtóban fé- jén a közös regulák működ

nyes riportok számoltak be tek. Az I. világháború után
hazánk első embereinek kezdődtek az alkotmányo
szántóföldi vizitjéről. Az 1. zási problémák. Ez már
sz. elvtársak zakóban, messze nem az 1848-as al
nyakkendőben művelték kotmány nyomvonalán járt.
ezt a szertartást. Ma már ta- A Trianon utáni alkotmá
lán megmosolyogtatók nyozó nemzetgyűlés inkább
ezek az emlékvillanások, -az előző káosz után akart
de szószerint halálosak vol- rendet teremteni. Maradva

Az idősebb nemzedék
érti, hogy a címben az el
múlt évtizedek hivatalos ál
láspontját soroltam fel. A
fiatalabbnak: voltak évek,
amikor augusztus 20-a az
"Új kenyér" ünnepe volt.
Volt, hogy az "Alkotmányé".
Sokáig említésre sem kerül
hetett - a protokollban ál
lamalapító, a
kereszténységet felvevő el
ső királyunk, ráadásul
"szent" egyházi kitüntető

jelzőt viselő István királyunk
neve. No, meg a korona! A
Szent Korona, melyet a pá
pától kapott I. István. Törté
nészek politológusok - mint
az ördög a szenteltvíztől 
rettegtek; a magyar koroná
hoz - később - kapcsolódó
úgynevezett "Szent Koro
na-tan"-tól. Számukra ez
azt jelentette, hogy restau
rációs kísérlet és szemé
lyek, irredenták és
nacionalisták állnak e törté
nelmi filozófia mögött.

Az új kenyér ünnepe



1999. augusztus VfÍROSCJNK 131

"...mert csak a munka teremthet jólétet"
vények, bojler, kád, mosdó, WC kagylók,
csaptelepek, továbbá a villanyvezetéshez
szükséges konnektorok, vezetékek és
egyebek.

A másik helyiségben kerékpárok és
tartozékai, háztartási gépek a kávéfőzőtől,

és vasalótól a hűtőig, mosógépig. De ta
lálható itt szórakoztató elektronika: Tv,
videó stb.

- Ez valóban tiszteletre méltóan széles
áruskála.

- Mondjuk úgy inkább, hogy viszony
lag széles. Vásárlóim kereslete alakította
így, s szerepe volt benne az észszerűség

nek, sőt a szükségszerűségnek. Sokat
adok arra, hogy vevőim elégedenek le
gyenek, megtalálják, amire szükségük
van árban és minőségben. Legkereseccebb
a közepes árfekvésű kategória, ezt is
igyekszem szem előtt tartani.

- Elégedett ember vagy? Nincs benned
nosztalgia a gépészet, a tervezés után?

- Így hozta az Élet. Ebből élek a csalá
dommal, bár korántsem olyan fényűzően,

mint az egyesek gondolnák. Szerintem az
átlagember színvonalán élek. Talán na
gyobb lábon is élhetnék, ha a haszon je
lentős részét nem forgatnám vissza áruba.
De ha nem fejlesztenék állandóan, azt
megsínylené az üzlet. Nosztalgia? De
igen van. Alapvetően alkotó embernek
tartom magam. Valahol, ha nem is terve
imben, sokkal inkább álmaiban létezik
egy kis üzem, ahol gépeke t fejlesztenék,
terveznék. De ehhez óriási tó1<e kellene. A
függőségi viszonyt mindig nehezen visel
tem. Az önállóság nagyon fontos nekem,
és ezt biztosítja ajelenlegi üzler. Ha vala
ki el tudja fogadni, amit Isten mondon
Ádámnak: "arcod verejtékével keresed
kenyered", akkor az boldog ember. Örök
érvényű igazság; folyamatosan dolgozni
kell, mert csak a munka teremthet jólétet.

- Akkor ehhez kívánok Neked ió
egészséget! J

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET

vezetője, de nem hozta meg elvárásaimat,
így '90-ben kiváltottam a vállalkozói enge
délyt. Ettől kezdve önálló kivitelezó1<ént
folytattam a gázvezetést, ami városunkban
már dipamikusan fejlődött.

- Es hogyan lett ebből műszaki bolt?
Mert az eddig elmondottakból világosan lá
tom, hogy minden lépésed logikusan épül
az előzőre, akkor is kell valamiféle össze
függésnek lennie.

- Így igaz. Itt helyben, akkor viszonylag
drágán lehetett gázkészülékeket kapni.
Azért nyitottam meg első boltomat, ahol
megbízóimnak kedvezóob áron tudtam biz
tosítani azokat, s minden, a bevezetéshez
szükséges, anyagot, kelléket. Azután magá
tól adódott, miért ne Iássam el ezekkel a töb
bi kivitelező vállalkozót is. Arról, hogy több
ilyen boltot nyissak, szinte már
rákényszerített ez a személet, (amivel
egyébként nem tudok maradéktalanul azo
nosulni, mert ez tipikusan nyugati, nagytő

kés gondolkodás) mert minél nagyobb
tételben vásárolok, annál kedvezményeseb
ben kapom az árut. Hogy saját vásárlóim
nak minél kedvezményesebben adhassak,
nyitottam még boltot Túrkevén,
Dévaványán, Körösladányban is, mert eze
ken a településeken is megkezdődött a gáz
vezetése, sőt egyet Esztergomban is. A bol
tokat nem állt szándékomban magamnak
megtartani. A boltok vezetőivel megegyez
tem, hogy amint elegendő tó1<éjük lesz, át
vehetik, átengedem nekik. Ehhez azzal
járultam hozzá, hogy kezdettől fogva felez
tem velük az árrést. Így ezek már nem is az
én tuJajdonaim.

- Ez nagyon humánus cselekedet volt.
- Azért persze nekem is maradt haszon.

Ezt visszaforgatva jelenlegi üzletemben, je
lentősen bővíthettemaz áruskálát.

- Mi minden kapható Nálad?
- Az egyik helyiségben gázkészülékek,

fűtőtestek, s a gázvezetéshez szükséges kel
lékek, csövek, firtingek. Ezen kívül víz és
szennyvízvezetéshez való csövek, és szerel-

Beszélgetés Tímár Menyhért vállal
kozóval

- Kedves Menci! Mielőtt bemutatnánk
olvasóinknak jelenlegi vállalkozásodat,
kérlek, beszélj eddigi pályádról, az idáig ve
zető út állomásairól, Talán kezdhetnéd on
nan, hogy elvégezted az Agrártudományi
Egyetem gépészmérnöki karát.

- Első munkahelyem a Békéscsabai Me
zőgép Vállalatnál volt, mivel velük kötöt
tem tanulmányi szerződést, illetve ennek
mezóoerényi gyáregységénél. Hét és fél
évig dolgoztam itt, megnősültem, szolgálati
lakást kaptam, s mindkét gyermekünk ott
született. Azóta felnőttek s mindketten taná
ri diplomát szereztek, bár fiúnk most angol
nyelvvizsgáját kamatoztatva Tunéziában te
lepített idegenvezetó1<ént dolgozik, lányunk
a Bethlen Gábor Szakközépiskolában tanít.
Munkaköröm a Mezőgépnél gyártás- és
gyártmányfejlesztés volt. Akkoriban kezd
tünk ott kazánokat is gyártani, és ekkor ke
rültem először kapcsolatba a
tüzeléstechnikával, fejlesztó1<ént.

Késóob visszakerül tem szülőfalumba

Hunyára, a Hunyadi Tsz műszaki vezetője

ként. Ez nekem új és érdekes volt, bizonyos
haladást jelentett, mivel itt találkozhattam
először a mezőgazdasági gépészet teljes
verlikumával. Ez időben a Tsz-ek fénykorú
kat élték, s a legfejlettebb technikát alkal
mazták. A legmodernebb nyugati
technológiát megvalósító traktorok, kom
bájnok ez idő tájt kerültek az országba. Mi
vel a Tsz baromfi és sertéstenyésztéssel is
foglalkozott, a telepek fű~ését korszerűfűtő

berendezések látták el. Igy kapcsolatom a
lüzeléstechnikával tovább mélyült. Igaz,
már nem fejlesztőként, hanem alkalmazó
ként. Napirenden volt már, hogyan lehetne
Hunya s ezen belül a Hunyadi Tsz (bár ez a
kettő szinte egyet jelentett) gázellátását
megvalósítani? Az energiahordozók két le
hetséges vál tozata jöhetett szóba: Biogáz és
földgáz. A választás végül az utóbbira esett,
ennek bevezetését bízták rám, bár az elóobi
re is komoly tanulmányterv készült. A Bio
gázzal való fűtéstechnológiának a
megvalósítása kb. tízszerese lett volna an
nak a költségvetésnek, amibe a földgáz be
vezetése került. Akkor már építkeztünk
Gyomán, de annak, hogyamunkakörömet
átadj am, az volt a feltétele, hogy a Hunyadi

Tsz-ben meggyulladjon a gáz. Ez '83 végé- ~>§~~~~~~iiíiii;i~~~~~~~:;;~~Iií-~1j
re megvalósu!t, bár a faluban akkor még III
csak fogadóállomás volt kész.

Miután Gyomára költöztünk, a kazán
gyárban helyezkedtem el, ez volt kézenfek
vő, és én nem is gondolkodtam másban. Itt
ismét gyártás- és gyártmányfejlesztó1<ént
dolgoztam, de a komolyabb TMK munkák,
gépek felújítása is feladataim közé tartozott.
E cégen belül is épp akkor kezdődött a gáz
vezetés, S tervezó1<énr ezzel ott akkor foglal
koztam először.

Volt a kazángyáron belül egy GMK bé
késcsabai központtal, ami később kisszö
vetkezetté alakult. Ennek én lettem helyi
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Cs-né Gyuricza Éva

Mo!tÓ: "Ahogyan a rész és az egész valamilyen értelemben azonosak,
úgy ami az egészet megilleti, megilleti valamilyen értelemben a részt
is."(Aquinói Szent Tamás)

- Véleményem szerint a cigányság sorsának mágikus ponlja a /anulás'
Minden cigánygyereknek /anulni kel!' Befejezel/ iskolai végzetlségünek,
szakmávalrendelkezőnek kell lenni' Csak így képzelhe/ő el, hogy sajá/ ön
azonosságuk megőrzése melletl az e/nikum is élhessen alelemelkedés le
hetőségével, és érté~itlejleszthesse. E célok eléréséhez kivánun/4a helyi
Cigány Kisebbségi ÖRkormányza/nak /ovábbijó munkál, gra/ulálunk a
házavcrtáshoz, az eddig elért eredményeikhez. A helyi keresz/énydemokra
ták nevében ha/ározOl/an ígérhetem. hogy azon programjaik megvalósi/á
sában, amelyek idenlilásuk megőrzésé/, a cigányság lelemelkedésé/
szolgálják, szíves segÍlségükre állunk.

Beszélgetésünkre azon jelentős eseményt követően került sor, ami a
helyi cigányság életében augusztus 6.-án történt. Régi álma valósult meg a
helyi Cigányság Önkormányzatának. Átadásra került a Cigány Kisebbség
Közösségi Háza!

- A házava/ás nlindig ünnepélyes esemény. llyenkor az ember gondo
la/ai szabadon csapongnak, és a hé/köznapok gondjai is fel-felrévednek.
Így vol/ ez a beszélge/ésünk során is. Vajon sikerül-e közösséggé kovácso
lódniuk, össze/ar/óbbak. szervezel/ebbek lesznek-e? Segi/-e ebben a tö
rekvésben a közösségi-ház?

- Igen, - ez a határozott válasza ifj. Dógi Jánosnak. - Vannak már
konkrét terveink, s ezek között szerepel a cigány kultur hagyomány fel
élesztése. A legközelebbi terv, ami már körvonalakban ki is alakult egy
nyugdijas és egy ifjúsági klub. Ezek működésébe, programjába többek
között a hagyományőrzés, a cigány-kultúra közkinccsé tétele mindenképp
beletartozik. Ez a közösségi-ház otthona lehet és remélem lesz is ezen tö
rekvéseink valóra váltásának.

- Magyarországon a roma a legnagyobb kisebbség, az ország lakos
ságának 5-7%-a. A lé/számuk meghalacija a /öbbi kisebbség számát
egyiil/esen. Városunkban hogy alakulnak ezek a számok'

- Az itt élő cigányság részaránya az országos átlag körüli, cca. a helyi
lakosság 5%-a, 750-800 fő. A tavalyi októberi választások során 721 ci
gány kisebbségi önkármányzat létesült, majdnem 50%-kal több mint
94-ben. A számok alapján mérhető a siker! Nőtt a politikai képviseltünk.

- III helyben milyen eredményei vannak a J..:isebbségi önkormányza/
nak?

- A tavalyi vájasztások során valóban a cigányság részvétele alapján
több parlamenti pártot maga mögött hagyott. Itt helyben az azóta eltelt
időszak eredményeit sikeresnek tekintem, mert a város minden intézmény
vezetőjével jó az együttműködésünk,a megyében, sőt országosan is ,Je
gyeznek" bennünket ami abban is megnyilvánul, hogy kikérik a vélemé
nyünket a cigányságot érintő témákban. Konkrét eredményt is
megnevezve, hát itt van a közösségi ház, amelynek létrehozásában vezetö
szerepe volt a kisebbségi önkOlmányzatunknak. Az idén már kétszer is
voltunk pályázat előkészítésen, ami úgy működik, hogy az alapítványok a
pályázati kiirás előtt összehívják az ország különböző részéről a kisebb
ség vezetőit, akiknek az ott lehangzott véleményét, igényét figyelembe
véve határozzák meg a kiírás feltételeit. Ez is nagyon nagy eredmény I

- Há/ valóban ez éle/szerü, gyakorla/ias eredmény. Közismer/ hogy az
évszázadok során a cigányság körében el/erjed/ ősifoglalkozások. részben
a modernizáció miall is, de kihalóban vannak. Ide sorolom még a cigány
zenét is. Csak a mi kis /elepiilésiinke/frgyelembe véve, hányjó cigányzene
kar, ki/ünő prímás voll még 30-40 éve is. Mos/ meg alig lehe/ összehozni
egy" bandára '. való/. Sajnos a megvállozoll éle/ri/mus, a "modern "-ség
egyik jól érzékelhetőá/ka ez a szomorú tény. Mi erről a véleménye'

- Sajnos sok igazság van ebben a megállapításban. Már én magam sem
ismerem a helyi hagyományokat, annyit tudok, hogy őseink birkanyírást.
halászatot, no meg a cigány muzsikát művelték magas fokon. Szomorú
tény, hogy ezek is leszálló ágban vannak, mondhatl,ám kihalóban. Persze,
ez a folyamat nem az utóbbi tíz évben kezdődött, hanem jóval előbb. Je
lenleg nem is látok qrra reális esélyt, hogy pid a közeljövőben cigányzene
karok működjenek a városban. Csak a fiatalok tudják megállítani ezt a
halódó folyamatot, úgy hogy zenélni is tanulnak. Mi minden segítséget
meg akarunk adni a tanuló ifjúságnak és a feltételek részbeni biztosítására
szolgál többek között ez a közösségi.ház is.

Beszélgetés ifj. Dógi János önkormányzati
képviselővel,aki a cigány kisebbséget

képviseli a testületben

ORVOSI TANÁCSOK
NÉHÁNY GONDOlAT AGYÓGYSZEREI<RŐL

-:-' ..

Minden második évben emberek milliói válnak részesévé annak a világ
méretű futásnak, amelynek célja a világbéke üzenetének közvetítése. Idén
a millenniumra való tekintettel egész éven át tart, 1999. jan. 1-én indultak
Lisszabonból, és december 31-én érkeznek Londonba. Európa 44 országá
ban 22 ezer km-t futnak, hazánkban 1200 km-l. Olimpiai stílusú váltófutás,

16-an végig futják a távot, hozzájuk csat
lakozhatnak felnőttek, gyerekek, futók,
nem futók egy pár méteren, vagy akár sok
kilométeren keresztül. Augusztus 3-án ér
tek városunkba, és csatlakozott hozzájuk
Gyomaendrőd - Dévaványa útvonalra
MAKÁR TAMÁS és KARSAI GÁBOR ta
nuló. Végig futották a 15,5 km-es távol.
Gratulálunk, és büszkék vagyunk fiainkra!
Tamás (képünkön) elhatározta, hogy két
év múlva már a magyar határon csatlako
zik a Világbékefutás résztvevőihez.

Gy. É.

Milleniumi békefutás

Szinte nincs olyan család, ahol ne lenne szük
ség több-kevesebb gyógyszerre. Az természetes,
hagyo már ismert betegségekre jól bevált gyógy
szereit mindenki rendszeresen beszerzi, dcélsze
rű gondolnunk o váratlanul bekövetkező

betegségekre, mint fejfájás, fogfájás, láz (különö
sen, ahol kisgyermek von ocsaládban), kisebb sé
rülések, átmeneti hasmenés stb. Ezek gyors
kezelése érdekében célszerű kisebb "házi pati
kát" kialakítanunk. Az ehhez szükséges gyógy

szerek recept nélkül is beszerezhetők o gyógyszertárakbon. Összeállításához
szívesen nyújtunk segítséget.

Napjainkban ogyógyszerek reklámozása eddig ismeretlen méreteket öltött.
Nem szabad kritikótlanul hinni a reklámoknak. Tudnunk kell, hogya különböző

(főként gazdasági) érdekből föbb olyan gyógyszer van forgalomban orecept nél
kül beszerezhető gyógyszerek közölI is, melyek azonos hatóanyagottartalmaz
nak. Erre jó példa o paracetamol nevő hatóanyag, mely kb. 30 különböző nevű

gyógyszerben szerepel egymagában, vagy más hatóanyagokkal együtt. Csak az is
mertebb neveket említem: Rubophen, Efferalgan parocetamid, Panadot
Neo-CHran, Coldrex, Saridon, Rhinoval C, Miralgin, stb. Ezek esetleges együll sze
dése a hatóanyag káros mellékhatását válthatja ki. Ennek elkerülésére célszerű a
gyógyszert mindig oz eredeti dobozában, o mellelle lévő betegtájékoztotóvol
együtt tárolni, mert erről később is leolvashatjuk okészítmény összetételét.

Egy gondolat a betegtájékoztotóról. Mindenképp helyesnek tartom annak fi
gyelmes átolvasását, de kérem, ne ijedjenek meg oz abbon felsorolt mellékhatá
sokról, mert nem jelenti azt, hogy valamennyit el kell szenvednünk.

Tudnunk kell, hogya forgalomba engedélyezell gyógyszereink szigorú ellen
őrzésen esnek át. Atájékoztató feltünteti ovalaho előfordult legkisebb mellékha
tást is. Ismert tény, hogy az emberek szervezete, immunrendszere
különbözőképpen reagál ogyógyszerekre is, ezért szerencsére csak ritkán fordul
elő oz, hogy mellékhatások miatt kell abbahagyni a gyógyszer szedését. Ha ez
mégis bekövetkezik, orvos hoz kell fordulni.

Aközelmúltban ismét bekövetkezett a gyógyszerek árrendezése. Ez
egyrészűk néhány forintos csökkenését, más. részének növekedését jelentelle, de o
lényeges változás oz, hogy a Társadalom Biztosító egyre kevesebb támogatást
nyújt o gyógyszerek árá hoz. Jó néhány esetben megszűnt o 90%-os támogatás,
vagy éppen nem növelte oTB otámogotását ogyógyszer árának emelkedése ará
nyában. Bármelyik eset áll fenn, sojnos a betegnek kell többet fizetnie!

Bizonyára sok családban van fel nem használt gyógyszer, amirőltolán azt sem
tudják már felhasználható-e még és meddig. Kérem, hozzák be ogyógyszertárbo,
lehetőleg délután, és szívesen adunk tanácsot a felmerülö kérdésekre.

UGRIN FRIGYESNÉ gyógyszerész, endrődi pofika
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S:POBT .

GY.É.

MARTON GABOR

GRATULÁLUNK PÉTER!

MEGVALÓSULT ÁLOM NB. II.-BEN A
BARÁTSÁG!

Elmondhatjuk, hogy ennyi siker még nem jutOlt városunknak. A sike
rekhez pedig továbbra is pénz, pénz, és pénz kell. A szponzorok felsora
koztatása nélkülözhetetlen.

1991 tavaszán a te.lepülés sportkedvelő lakóinak kívánságára újraszel'- Sok sportköri tag kívánatos! Gratulálunk Gellai Imre alpolgármester-

veződött a BARÁTSÁG SE. Bennünket, szervezőket is meglepett a telje- nek, hogy a Barátság SE közgyűlése elnökké választotta.
sitmény, hogy most a bajnoki évad elteltével NB.IL 'OsztáJyba jutott a az Szurko~junk eg'yüttI. Nőjjünk fel az emelt szintű szórakozáshoz l

együttes. Nem mindennapi menetelés volt ez l Köszönet érte a sportolók- TEMP? BARATSAG!
nak. a nevelőknek és a lelkes közönségnek. HAJRA GYOMAI

Az első évek dobogós helyei még érthetőnek tűntek. Hisz az idősebbek Az elnökség tagjai; Gellai Imre elnök, Kovács Lajos tiszteletbeli el-

és a fiatalok szerencsés aránya valószinűsitette az előre rukkolást. Az igazi nök, Gyuricza János technikai vezető, Polányi Zoltán szakosztály vezető,

nagy próbák a megyei I. osztályban következtek be. Ezekben a sikerekben Szurovecz Istvánné gazd. vez., Fülöp Zoltán szakosztály vez. h., Bótos Jó
elévülhetetlen érdemeket szerzett Kovács Lajos elnök vezetése mellett zsef, Hunya Péter, Jakus imre, Katona László elnökségi tagok.
működő elnökség. Köszönet azért. hogy 5 év óta "szuper" eredményeket Számvizsgáló bizottság tagjai; Dinya Zoltán elnök, Gellai Gergely,

produkáltak, fáradtságot és anyagiakat nem sajnálva, mindent megtettek a Farkasinszki Lászlóné Kertes Mária

sikerekért.
Igaz, egyesületünket sem kerülhel1e el a "piac" szelleme, d.:: ez már

nemcsak országos. de világjelenség.
Sajnáljuk, hogy éppen most, amikor kinyílt előttünk a reményen felüli A Balaton-átúszás, mint tömeg-

Iehetőség, egy csapatra való remek játékos távozott. Sajnáljuk őket: Tóth sport esemény idén is megrendezésre
M. Sárosi. Brakszatorisz, a Nagy testvérek, Janis, Lévai Halász, Pisont tá- került. Nem kis büszkeséggel mondjuk
vozását. kiknek neveit az elmúlt évadban sokszor olvashatták lapunkban, el, hogya 9000 résztvevő között ott volt
hisz oroszlánrészük volt a csúcsraérésben. városunk képviseletében egy 15 éves

Pedig). most az NB IL-ben az eddigi sikel'eket is túl kell szárnyalni, ha diák VÁRFI PÉTER, aki az 5200 mé-
nem akarunk .,returt.. váltani. 1999.július 23-án tartott tisztújító közgyűlé- teres távot a rekord eredménynek szá-

sen a kibővített és megerősített "régi-új" elnökség összetétele feljogosít. mító idő, 2 óra alatt tette meg.
hogy szereplésünk az NB. II.-ben ne pünkösdi királyság legyen. Reméljük, Gratulálunk! Még biztosan hallunk er-

hogy az augusztusban kezdődő bajnoki évben az új edző, a számos új játé- ről a tehetséges fiatalemberrő!. akí
kos, és a remélhetőleg új nézőrekord új sikerek. új győzelmek záloga lesz. ősszel Békéscsabán kezdi középiskolai

Az őszi szezon augusztus 7-én kezdődik, szombati elJenfelünk Eger. tanulmányait. Az esemény kapcsán ér-

Majd Monor, Kunszentmál10n, Jászberény, Borsod Volán, Kiskőrös, Rá- demes visszatekinteni a Balaton-át-
kospalota, Hatvan, Kalocsa, Gyula, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Kazinc- úszás történetére, ami egy véletlen
barcika, lesznek ellenfeleink. (A kiemelteknél vagyunk pályaválasztók.) eseménnyel kezdődött 1787-ben. Egy angol báró balul sikerült csónakázá-

No, nem álmodunk NB. L-ről. De egy tisztes középmezőnnyel elége- sa kényszerű úszóbravl1l1 eredményezett, a rozzant deszkaalkotmány a tó

dettek lehetünk. Mindenki tudja, hogy II jó játékos még nem csapati Több közepén süllyedni kezdett, a rémült ember "minden ruháját hirtelen le
kell a sikerhez. Ajátékoskeret még alakulóban van. Reméljük, hogya sike- hányva a nyakábóL elveti az evezőt is és kiugrik a t'ából ...A báró a tó köze
res ifik közül néhányan beépülnek a csapatba! pétől Füred partjai felé mindössze hat-hét Kilométert úszott. A parthoz érve

Gratulálunk a Gyoma Fc-nek is. Bejutottak az NB III-ba! Az ő bajnok- az ott sétáló előkelő társaságot udvarias angol szóval kérlelte, hoznának
ságuk sem igérkezik diadalmenetnek. számára ruhát. Kérése azonban nem talált értő fLilekre, így kéntelen volt

amaz első ártatlan öltözetben kiszállni a sok piperés -ruhás gyülekezetben.

A szemérmes kis
asszonykák szemei

ket befedték, (Csak
az árnyéktartón ál

tal az ujjok közt né

zegették)" szól a
korabeli tudósítás

Az első terve

zett Balaton-át

úszás 1880. aug.
29.-én történt, Sió
fok-BalatonfLired

között, ahol 14
km-es a táv, ezt a 34
éves Szekrényessy

Kálmán 6 óra 40
perc alatt teljesítet
te.



HA NAP RAGYOG

Vihar tombol,
Pusztít, rombol,
Recseg, ropog!
Rajta fészek,
Rigó háza,
Benne négy kis
Fiókája.

Melegét a patak issza,
Pároszemként adja vissza,
Melegét a bogár várja,
Szárnyát a fény felé tárja.

Nap ragyog a világra,
Fűre, fára, virágra.
Me[egét a kertek kérik,
Cukros gyümölcs attól érik.

A mesét és a verseket írta:
IVANYf I'vIARJA

A NVÁR

Kenderfű, kokojsza,
Kökörcsin meg kontyvirág,
Fodormenta macskamenta,
Csupa virág a világ!

Csupa virág, csupa napfény,
Csupa öröm, csupa dal!
Atúsztam a kis patakot,
Ez aztán a diadal!

Melegét, a fényét, árnyát,
Csöndes esők szivárványát,
Várja, várja fű és virág,
Ha nap ragyog, víg a világ.

Szél zúg zordan,
Sa záporban
Sírnak, fáznak.
Becsurog a rigó háza,
Süss fel nap a
Fiókákra!
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- Jó reggelt, á[omszuszék- lente az álmodó

ok! - köszönt be korán reggel~ gyermekeknek forgassák.
manónagyanyó a két kis .J. .J. .J • Nagyanyó, min'rha egy
manógyerek _Tipp és Topp ~~picitkuncogott volna, de le-
szobájába. - Ebredjetek, ma het, hogy nem is olyan picit.
nagy nap lesz. Hiszen tudjá-TIpp és Topp, a két kis meSemanÓAzlenf}ecsakribil[ió,hava~ó-
tok. Nagyapó elvisz ma ben- , ban ugy [enne! Az meg
neteket a manóisko[ába és II. resz álomnak is rossz!
beírat az első osztályba.

A manóiskola ott állt Manófalva - Hát, ami azt illeti ... - tétovázott SÜSS FEL NAP
kellős közepén, és a Bölcs Manó taní- Topp, mert még nagyon is jól emlé
totta benne sokféle tudományra a kezett a Csipet manó játékautójára.
manónebulókat. Tipp egyáltalán Amikor elromlott Tipp azt állította,
nem vágyott megismerkedni a tu- hogy meg tudja javítani. Hozzá is fo
dományokkal. Kipislogott a .paplan gott, de nem maradt más az egész
alól és morcosan dörmögte: ből, mint néhány pörgettyű, ami a

-Iskola! Minek az nekünk? Az óvo- felhúzó szerkezetből kikerült. Az autó
dában már mindent megtanultunk. mehetett a szemétbe. Na és a Totyi
Még verset is tudok, meg rengeteg órája! Arra jobb nem gondolni! Kicsit
éneket.' sietett u~Nan, de azért remek ki óra

_Meg körjátékot is - kottyantotta volt, amig Tipp be nem á[lította. Ak
közbe Topp a kisebbik manócska kor aztán nem sietett többé. Olyan
-nótáztatok, de ha felnőtök, mindez engedelmesen megállt, hogy még
semmit érő lesz. Meg kell tanulnotok az öreg órás bácsi sem tudta többé
betűtvetni, - - Hiszen tudom én - mo- megindítani. Hanem azért a világért
solygott nagyanyó, - szerettem is sem árulkodott volna Tippre. Gon
hal[gatni, amikor annyit nótáztatok, dolta, hátha most nagyobb szeren
de meg kell tanulnotok valamennyi csével jár. Elvégre a vak tyúk is talá[
mesét. Látjátok nagyapó már mi- szemet.
Iyen öreg, mégis mindig tanul. Hisz a Ebben reménykedett nagyanyó
gyerekek egyre újabb és újabb me- is, no meg abban is, hogy nagyapó
séket kérnek. Csak az tudja kirakni a délután úgyis új mesét készít majd,
szép színes kockákból, aki mindazo- addig hadd teljen kedve a két kis mi-
kat megismerte. hasznának.

- Hiszen az nem is nehéz! - bizony- A meseszoba, ahova beléptek,
kodottTipp. - Ha engednétek, én is ki csodálatosan szép volt. Ismerős me
tudnám rakni! sefigurák díszítették a falakat, a sző-

- Csak az kellene! - ijedezett nyegen meg tarka
nagyanyó. - Mit szólna tündéranyó, össze-visszáságban hevertek a nagy
ha összekevernéd a sok drága koc- kirakó kockák. Mindegyik oldalán
kát? egy darabka mese. Bizony jól kellett

Nagyanyó szigorúnak akart lát- ismernie annak valamennyit, aki
szani, de Tipp tudta, hogy egy kis hí- hiba nélkül ki akarta rakni.
zelgéssel sok mindent elérhet. Tipp azonban, úgy látszik, csep
Odabújt hozzá és duruzso[va így pet sem aggódott. Fontoskodva
szó [t: utasította el Toppot, hogy adogassa

- Édes-kedves nagymamikám! csak kézhez a mesekel[ékeket!
Engedd csak egyszer, hogy megmu- Ment is a munka, mint a karika
tassam mit tudok. Ha sikerül nagy- csapás. Látni ugyan nem lehetett,
apó sem fog haragudni. Ugye hogy mit ábrázol a kép, de Tipp már
megengeded? előre tudta, hogy csodálatosan szép

- Nem bánom, na - engedett vé- lesz.
gül nagyanyó - csak aztán baj ne [e- - Csak nagyapátok meg ne tud-
gyen belőle! ja! - csóvá[ta a fejét nagyanyó.

- Megbízhatsz bennem nagyma- - Már hogyne tudná meg! - mél-
ma! - húzta ki magát Tipp - én még tatlankodott Tipp - Hiszen csak észre
mindig jól csináltam mindent, ami- veszi, hogy nem az ő meséjét viszik el
hez hozzáfogtam. Nem igaz Topp? az álomtündérek, hogy azokat éjje-

!,,:!~!!!!(;x
[8J 5500 Gyomaendrőd, GYOMAFARM Kft.Ipartelep út 3.
~TIF: 661386-614, 386-226 .,. .,.

GAZDA ARUHAZ
Értékesítésre ajánljuk: A Penny Market mellett

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út 06-66-386-359
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) müködő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton

GAZDABOLTégetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Endrődön az Apponyi u.3. alatt
Knapcsek Béla szöv. elnök Olcsó müanyagáruk, mosó és mosogatószerek
30/9552-374, illetve a fenti telefon nagy választékban.
számokon.
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JATSZOHAZ A SELYEM UTIOVODABAN
Az r. sz. Napköziotthonos Óvoda és a

Városi Családsegítő Központ játszóhá
zat szervezett a Selyem úti óvodában,
június 28-tól július 2-ig délelőttönként.

Ajátszóházba változó létszámmal jöttek
gyermekek, volt, amikor az ottani óvo
dásokkal együtt 40-50-en voltak. Min
den napra igyekeztünk különböző

érdekes programokat kitalálni.
Hétfőn, origami hajtogatásban vettek

részt. Gyönyörű állatokat, virágokat és
egyéb műveket készítettek papírokból.

Kedden, só-liszt gyurmából díszeket
készítettek, melyeket sütőben kiszárítot-

tunk, és rafiára fűztünk, így nyakukba
akaszthatták és haza is vihették.

Szerdán, a nap a festésé volt, hatal
mas csomagolópapírra és kisebb rajz
lapokra kerültek a művek, melyeket
kötélen szárítottunk meg.

Csütörtökön, kissé hűvösebbre for
dult az idő, aminek örültünk, mivel erre
a napra sport délelőttöt szerveztünk,
ahol a gyermekek versenyeken vettek
részt.

Pénteken, mézeskalácsot sütöttünk
Szondáné Zsuzsi segítségével, aki előző
nap már begyúrta a tésztát, így akis ka-

lácsokat már csak nyújtani és formázni
kellett. A dajka nénik kisütötték, amit a
gyermekek jóízűen elfogyasztottak.

Mindenki nagyon jól érezte magát,
ezért a programot szeretnénk rendszere
sen, minden évben megszervezni. Ez·
úton mondunk köszönetet a Siker
GMK-nak, akik minden nap elláttak
bennünket friss péksüteményekkel és a
Color Shopnak, akik írószerekkel, pa
pírraljárultak hozzá ajátszóház megren
dezéséhez.

A Selyem úti Óvoda és a Városi Családsegílő
Központ munkatársai

Augusztus 6.-án á helyi Cigány kisebbségi Önkor
mányzat ünneplésre hivta az országos, a megyei Cigány
Önkormányzat képviselőit, és a helyi Önkormányzat és
intézmény vezetőit, és más vendégeket. Ünnepélyes ke
retek között átadásra került a Közösségi Ház, amely az
átalakitás után igen impozáns belső terű lett. Az ünnepi
beszédekbőlUhrin Anikó óvónő gondolataiból idézünk,
aki a cigány lakosság nevében szólt: "Kedves Alapitók,
létrehozók, Adományozók! Isten áldja meg mindnyáju
kat, életüket. Kívánjuk az itt munkálkodók..'1ak, hogy le
gyen erejük, kitartásuk a feladataikat a legjobb
tudásuk szerint. mindenki megelégedésére végezni. Kö
szönet illeti a Gyomaendrődi Önkormányzatot, a Kí
sebbségi Önkormányzatot, akiktől a nemes gondolat
származott, és mindazoknak köszönet, akik segítői vol
tak az ügynek anyagiakban, és erkölcsiekben is meg
erősítést adva. Név szerint is köszönet illeti id. Dógi
Jánosné Erzsikét, aki időt, fáradtságot nem kimélve ál
dozatos munkával szervezte, végezte az itt folyó mun
kát. Szép és élő példája ez annak a ma sajnos gyakran
elfeledni látszó tanitásnak, amely a kisebb, a gyengébb
megsegítéséről szól. Hiszen a kisebbség életében igen

nagy előrelépést jelent, hogy saját kultúrájuknak,
érdeklődésüknek megfelelő rendezvényeiknek saját
maguk adhatnak otthont, megteremtve ezáltal annak
sajátos jellemző arculatát.

... A Közösségi Ház valóban otthont jelentsen a beil
leszkedni, tanulni, lélekben épülni vágyó fiatalabb és
idősebb korosztály számára egyaránt. A közös kultúra.
a nyelv, a szokások ismerete, - amelyeket ma már talán
csak az idősebbekőriznek - ezek átadása, erősítseben
nünk az egy tőről fakadtság, az összetartozás érzését.
A fiatalokban az új ismeretek rendszerezését, s ezáltal
segítsen megtalálni, elfoglalni helyünket a világban ... "

Versekkel, élő cigányzenével, és a táncra perdülő fi
atalok adhoc műsorával került felavatásra Cigány Kö
zösségi Ház. A Dombszögön pohárköszöntőtmondott
id. Dógi János, a helyi CÖK elnöke. Az endrődi specia
litású csigalevest és birkapörköltet élő cigányzene mel
lett fogyaszthatták az ünneplők. A régen hallott
gyönyörű cigányzenéért köszönet Puj Ferenc primás
nak, és a "banda" azaz a zenekar többi tagjának.

CS-né Gy. É.

rtj. Dági János beszél

A Fő út 80 sz. alatti Közösségi Házban

Puj Ferenc prímás és zenekara muzsikál
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Vannak még ör~k értékek...
Beszélgetés a Szent Gellért Katolikus Altalános Iskola új igazgatójával

1999 nyarán új vezetőt kapott a
gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Ál
talános Iskola. Gyulay Endre Szeged-Csa
nád egyházmegye püspöke Harmath
József matematika - ének-zene szakos ta
nárt nevezte ki az iskola igazgatójának, el
ismerve Kiss Pálné eddigi igazgató
múlhatatlan érdemeit, aki kissé megfárad
va, már nem akart az új tanévre ilyen ne
héz tisztséget vállalni.

- Mióta tanit? - indítom a beszélgetést
az új igazgatóval.

- A diplomámat l 992-ben kaptam meg
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis

kolán, azóta tanítok. Bár, ha jól meggon
dolom, amióta az eszemet tudom, mindig
is tanár szerettem volna lenni, valójában
már kisgyermekként is tanítottam: kis első

osztályos koromban, a szünetekben sorba
áll ítottam az osztálytársaimat, mint egy
kórust, és énekeltettem őket, miközben én
vezényeltem.

- A zene jelentős szerepet játszik életé
ben?

- Igen, a zene szeretetét már az anyatej
jel magamba szívtam, édesanyám, nagy
mamám, az egész család szeret énekelni.
Szüleim elmondása szerint, mikor még
kisgyermekként beszélni sem tudtam,
csak sírássaljeleztem, hogy mit akarok, de
ha valaki körülöttem elkezdett énekelni,
azonnal abbahagytam a sírást, s "csupa
fLilként" teljes odaadással a zenére
figyeltem, és megszűnt létezni minden
más körülöttem. A zene olyan létszükség
letemmé vájt, hogy még első osztályos
sem voltam, mikor szüleimet kézen fogva
elhúztam a zeneiskola tanévnyitójára,
hogy írassanak be a zongora tanszakra. 16
évet tanultam zongorázni.

A főiskola kórusát és zenekarát vezé
nyelve, nagy lehetőség volt számomra,
hogy karnagy i ambícióimat kipróbáljam.
Tanáraim biztatására a főiskola elvégzése
után továbbtanultam a Zeneakadémián,
ahol karnagyi diplomát szereztem. Csodá
latos út ez: a szülői ház népdalaitól az aka
démián vezényelt Kodály Te Deumig.
Rajtam is bebizonyosodott, hogy Kodály
nak igaza van, mikor azt mondja a gyer
mek nevelését születése előtt kilenc
hónappal kell kezdeni.

- Amit a szülői háztól és tanáraitól ka
pott, azt látom sikerül átadni növendékei
nek is, ezt bizonyítják a gyerekekkel elért
edd igi eredmények is.

- 1998-ban az országos "Játszunk Ope
rát" c. zeneműveltségi versenyt nyertük
meg, melyet a Bartók Rádió is közvetített,
igen sok felkészülés vezette tanítványai
mat idáig. Jól eső érzés a tanár számára, ha
növendékei a kötelező órák után is szeret
nek tanulni tőle. Fontos, hogy a gyermek
az iskolában "emberére találjon" a tanár
ban, példa legyen előtte, s ez a példa segít
sen az ő tehetségének
kibontakoztatásában. Bármit csináltam ta
nári pályám során, azt mindig lelkesedés
sel tettem. Ha egy tanár nem tud
lelkesedni az iránt, amit át akar adni tanít
ványainak, hanem csak úgy kötélességből

csinálgatja, azt a gyerekek megérzik, és
nem fogadják el tőle. Nagy szükség van
lelkes pedagógusokra, akik valóban elhí
vást éreznek a tanári pályára, mert csak a
hivatásukat szeretők tudják a gyermeket a
"tudás asztala" mellé meghívni. Don
Bosco is azt mondja: a nevelés a szív dol
ga. Talán ennek a nevelésnek köszönhető

en értek el tanítványaim '. szép
eredményeket megyei és országos mate
matika, illetve zenei versenyeken..

- Hogyanjellemezné az ön ál/al elkép
zelt iskola szellemiségé/?

- Egy Augustinus idézettel próbáltam
megfogalmazni kollégáim és magam szá
mára, hogy mit szeretnék: "Lényeges dol
gokban egység, a vitathatókban szeretet."

Lényeges dolognak tartom, hogy ér
tékközvetítő legyen az iskola. A pedagó
gusoknak tisztában kell lenniük azzal,
hogy mik az örök értékek. Ha pedagógus
ban is kétségek vannak - hogy az-e az ér-

ték, amit sokan képviselnek, vagy ami úgy
fogalmazódik meg a társadalomban: mi
most ezt tartjuk értéknek, de lehet, hogy
tíz év múlva egészen mások lesznek az ér
tékek - és a pedagógus sem hisz abban,
hogy az iskola értékközvetítő intézmény,
akkor a lényeges dolgokban hiányzik az
egység. A másik fontos vezérlő elv: ra
gyogótisztaságú pedagógus egyéniségek
kellenek, akik hiteles személyiségükkel
vezetik az embereket. A tanár kiváló
szakmai felkészültsége az alapja, hogy
megragadni és elragadni tudja a rábízottak
szellemét.

A következő lényeges elv a személyi
ségközpontúság, ami azt jelenti, hogy ne
csak az iskola dolgozóit, hanem minden
tanulót is név szerint ismeljek. A tanárok
nak a gyerekek képességeiket, adottságai
kat is jól kell ismerniük, sőt még azt is
tudniuk kell, mik lehetnének a rájuk bízot
takból. Már Szókratész is abból indult ki,
hogy az ember egyszeri, pótolhatatlan, és
ez a keresztény szellemiségnek az alapja.

Lényeges dolog még, hogy az iskola
szeretetközösség legyen. "Csak feltétel
nélküli szeretetben, személyes példa von
zásában, abszolút értékek erőterében

növeked~et az ember." - mondja Don
Bosco. Anevelő szeretete, ami a tanításán
keresztül nyilvánul meg, szeretetet ébreszt
a neveltben is. Az, aki tudja, hogy szeretik,
viszontszeret, és az, akit szeretnek, elér
mindent.

- Hogyan szere/né megvalósítani a ne
velés/ az iskolában?

A nevelés nem az iskolában történik
elsődlegesen, hanem a családban. Én a
családot szeJ~tném támogatn i azzal, hogy
a szülőknek olyan programokat szerve
zünk, ahol segítséget kapnak gyermekük
neveléséhez: Az iskola a szülővel együtt
egyetértésben érhet el valamit. Növeked
vén nevelünk, ezért a szülői hivatásban is
növekedni kell, hogy jó szülők legyünk. A
mi erőnk erkölcsi erő. A hittanórák, az
osztályfőnöki órák, a diákmisék állandó
morális állásfoglalásra ösztönzik tanítvá
nyainkat. A személyes Isten-kapcsolat él
ményére való ráéreztetés ugyanis a
legtöbb, amit a nevelő elérhet tanítványai
nál.

Amíg a gyertyát is egy másik égő gyer
tyáról gyújtják meg, úgy a gyerekek hitét
is a felnőttek hitének kell lángra gyújtania.
Én "égő gyertya szeretnék lenni."

Ebben segitse az Is/en!
Iványi László
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"MECjVACjYVNI<, TESTVÉR!
(Részlet, TíMÁR MÁTÉ: HAZAI HARANCiSZÓ c.

1979-ben megjelent novel!ájábólJ

- Már engedeImet, hogy egy kicsikét elmaradtam.
- Nem először, nem is utoljára ...
- Tudod, hogy van ilyenkor!
- Minket nem kell, eng~szteljük meg inkább az asztalt!
T~m~ósan .falatozunk. A~gyik~m felszolgál. Lilcika úgy les ki a

takaro aloL akar a csepp fecskek a feszek peremén. En pedio tisztelem
a régi, családi szokást, hogy amikor eszünk - hallgatunk. L;Qalább kí
vül-bévül szemrevételezhetem a bátyám, akivel tudatos rétezésem
szinte félszázada közös.

Jégtörő Mátyáskor beszegte a hatvanat, amiből egyetlen beretvá 1
k~zásért.. letagadhatna tízet, ha az életrajzából három regényre is fut
na. KonnyeL vérrel, örökös üjrakezdéssel. Korosztálya az
országgyarapító nemzedék, s a tanyaIakó röghözkötöttséget kénysze
rűségből a veszedelmes "világjárással" cserélte fel. Alig túl az újonc
isl?~, ,irány Kassa, majd Munkács, Kolozsvár, a "hideg napok"
VJVldeken - s kurta leszerelések közjátékaival -, Vkrajna, Don-ka-

Pár lépésnyire őszi szerelmű macskák miaúzzák a világ legbor- nyar, előre-hátra, a vaskereszt vagy korhadt fakereszt reményében, jó
zalmasabb szerelmi vallomását. A kultúrház kapualjában slOmor- esetben a hadifogoly lágerig. Bátyusom ezt az utolsó felvonást okos
kás szoprán: Engem nem versz át többször, Cjéza! _aminek mégis ösztönnel elkerülte, mert idejében hazaszökött, hogya németek ellen
csókba csendül a vége. De én már nem fejtegetem a titkát, mert lé- is felvarrhassa a csiHagokat. Hát így felel: Megvagyunk, testvér' - ez
tekben az i~abbik bátyám kapukilincsén kalamolok, ahová Laci aranyfedezetével a sorsnak, legalább ötször annyi fedezet nála, mint
Moszkvicsán kurtul-gyorsul majd az út. És az Eszterkéén is persze, a másnál. De folytatásában is. Párho!das előrőlkezdés, csendes, Qyara
feleségéén. Ezt azonban csak azokért mondom, akik nem ismerik ezt podgatás, aratógépes, traktoros álmok. Be a szövetkezetbe, ki a s~övet
a J<örösmartról átszármazott házaspárt, melyet sokkalta inkább, kezetből. Tanyabontás. Földhagyó gyermekek...
mint a nemzetiszínű vállszalag, a kultúra hurkol össze, legalább tiz - Mi az tán kenyeredbe vágott a tyúk! - kérdezi, miközben beka t-
esztendeje. Az öles-mázsás LaCI tanácsi kultúrmindenes, Eszterke tintja a bicskáját, s fogja az üveget.
könyvtáros, a levelező bölcsészdiploma legkevesebb harmincezer - Semm.i. sen:mi ...
kilométeréveL s talán nem is csak a legjobb, hanem a legrégebbi ba- - ValakI megmt megugatatti .
rátaim sorába tartoznak. Még a születésük előtti időkből. Lacinak - ~ehogy. Arra ~ondoltam, ml lesz veletek, ha eljön az obsit, és
m~r a dé~nagyanyját is isme:tem a polYá~h,almi tanyákróL amikor megnen:ul a v~~kerora! , , ., ..
meg kaszara sem kapott az apJa. Az Esztere josolta meg tizenévesen, ~ uveg ~zaJa ~ poharaket csokolja, mIg nekem szmte tIszta bort,
a ligeti gyepen, hogy: Hamarabb lehet belőled Petőfi Sándor mint maganak majd teljesen szódavizet töltöget.
az HI< la?darúgócsapatánállabdaszedő.S ilyen előzmények ~tán a . - Hát attól i~a,zán, ne félj, ho~y ~egmacskásodi,k a lábam - feleli
gyermekeIk akkor sem fordultak háttal hozzám, amikor a szü!eim- cmkos mosoly ktsereteben. - Majd hIzlalgatok, kapalok, permetezem
hez is az éjszakai homályba lopakodtam haza... ~ kertet, segítek gyerekeknek, és turbékolgatunk a párommaL mint az

Vajon lehet-e, szabad-e viszonzat!anul hagyni ekkora vállalást! oreg,galal!l~ok. ,
A szőke-karcsú Eszterke s a hatalmas Laci alapítók a besenyszegi AngY.lkam ~en~es, szeltd mosollyal néz bennünket. Időnként bó-

vásártér lakótelepén. Szívük másik felével azonban "vacerok", és logat" leeIssze~1 L~clkát, ha túl hangosan csühög a három gyufásdo
pé!dásan türelmesek, mert legalább két órája várnak. l<ávévaL süte- bozboi o~szecernazott vonatna~. Szerinte ez az illendő asszonyi
m~nnyeL a besenyszegi Bajcsy-Zsilinszky-hívséges Rácz Lajos bá- magarartas,.. h.~ az emberek beszelgetnek
ty~m ü,dvözletéveL meg a póhalmi olvasó asszony üzenetével, - Es a. kozo~! .
m~kor latog~tom meg őket, odakint a "pósáros" tanyai világban. De - Maj~ e1v:ah,k.;" .... , .
mmdezeknel hatalmasabban azzal, amit csak a szemük kérdez: S ~zu.tan.ket aSItas kozott kerden:
Mire végeztem ZsigánáL l<neréknéL a Cjyőzelemnél, s főleg önma- - Es :1 mire vé,gez!étek a ~~~o:? .
gan:~an, abban a nagy közös ügyben, ami mindennapjaink kenye- , A ket szomszed::~r egyesul~sere gon~ol, amI már az istállóban is
re-sq)a! .. o tema, s a maga portajan helyeslI, mert amIkor a frigyet az idő hatáskö-

Ok és a hozzájuk hasonlók a tollforoatók gyalooapostolkodását a rébe utalnám, szinte helyettem felel.
nyolcadik szentségnek vélik. S ezért hát a jóreménYt hamvazom rá- - .Ezek a n:ai fiatalok már másfajta népek, mint mi. Nem akarnak
juk, ami~rt ~kkor sem fellebbez a lélek, ha valóra válását sajnálato- ~alusla~ lennI, ;ob~létet,o fü~d~szobát színházat, fizetősebb, de nem
san elodaznak a fukarabb markú tények. IgavoJ;lo munkat kovetelIk, es Igazuk van ...

Mindezeket azonban már a kocsiban sejtelmeskedem a fülökbe - Vgy gondolod?
a német templom és a vasúti sorompó között, el a körösmarti cipé- . - EI is kergetik a vágyaik le~~éj~~ Pestig, Csabáig, Debrecenig, és
sz~k csupa-n~on üzeme mellett a sortüzes Tiborc hétkoporsós szobra ~kl e~ysz~~ elmegy:. a.~ so?anapJan J.on vissza. Ha meg a pillangójukat
elott, s megruszerezve azzal, hogy immár a jelek szerint "elfogadott" ldecsabol!ato~, a kOlOS retre, lega!abb az marad itthon, akinek még
a hazám. Egyre többször hívnak errefelé, elhiszik, hogya dicsérő csak ~zutan no bel.e ~ kalapba a fej:.
szeretet - olcsó szeretet, az az igazi, mely megmorogva is vállal, s a - Es ez nektek IS Jobb lesz"batyam1
bíráló szavakat tüdőre szívni ugyan könnyebb, de leszámítolni sok- - Persze, hogy jobb lesz. Igy előbb-utóbb aggmenhely lesz ez a
kalta hasznosabb, Ha leírjuk, ha kimondjuk, ha csak úoy belesóhaj- falu.
tozunk a lombfésülő őszi szélbe... '" - Ezt gondolják a tanxáról frissen beköltözöttek isI

. ES~,terke és Laci egyet is értenek ezzel, ahogy ifjabbik bátyám, .. ~.~t hiszed~ van az Vristennek annyi földje, amennyiért vissza
akt a. tuzszekeres ~r~féta nevét hordozza, az ablakon is kihajol egyet- koltozne~ek? 1<1 ol~an, m~gabarma~ hogy ne szeretné jobban a vil
len uvegkocogtatasert: lanyt, mmt a petroslamatl A falIcsapot, mmt a gémeskutat1 A

- Ha nem tudnám a helyét azt hinném, hogy a Hazug utcában betonjá~dát, m!nt a térdig érő sarat1. ..
születtél- mondja mosolygós korholással- hiszen hat órára vártalak! . - Mmdenkl felfelé törekszik! Még a földi féreg is, ha a dér csipke
- Laciék csak ezután érdemlik a magukét: - Jóestét kívánok! I<öszö- dl. , .
nöm, hogy hazahozták! - En IS ezen a hiten vagyok bátyus!

A képernyőn a néprajzprofesszor ismerős arca, az asztalon va- A szo~ában új heverő, stílbútor, olajkályha, televízió. A másik-
csora, bor, szóda~íz, a sarokban a kicsi Lacika a nagyanyja hóna ban egyelore l!le~tűri~ a b~ntakemencét,. é,s a falakon néhány örökölt
alatt, s bennem buntudat: tudom, hogy hajnalban megint háromkor szentke~ pecset,e1I az angylkam eleven hItet...
kél a gazda! Pedig a fáradtságnak nyoma se rajta, miként a beszéloe- - Momdenkeppen elmégy reggel!
tés barázdahúzó indításából kiderül, habár ez csak irányt hasít a t6b-- ESIk, vagy fúj, az utasnak menni kell!
binek. - Egyszer már elakadhatna az a vonat...

_ Hogy éltek bátyáml légzése apró horkolásba mélyül, s úgy alszik el, mint aki félfüllel
_Megvagyunk, testvér! máris azt az éjszaka felező vekkerszót hallja ...

Jóéjszakát!

1999 o augusztus



138 VÁROSOttK 1999, augusztus

~ ~tJoma.enűrőűi
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Závada Pál:
JADVIGA PÁRNÁJA

Osztatni András 1915. február 5-én nősülése előtti napon
kezdi feljegyezési könyvecskéjét írni. Naplójában nemcsak a
kisebbségi kisváros mindennapjairól. hanem a tört,énelem
sorsfordító hatásairól is beszámol. Legfontosabb témá1a azon
ban: a varázslatos, titokzatos Palkovits Mária Jadviga és az ő

közös, szenvedélyes élete, amelyről megkapó szemérmes
őszinteséggelmesél. .

A leghitelesebb, bensőséges beszámoló rengeteg kétséget
tár fel a házaspár különös kapcsolatáról. amely már azzal meg
kezdődik, hogy korábban a főhős édesapja (Apovka) önkéntes
nevelőapjává vált a korán árvaságra jutott Jadvigának. Elkép
zelhető, a naplóból megismerhető.milyen megdöbbentőcse
lekedet volt ez egy nős. családos ember részéről.Sorsuk tehát
egészen kiskoruktól összefonódik. de kapcsolatuk sohasem

válik teljessé. . o o .
Együtt-, s néha bizony különélésükrőll,sszolna~ a ~err.

Osztatni András (Ondriskó) naplószerű fel1egyzésel. SZl~te

esketésük pillanatától kezdve gyanakszik. kétségek gyötrIk.
Később is egyre kellemetlenebb történésekkd. a múltból. d,e
a jelenből is előbukkanó titkokkal: s magával a sZépség~s. rer
telmes Jadvigával kell megküzdeDle. Szenved neveltetese. sa
ját szégyenlőssége korIátaitól. hiszen egyszer se~ kerül sor
őszinte,mindent feltáró beszélgetésre közte és JadvIga között.

Kétségek. félelmek. értetlenség: vajon osztotta-e valakivel
párnáját Jadviga. s ha igen kivel? S időnként férjével miért
nem osztja? Ondriskó bejegyzései arról számolnak be. hogy
kapcsolatuk az idő múlásával nemhogy tisztulni látszana. még
inkább bonyolultabbá válik. Nem segít a .homál~ eloszlatásá
ban Jadviga sem. aki pedig fellelvén fér1e í~ás~lt. nem csak
rendszeres olvasójává válik. hanem társszerző1e IS lesz. A nap
lót érdekes felje~yzésekkel gyarapítja közös gyermek~k

Miso születése. növekedése is. Fiuk felnőve szintén 0lvasó1á
vá válik szülei különös irományának. Természetesen nem állja
meg, hogy. kommentálja a történetet. ne tegyen ő is újabb be
jegyzésekei, s végül sajátkezű hozzátoldást.

Apovka és Jadviga különös kapcsolatát ~z ol~asónak,kell a
iegénybőlmegfejtenie. Mintahogyan azt IS. mdyen vlszon~

köti Jadvigát egy bizonyos ügyvédbojtárhoz. s azt Osztatnl
Misóhoz.

szórakozást. de üdítő irodalmi élményt nyújt olvasójának
Závada Pál műve.

Osztatni András naplója, főként azok a részek. amelyekben
visszaemlékezik régebbi dolgokra. személyekre, történésekre,
még rengeteg "tót" kiszólást (természe:ese~ ~agyar ~yelvű

lábjegyzetekkel) tartalmaz; Felesége és Íla írasalban ~ar csa~

elvétve találjuk ezeket. Talán utalás ez arra, hogy egy ~ls~bbse

gi nemzet alig több mint ,egy e~beröltő ál~tt (a ona.~~o oa ?90-es
években ér véget) mennYlt vesz1thet nyelvl kultura1abol.

***

Závada Pál 1954-ben született Tótkomlóson, s 1997-ben
megjelent harmadik könyve Jadviga párnája" c~mmd. mely.az
utóbbi évek legnagyobb. legmeglepőbb. legza1o~abb,. korta~s

magyar irodalmi sikere. 1999-ben már a negyedlk kiadást lS
megélte (a Magvető Kiadó gondozásában, a gyom.al ~ner

Nyomda nyomtatásában). s már a regényből készült fdm lS az
utómunkálatoknál tart.

***
DÉLALFÖLDIKERÉKPÁRTÚRÁK

címmel remek könyv jelent meg a "Bringás könyvek" so
rozatban. Útvonaltérkép mellékletévd ellátva, az Alsó- és Kö
zép-Tisza mentén valamint a Körösök. vidékér~l 20
túra-útvonalat ismertet. Minden túrához rövld útvonal-lsmer
tetés. a látnivalók leírása. nagyobb városok térképe. sok színe,s
fotó és rendkívüli sokrétű. mindenre kiterjedő hasznos tudnl
való felsorolása tartozik. Helyenként olyan túravázlatokkal i~

megismertet. amelyek folyó menti gátakon. természetvédelml
területeken is vezetnek.

A KÖNYVEKET A RÓZSAHEGYI KÖNY~lTÁR
AJÁNLJA AZ ÉRDEKLQDŐOLV ASÓK

FIGYELMEBE.
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Az olvasók tájékoztatására közöl
jük, hogy csak azokról az elhunytak
ról adhatunk híradást, akiknek
hozzátartozói a közzétételhez hozzá
járulnak.

AMBRÓZI MIHÁLYNÉ
FARKAS PIROSKA, aki a Sugár út
51. sz. alatt lakott, július 14-én, 48
éves korában, rövid sz~nvedés után
magához szólította az Ur. Temetése
július 21-én volt. Gyászolják: férje,
két gyermeke, édesanyja, a rokonok
és ismerősök.

BRAUN MÁTYÁS, aki a Toro
nyi út 19-ben lakott július 4-én
hosszas betegség után 79 éves korá
ban visszaadta lelkét Teremtőjének.

VÁROSO tt I(

GyászoUák a rokonság és az ismerő

sök.
CSAPÓ GÁBORNÉ, aki a Kör

gát utca 216-ban élt, váratlanul, júli
us 10-én 61 éves korában elhunyt.
Temetése hamvasztás után lesz.
Gyászolják: Férje, családja, és a ro
konok.

DENGl IMRE, Petőfi utca
24-ben élt, rövid szenvedés után 95
éves korában július 6-án nyugodt lé
lekkel megtért Teremtőjéhez.Teme
tése július 8-án volt. Gyászolják:
leánya és veje, két unokája, négy
dédunokája, a rokonság és az isme
rősök.

GYURCZÓ GYÖRGY, aki a
Zrínyi M. u. 30-ban élt, július l-én
rövid szenvedés után, 87 éves korá
ban elköltözött az élők sorából. Te
metésére július 5-én került sor.
Gyászolják: felesége, leánya, uno
kái, dédunokái, és a rok,onság. ,

KISS JANOSNE POLUS
TERÉZ, aki a Dózsa György út
21-ben lakott, július 7-én 84 éves
korában, hosszú szenvedés után eltá
vozott az örökkévalóságba. Temeté
se július 14-én volt. Gyászolják: fia,
menye, unokája, a rokonság és az is
merősök.

KNAPCSEK JENŐ, hunyai la
kos, a Kossuth úton, rövid szenvedés
után 69 éves korában, július 9-én el
költözött az élők sorából. Temetése
július 21-én volt. Gyászolják: fele
sége, gyermeke, unokái és a roko
nok.

KURlLLA KÁROLY, aki a Ko
dály utca 2. sz. alatt élt, július lO-én
69 éves korában, rövid szenvedés
után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése július 14-én volt. Gyá
szolják: Felesége, gyermekei, uno-
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kái, testvérei, a rokonok és a bará
tok.

MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ
HARNOS MARGIT, aki a Köny
ves Kálmán u.11-ben lakott, július
22-én hosszú szenvedés után 78
éves korában magához szólította az
Úr. Temetése júliusban volt. Gyá
szolják: 4 gyermeke és családja, a
rokol).ság ~s az ismerősök.

SOCZO VENDEL, aki a Sugár
út 68-ban élt, rövid szenvedés után
július l 7-én, 61 éves korában el
hunyt. Temetésére július 22-én ke
rült sor. GyászoUák: édesanyja, fia,
a rokonok és az ismerősök.

UHRlN JÁNOSNÉ UHRIN
ANNA, aki a Tamási Áron utca 37.
sz alatt lakott, hosszú szenvedés
után 75 éves korában, június 19-én
elköltözött az élők sorából. Teme
tése június 29.-én volt. Gyászolják:
férje, két gyermeke és családjuk, a
rokonság és az i,smerő,sök; ,

VARGA LASZLONE BAGO
JOLÁN, aki a Mester utca 15. sz.
alatt élt, június 28-án hosszú beteg
ség után, 67 éV,es korában magához
szólította az Ur. Temetése június
30-án volt. Gyászolják: férje, gyer
meke, két unokája és családjai, a ro
konság és az ismerősök.

Békesség haló poraikon,
fogadja be őket az Úr

az Ö országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

C/PŐTALPBiLisT
SZONDÁTÓl

Rózsaflegfj/ If. II
Tele/fotl (66).284-301

GYERMEKCIPŐKÉszíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, I(ör út 3.

(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 0660485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-3S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa l8-41-es méretig
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kát emeljük, azonban a savak, íz, zamatanyagát, aromáját nem. Nyil
ván ha vizet is adunk hozzá, akkor az aroma csökken.

A Malligand-fok a borok alkoholtartalmának kifejezése a térfo
.gat százalékában.

Ezek után tanulmányozzuk át a táblázatot, me ly 100 liter must
hoz történő cukor hozzáadását mutatja, figyelembe véve a mustfokot
és mennyi Malligand fokot kívánunk elérni. Csak javasolni tudom,
hogy elegendő a közepes Malligand fokú bor készítése.

A
,

KERTBARAT
KOR
UIENI...

MUSTFOK
Elérhető alkoholtartalom

(Malligand-fok)
10,- 10.5 11,- 11,5 12,-

100 liter musthoz szükséges cukor kg.-ban

ELŐKÉSZÜLETEK A SZŐLŐ SZÜRETELÉSÉHEZ 14 2.9 3.7 4.5 5.4

HUNYA ALAJOS

JÚNius 27~Től AUTUSZTUS U~iq GYOMA bElTERÜlETÉN

·64,9 MM CSApAdÉk ESETT.

A sok eső többletmunkát --=--:15=--- .........:1'-'-'.5=---.........:2::.:...:..4_--=3""'".3"-.-.........:4"".2=------'-4.:..:;.9_
adott a szőlőtermelőknek. Sok- 3.-
szor kellett permetezni, és ka- ---'1'-'6'-- ~0:.:..5:::...-_.:..1 0=.2'--_..:2:.:...1'-----"'-'--_-=3:.:..7~_
csolni. Amennyiben továbbra is
csapadékos lesz az időjárás, úgy ---'1~7 -=0..:...7'-----'1..:...6:::...---=2:.:...5:::...-_
hetenként bordóilével, vagy
r.ézox ikloriddal permetezzünk. ---'1'-'8'-- --:- ---:-_---'0:.:..4-=--_1:..:..=-3_
Erdemes permetezéskor több- alacsony - közepes - magas
ször végig menni a sorokon, ter- --..:..:M.:..=.a.:..I'-'1i:...:g:>.;a=.=n..:d.....:f:...;o'-'k=-=--- _
mészetesen a rászáradás után.
Ezáltal a kimaradt levelek is A Dk I' h . r t km· .. . .. I
kapnak petmetlevet. Fontos ajó must o o as ~.z a l11ar em ttett m~st o ero es egy' uv~g .1en-
porlasztás és tapadás. Az érés ger,. vagy mag~s befotte.s~.veg ~ell. Az u~eget meg kell.~oltenl mu~.t
idején, csapadékos időben a t.a~ es bel.eten~lI a f?,kmero.t az. abra. szer~t. A must az uv~g tetejel.g
rendszeres harmat keletkezése- erj~n, ezert cels~eru egy ta.n~~rt alatenl1l, hogy ami klfol~lk az a ta
kor fellép a szürkepenész, mely n~er~a: ~a~y a labasba keruljon. A cukorfokot leolvashatjuk a foko-
az érőben lévő bogyókat támad- 10 skalajarol. .. . ..
ja meg. Ezt nevezzük szürkerot- A pontos mereshezJavaslom, hogy a must hofoka 17 C fokos le-
hadásnak. Feltétlen védekez- gyen. ., . . .
zünk ellene, még akkor is, ha A 2. ~~: abran, (rajzon! l.~thato:
nem esik. Bővebb felvilágosí- a) merohen~e.~ mustm~rovel,
tást adnak a gazdaboltok. b) ~ ~ustmer? leolvasa.sa; .. . .. .

l ábra Augusztus közepe táján Ja~lt.o~yagkent a borvldeke~en s~n~e~ mustot h~szna!.na~. Saj-
. megkezdhetjük a furtök előtt nos ~ldekünkon ez nem kaphato. A javItasnak e modja torvenyes,

lévő levelek eltávolítását annak érdekében, hogy a napsugár jobban szabalyos.
érje a bogyókat, mert ez által a cukortartalmuk magasabb lesz. Az
eltávolítást ne egyszerre, hanem fokozatosan végezzük.

(l. sz. ábra, - rajz.) ~

Ovakodjunk a túlzott levéltelenítéstől, ugyanis a vesszők to- /,'
vábbi éréséhez még a levelekre szükség van.

*** *** ***
Kedves vásárlóim!

bJ

2. ábra

UJ

Az elmúlt évben, különösen
szeptemberben nagyon sok volt 4GRO
ai eső, kevés volt a napfényes ~ ~

órák száma. A bogyókban a cu- ~RUD:~Z Megérkeztek a
korképződés igen kicsi volt, Gyomaendrőd, Fő út 15. savanyító kerámia edények 10,17,27,
ugyanakkor vízzel telítődtek a Telefon: 06-20-9527-032 és I k
bogyók. Megjelent a szürkepe- 06-66-386-274. és 30 iterese .

.1l! nész, rothadásnak indult a furt. Kaphatók még savanyúság nak, cefrének
t Ezért korábban kellett szüretel- stb. használható műanyag-hordók,
~ • k.:.~<6' ni. Sokan kérdezték tőlem, 00 ook 00 h' k
~·I/ U~',' hogy mennyi cukrot tegyenek a usto , ust aza ,

- -~ - mustba. A mustfokok ismerete befözéshez üvegek, ü":::gtetök,
==:-.::: j :.=-::. nélkül nem lehet még jósolni zománcozott és öntött edények,
I-- -~ - - sem. Ezért tudom aj<j.nlani, kávéfözök,

I·~ hogy szerezzenek be mustfok-
mérőt. A gazda-boltokban lehet bálakötözóK, fóliák.
kapni pár száz forintért fokolót. Augusztus hónapban ismét kötelező
A mustfok ismeretében az alan- ha örcsögirfás!ti táblázat segítségével olyan
Malligand-fokú (Malligand Itt kapható vizes falak kezeléséhez faIszá-

francia borász volt) bor készíthető, amilyent a szőlősgazda akar. I~~~~~'~~~!! rító adalékanyag Vaporex C+M
Természetesen a cukor hozzáadásával tulajdonképpen a szesz fo- Ir'-------------------------

VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta. *Kiadja az Ench-ödiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 15. TeL, Fax: (66) 386-323 * Szerkes2tők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébel MáJton

Gábor, Star!< László *Felelős kiadó: Vaszk:ó András *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI IvfINISZTÉRIUM: Nytsz.: BIPHF/1495iBÉJI995. *
Készült Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1

Interneten: http://wwwoszikszi.hu/iskJgellert/ * E-maii: ivanyi@maiLszikszi.huvagyivanyi@theoLu-szeged.hu
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GYASZOS JUBILEUM
61 éve, hogy Európa má- Szeptember 1. a II. Világháború emléknapja be, hogy szeptember 1-én, a

sodszor is lángba borult. német hadigépezet lerohanta
. Az első világháborút lezáró álomvilágába sodródott az ország veze- Lengyelországot, ugyanakkor

Párizs-környéki békék nem hozták meg tése és népe? ("Csonka Magyarország a Vörös Hadsereg is ezt tette. A közéjük
a kontinens nyugalmát. A győztesek, nem ország, egész Magyarország szorult a~ró államocskák (Lettország,
igazságtalan, emBertelen életet terem- Mennyország.") Csoda-e, hogya hason- Litvánia, Esztország) megsemmisültek.
tetettek. Igaz, a hitszegők, a szélkatonák ló bántalmakat elszenvedett Németor- (Ez lett a sorsa Csehszlovákiának is.)
megkapták a maguk jutalmát. A magyar szág oldalára hajtott bennünket a sors? De "két dudás egy csárádban nem fér" s
gyűlölő francia diktátor gyalázatos "bé- Közben Hitler és Sztálin egymásra talál. nem váratott sokat magára a Szovjet
két" kényszerített hazánkra. Még har- Augusztus 29-én, két nappal a véres in- unió megtámadása, mely, mint tudjuk
madrész országunk sem maradt meg. vázió megkezdése előtt, Moszkvában szörnyű világégéshez vezetett.
Endrőd fiataljaiból 394-en lettek áldoza- Joachim von Ribbentrop német- és "...S elhulltanak legjobbjaink a
tok A szomszédos országok nacionaliz- Vjacseszlav Molotov orosz külügymi- hosszú harc alatt..."
mustól szított vezetői legszívesebben niszter aláírják a két ország együttműkö- A kezdetí német sikerek
maguk közt osztották volna föl Szent Ist- déséről szóló szerződést. Titkos országgyarapításai csalétket vetettek. A
ván országát. Csoda-e, hogy a szörnyű egyezmények szóltak kelet Európa or- f!lagyar területek; a Felvidék, Kárpátalja,
igazságtalanság után az irredentizmus szágainak felosztásáról. így kővetkezett Eszak-Erdély, Bácska-Sánát, Muraköz

pár évi tulajdonlása elképzelhetetlen
szenvedés zúdított a magyarságra. Akik
köpönyeget fordítottak, jutalmul nem
csak az elvesztett területeket. hanem

~~~ bírhatatlan hadisarcot is követeltek. Ez
újabb Trianon csaknem végpusztulást
jelentett.

Endrődön közel félezer halál volt a fi
1t-~~~~~ zetség hősi halottakban, fogságban el-

~~~{$.: pusztultakban. Az első Trianon után 20
év volt a kálváriajárás, a második világ
háború után csaknem kétszer addig tar
tott az agonizálás.

"Szánd meg lsten a magyart,
Kit vészek hányának.
Nyújts feléje védőkart

Tengerén kínjának!
Balsors akit régen tép.
Hozz reá víg esztendőt.

Megbűnhődte már e nép
A múltat és jövendöt!"

Kép: Úrban a Donfe/é, 1942. (A magyrság történere)
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Közeleg városunkban is a németek kitelepíté

sének szomorú évfordulója. Rájuk emlékezve
mondom el e szomorú történetet. Az 1940-es
években naplót vezettem, s ennek alapján próbá
lom a kitelepitési eseményeket feleleveníteni.

1947-ben már évek óta a Szegedi Postaigaz
gatóság körzeti tal1aléka voltam, mely körzet a
Dunától keletre a román határig terjedt. Ez azt je
lentette, hogy "szaladj János, UgOlj János" mód
jára köteles voltam ugrani. Elég jól fizették ezt a
.,világjáró" életet és én 21 évesen "azt szerettem
volna tudni, milyen a világ?"

1947. augusztus 21-i keltezésseljött a hivata
los levél, mely szerint szolgálati érdekből kiren
deltek a császártöltési Postahivatalhoz, a
községben folyó nemzetiségi kitelepitések idejé
re.

Robogott velem a vonat egy kora hajnaion
Bácsalmás és Baja között. ahol kilométereken át
olyan egyenes a sinpálya, mint manapság a közút
Kecskemét és Dunaföldvár között. Baján a Ha
jósra menő autóbuszra szálltunk néhányan. A
míndinkább emelkedő melegben a busz nyitott
volt. Méteg, por, fáradtság... Hajósról ,semmi
közúti jármű nem indult Császártölttsre. Igy hát
gyalog bandukoltunk a 4-5 kilométernyi úton.
Nem sokára azonban egy lovas kocsi felvett né
hánvunkat.

'Kollégám, aki hónapok óta egyedül tartotta
az állandó szolgálatot. kitörő örömmel fogadott,
végre szabadságra mehet, a nehéz szolgálat után.
i\ikgmutana a kis postahivatalt, ami enyhén szól
va nem volt túl szép. Megérkezésem utáni napon
átvettem a hivatal vezetését, ami igen kacifántos
volt. mel·t csak egyszemélyes a kis posta. Még
ebédszünet sem volt, ebédemet is odahordták a
háziasszonyomék. Emlékszem, ígen érdekes éte
kket kaptam: rétesleves, és szaumáge"-ból ké
szült ételeket. Ez utóbbi a mi pucor néven
em legetett húsételünket jelenti.

Jöttek az emberek a postára, de szinte min
denki sökt ruhában, komoran! Elöször csak meg
lepetten néztem: Fekete város falun? Néha
tiatalok is jöttek. Akkor már az egyetemekről,fő

iskolákról ki volt tiltva a sváb fiatalság, mégha
magyarositották is a nevüket.

Igen sok bélyeg fogyotl lassan szóba ele
gyedtem velük, akik vették.

Hamarosan, zárás után, már a posta ajtóban
vártak. A fiúkkal és lányokkal mentem a pincébe,
ahol már 10-20 fiatal volt együtt. Italozást én nem
láttam. Kedvesebb, intelligensebb társaságot sem

VfÍROSUNK,
MIERT?

ezeknél a sváb fiataloknál. Sokféle foglalkozású
ak voltak, de főleg diákok, fiatal házaspárok, még
egy kék reverendás papnövendék is volt köztük.
Mikor szóvá tettem. hogy ez nem idevaló öltözet,
levetene, és egy szögre akasztotta. Vidám német
dalokat énekeltek, táncos játékok mentek. Soha
nem maradtak sokáig, és engem 3-4 fiú-lány tár
saság kísért haza.

A második hét végén háziasszonyom menyé
vel Katival elmentem a templomba is. Ismét a
.,Fekete város". A templom tömve volt. Feketeru
hás, bőszoknyás nőkkel. sötétruhás, fehéringes
féliiakkal. A fiatalabbak nem voltak annyira ko
morak.

Folyt a mise, majd fiatal pap jelent meg a szó
széken. Az evangélium után így szólította a híve
ket:

- Kedves híveim. testvéreim az Úrban! Itt va
gyunk, itt vagytok a'templomban, melyet eleink,
őseink emeltek. Kapuja, mint most is, kitárva
mindenki számára, aki ide be akar jönni. Soha
senkitől nem kérdeztem milyen nyelven akar itt
imádkozni' Az építők és építtetők sirhamvai itt
vannak, ahol mi élünk. Sokan hiányoznak már
közülünk, közületek! Hiányoznak hadbavonult
fiataljaink, akik még nem tértek haza a háború
ból. Van, akikről a családjuk sem tud.

A pap felemelte hangját.
- Most tele van a templom, de estére szinte

üres lesz a falu! Talán közületek is sokan házai
toktól távol egy bokorban, gödörben, kukorica
szár kúpokban töltitek az egyre hüvösödő

éjszakákat.
Ekkor már egy-egy zokogás hallatszott az

asszonyok padjai felő!. Sok férfifej hajolt a padok
asztalára

- Felnéze~ az égre, - folyatta a pap - és kérde
zem: Miért? Oseink itt éltek évszázadok óta, ide
sodorta őket a történelem. Ha katona kellett a ha
zának, hullattuk vérünket. Fizettük az adót, amit
a törvény előírt' Dolgoztak őseink, mint ahogy ti
is dolgoztok Itt az őszi betakarítás ideje! Nappal
dolgoztok, éjjel testvéreink tűntek és tünnek el,
akikről senki, de senki nem tud!

Ekkor már csak zokogás hallatszott. Kati ar
cán folytak a könnyek, én nem tudtam hova néz
ni. "Fekte város, fekete falu" - most megértettem

1999. szeptember
mindent. A fiatal pap befejezte besztdtt. a zoko
gás is csendesedett.

A templomból kijövet néhány btlyegváscir
lóm köszönt nekem, és a pincések is. Többnek
még piros volt a szeme.

Kirendelésem a vége felé közeledett. Egy sza
bad délutánon még átkerékpároztam Hajósra. A
faluba érve, - vasárnap volt -. gyerekek játszadoz
tak az árokpaI10n. A kislányok, mint szines göm
bök ugrándoztak bő, sok szoknyájukban.

Eljött a búcsúzás ideje. Szeptember 20-án
kora hajnalban a kalocsai busszal utaztam haza.
Azóta más lett a világ. sokan visszajárnak rtgi 0[[

honaikba, talán már mint tudósok, vállalkozók...
Elgondolkodom. Miért volt a sok bánat.

könny,
ki tudja? Miért, miért?

Márton Gáborné

OL YAN JÓ LENNE ÓRIÁSNAK!

Magasak, hej, az úti nyárfák,
és magasak a beteg álmok.
Mikor növünk mi is fel hozzá?
Mikor leszünk mi óriások?

Soha-soha nem reneg tőlünk

a sok apró, sárvirág fanya?
Nagynéha, ha nyakunkat nyújtjuk,
erőlködünkkacagva.

Törtfényű két hályogszemünk
nem lövell félős, gyilkos lángot.
nem szór a gőgös törpenépre
Kacsaringós, tüzes villámot.

Örök már az éjszaka csendje.
Nem vegyül soha égzengésbe,
mert kopott, ismert, csúf dalunk
a betegek halk nyöszörgése.

Pedig olyan jó lenne óriásnak,
félelmetesnek, nagynak lenni,
s a törpéket a fél-nagyokat
gúnyos kicsinylön lekezelni!

Olyan jó lenne óriásnak,
hegylépö, tengergázló nagynak!
De a sár húz, nem enged nőni,

S a törpék mind törpék maradnak.
19.:/.:1.

Már/on Gábor

re,

ALAPFOKÚ (nem hivatásos) RENDEZŐKÉPZÉS
Eprogramra elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik meg kívánnak ismerked

ni színházrendezés alapismereteivel, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Várjuk to
vábbá azok jelentkezését is, akik már vezetnek nem hivatásos színházi csoportot, ám
rendszerezni, bővíteni kívániák elméleti és gyakorlati ismereteiket.

Aprogram kereteiben drámapedagógusok, vagy a drámapedagógiával megis
merkedni kívánók is a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket tanul
hatnak. Részükre természetesen az oktatásban alkalmozható módszereket emeljük
ki.

RÉSZLETEKRŐL

Aprogram időtartama: 1999. október - 2000. december -8+3hónap; és 10 na
pos nyári intenzív tábor.

Akonzultációk: 1999. október 9·től kéthetente, szombati napokon.
Tantár ak: dramaturgia, dráma· és színjátéktörténet,alapgyakorlatok, dráma·,

szerepiáté o , rögtönzéseK, helyzetgyakorlatok, rendezéseiméiet, rendezési gyakor
lal.

Jelentkezési határidő: 1999. szeptember 30.

Minden további kérdésére választ kaphat: (66) 448-672;
Ajelentkezési lapot csak postán lehet igényelni. és postán megküldve fogadjuk el!

pm: 5600 Békéscsaba, Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola, FÁBIÁN
TAMAS (rendezőképzés)

PEDAGÓGUS· DIÁK SZíNHÁZ
Ennek kereteiben évente kellő-öt bemutatót tervezünk. Aszínház tagia bárki le·

het aki pedagógus, annak készül, főállásbon gyermekeket nevel, 10-21 éves diák és
válfalja amegmérettetést, valamint aközös, színpadi feladatokat, munkáia mellett. A
majdani társulat tagjai színészként, rendezőként egyaránt dolgozhatnak. Mind a szí·
nészi, mint a rendezóí munkához biztosítunk szakmai támogatást.

Atársulat tagja bárki lehet, aki 1999. szept. 20-ig, írásban jelentkezik, és részt
vesz az előzetes meghallgatáson.

Erre aszínésznek jelentkezők (diák, tanár egyaránt) 5verssel, és 5prózarészlet
tel kell készüljenek.

Arendezőnek jelentkezők két eltérő műfajú színpadi mü egy rövid részletének
(3-5 oldal terjedelmü) rendezői példányát küldjék meg a jelentkezéssel együtt. A
meghallgatáson - 4-5 percben - kisebb, rendezóí feladatokat kell megoldjanak.

Atovábbi részletekről tájékoztatást kaphat: Steinwender József (66) 448-672;
e-maii: címeken.
Ajelentkezési lapokat aSteinwender József, Békéscsaba, Kazinczy ltp. 24/B cím·

1999. szeptember 20-ig kérjük megküldeni.

Ajelentkezési lapot postán kell igényelni, és J 999. szept. 20-ig és csak postán
megküldve fogadjuk el!

Cím: 5600 Békéscsaba, Steinwender József, Kazinczy ltp. 24/B (Pedagógus- diák
színház)
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Örömmel tájékoztatjllk kedves Olvasóinkat, hogy a Magyar MCI
vészeti Akadémia Millenniumi. alkotqn1űvéFeti pályázatán az
endrődi szánnazású KUNKOVACS LASZLO, etnográfus, vizuál
antropológus, újságíró, fotóművész az akadémia Arany Oklevelét
nyel·te el pályázatával, melynek címe: A magyar pásztorkultúra és
ázsiai párhuzamai.

Ez ad alkalmat arra, hogy idézzük Kerékgyál1ó Istvánnak 1989
szeptember l 8-án a Népszavában megjelent írásából, - mely Kunko
vács Lászlónak a Budapesti Történeti MLlzeumban megrendezett ki
állítása kapcsán született - "Kunkovács László nem másolja, hanem
a fotómüvészet eszközével újrateremti a látványt, a néprajzi-szoci
ografikus hitelesség alárendelődik az ember- és sorsábrázolásnak. S
ez avatja fényképeit - a dokumentllmérték mellett - művészetté ...
Olyan türelemmel és alapossággal dolgozik rohanó korunkban, mint
hajdan a kolostorok miniatúrakészítő szerzetesei." Ezek a megállapí
tások, - majd tiz év távlatából - ma sem fakultak, sőt az évek sOl"án
Kunkovács László életműve kiteljesedett, s nagymértékben gazdagí
torta, s gazdagitja ma is, - melyet ez az arany oklevél is tanúsít - a ha
gyományainkban gyökerező magyar kultúrkincset.

Az Arany Oklevelet Kunkovács László augusztus 19-én ünnepé
lyes kertek között az Akadémia székházában vette át.

Szerkesztőségünk gratulál az értékes kitüntetéshez és további si
keres, eredményes kutató munkát kíván az alkotónak.

KNER ALBERT CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG

Örömmel tettünk eleget a Gyomai Kner Nyomda RT és a Nyom
daipari Múzeum meghivásának, amely Kner Albert születésének
100. évfordulója alkalmából rendezett augusztus 14-i ünnepségre
szólt.

Az ünn~pség 11 órakor vette kezdetét a Kner emlékmünél, ahol
Dr. Erdös Akos a részvénytársaság igazgatóságának elnöke (ké
pünkön látható) szólt az ünnepségre egybe sereglettekhez. Meg
emlékezett Kner Izidorról a nyomdaalapítóról és a Kner család
tagjairól, akik közül többen jeleskedtek a magyar könyvmüvészet
felvirágoztatásán. Majd koszorút helyezett el az emlékmünél a csa
lád és a városi önkormányzat.

Ezt követte a volt gyomai piactéren, a Hősök útján az emlékfák
ültetése, mely előtt Kner Albert fia Andrew Peter Kner tartott meg
emlékezést, - aki ebből az alkalomból családjával együtt érkezett, 
megható volt hallani szavait, amikor igy szólt: "...most 67 évesen
újraitt vagyok, s ezt köszönöm mindenkinek."

Ot hársfa került ültetésre, Kner Albert, felesége Susan Kner,
Kner Erzsébet, Haiman György emlékére, s az ötödík fát Dr. Dávid
Imre helyezte el a város nevében,a Kner család emlékére. Köszön
tőjében megigérte, hogy az elpusztult hársfák helyét a jövö eszten
dőben újakkal fogja a város pótolni. Mint ismeretes, a Hősök úti
hársfa sor telepítése is a Kner család nevéhez kapcsolódik.

Delet harangoztak, amikor az ünneplő társaság elindult a Kner
Múzeum felé, ahol

Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
méltatta Kner Albert életútját, főleg az USA-ban szerzett érdemeit,
hiszen Albert 1940 tavaszán hagyta el a Magyarországot.

A kiállítás megnyítása után megszemlélhettük a gazdag, érté
kes kiállitást.

4-én l4.30-tól Kiállítás megnyitó és könyvbemulató. Endrődi Bella János alkotása
iból készült kiállitás megtekinthető lesz a Közösségi Ház földszinti termében szep
tember 4-től 24-ig, hétköznaponként 8-tól- 16 óráig. Bemutatásra kerül a művész

legújabb verses kötete, "Verses napló" címm~I, mely a helyszinen is megvásárolhú
tó. Akiállítást megnyitja Császárné Gyuricza Eva, bemutatja: Endrődi Bella János. A
müvész életútját ismerteti Mártan Gábar. Arendezvény támogatója az Endrődiek

Baráti Köre.
6-án 18 órától az MKDSZ gyülése.
8-án 18 órától Zenés est a Magányosok klubjában.
25-én 1O-től 18 óráig Lavas bemutató az endrődi vásártéren. (A rendezvény csak
kellő számú jelentkezés esetén lesz megtartva.) Abemutató iránt érdeklődők (részt
venni szándékozók) előzetes jelentkezését szept. l5-ig várjuk a Közösségi Házbani
(Blaha L. út 212. T: 386-917)

OKTÓBERI ElŐZETES

Okt. 2-án 19 órától Szüreti bál az Endrődi Gazdakör és Közösségi Ház szervezé
sében. Belépődíj (asztalfoglalássall 300 Ft/fő

NOVEMBERI ELŐZETES

Abudapesti NAPSzíNHÁ~ előadása a Közösségi. Házban.
November 12-én 18 órától, KOMEDIA AZ ASSZONYOKROL, AKIK...címmel.

Belépőjegyek e[ővételben már szeptember 28-tól kaphatók az intézmény irodájá
ban. I. helyár: 500 Ft. II. helyár: (7. széksortól) 400 Ft. Előadás előlt 2órával

.. .. , (nov. l2-~n 16 9rától) egysége~en 6QO Ft. . .
TOLTSON NALUNK EGY VARHATOAN KELLEMES ES SZORAKOZTATO ESTETI

.... "B'l

SPORT "'~\

HAJRÁ BARÁTSÁG! Nyolcvankettedik percben Unyatinszki be-
tört a 16-osra, lövését a vendégek kapuso ki-

VIII.? Jól kifogtuk az első NB II-es mérkő- ütötte, de a ió ütemben érKező Bócsik 4
zést! Egerben az NB l·j is megjárt együttes utó- méterről nem hibózott. 1:2
dai ellen, 400 néző előtt kezdődött a küzdelem Kilencvenkettedik perc: Egy kétes hozao
mósfél óróval a hivatalos kezdés ,utón, mert o dást hibásnak ítélt a bíró. 7 méterről opontrú
játékvezetők nem érkeztek meg. Igyakét csa- gást Koltai a felső sarakbo rúgta. 1:3
pat közmegegyezéssel bízott meg játékvezetőt Kemény, színvonalas mérkőzést láthatott
és portjelzőket. a közönség. Aszerencsétlen gál nem törte le a

ABarátság jól szervezett védelme hősies hazaiak kedvét. Sajno~ aBarátság fiai több gól·
akorással verte vissza atitkos bojnokjelölt pró- helyzetben hibáztok. Igya jól kontrázó vendé
bálkozósait. AII. félidőben még nagyobb nyo- gek örülhettek a győzelemnek. Ajóték képe
más alá helyezte kapunkot Eger. Mégis a alapján a döntetlen igazságosabb lett volno.
Barátság előtt nyílt meg anagy alkalom, de afi-
atal játékos Hidvégi ziccer helyzetben hibózott. NB.III. Békés- Gyoma 4:0 Ifi: 6:2
Végül Eger egy hatalmas bombával tartotta ott-
hon a,3 pontot. Vil1.22.

Igy az eredmény: 1:0. Jók voltak: Diczkó, Kunszentmárton - Barátság 0:0 Játékve-
Bócsik és Hídvégi. zető: Heibl. 600 néző.

ABarátság alaposan megszervezte védel-
NB.!II. Gyoma -Hódmezővásárhely 1:2 mét. Ahazoiak végig támadlak, de föleg a kö-

zéppályán folyt a küzdelem. Hotalmas
Vil1.14. Barátság -Monor 1:3 erőpróba volt. Ahazaiak "tudománya" a ka
Csapatunk 500 néző előtt lépett pályára. A punk előtt elfogyott. Kimondottan nagy helyze-

Játékvezető: Filus. tet nem tudtak kidolgozni. Ahősiesen küzdő,
Krónika: fegyelmezett védőjátékának köszönhetően a
Harmadik percben fergeteges támadás Barátság megérdemelte az egy pontot, .

után Varró 8méterről akapufát bombáztal de a Tabella állás:
vísszacsapódó labda amenteni akará DiCZKóról
a hálQ.ba pattant. o: l LEger 3 - - 8: l 9

Otvenedik percben nagy egyenlítési lehe- 12. Barátság 3 l 2 1:4 1
tőség volt. Varga remek beadását sajnos Mester 13. Gyula 3 l 2 1:6 l
4 mét~rről a kapu fölé fejelte. .

Otvennyolcadik percben Varró kilépett a Erdekes összehasonlítást érdemes tenni:
védők közül és 12 méteres bombáját Kollár ka- Eger Gyulától idegenben (Gyulán) 3:0 ·ás győ
pus bravúrosan kiütöNe, de az elé kerülő labdát zelmet aratot!. Ezt figyelembe véve a mi sze
Monor középpályósa nem hibázta el. 0:2 zonnyitónk Egerben [1:0) ígen tisztes

Ahatvanhetedik percben Bócsik 4 méter- eredménynek mond hatá.
ről a kapu fát találta el. MÁRTON GÁBOR
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MÁRTON GABOR

TelefoV\: 06-20-9-367-514 vClgy
06-60-610-180, FAX: 06-66-386-896.

Közc.letekV\ek; mClgóV\ személyekV\ek teljes
kÖV'IA építőipClV'i mLmkók végzését vóllClljCl

gClV'ClV\cióvClI,

Az ÉPFE-
építőipClI"i-szClkipClV'i-vóllol kozós

TcSRVcSZÉSTÓL A
KULCSÁTADÁSJG!

A századfordulótól önálló szerkesztésü naptárral kelti fel a
figyelmet. Ezek sikerében már fia KNER IMRE végez értékes
munkát. 1908-ban első nagy sikeres vállalkozása: THURY
ZOLTÁN összes műveinek kiadása 6 kötetben. Ez a munka már
nagyon komoly nyomdaművészetijártasságról tanúskodik.

1910-tól sikersorozatot jelent Heltai jenő, Gábor Andor,
Szép Emő írásainak publikálása.

A nyomdatulajdonos kedves hangú anekdotái, humoreszk
jei a BORSZEM JANKÓ-ban (a kor nagysikerűélclapja) jelentek
meg.

1931-ben életrajzát FÉL ÉVSZÁZAD MESGYÉJÉN címmel je
lentette meg. Színművet is alkotott: Keserves kenyér címmel.

Helyi érdekességként említem, Rózsahegyi Kálmán dísz
polgári kitüntetésében is jelentős érdeme van, és annak dísz
oklevelét is ő tervezte és készítette. Igen meghitt és értékes
baráti kapcsolat alakult ki Kner Izidorral. Síremléke a gyomai
köztemetőbenvan. Papp Zsigmond alkotása.

A könyvművészet kiteljesítője fia IMRE volt. (Gyoma 1890
Koncentrációs tábor 1944) A XX. sZázad könyvkötészetének és
nyomdászatának Európa-hírűmegvalósítója lett. Tanulmányait
a Mezőtúri Főgimnáziumban, majd Aradon folytatta, és Lipcsé
ben fejezte be. 17 évesen tért haza és a Kner Nyomda művé

szeti vezetője lett. Baráti köréhez tartozott Szabó Lőrinc, Balázs
Béla, Kosztolányi Dezső, Szabó Dezső, Ortutay Gyula, Móra Fe
renc és Kovács Imre a Néma Forradalom szerzője is. Magánki
adásban valóságos "bibliofil csemegék is megjelentek. (Márai,
Kodály, józsef Attila művek) 1923-ban Göteborgban beválasz
tották a Nemzetközi Nyomdászszövetség Végrehajtó Bizottsá
gába.

1944-ben csodás karrierjét derékba törte a II. világháború
szörnyűsége. Pontosan azt sem tudjuk, hogy hálás emlékeze
tünket melyik haláltábor felé küldjük.

A Kner család egykori békés otthona most Nyomda Múze
um, mely híven tárja elénk a család áldásos, értékes életének
emlékeit.

A gyomai gimnázium és szakközépiskola Kner Imre nevét
vette fel. Apja Gyoma sportjának elindítója és áldozatos segítő

je volt, a világhódító útjára kelt labdarúgás megindításával.
Megmenekült útódai Amerikából az elmúlt hetekben érkez

tek meg, hogy leróják tiszteletüket a Kner emlékmű előtt, és
ünnepi módon megemlékezzenek KNER ALBERT, születésé
nek 100 évfordulójáról, aki már az Amerikai Egyesült Államok
ban bontakozatta ki karrierjét.

Jelen kis írásunkkal is tisztelegni kívántunk Gyoma neveze
tes családja előtt, akik városunk hímevét a mai napig is gazda
gítják, s akiknek emlékét híven őrzi a hálás utókor.

Ö
"o
'N

új kenyér ize, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki I<ába·kő ...
lsten áldjon l Tc légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő l

TímdrMdté

A KNER CSALÁD

A család ősei már a XVIII. sZázadban jó nevű könyvkötól<
voltak a Felvidéken. Az 1830-as években telepedtek le
Gyomán. A dinasztia alapítója KNER SÁMUEL, mint könyvkö
tő iparos adózó polgárként volt számontartott Gyomán.

Az országhatárokon túl is ismertté lett nyomda alapítója
KNER IZIDOR 1860-ban született. Munkáját inasként Szolno
kon kezdte. Segédként Székesfehérvárott tevékenykedett.
Első írása is ott jelenik meg Dari álnéven. A világot megisme
rővándorlásaután l 882-ben tér haza szülónelyére, Gyomára.

Szegényes volt a nyomda indulása. .fóleg nyomtatványo
kat, egy-két könyvet a környékbeli települések, vagy egyének
megrendelésére készítettek. Mint érdekességet említem
meg, BÉKÉS MEGYE RÖVID ISMERTETÉSE AZ ENDRŐDI

NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA címmel a millennium évében,
1896-ban jelent meg. (Ismeretlen szerző munkája. Sajnos
csak erősen hiányos példány van birtokunkban)

Egyébként a nyomtatásban nagy jelentőségűpapír szab
ványosításában is fontos munkát végzett. 600 féle nyomtat
ványt tartott raktáron, melyek fóleg a közigazgatásban voltak
fontosak.

1900-ban megindítja a KÖZSÉGI ÜGYKEZELÉS, majd a
KÖZSÉG című folyóiratot. 1914-ben Lipcsében a RÖPKE
LAPOK folyóirattal arany érmet nyert.

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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éVFORbuLóK DAPCÁRA
1999. AZ IDÖSEK NEMZETKÖZI

ÉVE

Szeptember l. A II. Világháború
emléknapja
. Szept~mber. 2. 1892. Apati

ABRAHAM PAL (1960. május 6. Ham
burg) Open::ttszerző, karmester. I928-tól
a Fővárosi Operettszínház karmestere.
1933-ban Amerikába emigrált. Ismertebb
művei közül emlithetjük: Havai rózsája.
Bál a Savoyban.

~zeptemb.er 4. 1883. Budapest
CZOBEL BELA (1976. február ll. Bu-
dapest) Festő. Kossuth-díjas. A fauvizmus

hatására alakította ki expresszionista kifejezésmódját, dekoratív szépségű

szin és formavilágát. A NYOLCAK tagja, a modern magyar művészet

egyik ösztönzője. Festészetének komor feszültségét később lágyabb, oldot
tabb színek váltották fel.

Szeptember 6. 1903. Léva KADOSA PÁL (1983. március 30. Buda
pest) Zeneszerző, zongoraművész. Zongoraművészként elsősorban a kor
társ zene avatott tolmácsolója, ezt tekintette főhivatásának. Pedagóguské.nt
[öbb generáció nevelője volt. Művei: Kamaraszimfónia 13 hangszerre, Ot
kis ritmikus etűd, Magyar népdal szvit Három zsidó katonadal, Zsidó nép
dalok stb.

Szeptember 6. BÁNYÁSZNAP
S.zeptember 8. 1850. Rimaszombat BLAHA LUJZA (1926. január

18.) Enekesnő. színésznő. A Budai Népszinkörben, majd vidéken Szabad
kán szerepelt. 1870-ben lépett fel először a Nemzeti Szinházban. Igazi terü
kle a népszinmű és az operett. 190 l-ben a NelJlzeti Színház örökös tagjává
v<Ílasztották. Ma már kordokumentum az "Eletem Naplója" c. könyve.
Kora a nemzet csalogányaként,cmlegette..

Szeptember 8. F1Z9T,ERAPIA YILAG~APJA

Szeptember 8. AZ IR-:\SBEqSEG VILAG NAPJA
Szeptember 9. POSTAS VILAGNAP ,
Szeptember 9. 1934. Budapest LATINOVICS ZOLTAN (1976. júni

uS 5. Balatonszárszó) Színész. Főleg drámai szerepeí tették örökérvényűvé

munkásságát. A Nemzeti Szinház örökös tagja. . . ,.
Szeptember 12. 1888. :Nagybánya TERSANSZKY JOZSI JENO

(1969. június 12. Budapest) Iró. Regényeiben, novelláiban a mese- és a bal
lada-világba kapaszkodik. (Ilyenek: Tavaszi történet Makovics úr és szi
valjai) Népszerű I~őséröl írt regénye a Kakukk Marci, mely törvényen kivül
élő derűs figura. Allat történetei, pl.: A szerelmes csóka. egy vezérbika em
I~kiratai.

S~eptember 13. 1813. Buda EÖTVÖS JÓZSEF (1871. február 2.
Pest) Iró. költő. politikus. Költeményeire a szociális érzékenység ajellem
ző. lIyen a "Megfagyott gyermek" c verse ís.

Neves regénye a "Falu jegyzője" melyben szatirikusan megfogalmazva
a centrista eszményének igazáról vall. Történelmi regénye "Magyarország
1514.-ben·', melyben a Dózsa parasztfelkelést ábrázolja. Elbeszélései: Téli
vásár. a molnár leánya. .,

Szeptember 13. 1895. Marcali BERNATH AUREL (1981. November
13. Marcali) Festő. müvészeti író. Kossuth- és Munkácsi -dijas. Egy ideig a
német expresszionizmus hatása alatt állt. de később a nagybányai iskola
.:rösebben jelentkezett alkotásaiban. Posz.timpresszionista tájképei a ma
gány hangulatát idézik. Onéletrajzi írása: Igy éltünk Pannóniában. Megje
lent 1957-ben)

Szeptember 15.1858. Budapest HUBAY JENÖ (1937. március 12.
Budapest) Hegedűművész, zeneszerző, pedagógus. Fiatalon bejáJja Nyu
gat-Európát és gyakran játszott együtt Liszt Ferencee!. 1886-tól a Zeneaka
démia hegedű-tanszékvezetője, de kamarazenét is tanít. Színpadi művei: A
cremonai hegedűs (két felvonásos opera), Afalu rossza (3 fel.opera)

Lavotta szerelme (3 felv. opera), A milói Vénusz (l felv. opera). Anna
Karenina ( 3 felv. opera). "

Szeptember 18. 1916. Kistarcsa SIMANDI JOZSEF (1997. m<Írcius
4. Budapest) Operaénekes. Az Operaház örökös tagja. Legendává maga
sodott Erkel: Bánk bán c. operájában Bánk alakja.

Szeptember 18. A ROKKANTAK NA~JA .
SzeptelJlber 20. 1897. Farkaslaka TAMASI ARON (1966. május 26.

Budapest) Iró. Mondanivalója a székely mese és mondavilág, a háborLI. ~

székelyek élete, a trianoni szerződés által előidézett tragédia-érzet. Föbb
regény,ei: SiratnivaJó székelyek, OrdögváJtozás Csík ban. Erdélyi csilla
gok, Abel a rengetegben. Abel Amerikában. Szűzmáriás királyli. stb.
Szinpadi művei: Enekes mad~r, !-Iegyi pa~ak. Vitéz lélek.

Szeptember 20. TAKARITASI VI.LAGNAP
Szeptember 21. A MAGYAR DRAMA NAPJA
SzeptelJlber 22. 1863. Versec HERCEG FERENC (1954. február 24.

Budapest) Iró. A negyvenes években több művét filmesitették meg. A ma
gyarság tudat, hazafiúi szellem élharcosa. Regénytrilógiájáról vál1 közis
merté: A Gyurkovics lányok, Gyurkovics fiúk, Gyurka és Sándor. Azok a
regényei maradandóak, melyek mérsékelten neoromantikusak. Ilyenek
történelmi regényei: Pogányok, Bizánc. Bakócz Tamásról írt regénye: Az
élet kapuja. Rákóczi Ferencről írta Pro libertate c. regénye. A
Rákosi-Kádár éra agyon hallgatta.

Szeptember 22. 1810. Doborján LISZT FERENC (1896. július 31.
Bayreuth) Zeneszerző, zongoraművész. Szülei a Sopron megyei Lók köz
ségben kötöttek házasságot és Ferenc egyetlen gyermekük volt. Korán fel
tűnt zenei tehetsége. 8 éves korától kezdve nyilvánosan is zongorázott.
Bécsben, Párizsban tanult. Angliai, ti-anciaországi, németországi körútja
során sok helyen koncertezett hatalmas sikerrel. Paganini bravúrosjátéka.
Chpoin zenéje nagy hatással volt rá. Zongoravirtuózként bejárat egész Eu
rópát, Oroszországban is nagy sikert aratott. A magyarok és az osztrákok
egyaránt sajátjuknak vallják. Főbb művei: Szent Erzsébet legendája. a Ko
ronázási mise, 14 Magyar rapszódia, Oratóriumok, Requviem, zenekari
művek, átiratok, Zongoraművek két kézre, orgonaműve~.

Szeptember 24. 1897. Nagyszalonta SINKA ISTVAN (1969. Június
17. Budapest) Költő, író. Költészetében, novelláíban a magyar parasztság
helyzete, világképe a maga teljességében szólal meg. Művei: Himnuszok
Kelet kapujában, Pásztorének, Fekete boj\ár v?lIomásai.

Szeptember 25. 1791. Lőcse. MARKO KAROLY (1860. szeptember
9. Antella, toszkán falu, Olaszországban) Bécsben és Olaszországban la
nult. Kiváló természet megfigyelésérőlés friss festői szemléletéről tanús
kodnak túlnyomórészt mitologikus tájképei. Finom aprólékos gonddal
dolgozta ki képeit. Műveivel évtizedeken át hatott a magyar tájképfeslé
szetre. Gyermekei örökölve tehetségét festőként munkálkodtak: 11j.
Markó Károly, Markó ~atalin és Mf\rkó Ferenc is.

Szeptember 25. IOOSEK VILAGNAPJA
Szeptember :?6. (Sz~pt. utolsó vasárnap) .SIKETEh: ÉS

NAGYOTHALLOK VILAGNAPJA
Szeptember 27. 1772. Sümeg KISFALUDY KÁROLY (1844. októ

ber 28. Sümeg) Költő, író. Fiatal éveiben életének meghatározójává vált a
szerelem hatalmának érzete és tolmácsolása. Himfy szerelmei c. művének
első részében a Kesergő szerelemben lírai magasságokba emeli a szerelem
érzését. A szülőföld szeretete, a természethez való ragaszkodása ís megje
lenik verseiben. Későbbi műveiben a nemesi lét súlyos ellentmondásait
íjja le. Ez által új műfajt alakított ki magának a: regét. Ilyenek: Csobánc.
Tátika, Somló.

Szeptember 28. 1817. Rimaszombat TOMPA MIHÁLY (1868. júli
us 30. Hanva) Költő. Versei, balladai lírai hangvételröl tanLlskodnak.
Nyelvezete válasz~éko,s. Több verse jel~nt meg a kor kedvelt lapjában a
MAGYARORSZAG ES ANAGYVILAG c. hetilapban. Művei közül ki
emelhetjük: Népregék, népmondák.~.köteteit, a családi otthont irja le ver
seiben: Itthon vagyo~ Nyári e~te, Qszi tájnak... Kandallódal.

Szeptember 29. A HONVEDSEG NAPJA

Az ablak
teszi
a házat
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Főút81/1

Tel/Fax: 66/386-328

II

I
MINDENT EGY HELYEN, ~

A ~~~?n~ő~~~T~~N2J
(Telefon: 66/38~i

Kaphatók:
-Festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszómok, csavarok. szegek,
- ragasztók. zórak, vasalósok, és linóleumok

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ



SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI
3. péntek: Nagy Szent Gergely pápa
7. kedd: Szent Márk, István és Menyhért

áldozópapok, kassai vértanúi<
8. szerda: Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

13. hétfő: Aranyszájú Szt János püspök, egyháztanító
14. kedd: A Szent Kereszt felmagasztalása
15. szerda: A fájdalmas Szűzanya

16. csütörtök: Szt. Kornél pápa és Szt. Ciprián püspök,
vértanúi<

20. Hétfő: Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

21. kedd: Szent Máté apostol, evangélista
24. péntek: Szent Gel Iért püspök, és vértanú
27. hétfő: Páli Szent Vince áldozópap
29. szerda: Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
30. csütörtök:Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

1999. szeptember

SZEPTEMBERI MISEREND

Endrőd

Vasárnapokon: 8-kor, és este 18 órakor, hétköznap reggel fél
8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
Szeptember 12-én és 26-án, vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt I O-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 18-kor, valamint elsőpéntekenkéntis,
este I 8-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár
napra.

Gyoma
Vasárnapokon IO-kor, hétköznapokon 18 órakor.

Mindennap imádkozzuk az Úr imádságá/o a Miatyánko/. Hogy job
ban megértsiik,folytaljuk a Miatyánk magyarázatát, a Katolikus Egyház
Katekizmusából:

~---..- ........-
I :-..: II ~......;-=:.

II. "Jöjjön el a te országod"

Az Újszövetségben a "baszileia" szó "királyságot (elvont fogalom),
"országot" (konkrét jelentés) vagy "uralkodást" (cselekvés) jelent. Isten
országa létezett már előttünk. Elközelgett a megtestesült igében, hirdet
tetett az egész evangéliumban, eljött Krisztus halálában és feltámadásá
ban, Isten országajön az utolsó vacsorától kezdve és itt van közöttünk az
Eucharisztiában. Az ország el fogjönni a dicsőségben, amikor KI'isztus
át fogja adni Atyjának.

Még az lehet, hogy Isten országa Krisztust jelenti személyben. akit
naponta hívunk a mi kéréseinkben, és akinek eljövetelét siettetjük vára
kozásunkkal. Minthogy ő a mi feltámadásunk, mert benne támadunk fc:!,
ő lehet az Isten országa is, hiszen benne fogunk uralkodni.

Ez a kérés: "Marana tha", a Lélek és az Egyház kiáltása: "Jöjj el, Úr
Jézus!"

Gyerekek imája az iskolában

Uram és Mesterem! TE harminc évig készültél hivatásodra.
Apostolaid is először nálad tanultak, mielőtt a világba mentek.

Nekem is iskolába kell járnom, ha azt akarom, hogy hivatásom
nak megfeleljek, s majd megálljam a helyem a társadalomban.

Most még fiatal vagyok! Keresztény lévén, jól tudom, hogy akkor
ismerhetlek meg téged az életben mindjobban, ha hasznos~om a tő

led kapott talentumokat.
Küldd rám áldásodat az egész iskolaévben, hogy mindvégig ki

tartóan, derekasan dolgozzam! Adj vidám lelkületet a tanuláshoz!
Apostolaidnak a Szentieiket küldted, hogy mindent jól megértse

nek, és helyesen cselekedjenek. Kérlek, küldd el őt nekem is, hogy
velem legyen minden órán, segítsen feladataim elkészítésében,
megoldásában: különösen abban a tárgyban, amelyben a leggyen
gébb vagyok, és amely a legnehezebb.

Tanítóimnak, nevelőimnek mindig meg akarom adni a nekik járó
tiszteletet. Kérlek Uram, adj nekem jó tanítókat! Rendelj mellém iga
zi barátokat, s óvj az olyan társaktól, akik rosszara csábítanak!

Légy mellettem, segítsd tanítóimat, tanáraimat és az egész osz
tálytl

Szűzanyám, aki gondot viseltél szent Fiadra, amikor még gyer
mek volt, kérlek, gondoskodj rólam is!

Ne feledjük: új tanév új hitoktatási év!

Még ha ez az imádság nem is tette volna kötelességünkké, hogy en
nek az országnak az eljövetelét kérjük, akkor is magunktól kellett volna
ezt ezzel a kiáltással kérni, magunkban siettetve, reményünket felszitani.
A vértanúk lelkei az oltár alól nagy kiáltással hívják az Urat: "Meddig
vársz rT).ég az ítéletre? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin')" (J el
6, IO). Onekik valóban igazságot kell nyemiök az idők végén. Urunk, si
ettesd hát a te országodat!

Az Úr imádságában főleg Isten országa végső eljöveteléről van szó,
amely Krisztus visszatérésével valósul meg. Ez az eljövetele utáni vágy
azonban nem vonja el a Egyházat küldetésétől ebben a világban, hanem
még inkább elkötelezi. fylert pünkösd óta az ország eljövetele az Ur
lelkének a műve, "aki befejezi Krisztus művét a világban és minden
megszentelést teljessé tesz".

"Isten országa az igazi ország, béke és öröm a Szentlélekben" (Róm
14,17). A végső idők, melyekben élünk, a Szentlélek kiáradásának idői.

Ettől kezdve folyik a döntő harc a "test" és a Lélek között.

Csak a tiszta szív modhatja bizonyossággal: ,jö.ijön el a te orszá
god", Szent Páltól kell megtanulni mondani, "Ne uralkodjék halandó tes
tünkön a bűn!" (Róm 6, 12). Aki tisztán őrzi magát cselekedeteiben,
gondolataiban és szavaiban, mondhatja Istennek: "Jöjjön el a te orszá
god!"

A Lélek szerinti megkülönböztetésben a keresztényeknek különbsé
get kell tenniük Isten országának növekedése és a kultúra, valamint a tár
sadalmi haladás között, melyben elkötelezik magukat. Ez a
különbségtétel nem szétválasztás. Az embernek az örök életre szóló hi
vatása nem rontja le, hanem megerősíti feladatát, hogy a Teremtőtől ka
pott erőit és eszközeit latba vetve szolgálja az igazságosságot és a békét
ebben a világban.

Ezt a kérést Jézus imája hordozza: az ő imájában nyer meghallgatást
és hatékonyan jelen van az Eucharisztiában. Ez a kérés aztán meghozza
gyilmölcsét a boldogságok szerinti új életben.

A= oldalt öss:eállítolla: Iványi Lás:ló ptébános
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Adatok a gyomai református gyülekezet lelkészeiröl -III. Befejező rész
.. . . ... . Városhidvégen, Gyönkön és Pápán, hol18S9-ben végezte a teo- gyar alhenas (Újabbkori magyar pro!. írók é[etrajzgyűjtemé-

.. DA~IDHAZY BEK~.SSAMUEL, a templomeplto Kollat.h [ógiá!. Miután 1862-ig "akadémikus rektor" (á[talános iskolai ta- nye)szerk. Kis Károllyal és Bierbrunner Gusztávval 8p.
M.lhaly uta~ 1.818-18~2. k~zott volt. a"gy~mOl reformatusok ~elk,,; nítói hivatal, mely külföldi tanulmányútra szükséges tandij 1882-1887. Kéziratban maradt; Adalékak a 16. és 17. század
paszt~ra, regle;en predikatara, ak.lrol Va.rosunk "In Memoriam gyűjtésére szolgált egy jó fizető tanítói állásban) valt Pátkán, irodalamtörténetéhez (Az 1711-ig megjelent magyar énekgyűj·
ravala~.an emlekeztunk meg. (F. ev.vl. evf. 7. sz..104 old~lon) több helyen segédlelkész, mig 1868-ban madacsai, 1876 októbe- temények ismertetése.} Jelenlegi énekeskönyvünkben (sajnos
186 2-tol meg.sza~orodo.tt ~. r~fo;m~tus. lelkek szama, e;ert a rében sósvertikei, 1880 áprilisában gyüdi, 1887-ben gyomai lel- csak) két éneke van felvéve. Kner Izidornak igen kedves barátja;
gyule.k~ze.~ ma:a.dlk.lel~esZl all~sara IS ke;,t skapo~ engedelxt az kész lett. Páratlan alapassággal ismerte a protestáns é.nekügyet, számtalan anekdáta, humorastörténef szól erről a barátságról
egyhaz! fohatosagtol. Igy aztan l862-tal Gyoman fenn allt a kivált történeti fejlődésében. Onállóan kiad ott művei: Eneklő kar Kner Izidor megjelent írásaiban (is). Sírja, csa [ádi sírkertie sírkö-
"kettős lelkészség". • (az akkari énekeskönyv szerzőpinek életrajza), Bp.1880. Új ma- ve még látható a gyamai öreg temetőben. '

BENCZE ISTVAN 1863. június!ó[ 188~. január 9-ig szo[-. .. ., . . .. ..
gált, mint első, vagy elnöklelkész, KASA DANIEL volt lelkész- EGY ZSOlTAROS PAP Sn.em sirt a ma.~.yar a negy folya vizenel, Nekllssoksz~r konnyes a s~eme,
társa, aki 1863 júniustól- 1868. május 31-ig szolgál!. Ez utóbbi Es I1~enkor, ha lott az este, S~egvonagli~ sokszor.az a[ka.
k' Ilk' "I . k d 1'[ '11 K' D" I Valamikor, bús, hamvas őszön, Lelkere vette, ekeseregte ~s Ilyenkor banatba, konnybe,
.~t ~ esz;o sal nos nem so a atotta ~ tam, I elve. as? . ame - Mikor már szirmot hullat a virág, Sarsát aszegény kurucoknok, Uj Zsoltárokat vert ki oszive,
rolloforma~ sem~lt.se.m tudok.koz~ln.1. ~encze [stv?nr.olls Kner Nólafa termő Baranyából Sorsát a szegény kurucoknak... Születtek csodás új melódiák,
IZidor Garza Gyularolirott emlekezesebol tudok ,dezm: "Egyet- ~agy útnak indult egyszer egy diák. Egy panaszos egy összetört világ
len papi lakja akkor Gyoma református eklézsiájának (tudniillik Es úgy indult el ovilágba: Zsoltáros pap így [ett a diákból, lstenimádó d~IIamo sírt fel: '
mikor Garzó Gyula Gyomára érkezett új lelkésznek, - megj. Cs. Egyszerű kis magyar ruhóbo, Nóloimádá daloslélek. És a jutalma: -att kin I egy sírhely.
Szabó) az endrődi út kiindulási pontján lévő l alokú nádas viskó Kezében zsoltárt öreg levelűt Akik míg dalolni tudnak
volt, amelyből oz akkor szimplosága folytán népszerű "BENCZE Hóna alatt egy Kopott hegeaű. Csak addig élnek. Valamikor, bús hamvas őszön,
PÁTER" hírdette aszent ígét, aki arról lett híres, hogy egyik fölös Kopott hegedű, öreg zsoltár, Akik másnak csak rózsát adnak Mikor már szirmot hullat a virág,
Káro[i Gáspár biblióját az öreg Kner kompaktarral (Izidor édes- Az élet két útravalója_ Mí~ ők magok tövisen jórnak, Nótafa termő Baranyóból
apjával Kner Sámuellel, _megj. Cs. Szabó) laponként összekosí- Orökség, borát, hű osztályos Akik élve sohase látják Nagy útnak indult el avilágba:

Míg a nagy utat maid lerójja, ~ratását a gazdag nyárnak. Egyszerű kis magyar ruhába_..
roztatott és azután kevés margó meghagyósáva[ szövegrészén O[elkezve itt alvad össze Es elindult, tanítni da[lal. Ifjan indult. Nagyra tüzelték
ki[ékeltetvén, akkori egyetlen bádogosunk: Lackenbacherrel bá- Lángoló hit, eleven élet, Szétosztani dús lelke kincsél, Aliatal lobogó eszmék,
dog beléttellálván el: abbálszítta a fináncszemektől féltett, na- Kevesen kapnak ilyen szegényes, Vigasztalni, hol a bónatra Küzde[me, sorsal mégse volt más
gyon tilalmas szűzdohányt." Ilyen gyönyörű örökséget... Egy-egy ió szó is nagy segítség. Csak a magyar dalosok sorsa,

DÁVIDHÁZI BEKES SÁMUEl FIA LÁSZlÓ következett Derűt vinni a bús hamlakra, Akit bántanak, nem értenek,
1868-tóI1870-ig, kara haláláig. Öreg zsoltór, kopott hegedű, Akit a gond s6fétre árnyal, Pedig redős, vérező homlokát

GARZÓ GYULA volt a következő lelkésze Gyomának ~zek lettek lelke szárnyai. Szeretettel szólni aszívhez, Mindig, mindenkorr másért törli meg ...
1871. aktóber 20-tól, 1908. augusztus 14-ig, ha[áláig. Igy tanult meg, lágy zsa[tárok szaván Snem paros könyvek holt szavával. Sarsa a magyar da osak sarsa,

KÁLMÁN FARKAS volt atársa 1887. április 24-től, 1906. Istenhez szállani_.. ~ki ölelve tartja avilágat,
Hegedűszó halk zakogásán Ma~yar pap lett. Tudását, eszét Es még élve el kelltemetnie

október 2-ig, szintén haláláig. Garzá Gyuláról itt most nem írok, Hazát tanul szeretni és a dalt, Aki könnyelműn másnak adja. Minden virágot, minden ólmot.
az önogyszerű o[akjáró[, munkósságáról egy külön megem[éke- Hinni, hogya kesergő magyar Egy magyar pap, kinek a lelke
zést közünk [apunk következő szómának "In Memoriam" rova- ~agy, ősi fája egyszer még kihaj!. Tán a magyar föld egy darabja. S.orsa omagyar dalosok sorsa,
tá ban. Es míg a zsoltárt énekelte Egy szív-ember, ki élete javát Oreg korára nem iut egyebe,

KÁLMÁN FARKAS néhai nagy és jó emlékezetű nagytisz- Babiloni vizeknél járva, Azörgető kaldusnak adja át, (sak a szegényes, napi kenyere,
te[etű urat Garzó Gyula szorgo[mazta maga mellé meghívni a Ifjú le[kére lopva szállott Aki kaczag akkor is, mikar Es úgy hal meg, aho~y elindult:
gyomaiak által, mondván; "Ne hagyjuk ott azon kicsiny gyertya- Régi dicsőség napsugára, Mikar érző szívére mély sebet vágnak: Tanítani a nagy világba:
tartában (a gyüdi kis eklézsiában) ezt a nagy szál gyer1yát..." Mikor még voltok magyarok -Mert mi köze ahhoz avilágnak... Egy zsinóros magyar ruhába,
Kálmán Farkas ref. lelkipásztor, zenekö[tő, egyházzenei tudós Büszkék, szabadok, Mert miköze ahhoz avilágnak. Kezében zsoltár, öreg levelű,
Siómarosan született 1863. aktóber lS-én. Tanuit Hagy mikar fejét álomra hajtja, Meg az az ócska, kopott hegedű.

srKERES FALunAP hungÁn
VIII. IS-én rendezte meg első falunapját Hunya. Dicséret illeti

ezért mindazokat, akik kigondolták és megszervezték az eseményso
rozatot. Sóczóné Farkasinszki Ildikó, jegyző, Sóczó Géza hitoktató,
Petényi Szilárdné áll. iskolaigazgató és Szilágyi András Zoltán tele
pülési képviselőé az érdem.

Délelőtt családi vetélkedők voltak, amelyenjól szórakozott a falu
népe, nem kevésbé a Gyomaendrődről jőtt mazsorettek bemutatóján.

Szilágyi Andfiis üstjében finom falatok ...

Volt itt kézműves foglalkozás js; foltvarrás, gyöngyfüzés, agyago
zás.

A sok száz adag birkapörkölt várta mindazokat, aki eljöttek a fa
lunapra.

Délután a Művelődési Házban színpadra léptek a Kondoros Pá
vakör, a gyomaendrődi Rumba Társastáncklub, a budapesti Kincses
Színház, mely kabaré előadásával aratott sikert.

A nap záróeseménye volt a Művelődési Házban tartott bál, mely
vasárnap hajnalig tartott.

A Falunapon gyűjtést rendeztek a leégett hunyai templom újjá
építésére. 81.945 forintot adták át erre a célra az illetékeseknek.

Reméljük hagyományt teremtettek a szervezők, s még sokszor
adhatunk tudósítást a hunyai Falunapról. Köszönet illeti meg a szer
vezőkön kívül mindazokat, akik munkájukkal segítettek a lebonyoli
tásban. Köszönet a szponzoroknak, vállalkozóknak és magán
személyeknek. Talán illendő kiemelni az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet, az OTP Rt. Gyomaendrődi Fiókját, a Hunyadi Mező

gazdasági Szövetkezetet, a ~o-Ti Betéti Társaságot végül de nem
utolsó sorban Hunya község Onkormányzatát.

* * *

Közben a régi rom templomot teljesen eltakarították. Az egyik is
kolaépületet felszabadították, és ott lett berendezve az ideiglenes ká
polna, míg a templom felépül. A Máltai Szeretetszolgálat székeket,
asztalokat adományozott, Endrődről egy kisharang is kikerült. Köz
ben készülnek a pályázati tervrajzok, és gyűlnek az adományok.
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A gyomaendrődi Szent Imre plébánia
adott otthont a keresztény fiatalok "ifjúsági
találkozójának" augusztus 14-én, amint arról
rövid híreinkben (126. old.) az elmúlt hónap
ban beszámoltunk.

Közel két hónapi gondos előkészítés

eredményeként minden készen állt a vendé
gek fogadására, akik már reggel 9 órától
gyülekez1ek. Nemcsak a közeli települések
ről; Hunyáról, Kondorosról, Dévaványáról,
de Békéscsabáról, Szeged ről is jöttek fiata
lok. Nagy örömet jelentett a Szentesről jött
"Új hajtás 102," ifjúsági zenekar szereplése
is. Több mint félszáz fiatal gyűlt össze. Töb
ben elmondták, hogy lelki feltöltődést várnak
e naptól. Egy gyulai lány viszont másként fo
galmazott: "Konkrétan nem várok semmit,
csak a nap süssön. Isten· majd megáldja a jó
törekvéseket. "

Kíváncsi voltam Vargyas Emil atya érté
kelésére is, aki mint volt endrődi káplán
maga is részt vett a szervezésben. Emil atya
elmondta, hogy nagyon örül a fiataloknak, hi
szen a Szentatya is úgy gondolja, hogya
JÖVő egyházát a fiatalokra kell építeni. Olyan
jó látni - miközben az idősek sokszor szomo
rúak, mert kevés a fiatal a templomban 
most egyre többen jönnek. Az adakozókkal
kapcsolatban kiemelte, hogy ők sokkal töb
bet tettek, mint hogy adtak egy pénzössze
get, mert adakozásuk által elvitték az
evangélium, a szeretet örömhírét minden rá
szorulónak, gyereket váró nak, családosok
nak, időseknek, hogy van szeretetet, hogy
van segítőkészség, adakozásukkal a remény
magvát vetették el, amiért mindenképp kö
szönet jár!

Fél tíz órakor kezdődött a program.
Ungvölgyi János az egyházközség világi el
nöke köszöntötte a fiatalokat, majd Hüse Jó
zsef káplán úr előadása következett,
melynek témája a találkozó jelmondatához
kapcsolódott: Szeretet az lsten, aki szere
tetben él lsten nevében él és lsten őben

ne. Előadását a szemléletesség jellemezte:
Mint egy zenekar a világ, melynek karmeste
re a Szentlélek. E zenekar a Mennyei Atya
szeretetének harmóniáját zengi, melyben
minden ember egy hang. Ha hamis hang
vagy az ki kell javítanod, rendbe kell tenned
kapcsolatodat az Istennel, miként a hang
szert is fel kell hangolni, ha hamisan szól.
Mert csak lsten adhat harmóniáI. Ezután elő

képek segítségével szemléltette a Terem
tés-történetet. Majd következett az előadás

VÁROSOtt I(

CSAK A NAP SÜSSÖN...
csúcspontjaként is felfogható előkép. Három
fiatal személyesIlette meg a Szentháromsá
got.

Ezután a kiscsoportos beszélgetések kö
vetkez1ek. Hat csoportot alakítottak. Rövid
bemutatkozás és ima után a csoportvezetők

irányításával az előadáshoz kapcsolódó kér
désekre keresték a választ: hogyan ismerjük
fel lsten szeretetét, mi akadályoz, hogy min
denki felismerje? Szükséges-e a megbocsá
tás, lehet-e szeretni ellenségünket?

A kiscsoportos beszélgetések végén,
míg az összefoglalásra gyülekez1ek ki-ki
kedvére csemegézhetett a megterített aszta
lokon lévő finom süteményekből, szendvi
csekbői, melyek a hívek lelkes összefogását
dicsérte. Köszönet érte!

Voltak csoportok, akik az összegzés so
rán pantomimmal, rövid színjátékkal fejezték
ki gondolataikat; megbocsátásról, Jézus kö
zösségformáló erejéről, az Istenre hagyatko
zás szükségességéről.

Fél egy körül a plébánia udvarán már vár
ta a vendégeket a finom ebéd. Lócákra tele
pedtek s jóízűen fogyasztották Ambrózi
László és csapata által készített gulyásle
vesl. A szomjat többféle üdítő itallal lehetett
csillapítani.

Ebéd után az endrődi Tájházban hallgat
tak meg előadást az endrődi nép vallásossá
gáról, a parasztok életéről, kultúrájáról, lsten
szeretetéről. Köszönet érte Vaszkó Irén ta
nárnőnek és Szonda Istvánnak a Tájház
gondnokának. Nagy élményt jelentett a fiata
loknak a berendezés, a korabeli használati
tárgyak, kegytárgyak megtekintése. Megha
tó volt látni, hogy volt, aki titkon megsimogat
ta a kopottra imádkozott olvasót. Vaszkó
Irénke tanár nénitöl választ kaphattak arra,
hogy miért maradtak mindig becsületesnek,
Istenfélőknek az endrődi elődeink? Mert a
tiszta forrásból merítettek.

Visszajövet a Tájházból közös énekpró
bát tartottak, majd délután 4 órakor a virág
díszbe öltözött templomban kezdődött az
ifjúsági mise, melyet Gyulay Endre Sze
ged-Csanád egyházmegye püspöke celeb
rált. A misén jelen volt Dr. Dávid Imre
polgármester úr és az idősebb hívekből is so
kan. Ungvölgyi János köszöntötte a szerve
zőket, üdvözölte a nagyszerű összefogást,
mely a jól sikerült ifjúsági találkozót eredmé
nyezte.

A püspök úr üdvözlése után következett
Iványi László plébános atya köszöntése, aki
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immáron 10 éve szolgálja a rábízott lelkeket.
A fiatalok virágcsokorral köszöntötték a plé
bános atyát.

A misében a Püspök úr Mária alázatos
lelkületét, lsten iránti hűségét, szeretetét
hangsúlyozta, kiemelve: Igaz érték az lsten
útja. Ezen az úton kell haladni minden vallá
sos, vagy akárcsak Istent kereső fiatalnak.

A mise befejeztével Iványi László atya
megköszönte a püspök úrnak, hogy elfogad
ta meghívásunkat, mint mondotta, az Atyais
ten szeretetét hozta el, közénk!

Hálás köszönet illeti Erdei Attila kiváló or
gonistát, Mucsi Márta zenepedagógust, akik
a szent áldozás alatt Johan Sebastian Bach:
Air című művét adták elő.

Fontos még megemlítenem, hogya per
selyezésből származó összeggel a hunyai
templom felépítését szolgálták.

A szentmise után szeretet-lakomán látták
vendégül a híveket. Finom kaláccsal, üdítő

vei kedveskedtek.
Este 7 órakor a Közösségi Házban tánc

estélyre gyülekeztek a fiatalok. Volt itt alka
lom zsidó, görög, skót táncok gyakorlására,
beszélgetésre, ismerkedés re.

Közös imával este fél 11 órakor zárult az
Ifjúsági Találkozó.

Eszembe jutott, hogy mennyire igaza volt
a hunyai kislánynak; az lsten megáldja a jó
törekvéseket, minden bizonnyal, csak a Nap
süssön!

BUKVA CSILLA

Köszönjük az Ifjúsági Találkozó eredmé
nyes megrendezéséhez nyújtott segítséget
mindazoknak a kik kisebb-nagyobb adomá
nyaikkal hozzájárultak a sikerhez:

Balogh Lajosné, Bukva Leonóra, Csá
szárné Gyuricza Éva, Dr. Dávid Imre, Farkas
Zoltánné, Fülöp Lajosné, Gellai Gizike,
Giricz Vendel, Gonda Pálné, Gyetvai Emő
ke, Gyomai Kner Nyomda, Gyuricza
Zoltánné, Homok Margit, Homok Mária,
Honismereti Egyesület, Hunya Mátyásné,
Dr. Hunya Sarolta, Karcsies Ferenc, Kissné
Hunya Gizella, Kiss Katalin, Kurilla
Andrásné, MADIZOL, Marsiné Giricz Erzsé
bet, Magyar Keresz1énydemokrata Szövet
ség, Márton Gábor, Németh Dezső, Oláh
Istvánné, Paróczai Zoltán, Szabó Dezsőné,

Szakálos Dezsőné, Szakálos Tibor, Tímár
Lászlóné, Uhrin Péter, Ungvölgyi János,
Vaszkó András, Vaszkó Andrásné, Várfiné
Szmola Ildikó, Zsigri Mária.
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mert sokansikerült,Mégis segítettek
Június l6-án Dr. Varga Géza, és Dr. Vargáné A kedd délelőtt pszichopedagógusok segítsé- Városi Képtárat, majd visszatértek a tájházba.

Zsótér Margit megbeszélésre hívták össze ottho- gével személyiség- és képesség fej lesztő játékok- ahol a zárófoglalkozás következett. Paulik László
nukba az érintetteker. melyre meghívást kapott kal telt, vidám hangulatban. Az ebédet követően a népzenész-gyógypedagógus közreműködésével

szerkesztőségünk is. Ott voltak még Lehoczkiné hagyományőrzés jegyében töltöttük a délutánr. igen hangulatos, szórakoztató, önfeledt játékos
Tímár Irén és Mravik Márta gyógypedagógusok Oláh Piroska a gyöngyfüzést, Dr. Vargáné Zsótér délutánban lehetett részük. Megismerkedhertek
is. Elmondták. hogy a nyári tábor - melyről la- Margit pedig a tojásirást mutatta meg, melyhez az több ősi, zenei hangszerrel, népdalt tanulhattak,
punk júniusi számában hírt adtunk - mégis csak eszközöket az írókát és a viaszgyertyát is házilag és a közös játékokban még eleinte vonakodó, tar
létrejön. Pályázat útján 80.000 forinthozjutottak, készitette el. Mind e közben vidáman éneke!tek t~kodó gyermekek is feloldódtak. s teljes vidám·
ez örvendetes volt. de nem fedezte volna a 20-30 Király Gyuláné vezetésével. sággal, önfeledten énekeltek. táncoltak.
gyermek utazt.atásának és egyéb költségeinek tel- Szerdán a Körös-táj természeti kultúrájával. játszottak. Ekkorra a kis csapat szemmel látható
jes összegét. Am sok ember jó szándéka. és anya- szépségeivel, növény és álJatvilágával barátkoz- an összebarátkozott, a korlátok ledőltek, elmo
gi támogatása mégis csak lehetővé tette a tak a gyermekek. Délután az egyik legszórakozta- sódtak. Már csak a közelgő alvás, a búcsú vetett
tartalmas programokat, hogya lelkileg és fizikai- tóbb program következett. Farkasinszki Lászlóék némi árnyékot ajó hangulatra, de ezt is oldotta a
lag sél'ült gyermekek együtt tölthessenek egy he- felajánlásának köszönhetően lovagolhattak a szervezők ígérete: nem ez lesz az utolsó együll
tet ép. egészséges gyermekekkel, hogy közös gyerekek, s a vállalkozó kedvű felnőttek is. Eh- lét! Hagyományt szeretnénk teremtenil
élményeik legyenek. elfogadják, és tisztelni tud- hez a buszt, ami a "tanyára" vitte a gyerekeket, a Adja lsten, hogy így legyen, mert higgye ei a
ják egymást. Ma sokan. egy divatos kifejezéssel a Bethlen Gábor Szakközépiskola igazgatója.. kedves Olvasó, nagyobb élmény volt ez annál,
.. másság" elfogadásnak nevezik, de szerintem ez Gubucz József biztosította ingyen. Aki még nem hogy 20-30 gyerek egy hétig jól érezte magát. Ta
a kifejezés már önmagában is megkülönböztet. ült lovon. azt vezetőszáron segíte.tték. hogy ne lán furcsán hangzik. de magam is sokat tanultam.
tehát elválaszt. Fogalmazzunk inkább így: tisztel- kelljen lemondania az élményről. Igy indult egy MegtanuJtam. hogy ezekben a gyerekekben sok
jlik mindenkiben az emberi méltóságot. függetle- körre Balogh Zsiga is, ami a tervezetlnél kissé kal több ragaszkodás van, s szeretet igényük vég
nlil attól, hogy szellemileg, vagy testileg nem hosszabbra sikeredett. Ugyanis a dinnyeérlelő telen. Megtanultam, hogyasikerélmény,
egyforma adottságokkal születtünk, rendelke- hőség lévén a ló mindig az árnyékos helyre igye- melyben talán kevesebb részük van, mennyire
zlink. A tábor július 5-től 10-ig a gyomai kezett, s megérezvén, hogy Zsiga nem kellő hatá- fontos igény. Megtanultam, hogy mindannyiunk
szabadstrandon volt, mert ítt egy fedett szín alatti rozottsággal irányítja, került vele egyet az ban vannak rejtett képességek, s ha ezeket a szak
aszral melletti lócák biztosították a megfelelő kö- akácligetben is, a "lovas" nem kis ijedtségére, és értő kezek felszínre hozzák, milyen boldoggá
rülményt étkezésre és foglalkozásokra. nekünk legalább akkora derültségünkre. teszik őket, mennyire szomjúhozzák a dicséretet,

Hétfőn. a reggel tomboló kánikulával kö- Sajnos az eddigi kedvező időjárás megválto- s milyen hálásak érte. Ennek személyiségformáló
szöntötl ránk. ez azonban mit sem zavarta a nagy zott, hatalmas vihar. eső szakadt ránk. Ez prog- hatása nem szorul magyarázatra, s ez áll az ép
izgalommal, csillogó szemekkel várakozó gyer- ramváltoztatásra kényszerítette a szervezőker. gyermekekre is, akiknek intuitív képessége. segí
rnekeket. A szín alatt kellemesen hűvös volr. Az Azonban síkerüljól eltölteni a mostoha időt is. A tőképessége szintén sokat fejlődhetett.

első foglalkozást Márton Gábor. mindenki szere- hátralévő két napon ebéd a Kossuth-úti Bisztró- Köszönet illeti meg a szervezőket és a segítő

tcn ,.Marci bácsi"-ja vezette. Beszélt a Körösök ban volt Gschwintdék jóvoltából, akik addig is ket. Legtöbbjük neve már elhangzott. Rajtuk ki
vidékén élő emberek hajdani életmódjáról. aztán biztosították az ebédet a tábor egész idő tartama vül pénzbeni támogatással segített még a KNER
legendák. mondák világán át, szinte észrevétle- alatt, csak amíg az idő jó volt, addig ezt kiszáll í- Nyomda, és a GYOMAPACK Kft. Az utazást in
nlil, bevezette a gyermekeket a régmúlt történel- tották a szabad strandra, az eredeti táborhelyükre. gyen biztosította a "Víllámturs", Ambrózi Erzsé
mébe. egészen a honfoglalásig. Tette mindezt Csütörtök délelőtt a Kner Nyomda és Múze- bet vállalkozása. A délelőtti és délutáni uzsonnát
olyan színesen. hogy sikel'ült magával ragadni um megtekintésével, délután az origami papírhaj- a CUTI Bt és a Sikér Gmk biztosította. Gombkötő
hallgatóságát. s hogy mennyil'e figyeltek, az bi- togatással telt Bula Edina óvónő veze tésével a Frigyesné Papír-irószer boltja technikai eszkö
zonyságot nyert az előadás után rendezett kér- Művelődési Központban. zökkel segített. Végül, de nem utolsó sorban kö
da-Felelek játék során. A legügyesebbek apróbb A pénteki nap túlnyomórészt az Endrődi Táj- szönet illeti meg a Rózsahegyi Kálmán Altalános
jutalmakat kaptak. Délután Mravik Márta a "bő- házban telt. Délelőtt Szonda István elődeink élet- Iskolát is.
rözés" rejtelmeibe vezette .be a gyerekeket, s a módjáról. a népviseletükről, munkaeszközeik Reméljük, a szervezőknek valóban sikerül
MADIZOL-tól és a SEVRO BT-től kapott anya- elkészítéséről beszélt, ősi-nép kultúránk kincsei- hagyományt teremteni!
gokból nyakba akaszthatós pénztárcát, karkötőt ről, Ebéd után megtekintették a Motor-múzeu- Mi jövőre is eljövünk. ~s tudósítW1k. .
készíthenek az ügyesebb kezűek. mot, az újonnan átadott Bognár-múzeumot és a MARS/NE G/RJCZ ERZSEBET
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HÍREK ERDÉLYBŐL

" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly,1925.

Ezúttal kedves Olvasóink szemeigetünk, idézgetünk az erdélyi
Magyar Szóban augusztus 12-én, Sike Lajos tollából megjelent
cikkből, melynek címe: "Az illemhelyen nincs nyelvi probléma,
avagy sok ezer "koszovói albán" Szatmárnémetiben." A szerző

cikke bevezetésében arról szól, hogy újvidéki látogatás alkalmával,

feltűnt, hogy az utcaseprők számára ismeretlen nyelven beszélnek.
Koszóvói albánok! - kapta a választ - Lehetnek már l O-l 2 ezren el
sősorban takarításban, mások által lenézett kommunális szolgálta
tásokban dolgomak. A cikkíró később így folytatja:" A napokban
gondoltam erre, amint vidékrő! hazatérve a késö esti órákban a vas
útállomásróllakásunk felé baktattam, és az utca ugyanúgy egynyel
vű volt, mint akkor az újvidéki. Szinte kivétel nélkül csak
magyarul..." "Megdöbbentem; hát nekünk in1már csak ilyen "posz
tok" jutnak, vagy annyira iskolázat~anok és faragatlanok vagyunk,
hogy csak ilyeneket érdemlünk?" Es a szerző cikkében levonja a
szomorú tanulságot: "Egy olyan városban, ahol a magyar lakosság
aránya a hivatalos statisztika szerint is meghaladja a 40%-ot, s az
utolsó népszámlálás alapján a45-höz állt közelebb, van ahol a tiszt
viselők, a közalkalmazottak között 3-4 százaléknyi magyart sem ta
lálni ... És megnyugtatom az anyaországbelieket és a Nyugatról ide
látogató magyarokat: a szatmári közvécékben nem lesz nyelvi
problémájuk, az itteni személyzet anyanyelvét beszéli, a ma
gyart! ... Nagyon lecsúsztunk, nagyon kiszorítottak bennünket.
Nem sok túlzással mondhatjuk, hogy sok ezer "koszovói albán" van
közülünk csak Szatmárnémetiben. Hát akkor az országosan! A
Ceausescu kitaposta úton a rendszerváltás után még szemteleneb
bül sepertek bennünket a perifériára. Pici elmozdulás a visszaka
paszkodáshoz észlelhetö (néhány magyar tisztviselöt csak
kineveztek itt-ott), amióta az RMDSZ kormányzati tényezö. De ve
gyük észre: megaiázó ez az állapot! S nemcsak az önálló egyetemen
múlik, hogy kevesebb legyen köztünk az utcaseprö!"

TÁJÉKOZTATÓ GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN
1999-BENTÖRTÉNT VÁLTOZÁSAIRÓL

Kedves Olvasóink!

Lapunk fontosnak tartja, hogy a vá
rosban, annak intézményeiben időnként

bekövetkező változásokról tájékoztatást
adjon. Ezért most, iskola év kezdetén az
zal a kéréssel fordultunk Kóris
Györgynéhez, a Polgármesteri Hivatal ok
tatási előadójához, hogy tájékoztassa ol
vasóinkat azokról a változásokról, melyek
ez évben bekövetkeztek. Kérdésünkre a
következő választ kaptuk:

ÓVODÁK

Már több fórumon tájékoztatta a Képvise
lő-testület az érintett szülőket, hogy a Jókai
úti Óvoda kivételével a városban lévő tag
óvodák augusztus 1-től közoktatási megálla
podás formájában működnek tovább. A
megállapodás öt évre szól.

Az öregszőlői óvodát TULIPÁNOS
ÓVODA néven Kulikné Giricz Ilona óvónő,

a BLAHA ÚTI ÓVODÁT Bárdi Zoltánné
óvónő, a SELYEM ÚTI ÓVODÁT Szabó
Istvánné óvónő, a Szabadság úti óvodát a
Fő út 85 sz. alatti óvodával együtt
NAPSUGÁR ÓVODÁK néven Szmola Mag
dolna óvónő, a VÁSÁRTÉRI ÓVODÁT Dr.
Csoma Antalné óvónő működteti. Minden
óvodás gyermek után - az állami normatív tá
mogatáson kívül - az Önkormányzat támoga
tást nyújt a gyermekek ellátáshoz.

2. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA

A Képviselő-testület döntése alapján Fü
löp Istvánné kapott megbízást az igazgatói
feladatok ellátására. A kinevezés öt évre
szól. Az intézmény a gyermeklétszám csök
kenése miatt, valamint a gazdaságosabb
működtetés érdekében a Kisréti úti iskola
egységet visszaadta az Önkormányzatnak.
A három osztálya Hősök-úti épületben kerül
elhelyezésre. A JÓKAI ÚTI ÓVODÁT, mint
szakfeladatot a Képviselő-testület az intéz
ményhez csatolta. Ezért változott meg az in
tézmény neve.

A Fő úti iskolaépület nyílászáróit kicserél
ték a nyár folyamán és teljes homlokzati fel
újítást kapott.

VÁROSI ZENE- ÉS MÚVÉSZETIISKOLA

Augusztus 1-től Lehoczkyné Wolf Tün
de táncpedagógus látja el az igazgatói fel
adatokat. Kinevezése szintén öt évre szól. Az
intézmény a Rákóczi úti épületen már nem
fér el. A 2. számú Általános Iskola által le
adott Kisrét úti épület átalakításával helyet
kap a fúvós tanszak, és a néptánc oktatás ré
szére is ki lehet alakítani gyakorlótermet. Az
átalakítás pénzügyi forrása a Rákóczi úti
épület felújítására tervezett 4 millió forint.

Az 1999/2000-es tanévtől új művészeti

terület oktatása kezdődik az intézményben.
Az alapfokú képzőművészeti képzés festő és
grafikai tanszakon indul felmenő rendszer-

ben. A kisiskolás gyermekek számára a
könnyebb meg~özelítés miatt a két általános
iskolában indul oktatás egy-egy előképzős
és alapfokú osztályok indításával. Az órákat
az általános iskolai rajztanárok az új alapfo
kú művészetoktatás helyi programja szerint
oktatják. Már az előzetes felmérések alap
ján is nagy érdeklődés van az új művészeti
oktatás iránt.

BETHLEN GÁBOR SZAKKÉPZŐ

ISKOLA

A 617.-es számú Ipari Iskolával való
összeolvadás óta a szakmai képzés átala
kulása . folyik az intézményben. Az
1999/2000-es tanév beiskolázása a megyei
szinten is csökkenő tanulólétszám ellenére
kiemelkedően jól sikerült az intézményben.
723 tanulója van az intézmények. Ettől a
tanévtől akkreditált felsőfokú szakképzés is
indul hulladékgazdálkodási technológus
szakon. A képzést beindító felsőfokú intéz
mény a Debreceni Agrártudományi Egye
tem Mezőgazdasági Víz- és
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar Szar
vas. Jelentkezés a főiskolán, beiskolázási
keret érettségizettek számára 25 fő.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be
a város közoktatási minőségbiztosítási

rendszerének kialakításához az Oktatási
Minisztériumhoz. A pályázatok elbírálásáról
a hónap végén várjuk az értesítést. A rend
szer kialakításáról minőségileg jobb közok
tatást vár el az Önkormányzat.
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Dr. CSABA 10ÍLMAN

Felvételre keres varrónőket,

cipőfelsőrész-készítőket és cipő

gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel.

Vidékről bejárást térítjük,
vagy megoldjuk.
ÉI'deklődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Ferencnél

Al ELHíZÁSRÓl
ORVOSI TANA' (SOK -cukorbetegség

- degeneratív- izületi betegségek
- bizonyos rosszindulatú betegség (vastagbél, végbél, prostata

férfiakban, nőkben a méh, epeutak, az emlő és a petefészek)
Az elhízott embereken műtéti és egyéb beavatkozások kocká

zata sokszorosan nagyobb, veszélyeztetettebbek a légzésfunkciós
károsodások szempontjából is. Nehezített a légzésük, szuszognak,
fulladnak. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamo
san 130%-os relatív túlsúlynál 35%-os növekedéssel, 150%-os re
latív testsúly pedig a halálozási arány több mint 2-szeres
emelkedésével jár. A súlyos elhízásban szenvedők halálozási ará
nya IO-szeres növekedési arányt is elérhet.

Mindezen szörnyűségek leírása után, e betegség, állapot okai
ról is kell beszélnünk. A legutóbbi időkig a kevés mozgás és a sok
kalória-bevitel, evés következményeinek tartották az elhízást.
Ezen okokon kívül azonban nem lehet kihagyni az elhízás okai kö
zül a családi eredetet, orvosi szóval a genetikai tényezőket. A kö
zelmúlt amerikai vizsgálatai nagyszámú örökbe fogadott gyermek
adatainak vizsgálata során azt vették észre, hogy a gyermek és az
eredeti szülők testtömeg indexe között szoros kapcsolat áll fent.
Ebből arra következtettek, hogy bizonyos genetikai okai is vannak
az elhízásnak. Az elhízott betegeket nagyon részjetesen, különös
tekintettel a kórelőzményekre, meg kell vizsgálni, figyelemmel
kell lenni a testsúlyváltozások időpontjaira, családtagok elhízott
ságára, munkahelyi viszonyokra, étkezési-, testedzés i szokásokra.

Ezek a vizsgálatok azért is lényegesek, mert egyes betegségek
súlyos elhízással járnak, de ezekben az elhízás tünetként jelentke
zik. A kivizsgálás során döntő szerepe van a házorvoslásnak, a bel
gyógyászatnak és a laboratóriumi vizsgálatoknak.

Ezek után beszélnünk kell arról, hogy hogyan kezelhető ez a
mindenki számára súlyos problémát jelentő állapot-betegség. Az
elhízás kezelésében nincs önmagában egyetlen hatásos módszer.
Igen nagy türelemmel, gondos beteg illetve orvos választással elér
hető, hogy a terápia, gyógykezelés eredményes legyen. Az orvos
nak ismertetnie kell a beteggel a táplálkozásra vonatkozó alapvető

kalóriaismereteket, fel kell hívni a beteg figyeimét az ételek kaló
ria tartalmára, nagy kalóriatartalmú ételek tilalmára, illetve csök
kentésére, különös tekintettel a zsírokra és szénhidrátokra. A
beteget étrend vezetésre, néha szükség szerint napló vezetésre is rá
kell venni, hiszen ezekkel a későbbi értékelés során hasznos tám
pontot nyer az orvos. A szervezet általános állapota alapján beál lí
tott tornagyakorlatok során, mivel minden fizikai tevékenység
során kalóriát fogyaszt a szervezet (zsírt éget, cukrot erjeszt), a
testsúlycsökkenés elősegíthető.

Az elhízás fokától fuggően a kalória-bevitel változó lehet. Sú
lyos elhízás során igen alacsony kalóriatartalmú étrend javasolt,
kevésbé súlyos esetekben enyhébb kalória-megszorítással is érhe
tünk el sikert. A kalória-megszorítás mellett igen lényeges az ál
landó orvosí kontroll, mert az étrendi változások nagyon sok
kellemetlen tünettel járnak (szédülés, fokozott éhségérzet, gyo
morfájás, ingerlékenység, stb...).

Utolsó mentsvára az elliízott embernek a sebészeti beavatkozás
lehet. Ez azonban igen költséges és igen fájdalmas eljárás, s csak a
gazdag ember lehetősége.

Mindezek alapján, ha ezt az ismertetőt a kedves olvasó átolvas
sa és ad az egészségére, szép küllemére, mozgékony, fiatalos vol
tára, igyekszik megelőzni a felesleges kilók felrakódását, az ezzel
járó kínkeservet, a betegségeket.

testmagasság (cm) testsúly (kg) testsúly (kg)
19 - 34 év 35 év és idósebb

152 44 - 58 49 - 63

155 46 - 60 50 - 65
157 47 - 62 52 - 67
160 49 - 67 54·69
163 50 - 66 55 - 71
165 52 -68 57 -73
168 54 -70 59·76
170 55 -73 61 - 78
173 57- 75 63 - 81
175 59 - l! 64 - 83
178 60 -79 66 . 85

180 62 - 81 68·88
183 64 - 83 70·90
185 65 - 86 72·93
188 67 - 88 75 - 95
191 69 - 91 76 - 98
193 71 - 93 78- 101
196 73 - 96 80 -10 3
198 75 - 98 83 -106

Lapunkban megjelent orvosi cikkek
sorozatában mindig olyan témával fog
lalkoztunk, ami közérdeklődésre tart szá
mot. Jelen esetben igen kényes, sok
ember számára nagy testi és lelki terhet
jelentő problémát próbálok
megvilágítani. Mi az elhízás?

A zsírszövet felesleg, mely a kívána
tos testsúlyhoz képest 20%-os vagy még
nagyobb többletet eredményez. A felső

testfél (has és lagyék)elhízása súlyosabb
következményekkel jár, mint az alsó testfélé. Az elhízás, az orvosi
gyakorlatban igen gyakran előforduló nehezen kezelhető sok keze
lési kudarccal járó betegség. Az utóbbi évtizedekben igen kevés a
gyógyításban az előrehaladás. Az elhízást zsírszövetfeleslegként
határozhatjuk meg. Ezen tény megállapítása, meghatározása kifino
mult módszereket igényel. A gyakorló orvos tevékenysége során
legtöbb esetben elegendő fizikális vizsgálat, a beteg általános vizs
gálata. Amerikai kutató orvosok táblázatban rögzített testmagasság,
testsúly és életkor vonatkozásában az alábbi adatokat adták meg:

E táblázat gondos megtekintése után a fenti adatok figyelembe

vételével egy jó mérleg birtokában minden magára adó, olvasni
tudó ember meg rudja állapítani saját magáról, hogy az elhízás be
tegsége fenyegeti-e és szakember tanácsára szorul-e.

Az elhízás azon fonnája, amely különösen a felső testfél elhízá
sát érinti, veszélyesebb, mint az alsó testfélé. Tehát a derékban, has-'A--T-U-R-U-L--C-I-P-O"-'"-K-FT-----------,
ban, medencében való elhízás esetében (pókhas, alma jellegű

elhízás) lényegében magasabb arányban fordul elő magasvérnyo-
más-betegség, cukorbetegség, agyi-érkatasztrófa, súlyos szív ko
szorúér betegség és korai halál. Meg kell állapítanunk tehát, hogya
hasüregen belüli zsírszövet veszélyesebb az egészségre, mint a bőr

alatti, különösen nőknél megjelenő körte elhízás fonnájábanjelent
kező bőralatti zsírszövet felszaporodása. Az életkor előrehaladtával
a kis mértékben növekvő testsúly nem jár együtt a halálozási arány
növekedésével.

Magyarországon a férfiak 13, I%-a, a nők 13,2%-a volt kövér és
további 34.1 %, illetve 26.6% volt túlsúlyos a KSH I994-es adatai
alapján.

Az elhízás mind a betegség, mind a halálozás szempontjából je
lentős növekedéssel jár. Legfontosabb és leggyakrabban előforduló

betegségek:
- magas vérnyomás
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CSIRR-CSÖRR

BÚZA, BÚZA HALOMBA

A mesét és a verseket írta: IVÁNYI
MÁRIA

Csillog-villog a balta,
Máris vinni akarta,
Lim-lom, ha kerül
Tarka szarka megörül.

Búza, búza halomba.
Most viszik amalomba.
Két csacsi húzza,
Két kő töri, zúzza,
Kalácsot. ha fonatos,
Perec koszorúzza.

Üvegcserép, színes gomb,
Lecsapni rá nem is gond,
- Huss te! - hordja már,
Aztán búsan mondja: - Kár!

Illeg-billeg a szarka,
Vele billeg a farka,
Csirr-csörr, csöri, te!
Szól, ha vendég jön ide.

Szita, szita fakéreg,
l\Jeked adom, ha kéred.
Liszt, ha peregne,
Cipó kerekedne,
Attól lesz, ha megeszi.
Búsnak víg a kedve.

Hiszen éppen az volt a baj, - Hát...tulajdonképpen ... - té-
hogy álomnak lett rossz. Mert~ továzott a keréklábú Hófehér-
alighogy Tipp elunta a dolgot. t7 ~. ~. ~. ke.
és kicsit bizonytalanul kijelentet- J~ tLenÁ/~ - Hiszen ami azt illeti. .. - dör-
te. hogy úgy véli. már kész van.." " . " mögte a medvefejű Csipkeró
megszólalt a hangosan beszélőIlQP es Topp, o ket kis mesemono zsika, és így bukdácsolt a szó
a Városháza ablakából. III " innen is. onnan is.

- Halló. halló figyelem! A me- • resz Míg végül aztán valaki ki-
semanók azonnal jöjjenek a ta- _Úgy van! Börtönbe kell vetni őket! _ bökte. hogy ki tudna megbün-
nácsterembe! Uj mesét hozunk brummogta egy medvefejű disznó, aki tetni egy ilyen könnyes arcú. bűnbánó
forgalomba. és Tündéranyó szeretné az azt állította magáról. hogy ő Csipkerózsi- manócskát? Hiszen látszik a szeméből.

öreg manók véleményét kikérni ebben a ka. Csak a lábára kell nézni, és máris lát- hogy soha többi nem tesz rossz fát a tűz

dologban. Mivel nem lesz idejük a dél- hatják, róla. Valóban a lábai aprók re, vagyis izé... rossz kockát amesékbe.
utáni kockarakásra, ma este ismétlést voltak, és arany topánkásak, csak ép- Nem bizony. Mert azóta már iskolás
adnak az álmodó gyermekeknek. A teg- pen megfordítva jártak. manó lett, és betűket veteget Toppal
nap esti meséket viszik el hozzájuk az _ Micsoda maskara - kuncogott egy együtt.
álomtündérek. ravasz képű róka, de ő is csak addig, Nagyapó pedig szépen összerakta a

- De. hiszen ez borzasztó! - tördelte amíg meg nem súgták neki, hogya far- mesekockákat. és helyre állt újra a rend
kezét kétségbeesetten nagyanyó - MI ka helyén egy rőfös kolbász billeg, a de- Meseországban.
lesz most Tipp! Össze-vissza keverted a rek meg egy jókora boroshordó.
tegnap esti meséti Jaj, csak miért is en- - Ki tette ezt velünk? - sírdogált keser-
gedtem meg! vesen Hófehérke, mert neki két aranykül-

- Ne aggódj nagyanyó! - próbálta lős hintókerék forgott a lábai helyén.
megnyugtatni Tipp, de mintha már nem Manófalván már mindenki tudta,
lett volna olyan magabiztos a hangja, - hogy mi történt. Töprengő arccal to
Hidd el, nem lesz semmi baj! tyogtak az öreg manók, és egyre hajto-

- Bár igazad lenne! - sóhajtott nagy- gatták, miféle varázslat űz velünk ilyen
anyó, és titokban egy kicsit még re- tréfát?
ménykedett is. Hátha mégis valóban Nagyanyó ugyan meg tudta volna
olyan okos ez a gyerek. magyarázni, de annak most egyébre

Az éjszaka most is úgy kezdődött, volt gondja. Tipp, az a haszontalan, el
mint a többi, hogy leszállt az alkony, és ki- tűnt mintha a föld nyelte volna el. Tudta
gyulladtak az égen a csillaglámpások, már ő jól, hogy miféle galibát okozott.
megkocogtatták az ablakot az álom- Szegény öreg nagyanyó egyre csak
tündérek. Ilyenkor nagyapó kötényükbe kutatta, nevét kiáltozta. Bejárta érte
rakja az álomkockákat. és az esti szellő egész meseerdőt. Titokban abban re
halkan fújni kezdi az álom muzsikát. ménykedett, hogy talán nem derül ki,

A baj akkor kezdődött. mikor az első hogy mi történt.
gyerek felsírt az ágyban. és arról panasz- Hiszen. ha nem éppen Meseország
kodott aggódó anyukájának. hogy tig- ban laktak volna. talán így is történik. De
risfejű hamupipőkétlátott. itt nem kellett egyebet tenni, mint elő-

Azután már sorban követték egy- szólítani Tündér Terkát, akinek olyan cso
mást a borzasztó események. A gyere- dálatos varázstükre volt. hogy abban
kek sírtak. az álomtündérek ijedten mindent megláthatott. Azt is ami volt. azt
rejtegették a zagyva álomkockákat. is ami lesz.
melyekből a zagyva álmok eredtek. Mire Meg is pillantották benne nyomban
megjött a fürge lábú hajnal, a feje tete- Tippet. amint éppen szorgoskodik a me
jén állt az egész Meseország. Nem volt sekockákkal. Azután változott a kép. és
egyetlen épkézláb mesefigura. furcsa, előbukkantbelőle a manó könnymasza
sose látott szörnyek lepték el az utakat. tos arca.
és mindenki igyekezett Manófalvára. - Ő volt hát a bűnös! - ráncoita össze

- Meg kell büntetni a mesemanókat! - homlokát Tündéranyó. - Most mit csinál
kiáltotta egy háromlábú óriás. akinek a jak vele? Döntsétek el ti! - fordult az
feje helyén egy lyukas fazék csücsült. összekevert mesefigurákhoz.

19] 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep út 3.
'jiT/F: 66/386-614, 386-226

Értékesítésre ajánljuk:
Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Knapcsek Béla szöv. elnök
30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

GYOMAFARM Kft.
*'" *'"GAZDA ARUHAZ

A Penny Market mellett
06-66-386-359

GAZDABOLT
Apponyi u. 3 alatti telephelyén őszi kalászos vetőmag

vak, mütrágyák és fóliák nagyban értékesítése.
Információ: 06-30-9-854-756
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MÁRTüN CiÁI3üR

(Részlet az "Élők, holtak vallomása" c. kötetből)

BERNÓTHY BENEDEI<
HALÁLA

- lsten óvja Benedek úr! Majd holnap megkeresem. Úgyse
tudok senkivel elbeszélgetni. Üres a falu, alig nyolc család lakja
már.

- Hát c~k nézzen be atyám! - majd halkabban, inkább csak
magának dörmögve hozzátette - Csak aztán meg ne ijedjen!

A pap még áldást adott a lassan távolodóra, hogy ezek a
nyomasztó gondolatok távozzanak tőle és nyugodt legyen az éj
sza kája.

ReggeL jókor, zörgetett egy jobbágy legényke a parochia ab
lakán.

- János atya, Tisztelendő atyám!
- Csak nem a török jött? - szólt ki rekedt, álmos hangon a pá-

ter.
- Nem a török jött, hanem Benedek úr ment el. Meghúzha

tom a lelkét kísérő harangot?
1552.-ben, Szolnok eleste után, Jász Zsigmond megsegíté- - Húzd fiam! Hosszasan húzd! Hátha sokunknak húzod.

sére érkezett török szövetséges haderő egy csoportja Túron ál- Az Úr legyen irgalmas bírója! - ez utóbbit már Benedek úrnak
[omásozott. címezte.

Meg kellett érni ezt a szégyent is, hogy két éve a fele tize- János atya két gyermek ministráns kíséretében szentelt víz-
det át kellett adni Endríd urainak a török részére. zeL füstölővel ért a halottas házhoz. Néhány asszony

1562.-ben Túrt is elfoglalták. Ott is úr lett a pogány. Most gunnyasztott a földön fekvő koporsó előtt.

már tényleg a szomszédban van a veszedelem. Bernóthy Be- - Felöltöztették híveim!
nedek Fia, András készülődik is. Menye már az őszön elsze- - Nem kellett, így találtuk a koporsóban.
kerezett Erdélybe, hisz apja Both Mózes földjén, Turdán Még a bajusza is ki volt pederve. Keze így a szívén. Jobb
mégis csak biztonságosabb az élet, mint itt, hol egyik nap a ki- keze helyén kardja. A koporsó mellé néhány pénz volt leszór-
rály, a másikon a török császár osztja a parancsot. va.

Ha az utak felszáradnak, útra is kell a fiatal uraság. Apját János atya meghintette szenteltvízzel a halottat, majd kevés
is vinné, de Benedek úr nem akar menni. Itt van a temetőben, tömjént is tett a parázsra és megfüstölte, közben imába kezdett:
a templom szentélye mögött öt éve hűséges párja: Haranghy - Vimá,Byunk uromk lsten kegyilmét ez lél~~ért, hogy
Margit csak nem hagyhatja el hűtlenüL.. jorgusson V néki és kegyiggyen és bucsása mend V bűnét. Es

Mindszent havába fordult az év. Olyan vénasszonyok szsoboducha Ot ürdüg íldetvitűl és pukul kínzutujátúl és vezes
nyara volt. A Köröstől pár ölnyire sorakoztak Endríd házai. A se Ot paradisum nyugomabéli, és odjun néki
közelgő estében még kisebbre zsugorodtak az amúgy is apró münyhiurszágbelé utot és mend jovben részet. Es keásstuk
viskók. Körülvették félkörben a templomot és az azt koszorúzó urunkhuz hármul: Kyrje eleison.
temetőt. -Tegyétek rá testvéreim a koporsófedelet és vigyük temetni I

Bernóth Benedek a magát alig vonszoló János atyával kilé- Az egyik asszony, mikor már János atya elfordult, egy-egy
pett a templombóL mely bizony szegényes eklézsiáról tanús- pénzt helyezett Benedek úr szemére.
kodott. Patics falát zsindelytető fedte, de mivel az eső több Aztán néhány férfi vállára vette a koporsót és megindult
helyen becsurgott, szalmával foltozták meg. A szentély felöl vele a temetőbe. Előttük a pap lépegetett, aki könyörgő hangon
tíz ölnyire a Körös folyt. Csaknem mosta a falat. A nyolc öl énekelte.
széles és tizenkét öl hosszú toronytalan épület tényleg hatal- - Végy halál engümet,
masnak látszott a földbe vájt bogárhátú otthonok között. Előt- Eggyedüm illyen,
te fából eszkábált egyszeru harangláb állt, egyetlen jókora Maraggyum urodum,
bronz haranggal. l<ét világ féllyen!

A temető ösvényén haladtak csendesen beszélgetve. Job- Ó igoz Siemonnok
bára csak a páter magyarázgatott. Azonban elállt a szava, Bezzeg szavó ére;
amikor, mikor meglátta Haranghy Margit sírja hosszában ki- Én érzem ez bútürűt,
ásott új gödröt. Kit niha egíre...

- Benedek uram, miféle sír ez! A sír szélén még egy imát modnott a pap:
- Én ásattam atyám. Azért is volt olyan sürgős a gyónás, - Szerelmes barátaim, vimádjomuk ez szegíny ember

azért zavartam ilyen szokatlan idóoen. Itt az ideje. Ne kelljen Ií!kiért, kit Vr ez nopun, ez humus világ timnöcébűl mente, ez
kapkodni. nopun testét tümütjük, hogy Úr űt kegyilméhel Ábraám, Izsák,

- Az lsten útjai ismeretlenek. Azokat nem lehet tudni! Jákob kegyelmében helhezje, hugy bírságnop jutva mend Ű

- Tudni nem, de érezni igen. Tétessen feleségem mellé szentii és ünüttei küzikün jov felől jochtontia ileszje és tű

atyám. Harmincévi hűség után megérdemeljük, hogy egy- bennetük.
más mellett legyen végső nyugalmunk. A koporsó is kész A lebocsátott koporsóra dübörögve kezdett hullbi a föld.
van. Egy hete ?bban van az éjszakai nyughelyem. Mondjon Hát így adta át lelkét a Mennyek urának Bernóthy Benedek
értünk misét. Igy kívánt~ Margit mielőtt meghalt. Legyen uram, aki fiatalon részt vett a mohácsi csatában és jobbját ott
meg a végső kívánsága. Aldott jó feleség volt. A temetkezés- hagyta, és aki egyedül jött haza a csatából, pedig harminchá
be segítő parasztoknak is adjon, jut abbóL amit tisztelendősé- rom házból negyvenöten ültek lóra a király hívó szavára.
gednek adtam. Ne legyen szűkmarkú hozzájuk, amiért
kicipelnek, és elhantolnak. Jó, hogy eszembe jut, a kereszt is
ott van valahol a kamrában, azt is megácsoltam. Isten áldja
atyám!
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A Habsburg-ház európai megalapozója, Miksa német-római császár
mellett hűséoesen kitartott. Miközben cl reformáció terjedt, nem utolsó
sorban a hírhedt "búcsúcédulák" , a hittel való "üzletelés" miatt. Jakob
Fugger kitart a katolicizmus és a Habsburgok mellett (noha ez nemegy
szer anyagi veszteségeket is jelent számára. Annál inkább, mert az anya
ai veszteséoeken túl lelki megrázkódtatás is érte, mivel szűkebb

;okonsáoa kÖréből is többen a reformáció oldalára álltak. Nem élte már
meg, á~ sejtette életében felesége vonzaimát, aki halála után nem sokkal
egy református hitre tért, magánéletében és üzleti életében egyarán! "ve
télytársnak" számító férjet választottJ.Magányosan halt meg, gyen.n.ekei
nem voltak. A Fugger-birodalom unokaöccseire maradt. J<ozuluk
Anton, sikeresen folytatatta nagybátyja művét. ,

1525. december 30-án hajnali négy órakor örökre lehunyta szemet az
a férfiú, akinek... "neve és fivére i fiainak neve is ismert volt minden királyi
birodalomban és országban, még a pogányság köreiben is. Császárok, ki
rályok, fejedelmek és nagyurak küldtek hozzá követeket, a pápa kedves fi
aként üdvözölte és ölelte át, a bíborosok felálltak előtte. A világ minden
kereskedője tisztán látó férfiúnak nevezte, és a pogányok is csodálták. "Az
egész német birodalom ékessége volt" (282 old.) - 5ybille, az özvegy, "hét
héttel férje halála után, az evangélikus egyház szertartása szerint kötött
házasságot." (283 old.). Ennek kapcsán csupán csupán arra hívnám fel az
olvasó figyeimét, hogy a kötet bár elsősorban a dinasztia vállalkozásairól
szól, - s ettő! elválaszthatatlan a középkori történelem bonyolult esemé
nyeiről, mert hiszen a Fuggerek pápa, császár, királyválasztásokban is
benne voltak, pénzelték azokat... - e mellett szolgál a nagy dinasztia ma
gánéletének "intimitásaival" is.

így tárulnak fel előttünk a 15.-16. század üzletei, harcai, csatározásai
a leomagasabb "világformáló" tényezőktől a legkisebbekig...

Anton- az unokaöccs utód - eltanulta nagybátyjától mindazt, ami ta
nulható volt; folytatta a dinasztia üzleteit, sikeresen ... Kissé bátrabban
merészkedett - az Újvilág felfedezése révén - az ő korában már szélesebb
re terebélyesedett gyarmati-ruszerkereskedelembe, (olykor rajta vesztve),
mint nagybátyja tette...Eltanulta Jakobtól a "hírszerzés" művészetét is ...
Nem kis dolog abban a korban, amikor még csak lóvasúton, s gyalog vol
tak járhatók az utak. (A huszadik, század információs technikái, bravúrjai
még fel sem sejlettek.) A Fuggerek kiterjedt pontos "információ-há.lóza
tot" építettek ki ...S behálózták üzleteikkel, Jaktoraikkal" az akkor szamba
jöhető világot...

A kiadó, rendkívüli szép kiállításban bocsátotta az olvasók elé a köte
tet. A Fugger-ház családfáját is bemutatván és a Fugger konszem kiterje
désének térkép-vázlatát közölvén 1495-1525 között, valamint számos
korabeli metszetet is. Uakobról a legismertebb Fugger-ről Dürer festmé
nye a hiteles tanú.)

"Tanulságosnak" s érdekfeszítőnek jellemeztem a művet. Nos, való
ban az ... Jön az ősz. A mezőgazdasági munkák zöme lassul. Időt enged az
elmélyedő olvasásra - az idősebbeknek is ... A diákok szorgalmasabbjai
pedig tanulmányaik közé méltán besorolhatják - ismereteik bővítésére - e
kötetet.

Bizonyára "heuréka" élményként ér minden olvasót az a felismerés is,
amivel a szerző művét indítja, hogy t.i.: Négyszáz évvel ez előtt már
majdnem annyira átfog
ja-behálózza a vállalkozás, a
bankrendszer a világot, mint
napjainkban... mégis, he
lyes, jó elolvasni; lássuk mi
ként, hogyan!

qűNTER OqqER
Kortársunk. Németor

szágban élő és működő új
ságíró. Különös
érdeklődéssel fordul a rég
múlt és a gazdaságtörténet
felé. Ehhez komoly tanul
mányokat végez. Jelenleg is
mertetett műve előtt, szintén
az EVRÓPA I<önyvkiadó
jelentette meg a
BAi'JKKÁROI< c művét
1995-ben. (Nem tévedés,
Bankkárok; két k-val, mivel
nem egyszerűen a bankárok
tevékenységét, hanem a
bank károkat is tűzi toll-
hegyre.) .
M KONDOR VIKTORlA.
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EGY DIADALMAS
DINASZTIA

CjÜNTER,OCjqER. : ,
A FVCjCjEREK CSA~ZARI ES KIRALYI

BANJ<AROJ<
Fordította: Tihanyi Földeák Vera. EVRÓPA KÖNYVKIADÓ Bp.

1999.420 p.

Tanulságos, - s ugyanakkor - érdekfeszítően olvasmányos követni a
szerző (s a fordító) újabb és újabb információkat hordozó elegáns mon
datfűzései nyomán kibontakozó cselekményeket történéseket egy négy
évszázaddal ez előtti vállalkozó dinasztíáról. Egy dinasztiáról, amelynek
késői utódai a kastélyukba látogató szerzőt arról tájékoztatták, hogy "A
család már jó négyszáz éve csak a tőkéből él, fogyaszt, és nem gyarapít."
(18.old.J. Am a Fugger nemzetségnek kiterjedt birtokai vannak Német·
országban (a könyv megjelenése idején 1978-ban még NSZK) s palo·
ták, amelyeket a reneszánsz idején építettek s a németek
műemlékvédelmi gondozásában álltak s az egész nemzet büszkeségei ...

A mű erénye, hogy a sikeres vállalkozó FVqqER dinasztia, azaz
alapító, botladozó feltűnésétől vezet az igazi sikerekig. Nem hallgatja el
azok botlásait, tévedéseit "erkölcsi" szempontjaik s a "anyagi" érdekelt·
ségeik olykor feltűnő összeütközéseit sem. Művészet-pártolásainak dio
nasztiájuk fényét emelő felismeréseit. Korai "szociális érzékenységrő!";

ám tudatos "dinasztia-építő-alapozó" tevékenységéről vallanak a
"FVqqERE'''-házak létrehozásai is: 143 lakás, ahol "szegény sorsú", ám
"jó szándékú" polgártársak csekély bérleti díjért lakhatnak- máig -1519.
alapítási év áll a létesítmény homlokzatán ..." Ezzel az építészeti leg is har
monikus elővárosi településsel mindörökre beírta nevét a nemzet törté
nelem- és olvasókönyveibe" (216 old.)

Hol kezdődött! Míkorl Amikor Hans legidősebb fia az
Auosburgtól nem messze lévő Lech-parti kicsi qarben faluból
Au~sbur(Jba költözött. Takács volt. Jól házasodott egy céhmester leá
nyát vett~ eLAzért még csak három nemzedék multán kezdődött el a
Fuggerek fénykora.

Hans unokája I<akob már nagykereskedő lett; ám az ő gyermekei
lettek a Fl{gger-birodalom és gazdaság igazi megteremtőí, különösen a
második, vagy "gazdag" Jakob (1459-1525). A könyv nagy része a bő

merész vállalkozásairól, küzdelmeiről szól. S nem utolsó sorban azokról
a politikai küzdelmekről is, amelyek az ő korát és az ő tetteit is meghatá
rozták; sőt Jakob befolyását, meghatározó szerepét a császárság, pápaság,
s kisebb hűbérurak küzdelmeire. Ahogy a könyv alcíme jelzi "császári és
királyi bankár" volt s voltak még az örökösei is... Hitelezett számukra 
jelentős összegeket - politikai küzdelmeikhez, hatalmi előnyhöz juttatva
ezzel ..fenséges" adósait; olykor éppen az ő "guldenjei" révén győzelem

hez is. O!ykornyert, olykor vesztett eme - a világp9litikába is beavatko
zó, s azt befolyásoló - "üzletei" "hitelezései" révén. Am többnyire nyert, s
mivel kitűnő üzletember volt anyereségei felülmúlták a veszteségeit. A
hitelek zálogául földbirtokokat kapott; bányaművelési jogot, pl. Ma
gyarországon is. Thurzó Jánossal szövetségben aknázhatta ki magyaror
szági, felvidéki rézbányákat...A Thurzókka! késó'bb rokonai kapcsolatba
is került testvérei házassága révén...A besztercebányai kohói Euró
pa-szerte híresek voltak...
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Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a
közzététeIhez hozzájárulnak.

pzv. ARANYI LÁSZLÓNÉ
SZEKELY ZSUZSANNA, Mirhóháti
u.3-5-sz alatt élt. Július 31-én 83 éves korá
ban elhunyt. Temetése augusztus 4-én volt.
Gyás?:oliák: gondozói és ismerősei.

BIRO MAGDOLNA, aki a Bajcsy Zsi
linszky út 139. sz. alatt lakott, augusztus
ID-én 71 éves korában hosszú szenvedés
után megtért Teremtőjéhez. Temetése au
gusztus 16-án volt. Gyászolják: testvére,
testvére felesége és családja, rokonai és is
merősei.

BUKVÁNÉ BELLA MÁRIA, VI. ker.
474. számú házban élt. Július 28-án, 59 éves
korában, rövid szenvedés után elköltözött
az élők sorából. Temetése augusztus 3-án
volt. Gyászolják: férje, gyermekei és csa
ládjuk, rokonai és ismerősei.

CSERENYECZ VINCE, a Bánomkerti
út 22. sz- alatt lakott, augusztus 5-én 78

VÁROSUNK

éves korában, hosszú betegség utáp, au
gusztus 5-én magához szólította az Ur. Te
metése augusztus ID-én volt. Gyászolják:
felesége, rokonai és ismerősei.

DOMOKOS IMRE, aki a Katona József
utca 12-ben lakott, augusztus l3-án, 74 éves
korában, hosszas betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: élettársa,
két gyermeke és családjuk, a rokonság és az
ismerősök.

FARKAS MIHÁLYNÉ VALUSKA
ILONA, Baross u. 31. sz. alatt élt, augusztus
12-én 77 éves korában, rövid szenvedés
után az Örökkévalóságba költözött. Teme
tése augusztus 18-án volt. Gyászolják: fia,
leánya és családjai, a szomszédok, ismerő

sök.
FÁRI JÁNOSNÉ KÁLMÁN MARGIT,

aki a Zrínyi u.39-ben lakott, augusztus
l l-én 75 éves korában hosszú szenvedés
után augusztus ll-én elköltözött az élők so
rából. Gyászolják: férje, gyermekei és csa-
ládjuk, szomszédja, ismer,őse). ,

GYURICZA IMRENE OHEGYI
MÁRIA, aki a Blaha Lujza út 6. sz. alatt la
kott augusztus 4-én hosszas betegség után,
95 éves korában testét a földnek, lelkét az
Úrnak ajánlotta. Temetése augusztus 31-én
volt. Gyászolják gondozói, rokonai, isme-
rősei, barátai. ,

HUNYA MIKLOS, Akác u. 6. sz alatt
élt. Augusztus 4-én 73 éves korában, rövid
szenvedés után befejezte földi pályáját. Te
metése augusztus 9-én volt. Gyászolják: fe
lesége, gyermekei és családjuk, és a
rokonság. " ,

ruUSNE PAL ROZA, a Petőfi u. 60.
sz. alatt élt. Hosszú szenvedés után, 61 éves
korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetésére augusztus 13-án került sor.
Gyászolják két gyermeke és családjuk, a ro-
konság és az ismerősqk., ..

KALLAI BALAZSNE SZEKACS
JULIANNA, aki Losonci u.30-ban lakott,
augusztus 20-án, váratlanul, 71 éves korá
ban elragadta az élők sorából a haláL Teme
tése augusztus 25-én volt. Gyászolják: hat
gyermeke és családjuk, a rokonság és az is
merősök.

KUN LÁSZLÓ, Szőlőskert 24-ben élt,
amikor augusztus 3-án 50 éves korában vá
ratlanul befejezte földi pályáját. Temetése
augusztus 12-én volt. Gyászolják: felesége,
gyermekei, testvérei és családjuk, a rokon
ság és az ismerősök.
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MAGYAR LAJOS, Szondi utca 2. sz.
alatti lakós volt, augusztus l4-én, 88 éves
korában, hosszú betegség után megtért Te
remtőjéhez. Temetése augusztus 19-én
volt. GyászoUák: két gyermeke és Család
juk, a rokopság és <if ismerősö.k.

PUSKAS KAROLYNE BULA
ILONA, aki a Bartók utca l J-sz. alatt élt
augusztus 19-én, 67 éves korában, váratla
nul elhunyt. Temetése augusztus 24-én
volt. Gyászolják: férje, két gyermeke és
csal~djuk, a rokpnok és az ism.erősök ..

Ozv. SZUJO VENDELNE KOVACS
ETELKA, aki az Apponyi út 36. sz. alatt
élt, augusztus l 8-án rövid szenvedés után
az Örökkévalóságba költözött. Temetése
augusztus 23-án volt. Gyászolják: két
gyermeke és családjuk, a rokonok és az is
merősök.

ÚJHÁZI MIHÁLY, aki a Csillagos
utca 3. sz. alatt lakott július 27-én 88 éves
korában, rövid szenvedés után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése július
30-án volt. Gyászolják: testvére és család
ja, a rokonpk, i~merősök, jó barátok.

VARJU MARIA MAGDOLNA, aki a
Kossuth út. 49-ben élt, váratlanul 78 éves
korában augusztus l-én elköltözött az élők

sorából. Temetése augusztus l3-án volt.
Gyászolják: gyermekei, veje, menyei, uno
kái, a rokonság és az ismerősök.

VARGA ETELKA, a Bartók Béla út
31. sz. alatti lakos,július 29-én 69 éves ko
rában, váratlanu l elhunyt. Temetése au
gusztus 3-án volt. Gyászolják: Testvérei és
családjuk, a rokonok, szomszédok,jó bará
tok.

Özv. VALACH MIHÁLYNÉ BAGÓ
MARGIT, aki a Blaha Lujza út 6. sz. alatt
élt, váratlanul, július 30-án 73 éves korá
ban megtért Teremtőjéhez. Temetése au
gusztus 6-án volt. Gyászolják: gyermekei
és családjuk, a rokonság, az ismerősök, a jó
barátok.

Özv. WOLL MÁRTONNÉ WÁGNER
ZSUZSANNA, aki a Gyóni Géza utca J.
sz. alatt élt, augusztus 26-án, rövid szenve
dés után 96 éves korában magához szólí
totta a Mindenható. Temetése augusztus
17-én volt. Gyászolják: gyermekei, uno
kái, dédunokái, a rokonság és az ismerö
sök.

Békesség haló poraik.on,
fogadJ!! be őket az Ur

az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

C/PŐTALPBiLi3T
3Z0NDÁTÓL

NzsaltegJj!' ff. If
Tele/fot!· (66) 284-301

GYERMEKCIPŐKÉSZÍTÉS

Csikós János.

5502 Gyomaendrőd, !Zör út 3.

(Öregszólő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa I8-41-es méretig
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magolásán pontosan rajta van a felhasználás mennyisége és egyéb tudniva
ló.

Javasolni tudom az elmúlt év 1998. szeptemberi és októberi számunk
ban megjelenteket a must etjesztéséről, valamint az újborral összeftiggő te
endők elolvasását és az abban javasoltak betartását.

Jó tudni!
A hónalj hajtásokon második termésként későn beérő szőlőt Már

ton-szőlőnek nevezzük. (Márton napja november II-én van.) Az idén igen
sok Márton-szölö terem a sok csapadék miatt.

***
A meleg vízben feloldott borélesztöt öntsük a musthoz, de semmiféle

képpen ne keverjük össze.
***

Felkészülés a szőlő szüreteléséhez
Az elmúlt év öszén egy ismerősöm azt mondta, hogy még hagyom a sző

lőt a tőkén, had aszúsodjon. Csak a furmint, esetleg a hárslevelű aszúso
dik. A többi szőlő fajtáknál a bogyók savtartalma csökken, a szürke penész
elszaporodik, a minősége romlik, ha kelleténél tovább hagyjuk a tőkén.

***
Azt hiszem valamennyi kiskert tulajdonos, aki szőlőt is termeL megér

demli, különösen ebben a csapadékos esztendőben, - amikor sok zöldmun
ka, permetezés, talaj munka volt, - hogy jó, kellemes aromájú bort készítsen.
Én ehhez kívánok sok sikert, az új borral történő (képzeletbeli) koccintással,
továbbijó egészséget és felkészülést ajövő évi munkálatokra. Költőink sok
szor megénekelték a bor, a szüret ünnepeit, had idézzek olvasóink emléke
zetébe egyet a sok közül:

"Gondűző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondűző borocska mellett
Sors, hatalmad nevetem.

HUNYA ALAJOS

Kedves vásárlóim!

És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szivemet hol annyi kinnak
Skorpiói szaggaták.

Bor taníta húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor taníta elfeledni
Csalfa lányok, titeket."

Megérkeztek a
savanyító kerámia edények 1OJ 7,27,

és 30literesek.
Kaphatók még savanyúsógnak, cefrének

stb. hasznólható műanyag-hordók,

üstök, üstházak,
befözéshez üvegek, üvegtetök,

zománcozott és öntött edények,
kávéfözök,

bálakötözóK, fóliák.
szeptember hónapban ismét kötelező

a hörcsögirtós!
Itt kapható vizes falak kezeléséhez falszá

~'~~~~~I rító adalékanyag Vaporex C+M

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

06-66-386-274.

AG:ROJ
A:RUHAZ

Mielőtt a a szürethez hoz-
záfognánk, takarítsuk ki (me
szeljük ki) azt a helyiséget,
ahol erjedni fog a' must, illetve
ahol tároljuk a bort. Távolít
suk el azokat az anyagokat
(benzin, gázolaj stb.), vala
mint a zöldségféléket (káposz-
ta féJék), amelyeknek erős

szaguk van. UgY'lnis a hordó
átveszi az ilyen illatokat, és rr=========================~
ezáltal romlik a bor minősége. ..... AuquSZTUS U~Tól AUqUSZTUS 28~iq GYOMA bElTERÜlE

Érdemes a helyiségben ezért ajtó, ablak mellett, egy pár kénrudat elégehli, ,',' IÉN 16,0 MM CSApAdÉk ESETT.
mert ezáItaI a penészgombákat eIpusztí~ uk. l-2 nap múlva szeII őztes sük ~::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.::;
jól ki abortárlót.

Az üres hordókat tiszta vizzel mossuk ki, majd száradás után kénrúd-
dal kénezzük az ábra szerint. (3. sz. ábra, rajz)

Folyamatosan szerezzük be a szakboltokban az alábbi anyagokat:
- Kénrúd, a hordó, tárlóhelyiség kénezésére használjuk.
- Borkén, must, bor kénezésére a mikrobák elpusztítására, tisztításra

használjuk.
- Borélesztö, aktív, szárított élesztő, melyet a must erjedésének meg

inditásához használunk.
- Borkősav, a bor savtartalmának növelésére használjuk, különösen

akkor, ha csemegeszőlőt présel ünk. A csemegeszőlő savtartalma igen ke
vés (1literhez l grammot tegyünk).

- Deriton, a bor derítésére (tisztítására) használjuk. Borunk tiszta, tük- .,.
rös lesz.

- Kotyogó. Az erjedés vége felé tegyük a hordó nyilására a kotyogót,
mert ezáltal gázpárnát biztosítunk az újbor felett. Így megakadályozzuk a
bor érintkezését a levegővel. Továbbá az erjesztett bor 0,1-0,2
Malligand-fokokkal magasabb lesz.

-Mustfokmérö, 17 C .fokos mustmérés esetén megismerhe~ük a must
cukor fokát. melyet az augusztusi számunkban olvasottak szerint korrigál
hatunk. Ez az egyik legbiztosabb módja a szőlősgazda elképzelése szerint
történő borszeszfok (Malligand-fok) készítésének A fenti adalékok cso-
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fi kC2rC2sztvny nC2mzC2ti gondolat hírnökC2
VI. vvfolyam 10. szám * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 1999. októbC2r

1956. október 23.
Gyászos jubileum

A szemtanú megjegyzései

haza!" A tömeg azonnal átvette és a
Bem-szobornál már ezrek skandálták. A
bicskák is előkerültek, hogy a kommu
nista címert kivágják a magyar zászló
ból. Egyetértek Szilágyi Ferenc
professzor úrral, aki ezt a momentumot
tekintette a forradalom kiindulási pontjá
nak.

S ez már forradalom volt, közjogi ér
telemben is, mert az elnyomás jelvényeit
és az elnyomást okozók eltávolítását kö
vetelték. Hullottak az ötágú csillagok,
dőlt a Sztálin-szopor! Azután jöttek az
eroszok, hívták, vagy sem, nem tudom,
de jöttek. Ezzel vette k~zdetét a szabad

~l.a=r-J ság harc. Budapest szívében barikádok
emelkedtek. Eldördültek a fegyverek. ~s

Forradalom, ellenforradalom, felke- rohanva keresi a folyót, ahová be tud elkövetkezett november 4-ike.
lés, szabadságharc, avagy egy sajnála- csatlakozni, s így folyóvá erősödve meg- A szovjetek által nyakunkra ültetett
tos esemény? indul a félelmetes tenger felé. kormányellenforradalomnak nevezte a

Sokszor hallottuk ezek a szavakat, Október 23-án, reggel többszöri betil- nemzet szabadságharcát De mi is az el-
attól függöen, hogy milyen politikai beál- tás majd engedélyezés után az egyete- lenforradalom? "Forradalmi úton létre
litottságú volt éppen a nyilatkozó. Per- mi ifjúság, a fiatal munkásoktól hozott politikai vagy társadalmi rendszer
sze, voltak még közjogilag körül nem támogatva megindult, hogy nagyobb megdöntésére irányuló hatalmi törek
határolható megjegyzések, mint fasiszta szabadságot és több jogot követeljen az vés." Magyarul: forradalommal meg
csőcselék lázadása, horthisták és nyu- elnyomó hatalomtól. Minden irányból a szerzett hatalom forradalmi úton való
gatosok támadása a munkáshatalom el- Duna felé meneteit a daloló és vidám tö- megdöntse. Márpedig 1948-ban a kom
len. meg, felhőtlenül és bizakodva. Az egyik munisták választási csalással váltak a

Akik október 23-ikát a szemináriumi csoport Kossuth-nótákat dalolt, mások hatalom uraivá, ez pedig nem forrada
brosúrákból, vagy éppen a meghamisí- hívogatták a járdán integetőket, hogy lom!
tott történelem-könyvekből ismerhették "aki magyar közénk áll". Befejezésül: Magyarországon a
meg, hitelt adhattak egyik vagy másik ér- Magam is a járdáról léptem közéjük, kommunizmus soha nem vert volna gyö
telmezésnek, mert nem ismerték, nem haladtunk a Bem tér felé. Egyre meré- keret a szovjet szuronyok nélkül. Nem
ismerhették meg a valóságot szebb és célratörőbb volt a követelés, de zetárulást követtek el 48-ban és 56-ban

Az események sodrát talán csak úgy arra akkor még senki sem gondolt, hogy is azok, akik kiszolgáltatták az országot
tudnám érzékeltetni, ha egy hegyi patak- még ezen a napon vér fog hullani az ut- az idegen hatalomnak, s ezt magukról
hoz hasonlítom, amely kibuggyanva a cákon... lemosni sohasem tudják.
földből, megbújva az avar alatt, felszínre A menet skandálta, hogy "minden 1956. évfordulóján ezt soha ne feled-
tör és rohan a völgy felé, találkozva más nemzet katonája menjen saját hazájá- jük! Nem feledhetjük!
források vizével patakká duzzad, s már bal" Majd valaki elkiáltotta: "Ruszkik VASZKÓ ANDRÁS
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hogy miről döntött a képviselőtestület

szeptember 23 .-diki ülésén.
A közel egy éve működő testület talán

ezen az ülésen hozta az eddigi legfonto
sabb döntését. Jelen volt mind a 19 képvi
selő. A polgármester beszámolóját 42
napirendi pont követte.

A legfontosabb döntés, és egyben
rendkívül felelősségteljes, az "IPARI
PARK" cím pályázat benyújtására vo
natkozott. Divatos fogalom, de mit is ta
kar? A jövő területgazdálkodása, az
önkormányzatoknak . nagy lehetősége,

hogy ezáltal javítsanak a helyi munkaellá
tottságon, hogy megállítsák a vidéken az
elnéptelenedési folyamatot, hogy vonzzák
a befektetőket. Az országban 75-en már
elnyerték ezt a cimet, ebből 51 már el
kezdte a "betelepítést", és 20 már szolgál
tatást is nyújt. A szolgáltatás az, ami az
ipartelep fölé emeli az ipari parkot. Ha a
városunk pályázata nyer, akkor van remé
nyünk arra, hogy az elkövetkező években
a város népesség megtartó ereje nő, és
nem vándorol el a lakosság, visszajönnek
a tanult emberek, hiszen lesz munkalehe
tőség. De ehhez nagyon sok feladat előtt

állunk. A pályázat a GYOMASZOLG Kft
színeiben kerül beadásra, ennek elsősor

ban gazdaságossági okai vannak. Az "Ipa
ri Park " cím elnyerése esetén az azt
igénybevevőkjelentőshelyi adó (iparűzé

si, építményadó) kedvezményben is része
sülhetnek, erről is megszületett a döntés.

Döntött a testület a Kondoros úti
"Öregszőlői kerékpárút" építésében is,
ez a beruházás cca. 24,3 millióba kerül,
amiből pályázaton nyert pénz 15,8 illó fo
rint, a többit, 8,5-milliót a város állja.

A városban egységes lesz az idősek

otthonában az egyszeri beköltözési hoz
zájárulás összege. Az emelt szintű ellátás
csak az egyszeri hozzájárulás teljes össze-

gének megfizetése zatot Bárkai Zsolt részére a testület fenn-
után vehető igénybe. tartja.
Az egyágyas szoba, Az Önkormányzat saját tulajdonú és a
önálló vizesblokkal vitatott területek földhaszonbérlői a ha

700 ezer forint, az egyágyas szoba közös szonbér elengedését kérték vízkár miatt. A
(ma'<.. 2 fő) vizesblokkal 600 ezer forint, a testület 50%-ra mérsékelte - anélkül, hogy
kétágyas szoba vizesblokkal 500 ezer fo- meggyőződött volna arról, hogy nevezet
riritba kerül. A Blaha úti építkezés és fel- tek az FVM által adott vízkárenyhítési le
újítás befejezési ideje: a jövő év hetőséggel éltek - a biztosító által
áprilisában lesz. elfogadott százalékban meghatározott ho-

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola zamkiesésen felül megmaradt hozam ki
tanulói létszáma 82 fővel, a kollégiumban esésre jutó haszonbér üsszegét.
lakók létszáma 116 fővel nőtt az előző tan- Ismét költözik a Vöröskereszt Terü
évhez képest. Az önkormányzatnak meg leti Szervezete a Fő út 3. sz. alatti orvosi
kell hitelezni a normatív támogatást mint- ügyelet melletti két lakásba. Jelképes
egy II millió forint értékben, és a sertés- összegért kerül a szervezet tulajdonába az
farm építését 5,4 millió forint értékben, épület.
december 3 L-ig. Ugyancsak jóváhagyta a A Rózsahegyi Kálmán Általános Is
testület ezen iskola fenntartásának "fel- kola és a Bethlen Gábor Szakképző Is
ajánlását" az FVM részére. kola beszámolóját a testület elfogadta. A

Nagy vita közepette kerülteldöntésre a polgármester köszönetét fejezte ki mind
város labdarúgó csapatainak támogatása. két iskola vezetőinek és tantestületének az
Az érvek és ellenérvek ütköztetése végül egyre nehezedő anyagi körülmények kö
is azt a döntést hozta, hogy a Barátság SE zött végzett eredményes munkájukért,
2 millió, a Gyoma FC 1 millió támoga- amelyet a tanulók versenyeken elért helye
tást kap. Az endrődi pályán az atlétikai zései is reprezentál nak. .
pálya rendbetételéhez a Rózsahegyi Isko- Az önkormányzat benyújtotta tagfel
la l millió forint támogatást kap, a munkát vételi kéreimét a Helyi Önkéntes Tűzoltó

még ez évben meg kell csinálni. Egyesületbe. (Az egyesület közgyűlése a
A Német Kisebbségi Önkormányzat belépést elfogadta.)

az evangélikus egyház kertjében emlék- A hivatal hatósági osztály munkájáról
táblát helyez el a II. Világháború utáni de- készített részletes beszámolót Tímárné
portálások áldozatinak. A Testület a Binges Irén osztályvezető. Az osztály
költségek 50%-át, de legfeljebb munkájáért elismerését fejezte ki a testü
100,000.-forinttal támogatja az elképze- let, hiszen a lakosság megelégedésére vég-
lést. zik munkájukat.

Pályázati felhívás ingatlanok értéke- Lemondott a testület a Kirendeltség Fő

sítésére: A Gyomai Piactér árkádsor, Rá- utca 2. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elő

kóczi út 19 volt zeneiskola, Kocsorhegyi vásárlási jogáról, Dr. Koleszár József és az
volt iskola, valamint a Hősök út 60/1., Anipharma Kft. javára.
Kacsóh Pongrác út 4. sz. alatti három szo- Az 1999 évi költségvetés I. félévi tel
bás lakásokra. Feltételek: a Polgármesteri jesítéséről szóló beszámolót a testület el
Hivatalban 1000-1000 forintért megvásá- fogadta azzal a könyvvizsgálói elfogadási
rolhatók. javaslattal, me ly szerint: "az előterjeszté-

December 31-ig a Vízműsori beépítet- sek szakmailag megalapozottak, példaér
len terület értékesítésére vonatkozó pályá- tékű, ahogyan az évközi heJyzetrőI

tájékoztatják a ,Képyisel.ő-testületet." ,
CSASZARNE GYURiCZA EVA

Gazdagítsuk értékeinkkel a Tájházat!
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek az otthoná

ban a falu múltjáról, a nép éle~vel kapcsolatban írások, régi
tankönyvek, vagy bármilyen tárgy van, és már nincs szüksé
ge rá, adományozza a TÁJHÁZ-nak.

Köszönettel
SZONDA ISTVÁN

KÖSZÖNET NYILVÁNíTÁS
Akinek jelent valamit hozzátartozójának sírja.
Varjú Lajos és neje Sóczó Margit ismét iskola példáját

mutatta a megholtak iránti tiszteletnek. Az endrődi

Szarvasvégi Temetőben 28 méter kerítést csináltattak, a kis
és nagy kaput új oszlopokkal látták el. A kerítés környékét
megtisztították. Az egész város jóérzésű lakóinak nevében
köszönjükl

TISZTÚJ ITÁS A
TÜZOLTÓEGYESÜLETBEN

A város Önkéntes Tűzoltó Egye·
sületének rendkívüli közgyUJésén,
szeptember 24-én elnökké választot·
ták ismét Dinya Lászlót, parancsnok·
ká ismét Tímár Vincét, a vezetó'ség
tagjai továbbá Farkasinszki Sándor,
Gyuricza lajos, és az Önkormányzat
képviseletében Valach Béla.

Az ellenörzo Bizottság tagjai:
Mraucsik lajos, Hanyecz lászló, az
Ön ko rmá nyzat részérOl Császá rné
Gyuricza Éva.
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HELYESBÍTÉS
Múlt havi számunk 147. oldalán közölt írás "Adatok a

gyomai reformát).ls gyüle,kezet lelkészeiről" címmel szer
zője CS. SZABO ISTVAN. A vers íróját sem közöltük,
míndkettőértszíves elnézésüket kérj~k. ,Tehát a vers címe:
",Egy zsoltáros pap", írója: Dr. KATO JOZSEF. Egyébként
O gyomai ügyvéd, író, költő volt, utca is van elnevezve
róla. Reméljük még lapunkban bővebben megemlékezhe
tünk a költőről.

ENORŐOIEK TALÁLKOZÓJA!

Október 16.-án Budapesten, a SZÁMALK oktatótermé
ben (>$1. Ker. Etele út ..68.) 11 óra.~or kezdődik az
ENDRODlEK BARÁTI KORE EGYESULET találkozója,
melynek napirendje:

Titkári beszámoló
A Jelölő Bizottság javaslattétele
Az új elnök megválasztása.
A találkozót a szervezők ebéddel kötik össze, melynek

ára 600 forint lesz. Az ebédelési szándékot bejelenteni lehet
október 12-ig. Budapesten Tímár Imréné1326-7567 sz. tele
fonon, Gyomaendrőd és környékbeliek Császárné Gyuricza
Évánál 66-386-323. sz. telefonon.

Kérjük, hogy aki csak teheti - szerte az országban - rész
vételével tüntesse ki a találkozót.

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

TEMETŐI BUSZ-JÁRAT INDUL
A lakosság kérésére első alkalommal október 3-án, ezt követő

en minden vasárnap, utoljára október 31-én, az endrődi Központi
Temetőbe autóbusz-járat indul.

Menetrend: Szabadság tér 7.5D-től indul és minden állomáson
megáll, külön még az endrődi gyógyszertár előtt is. A temetőbő!

9.1 O-kor indul vissza.

ÉLET A CIGÁNY KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Amióta birtokba vehettük Közösségi Házunkat, azóta az élet meg
pezsdült a közösségen belül, fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen
jönnek hozzánk. Erről szeretnénk pár sorban tájékoztatást adni:

Augusztus 16-17 én ruhaosztás volt, ahol közel 50 fő (köztük
gyermekek is, akik nagy élvezettel keresgéltek az otthon maradt kis
testvéreknek) talált magának nyári és teli ruházatot. Aruhákat a Váro
si Családsegítő Központ jóvoltából válogathatták. A ruhaosztásban
részt vettek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai is.

Augusztus 27-én a Tini-Club-ban a nagyobb gyermekek szóra
koztak, búcsúztak a nyári szünidőtől.

Augusztus 30-án a nyugdíjasok megalapították a Nyugdíjas
Club-ot.

Szeptember 4-én 6-és 10 évesek részére játszónapot szerveztünk,
ahol rajzolhattak, színezhettek, és bábot készíthettek a gyermekek.
Kezdetben csupán 10-12-én jöttek a házba, de a jó hangulatban felol
dódtak és már a legközelebbi találkozóról érdeklődtek. Néhányuk itt
hagyták "műveiket", hogy kitűzzük a falra. A kellékeket a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat biztosította. A felügyeletben a családsegítő

sök is részt vettek. Köszönjük segítségüket. Reméljük, megismerik,
hogy működik ez a Ház, és megszeretik!

Nem volt tehát hiábavaló e ház létrehozása! Igyekszünk, hogy mi
nél jobb programokat készítsünk a gyermekek és felnőttek részére,
hogy mindenki, aki ide eljön, jól érezze magát.

UHRJN pALNÉ
közössé~ej[esz/ö
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Búcsú
Máríanosztrán

Régi hagyomány
az, hogy a helybeli
katolikusok,
endrődiek, gyomai
ak, hunyaiak, - akik
csak tehetik - elláto
gatnak a Kisasszony
napi búcs~ra

Márianosztrára. Igy
történt ez szeptember
l2-én is, amikor a
hajnali órában Hüse
József atya áldásával
elindultunk, autó
busszal
Márianosztrára. Út
közben szebbnél
szebb Mária-éneke
ket énekeltünk, ró
zsafűzért

imádkoztunk. A dél
előtti órákban érkeztünk meg. Még a fiataloknak is, nemcsak az
idősebbeknek, igazi "kálvária" volt felkapaszkodni a hegyre, ahol a
fájdalmas Szűzanya tiszteletére emelt kápolna volt. A kápolna előtt

a hegyről lefelé néző Golgota állt. A hegy tetején álló kőoltár volt
az ünnepi szentmise színhelye, melyre a kis kápolna harangja hívta
a híveket. Egy atya meg is jegyezte, hogy ez a harangszó a kisha
rang évi háromszori megszólásának egyike volt. A szentmisét Jó
zsef atya pálos rendi házfőnök, s egyben a falu plébánosa
celebrálta.

Délután a falu templomában tettünk látogatást, amikoris az
egyik pálos atya elmesélte a templom és az egykori kolostor törté
netét, mely utóbbi még ma is börtön. Majd a délutáni litániával feje
ződött be zarándok utunk. Hazafelé ugyancsak lélekben
feltöltődve, szent énekkel, imádkozással töltöttük a hos!,zú utat.

SZECSI ZSOLT

OKTÓBERI KÖNYVTÁRI NAPOK

A Rózsahegyi Könyvtárban október 11-30.

A könyvtári napok ideje alatt csökkentett díjakkal várjuk
Kedves Olvasóinkat! Aki ez idő alatt lép a tagok sorába, tagsági
díj fizetése nélkül teheti ezt meg. Minden új olvasónk sze
rény meglepetésben részesül.

Várjuk azokat is, akiknél olyan könyv van, amelynek köl
csönzési határideje lejért. Régi tartozásaikat késedelmi díj nél
kül rendezhetik.

A könyvtári napok ideje alatt videokazetták kö!csönzése fél
áron: 50 Ft/db történik. A videotéka állományában kitűnő mű

vészfilmek mellett természetről szóló ismeretterjesztő filmeket,
valamint a kötelező és ajánlott olvasmányok filmes adaptációi
nak széles választékát ajánljuk figyelmükbe.

A Magyar Millennium és Centenárium előkészítésére létre
hozott városi bizottság a könyvtári napok ideje alatt tartja soron
következő megbeszélését az endrődi könyvtárban.

Kisiskolások korrepetálását, versenyre felké
szítését vállalom a megszokott otthoni környezetben
is. Tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek fo
lyamatosan segítek. Speciális fejlesztés. Sok-sok tü
relem.

Tel.: 285-719



VfÍRosotiK 1999. október

cs. SZABÓ ISTVAN

TelefoV\: 06-20-9-367-514 Vo.9Y
06-60-610-180. FAX: 06-66-386-896.

Közl..iletekV\ek; mo.9óv\ személyekV\ek teljes
kÖf"IA építőipo.f"i mtAV\kók vé9zését vóllo.ljo.

90. f"oV\cióvo.l ,

Az ÉPFé-
építőipCH"i-szoki pcu.... i-vóllo.l kozós

TERVEZÉSTÓL A
KULCSÁTADÁSJC\!

1882. Felelete Kovács István... röpiratára a halotthamvasztás ellen.
(Mezötúr 1894.) SZámtalan templomszentelési, síremIékavató , orgo
naFelavató prédikációk, ágendák, és prédikációk melyek nyomtatásban
is megjelentel<. Dombi Lajos: Garzó Gyula emlékezete (életútja, bú
csúztató beszéd - 1912. Gyoma)

A jelenlegi. most is látható református egyházi épületek, a temp
lom mai képe, kertje, a hajdani református iskolai épületek mind-mind
Garzó Gyula munkásságának nagyobb emlékezetét őrzik. Kner Izidor
így ír mindezekról

"Igazi nagy ember után nagy csomó nyomok maradnak, amelye
ken eltörölhetetlen impressiumát hagyja a többnyire hálátlan utókorra
maga után. Szép ember volt. Nagy ember és sorsa egy nagy község
sorsának intézését adta kezére: hát hiú ember volt. Az emberi hiúság
olyan mint a gyermeki pajkosság. Mi anélkül a gyermek? Egy tunya.
vagy lusta senki. aki tól legfölebb az elfogult szülők remélnek még vala
mit. Garzó Gyula hiúsága abban keresett érvényesülést, hogy a gyomai
egyházból minta erkölcsi testületet alkotott."

Garzó Gyula odahagyta díszes tanári tanszékét s elfoglalta a gyo
mai lelkészi állást s itt egy nádviskó fogadta... de hozzáfogott építkez
ni. Egy idő után megismétlődötta kecskeméti-nagykőrősi díszes török
szultán kaftánja meséje (ki ne ismemé Jókai török pasáját...) az egyházi
építkezésekhez szabódtak egy emberöltőnyiidőn át a köz- és magán
építkezések Gyomán... "minden a díszes kaftánhoz szabódott". írja
Kner Izidor. A sok épftkezés némi költségtöbblete okozott. ami termé
szetszerúleg reakciót szült. S kezdtél< l<il<ezdeni, gyenge. gyáva, naiv
módon... ahogy ez manapság is lenni szol<ütt. "Egy szép reggelen kóc
madzagra erősftett kovácsolt vaskeresztet lelt ajtaja előtt, félkiló súly
ban és harmadméteres nagyságban. A dekrétum sem hiányzott
mellóle... agyonverunk, ha még építesz.... stb, ezt ő kutyába se vette."
Az esperesi hivatalt visszautasftotta, mondván, nem méltó rá, holott
várható-vélhetőpüspökévé predestinálta ezen egyházkeruletnek nagy
papi tudása, intelligenciája, krisztusi emberszeretete, és minden em
bertársának emberi gyengeségével való türelmessége, elnézése és fő

ként sZámolni tudása.
Látszólag kóból épített Garzó Gyula egy emberöltőnát, de a lelkie

ket mívelte vele leginkább. Neki mindegy volt ki merrefelé veti a ke
resztet, avagy egyátalán azt vetett-e, hanem minden embert a szerint
tisztelt. becsült és kezelt. hogy mint ember mennyire érdemelte ki nála
a megbecsülést. Itt e sivár falusi helyen minden egyházi viskó palotává
fejlődöttalatta és azt sem bánta, hogy a maltert az ő népszerűségéból

keverték hozzá és abban lelte elégtételét, hogy a falu népe ezután for
málódott lassan-lassan s tünedeztek anádviskók, szaporodtak a palo
ták, úgy a köz. mint a magánkézen lévő portál<on.

Gyászjelentésén olvashatjuk; ..ref. lelkipásztor, a Békés-Bánáti Egy
házmegye és a Ttsztántúli Egyházkerület tanácsbírája, zsinati képvise
lő, Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának, Gyoma Község
Képviselőtestületének tagja, Egyházmegyei Tanügyi Bizottság Elnö
ke... "

A gyomai öreg temetóbeli sfrját már 1982-ben sem találtam
meg...Az általa öntetett negyedik 40 mázsás nagyharangot, a Garzó
harangot meg elvitte az első nagy háború...

új kenyér ize, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ..
lsten áldjon! Te légy végső álmunk
s ivadékainkba szebb Jövő!

TímJrMJté
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GARZÓ GYULA (1839-1908)

Garzó Gyula harminchét esztendőn át volt a gyomai református
gyülekezet lelkipásztora, a község vezetője, arculatának Formálója.
kulturális életének alakítója. példamutatója, .. templomrenováló" , is
kolaépítő...s még sorolhatnánk sZámtalan emberformáló, közösség
alakító. példamutató közéleti tetteit.

1839. május 23-án született Kecskeméten és Gyomán tért meg az
Úrhoz 1908. augusztus I 4-én. Kecskeméten kezdte meg tanulmá
nyait, itt nevell<edett édesapja Garzó István jómódú városi paraszt
polgár szigorú, reFormátus - puritán - erkölcsű család házában. A
gimnáziumot Nagykőrösönés Sopronban végezte, a teológiát Sop
ronban és Pesten hallgatta, majd nevelősködésután 1861 decembe
rében losonci I<áplán és segédtanár, 1863 áprilisában nagymarosi
helyettes lelkész, négy hónap múlva pesti káplán, ez év végén gyönki
gimnáziumi tanár, majd 1871-ben gyomai lelkész lett. A budapesti
első zsinat póttagja, a másodiknak rendes tagja volt. Magvas cikkei
jelentek meg egyházi lapokban, beszédei folyóiratokban. Szerkesz
tette a Gyakorlati Bibliamagyarázatokat (1881-1897) és ezt Kner Izi
dor hathatós támogatásával Gyomán adta ki. A sorozatban; I.
Királyok. Prédikátor könyvét. Abdiás. Haggeus próféciáit, Cselekede
tek könyvét. Júdás levelét őmaga magyarázta. További munkái: Em
lékirat ref. templomtér ügyében (Békéscsaba 1879.) Péter és Pál
Földmívesek beszélgetése a nazarénusok szerencsétlen tévelygései
Felett. (Békéscsaba 1880.) A nazarénussal folytatott gyomai harc
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyclved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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minket. Mint az szomjú szarvas... Későbbiek során megjelenik az udvari szerelem eszme
rendszere is, pl.: Mondják jövendölők, Csak búbánat, Hogy Júliára találék. Harci vitézség ről,

avégek dicséretéről szól: Vitézek{ mi lehet eszéles föld feleli szebb dolog avégeknél. .. Vité
zek karjokkal...

Október 21. 1878. Nyíregyháza. KRÚDY GYULA (1933. május 12. Budapest) író,
hírlapíró. Egyéni életformája a bohémság. Ezért kereste a mulató helyeket. jrásművészeté·

nek hangját elsősorban ez a légkör adta meg, kiegészítve a nyírségi{ szepességi élményei
veI. Művei: Üres a fészek{ Ifjúság{ Az aranybánya. Akésőbbiek során regényeinek hőseil

saját képmására formája. Ez által eljutott alteregójának a Szinbádnak megtemetéséig. Re
gényei: Szinbád utazásai{ Avörös postakocsi.

Október 21. 1764. Nagyabony. (Pozsony vármegye) BIHARI JÁNOS (1827. április
26. Pest) Zeneszerző, amagyar verbunkos zene akeze alalt válik igazán reprezentóns nem
zeti{ magyar muzsikává. Bejárta az ország csaknem minden városát társaival. Kuruc dalo
kat, népies{ illetve népdalokat játszottak. 1822-ben Liszt Ferenc is hallgatta zenéjüket.

Október 22.1822. Mezőberény. ORLAY PETRICS SOMA (1880. június 5. Pest) Fes
tő. Részt vett a szabadságharcban{ Guyon seregében{ mesebesült. Tanulmányait 1850·ben
Münchenben{ Kaulbach mellett folytatta. 1851-ben alkotta meg a II. Lajos c. képével{ a Mű

egylet kiállításán szerepelt. Később anyagi okok mial1 Nürnberget érintve h'aza jön. De egy
évi debreceni tartózkodás után ismét külföldön Bécsben találjuk. 1853-ban létrehozza az
Állandó Műtárlatot. Bábásk~dik az 1861 V. 15-én létrejött Magyar I(épzőművészeti Társulat
megalakulása körüt melynek igazgatásági tagja lesi. Neves arcképfestő híresebb alkotásai:
Petőfi Sándor apja, Petőfi Sándor anyja Hrúz Mária, aszabadságharc szinte minden táborno
káról készített arcképet. Vallásos tárgyú művei közül említhefjük: III. Endre lánya Erzsébet
zárdába lép címűt. Illusztrációi közül pedig aJános vitéz első kiadásának címlapját{ a Bolond
Istókhoz aikatolI képeit. Aligha lehetne képeiből válogatnunk, pl. 1879.ben megalkotta Hu
nyadi László és Czillei, 1861-ből Kun László udvara, 1860-ból Perényiné a mohácsi csata
után összeszedi a halottakat, 1870-ből Szent István keresztelése{ s aligha tudnónk számot
adni a mintegy 196 ismert alkotásairól.

Október 23. A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ÉVFORDULÓJA. NEMZETI ÜNNEPÜNK

Október 24. 1882. Siófok. KÁLMÁN IMRE (1953. aktóber 24. Párizs) Opereltszerző.

Első nagyoperett sikere a Tatárjárás bemutatója a Vígszínházban 1908. február n-ben
volt. 1938-ig 8écsben{ 1940-től 45 ig az USA·ban, majd l945-től haláláig Párizsban éli.
Operettjei: Csárdáskirálynő, Cigányprímás{ Bajadér, Morico grófnő, Cirkusz hercegnő,

Mounmartrou'i ibolya. Műveit az életkedv{ dallamosság jellemezte.
Október 27. 1759. Érsemlyén. KAZINCZY FERENC [1831. augusztus 23.

Széphalom) íróI költő{ szerkesztő. Életének legfőbb célja amagyar nyelv megúiítása volt. Li
rai művei közül ódái, dalai jelentősek. Verses kötetével{ melyet Sárospatakon készített, kor
társai haragját vívta ki, címe: Tövisek és virágok.

Október 27. 1880. Budapest. HATVANY LAJOS (1961. június 12. 8udapesl) író, kri
tikus{ irodalomtörténész. Szépirodalmi művei éles kritikával a magyar polgárságról és to·
vábbi fejlődéséről szólnak. l 947-től a budapesti egyetem bölcsészkarán tanított.

Október 29.1894. Gyoma. GYOMAI IMRE (1962. február 27. Pórizs) íróI költő új
ságíró. Kezdetben idehaza volt újságíró 1924-ig{ majd Franciaországban az egyik sajtó mun
katársa volt. Verseskötete: Haláltábor. Regénye: Az úi kenyér.

Október 31. TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP

".~ éVFORbuLóK DAPCÁRA
~ 1999. PJ..IDŐSEK NEMZETKÖZI ÉVE

Október l. ZENEI VILÁGNAP
Október 1. 1894. Endréd. (Endrőd) HUNYA

ISTVÁN (1987. óprilis 25. Budapest) író, újság
szerkesztő. 1945 után a Dózsa Népe c. hetilap szer·
kesztője, 1958-tól a Mezőgazdasági Dolgozók
Szakszervezetének elnöke. Művei: Kubikosok,
Emelt fővel (önéletrajzi írás).

Október l. 1899. Budapest. BÁRDOS LAJOS
(1986. november 16. Budapest) Zeneszerző, kar·
nagy, Zenekritikus. ATanítóképző, majd a Zene

művészeti Főiskola tanára. 1942-62 közt a Mátyás templom zenei vezetője. Megszervezte
az Éneklő Ifjúság mozgaimát. Vegyes karok részére sak művet írt. PI. Népdalkórusok l-IV fü
zet. Tavábbá egynemű karok részére kiadta a "Kicsinyek kórusa" c. műveket I-III. Kiadvá
nyai továbbá: 101 magyar népdal, Gyöngyvirág népdalgyűjtemény.

Október 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Október 4.1570. (Nagy) Várad. PÁZMÁNY PÉTER (1637. március 19. Pozsony) íróI

esztergomi érsek. Művei a magyar nyelv diadalát jelentették az egyházi prózai irodalom
ban. Nyelvezetének szerkezete, sokrétű stílusa követendő hagyományt jelentell hosszú idő

re. Életének főbb állomásai: 1583. -Kolozsvár, jezsuita kollégium{ 1588. Krakkó és Jaroslav,
1590. Bécs. (III volt az akkori jezsuita tudamányasság és képzés fellegvára.) 1614/15
Róma. 1632. Esztergomi érsek. Több kötetre rúgó munkáiból alig emelhefünk ki néhányat:
Özvegyek és árvák könyörgéseI Lelki pásztorainkért{ Az Anyaszentegyház{ Miben vagyan
gyökere és fandamentoma a kereszténységben támadt egyenetlenségnek... sa "Prédikáci
W' -nak hatalmas gyűjteménye.

Október 6. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Október 9. POSTAI VILÁGNAP
Október l O. AlELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
Október 14. 1827. Zala (Somogy m.) ZICHY MIHÁLY (1906. február 29. Oroszor

szág) Festő. Hamvait hazahozták és a Műcsarnokban ünnepélyesen ravatalazták fel.
1874-79 közölI Párizsban alkot. Festményeiben az elnyomafás és az önkény elleni tiltako·
zás erkölcsi mondanivalóát jullatja kifejezésre. Művei közül néhányat említhetünk: Luther{
Orgia{ Arombolás géniuszának diadala, Szalgalegény, Samogyi legény{ ...

Október 15. A LÁTÁSSÉRÜlTEK NEMZETKÖZI NAPJA. A FEHÉR BOT
NEMZETKÖZI NAPJA.

Október 16. ÉlELMEZÉSI VILÁGNAP
Október 16. 1711. Csallóköz. HADIK ANDRÁS (1790. március 12. Bécs) Lovassági

tábornak{ emlékiratíró. Emlékirata: Erdély gazdasági és politikai helyzete. Bukovinai szé
kely községek őrzik a nevét. (PI. Hadikfalva)

Október 18. 1894. Budapest. DÉRY TIBOR (1977. augusztus 18. Budapest) író. Ama
gyar társadalomról nyújt műveivel mélyebb betekintést. Abefeiezetlen mondat c. művében,
melyben anagypolgárság és amunkásság világát mutatja be. AII. Világháború utáni Alvilági
iátékok c. novellafüzérében az elbeszélő modern irodalom stílusát ismerheti meg az olvasó.
Drámai művei: Tanúk, IIIhon{ Tükör. Elbeszéléseiben a sztálinizmus bűneire{ hazugságaira
emlékeztet. További munkái: Akét nővért Simon Menyhért születése.

Október 20. 1554. Zólyom. BALASSI BÁLINT (1594. május 30. Esztergom] Költő{

drámaíró. Vallásos költészete nem sokban különbözik agyülekezeti énekek től. PI. Áldj meg

MINDENT EGY HELYEN,

A~~~o?n~ő~~~Y~~Nj'~
(TeleFon: 66/386-611).·r

Kaphatók:
-Festékek, lakkok, ecsetek,

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

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ
J

Az ablak
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MŰANYAGAJTÓK,
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MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,
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OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI
I. péntek: Lisieux-i Kis Szent Teréz
2. szombat: Szent Örzőangyalok
4. hétfő: Assisi Szent Ferenc
6. szerda: Szent Brúnó
7. csütörtök: Rózsafuzér királynője

8. péntek: Magyarok Nagyasszonya
15. péntek: Avilai Nagy Szent Teréz
J 8. hétfő: Szent Lukács evangélista
23. szombat: Kapisztrán Szent János áldozópap
24. vasárnap: A szegedi székesegyház felszentelése
25. hétfő: Boldog Mór püspök
28. csütörtök: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostol

Mindennap il11ádko~~uk ~ Úr imádságát, a Miatyánkot. Hogy job
ban megértsük./olytaljuk a iv!iatyánk magyar~alál, a Katolikus Egyhá~
KQleki~musábó/:

Ill. "Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is"

Atyánk akarata, hogy .,minden ember üdvözüljön és az igazság is
meretére jusson" (l Tim 2.3-4). "Türelemmel viseltetik, mert nem akar
ja, hogy valaki is elvesszen" (2 Pt 3.9). A minden más parancsot
összefoglaló parancsa, me ly akaratát kimondja nekünk, az, hogy .,sze
ressük egymást. ahogy ő szeretett minket" (Jn 13,34).

"Tudtunkra adta akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott
jóságos tervet (...), hogy Krisztusban, mint Főben újraegyesít mindent
(... ). Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget, annak végzéséből, aki
mindent szabad elhatározása szerint tesz" (Ef 1,9-11). Azt kérjük állan
dóan, hogy ez a jóságos terv valósuljon meg teljesen úgy a földön, mint
ahogy már megvalósult a mennyben.

Az Atya akarata tökéletesen egyszer s mindenkorra Krisztusban és
Kriszt\ls emberi akarata által teUesedett be. A világba lépve így szólt Jé
zus: "Ime, eljövök Istenem. hogy megtegye(T1 a te akaratodat" (Zsid
10,7, ZSOI140,7). Egyedül Jézus mondhatja: "En mindig azt cselekszem,
ami neki tetszik" (Jn 8,29). Vérrd verejtékezésekor mondott imájában
teljesen beleegyezik ebbe az akaratba: "de ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tied!" (Lk 22,42) Jézus ezért "áldozta föl magát bűnein

kért Istenünk és Atyánk rendelése szerint" (Gal 1,4). "E szerint az akarat
szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra
megszentelődtünk" (Zsíd 10, 10).

Jézus "annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedel
mességet tanult'· (Zsid 5.8). Mennyivel inkább mi, teremtmények és bű

nösök, akik benne Isten fogadott fiai lettünk. Azt kérjük a mi Atyánktól,
hogy akaratunkat egyesitse Fia akaratával, hogy teljesitsük az ő akaratát,
üdvösségtervét a világ életéért. Mi erre teljességgel képtelenek vagyunk,
de Jézussal egyesülve és a Szentlelkének erejével át tudjuk nekí adni
akaratunkat és választani tudjuk azt, amit az ő Fia mindig is választott:
tenni azt, ami az Atyának tetszik.

Krisztushoz kapcsolódva egy lélekké lehetünk vele és ezáltal teljesi
teni tudjuk akaratát, úgy, hogy az olyan tökéletes lesz a földön, mint a
mennyben.

Nézzétek csak, hogyan tanít minket Jézus Krisztus az alázatosságra,
amikor elénk tárja, hogyerényünk nem csupán a mi erőlködésünktől

fUgg, hanem az Isten kegyelmétől. Itt azt parancsolja minden hívőnek,

aki imádkozik, hogy ezt egyetemesen kérje az egész föld számára, mert
nem így szólt: .,Iegyen meg a te akaratod" bennem, vagy tibennetek, ha
nem "a földön", hogy a tévely legyen kiűzve és az igazság uralkodjék
rajta, a bűn legyen lerontva és az erény virágozzék rajta. A föld ne külön
bözzék a menny től.

Az imában képesek vagyunk "felismerni, mi az Isten akarata" (Róm
12,2, Ef5, 17) és elnyerni "az állhatatosságot, hogy lsten akaratát teljesit
sük" (Zsid 10,36). Jézus arra tanít minket, hogy nem szavak által me
gyünk be a mennyek országába, hanem "ha megtesszük Atyja akaratát,
aki a mennyekben van" (Mt 7,21).

1999. október

OKTÓBERI MISEREND

Endrőd

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

8-kor. Októberi rózsafuzér minden este 5 órakor,.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
október IO-én, és 24-án, vasárnap fél 12-kor.

Hunya
Vasámapokon: délelőtt IO-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenkénris,

este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár

napra. Október hétköznapjain fél 5-kor rózsaftizér.

Gyoma
Vasámapokon IO-kor, hétköznapokon 17 órakor. Az esti mise

után rózsafuzér.

"Aki teljesíti akaratát azt lsten meghallgatja" (Jn 9,31). Ez az Egy
ház imájának az ereje, amelyet az ő Urának nevében mond. főleg az Eu
charisztia ünneplésekor közösségben a legsze(ltebb Istenanyával és a
minden szentekkel. akik "kedvesek" voltak az Urnak. mert nem akartak
mást csak az ő akaratát

Az igazság megsértése nélkül ezeket a szavakat: "legyen meg a te
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is" még igy is értelmezhe[jük,
legyen meg a te akaratod úgy az Egyházban, mint a mi Urunk Jézus
Krisztusban. úgy a Mennyasszonyban. akit ő eljegyzett magának. mint a
Jegyesben. aki beteljesítette az Atya akaratát

Egyházi segítség a belvízkárosultaknak

Ahogy előző számunkban közzétettük, a gyomaendrődi bel
vízkárosultak gondján-baján igyekszik a katolikus egyház segíte
ni. Templomainkban két alkalommal is országos gyűjtést

tartottunk. A befolyt összeget a Magyar Karitász szétosztotta. A
gyomaendrőd í Szent Imre Plébánia két és félmillió forintot kapott
a belvízkárosultak megsegítésére.

Ad hoc szakértő bizottság alakult, mely a kéreImeket egyen
ként megvizsgálta, a helyszíni károkat megszemlélve döntött, és
szavazta meg a pénz szétosztását. Három család új lakás vásáriá
sát segítette elő, míg több mint tíz családi ház felújításához nyúj
tott segítséget.

A megsegítettek nevében is köszönjük a kedves hívek
együttérzését, és nagylelkű adományait.

Milyen lesz az új
hunyai templom?

Ehhez hasonló. Kiss Ágoston
szegedi tervezómérnöh hapott
megbízatást a Püspölú Bi
zottság véleménye é:.lapj án az
új hunyai templom megterve
zésére. A mérnöh már dolgo
zJz, az elólzészületeh fc:ynalz.

Az oldalt összeállította: Iványi László plébános
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év a kereszlénysé8 n88)' ünnepe, hisz Jézus kéLezredik szülelésd
ünnepeUük. s kereszlény államisá8unk, 6zenllslván me8koronázásá
nak, ezer éves ma8}'ar múlLunknak ezer éves évFordulójál "De vajon
lesz-e jövőnk?" lelle Fel a kérdést., majd a pápa szavaival válaszolL
rá: "M88)'arorszá6nak csak ú8)' lesz jövője, mondoLLa ll. János PáJ
pápa, ha a családok az é1el szolÓálatába állnak, s az iskolákban az
orszá8 kereszlény h88)'ományainak LiszLeletére és me8újíLására ne
velik a fialalokal"

liivaLkozoLL 6zenL IsLván királyunkra, aki nemcsak n88)' államférfi,
hanem példaérléhí családapa is volt., majd í8}' FolytalLa:

,,/\ki a löbb minl ezeréves lörlénelem során FelhalmozódolL ke
reszlény érlékekel nem foóadja el, az bűnL kövel el népe ellen Az
nem mélló arra. hqry m~ál Islván ulódjakénl m88)'arnak nevezze,
merl8}'en8íLi nemzelél A kereszlénysé8 nem divaLcikk, hanem élel
Forma kell. h08)' !eóYen. OrszáÓépílő Islván királyunk LudLa, hoóY a
királyt nem a korona, avezelől nem astálusz és nem a kinevezés le
szi, hanem elhivalollsá8a, hile, erkölcse, másokérl vállal l áldozala
emeli föl."

Majd a Lanulókhoz szóll me8emlékezve azokról, akiknek a hábo
rú, a lermészeLi csapások kövelkezlében az iskola jelenlelle a me
nedéket., a béke, a ludás, a szerelel kicsiny sziÓelél és iOl'
fo~lLa: "Qé8en azl mondták az iskolára, h08}' ALMA MATm, v88)'is
tápláló anya. I8en az iskola olyan, minl az édesanyánk: aki mindi8 vár
minket., aki me8óv az
árló Óonosz haLalom
lól, aki nem iszonyodik
lőlünk, amikor esel1e8
mások me8Velnek és
elLaszíLanak minket., aki
azl akarja, hqry Löb
bek le8)'Ünk. Az iskola
LeháL i~en tápláló
anya, óvó édesanyá
Lok szerelne lenni.
Adni szerelnénk nek
lek ludást., hilet., Lisz
Lasá80t., hiszen
ezekből ma oly kevés
van e hazában."

Az ünnepsé8el is
mél a óYermekek sza
valaLai zárták, amelyet
a jelenlévők na& lel
széssel F08adLak.

C6. f.

VÁROSUNK

Már h88)'0mányosnak mondhaló
a 6zenl Gellérl Katolikus Iskola
évnyiló ünnepsé8e, me~re ma már
e8)'re több diák és szülő jön, hi
szen ebben a lanévben indul el a
Felső la8ozat., v88)'is az ötödik osz
tály lanítása. Me8haló 8}'önyörűsé8

voll lálni a sok-sok Fehérbe/Feke
lébe, Fehérbe/sölélkékbe, ün
neplőbe öllözöll kis diákol Az
első sorokban az újak, a kicsik szo
ron8lak, ize8lek-moz08lak minden
új voll körülöllük. An88)'obbak már
komoly halározollsá&Sal F08lallák
e! he!yeikel Jól eső zsibonÓás
velle körül az aulát., aminek csak a
csen8ő, a haranÓ szava veleLL vé-

8eL
A szenLmiséL Iványi László plébános úr ce!ebrálla.
Utána Kiss Pálné voll i8az8aló áladla liarmalh Józsefnek, az is

kola új ióaz8alójának az iskola ..kulcsál", majd bejelenLeLle a 8}'er
mekeknek, h08}' ő nem búcsúzik, hisz lovábbra is közöllük marad. Az
új i8azÓaló és a 8}'ermekek virá8csokorral köszönlék meó Kiss
Pálné eddiÓi munkássá8ál A plébános pedi8 e8}' é8ő 8}'erLyál
adoll át., ezekke! a szavakkal:

"A óYerekek óYertyál8)'Újlollak, és Jézus oltáráná! helyezlék eL
Nemcsak ők 8)'Újlollak óYertyál Ida néni is. Ped~óÓusi élelében
n88)'0n sokszor, újból és újból. III az iskolánkban is. néóY éwel ez
előll óYertyál 8)'Újloll A ludás fényét., a hil Fényét., a ped~ó8iai

bölcsessé8 Fényél Ez a ped~ó8iai bölcsessé8 leli van szerelel
lel, me~ sokszor kedves, és nyájas, anyai és apai - és isleni szere
Lelel sU8ároz, de sokszor kemény, és szi80rú is. A keménysé8 és
szi8o,rúsáÓ is - bár pillanalnyil~ kellemeUen - de n88)'0n szüksé
Óes. Elelünkhöz hozzálarlozik a rend és a Fe8}'elem - csak í8}' lehel
eredményesen dolÓozni, és Fejlődni Azok a közössé8ek, és inléz
mények, (akár kicsi, akár n88)') ahol ez nincs me& előbb-ulóbb le
épülnek, el8}'en8ülnek, lönkremennek.

Amikor mosL me8köszönöm né8}'évi ióaz8aLói munkáját., azl ké
rem, hoóY erejéhez mérLen lovábbra is se8ílsen minket.,lovábbra is

éÓesse óYertyájál
6zenl ])ernál

szavaival adom ál
ezl a óYertyát., és
kérem: 'Csak lán
80U, és vilá6ilsl'lI

Ezek uLán az is
kola diákjai kedves
versekkel köszön
löllék a jelenlévő

kel
Majd liarmalh

József ióazóaló úr
lépell a szószékre.
Üdvözöl le a me8ie
lenleket., diákokal
és szülőket., a meÓ
hívoll vendéÓekeL
])evezelőjében em
lékezlelell arra,
h08}' a kéLezredik

1999. október
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MÁRTON GÁBOR

,
ORVOSI TANACSOK

ŐSl/-TÉLI BETEGSÉGEI<

Közeleg a tél, megjött az ősz, és saj
nos ismét várhatóak az őszi-téli beteg
ségek.

Mit tehetünk, hogyan védekezünk,
hogyan előzzük meg betegségeinket?

Először is ismernünk kell szerveze
tünk teherbíró képességét, hangulatun
kat. Mert bizony a rövid fényszegény
nappalok után hosszú téli esték, éjsza
kák, esetleg spórolás miatti rossz vilá

gítás is befolyásolhatja hangulatunkat. Jön a téli depresszió, amit
elsősorban is a fényhiány okoz nagyon sok embernek. Legna
gyobb téli ellenségünk az influenza és a hozzá hasonló lefolyású
vírusbetegségek. Mint tudjuk az influenza vírus által előidézett

járványos betegség. A beteg orr-torokváladéka és az abban levő

kórokozók cseppfe11őzéssel, ritkábban közvetlen érintkezéssel,
esetleg használati tárgyak közvetitésével jutnak az egészséges
ember nyálkahártyájára. Gyakran szellőztessünka lakásban, kü
lönösen ott, ahol egy meleg helyiségben többen tartózkodnak. Ha
náthás, köhögös családtag van, akkor ez alapvető követelmény! A
tüsszenéssel, a köhögéssel hihetetlen sok vírust, baktériumot ürí
tünk ki a környezetünkre, ezek kis vízcseppecskékben üldögélve
úszkálnak a levegőben közöttünk. Ez a cseppfertőzés. Öltözzünk
rétegesen. Vegyük mindig f)gyelembe a mindenkori kinti és la
kásban lévő hőmérsékletet. Igy lehet a legkönnyebben alkalmaz
kodni az időjárás változásaihoz.

Szedjünk sok C vitamint, vagy fogyasszunk friss gyümölcsöt
(ez nehéz ügy!), sok savanyú káposztát, mert ez elérhetöbb. Az
idősebbeknek javas lom a Béres-cseppek rendszeres fogyaspását.

Dr. FRANKO KAROLY

KENDŐlENGETÉSA NyÁR UTÁN

Látod, látod! Csak el kell menni.
Kár volt bennünket így hitegetni.
A lomb csak dísz, mely leng a szélben,
míg lehullik sárgán, letépve.

Magunkra hagysz. Szorongunk, félünk.
Fáradtan, sunyin, ha hátranézünk,
lessük, jön-e már az Ősz,
ez a beteges, sápadt ismerős.

Jön már. Botorkál, aprókat lépve,
Öreges, sápadt, soványaképe,
s nekünk menni kell fázón elébe,
ráboruini jégkeblére.

Még egynéhányszor visszanézünk.
Csupán lassan, kimérten lépünk,
mert félünk, hogy a bús enyészet
ránk ragasztja a sárga mérget

Hátra intünk. Az Ősz nem látja.
Hályogszemű, és rossz a lába.
De itt van már. Elé vonulunk,
és hódolón reá borulunk

MARTON GABOR

, "
HAJRA BARATSAG!

Augusztus 28. Megszerezte első NB. II-es győzelmét a csapat.
Barátság -Jászberény 2: l. 500 néző, Játékvezető: Máritz.
Nagy iramú, küzdelmes, végig izgalmas mérkőzés volt. Alaposan meg küzdött a

győzelemért a helyzeteit jobban kihasználá Barátság. Az első részben avendégek vol
tak fölényben, de a jál zárá hazai védelem hárított. Fordulás után feljött a Barátság{ és
jelentős előnyt szerzett, melyet a vendégek rendre ledolgoztak. Elszánt küzdelem folyt
a győztes gólért. Avendégek akarását oizonyítja a két sárga lap és a két kiállítás.

Kránika:
26. percben Mester remekül húz el aszélen. Akifutó kapust is elfektette{ így az őr

nékül maradt kapuba gurított. 1:0
50. percben a két csapat Molnár-ja összecsapott a kapunk előtt. Móritz bíró túl szi

gorúan ll-est ítélt. Abbál Marics egyenlített.
65. percben ismét Mester remekelt a szélen, majd a felfutó Lipták elé tálalt{ aki a

sarokba vágta a három pontot érő gólt. 2: 1.
Jók: KoIIár{ labos, Mester{ Up ták, Diczkó.

NB.III. Gyoma: Balfonya 1:2.

Szeptember 5. Borsod Volán - Barátság l: l
Az alaposan megszervezett védelmünk s főleg a remek napot kifogó Kollár kapus

remek teljesítménye megérdemelten hozta haza az l pontot. Anépszerű /lUbalf{ Upták
döntő szerepet vállalt az eredmény alakulásában.

NBIII. Gyoma -Algyő 2:2

Szeptember 11. Barátság - Kiskőrös 0:0
Alistavezető kemény küzdelem végén csak egy pontot vihetett haza. Remekelt a

hazai védelem. Tamás igazi játékmester volt. Ajátékban egyenrangúak küzdelme folyt{
és igazságos az eredmény. Jók: Nagy M.{ Molnár{ Bócsik, Kollár.

NB.III. Dömsöd - Gyoma FC 3:0.

Szeptember 19. Rákospalata Barátság 5:1300 néző.
Jól Kezdődött a mérkőzés. Csapatunk több helyzetet dolgozott ki. Megérdemelten

jutalfak avezetéshez a25. percben: Molnár nagyszerű indítását akiugró Mester 14 mé
terről védhetetlenül a bal sarokba vágta. Aszünet után a Barátság visszaesett. Ahazai
ak támadtak többet{ ők irányították a játékot. Ajobb eredmény is lehetett volna{ ha a
3:1es állásnál a76 percben Diczkó nem hibázza el a ll-est. Areményt vesztett csapat
tragédiáia{ hogy az utolsó három percben kaptunk további két gólt. Igy alakult ki az
5: l-es eredmény. Ahazaiak győzelme megédemelt volt a gólerős Bozsik játékának kö
szönhetően.

Atabella állása: 13. Barátság 7 l 3 3 5: II 6

NB:III. Gyoma -Jamina 1:2.
Tabella állása: lS. Gyoma 7 l l 5 8:20 4

*:k* *** ***

Országos futóverseny

Szeptember 18-án az endrődi Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola 61 tanulója Vaszkán
Gábor testnevelő ianár vezetésével résztvett a Békéscsabán megrendezelf V. SAMSUNG
utcai futófesztiválon{ mely egyben országos versen yis volt. Rekord számú induló vett
részt: 7820-an vágtak neki a távnak. 12 éves korig 1000 m-t{ 12 éves kor felett 4,200
métert tettek meg az indu lók.

Szép sikerként számolhatunk be arról hogy a vidéki iskolák versenyében az
endőrdi iskola III. helyezést ért el. A(sapatbáf ~imagaslóan jó eredménnyel büszkélked
hetett a4)00 méteres távon MAKAR TAMAS 15 éves tanuló, aki hatodikként ért a
célbal s őt csupán hivatásos versenyzők előzték meg\ Ő az, aki részt vett a millenniumi
béke utáson is (augusztusi számunk,132.old.) őt Követték néhány perc múlva Ifj.
JAK US IMRE 13 éves{ majd aEG~EDI Z~OLT 14 éves tanulók.

Békéscsabai színekben futott VARFI PETER is a4)00 méteres távon{ aki a nyári
Balaton-átúszási versenyen bravúros eredményt ért el (ugyancsak aug.sz.133.old.] s
most a uSzárazföldön/l is bizonyított.

Gratulálunk a fiúknak a szép sikerhez. Csak így tovább!
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150 &ve már allnal<. fiogy egyászos nap
ró{az egész világon, fio[ csa/(magyar é( meg
emféf<.§zi/( 'Ezt tesszü/(most mi isJefidézve e
véres nap eseményeit.

:Miután (jJattfiyányit Lai6ach6ó( O/iJó6er hatodi/(án minda tizenfiánnon vég-
O{mütz6e vittél<. fio[ a haditörvényszé/( néhány refiajtottá/(a hafáfos ítéfetet. 1(isst, Sweideft, Lá
évi 6örtönre, majd Schwazen6erg miniszterdnö/( zárt, (])essewjfyt a vármi/(ara/(ai /(apujátó[j066ra
feffifCJására fiafá[ra ítéüé/( egyútta[azon6an f<.§- a sánco/(6an wtté/( agyon, s estig úgy fiagytá/(
gyefemre ajánfottá/( - s fiogy a császár ne fegyen öf<.§t, temetetfen.;4zutánasánco/(6anástá/(efhoü
lijnytefen megf<.§gydmezni nekj - (jJudára szá{{ítot- testeif<.§t.)I tö66it az újaradi út másodi/(húfjátó[
tál<. hogy Jfaynau járfiasson d vefe szem6en. Így 6a[ra esö térségen várta a 6itó: egysorjá6an f?jfen
történ aztán, hogy 1(omárom átaáásának.napján, cet.
0/iJó6er 5-én /(öté[ áüafi hafá[ra ítéfté/( lJ3atthyá- pöften6erg nyitotta meg asort, 'Töröl<. Lafiner,
nyi Lajos minisztere[nö/(öt.)I vád: "miniszterdnö- 1(nezics, Nagy, Leiningen, )luficfi, (])amjanicfz
kj minöségé6en a pragmatica sanctio /(ötefélijne/( foEytatták.s 'TJécsry ref<.§sztette 6e.
megtágítására, s az a{/(g tmány felforgatására tö- - Jfodie mihi, cras ti6i

'
(:Ma nef<.§m, ho[nap ne-

ref<.§dett, majdefnö0égéne/(megszúntévefaföfks- f<.§dJ /(iáüotta 6af(jinaijüfé6e Nagy Sándor
w/( /(özé á{ü, fefJYCJeres effená[fásra 6UZdított, a - Odafönn igazságosa66an ítHlle/(majdföwt-
fefoszratott országByufés6en részt vett, s ezzef a tün/(- voü Leiningen 6úcsú szava.
forrada[mi pártot erösítette, támogatta. "'M.ég ez - ;4zt (üttem utofsó feszel<. kj mindig efsö vo[
éjjda 6örtöll~enfeECJágta ereit, s szívén is véres se- tam a csatá6an! ifjen a fiaza! - dörgé (])amjanicfi.
6ef<.§t ejtett. Igy némi orvosi 6eavat/(ozássa[mégis 'Ezef<.§t aszava/(atjegyeztefdaz ak./(ori l{Jóni/(ás.
lijpessé tettél<. hogy or<.;ó6er {wtoái/(án, saját fá- (])e a vérengzésne/( még nem voü vége. OkJó6er
6án á[fjon 6a/(ói efé. ,,'Efjen a fiaza! )I[fez Jáger l

" 25-én wttél(fö6e 1(aziczy Lajos tá60mo/(ot, 'Fe
vort utofsó szava, s vadászokJö6e és SZl11m [ötté/( rencnel<. a kjÜönekJiát s 1850. január 19-én (jás
'M.agyarország egyi/(fegnagy066fiát. pár Lajos tá60mo/( zárta 6e a vértanúR. sorát.

Vgyanaz nap )lraáon tizenhárom vértanúja Pitlijty qyura tá6omo/(ot váifogságra ítéÜél<.
fett a magyar sza6adság ügyéne/()I haditörCJény- qaa[ :Mifijós tá6omo/(ot 6etegen vitték. Pestre, s
szé/( szeptem6er 21-én 1(iss 'Emöt gotyóra, Len/(ry János tá60rllO/(csa/(azza[ f<.§rürte efa ti
Vécsryt 6itóra, 26-án pedig SchwedefJózsefet go- zenfiárom sorsát, fiogya ra6ság6an megté6oEyodva
Eyóra, Pöüen6erg 'Emöt, (])amjanicfiot, gróf fiunyt d 1850. fe6ruár 7-én..
Leinillgen-'Tlf/ester6urg 1(ároEyt, Lafiner qyörgyöt, )lrad"CJárá6an összesen 16 fiadvezért végeztek.
}Iuficli Lajost, (])esse'wjfy }Irisztidet, 1(nézics 1(á- kj, tizenegyet /(ötHfe( ötöt goEyóva[ 464 fogoEy
ro Eyt, Nagy Sándor Józsefet, qáspár )lnárást és k.özüf 400-at váifogságra vetettel<. ezek. /(özüf
LázárrrJi{most 6itóra ítéüé/( OkJó6er5-én reggd8 183-at "CJas6a71.
óra/(gr kjhiráetté/(a J[aynautófmegerösített ítéfe- PesteT! az Vjépiilet6en mu/(öáö fiaáitörCJény
tet, azza[a módosítássa( fiogy ())esse'wjfyt és Lá- szé/(o/iJó6er 10-én Csányi Lászfó és 6áró Jeszená/(
zárt goEyóra, qáspárt pedig 12 évi 6örtönre János, o/iJó6er 20-án Woroniesz/(y :Miciszfáv ez
"f<.§gydmeztéf('. LenR.ry megöriiü a 6örtön6en s ez redes, 0/iJó6er 24-én Csernus :Manó, 6áró Perényi
mentette meg a 6itótó[ Zsigmoná és Szacsvay Imre végezté/(éfetüf<.§t az

ak.asztófán. 49 a/(asztás, 65 fö6ewvés, összesen

Thorma János: Kilenc aradi vértanú kivégeztetése (kép:Pannon enciklopédia)-----.-

114 fijvégzés tanúsítja a gyözöf( dűfzét, mefy
effen 'Európána/t egy szava sem vort' 36-an
"in effiBie"Úeflijpesen)jutotta/taf(asztóJára.

'Ewször történt :Magyarországon erre
k.árhoztattaf(egyföpapot, 6áró lJ3émer Lászfó

nagyváradi piispöfiJit, míg rR...ók.a József Csanáái
piispö/tfzeEyettesse[ együtt fiúszévi "CJáifogságra
"f<.§gyefmeztél('. Leonovics József egri érsef<.§t és
Jef(fflfa[ussy Vincze szepesi piispökjt méÜóságuk;
tó[ megfosztva, osztrák. f(o [os to roR.6a számúz/é/(
J{orvátli :MifiáEy Csanádz püspökjt pedig jdlijpe
sen a/tasztottáijö[

}I pesti Vjépüfet, O[mütz, Josefstadt, 1(U/
stein, 7Tieresienstadt, 1(önigracz, :Munf(ács, 1(0
márom, )lrad, Pétervárad, qyura-'Fejérvár és
Nagy-Sze6en 6örtönei6en magyar pofitik.ai ra60/t
csörgették. fáneaik.at. 1765 ítéfet nyomta a csaw
dofisLt s az efrettentés pofitik.ája :Magyarországra
so fia nem Juliezedett nagyo66 sú{Eya( mint a sza
6atfságfiare részeseire.

)'l másfH &v aratt vívott csatá6an 7623 ma
gyar, a románol<. szer6ekJajgyúwfeténe/tpedig fiu
szonnégyezer magyar fett az á[áozata.

:Most, amik.or ismét e[fieEyezzüR./(gszorúink.at
az aradi fiösö/temféR.muvénH emféR.ezzünR.a 150
évvef ezefötti gyászos eseményeli.Je, idézzül(fd a
szózatfefejtfietet[en sorait:

"fu nem fefiet, fiogy annyi szív hiá6a onta vért,
S annyi hú f<.§6ef szaf(adt meg a fionért '
;4z nem feliet, liogy ész, erö, s oEy szent afisLrat
J{iá6a sorCJadozzanaf(egy át00úEy aratt."

Vgy véfjül<. szép gesztus a román /(gmlánytó(
hogy a Ceausescu rémura[ma aratt pincé6e tett
"araái vértanul(' szo60rcsoportja ismét méüó fieEy
re f<.§rü[!ietjlrad városá6an.

Császár 'Ferenc
{JldatainR.at az 1898-6an megjefellt ,.)1 ma

gyar nemzet története" címú sorozat X kjteté6ö[
mentettü!U

l-
I
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ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÚL...

Baromra támaszkodó

sa meg furulyáját. És megszólalt a pász
torok muzsikája ... A Nagy Magyar Al
föld üzenetét hozta ide ebbe a kis
terembe, ahol áhítatos csöndben hall
gattuk. Hallgattuk a furulyaszót... hall
gattuk a mezóKön, réteken elsuhanó
szél zúgását, a madarak dalát, a Körös
csobogását, hallgattuk a furulyaszót ...
Majd ismét Nagy Imre állt a terem köze
pére felszólítva az egybegyülteker,
hogy énekeljenek. És ami még nem tör
tént meg ilyen alkalmakkor, a megnyi
tóra érkezett hallgatóság e I kezdett
dalolni: "Elindulram szép hazámbúl, hí
res kis Magyarországbúl, Visszanéztem
félutambúl, szememból a könny kicsor
du!..." És következtek egymás után a
szebbnél szebb dallamok. És énekelt a
nagy számú közönség, akik közt nagy
örömünkre ott voltak a polgármester, a
jegyző, az alpolgármester urak is. Folyr
az ének; Megyen már a hajnalcsillag,
Kis kút, kerekes kút van az udvarom
ban, Ennek a szép barna lánynak, L;ttod
édesanyám, látod édesanyám ...

A nóta elhalkult, az éneklés véget
ért, s a meghatottságtól szólni csak las
san, csendesen tudó Endrődi Bella Já
nos lépett a hallgatóság elé.

"Tisztelt közönségi
Kérem, legyenek elnézól<, ha meg

hatottságom, és a magyar él6beszéd
ben való gyakorlatlanságom miatt a
most rám bízott feladatnak nem tehetek
úgy eleget, ahogy szeretném. Az én fel
adatom most az lenne, hogy fesrménye
imról szóljak. Megtehetem, hiszen
szakmámba vág, noha eleddig mások
beszéltek helyettem a verniszázsokon.

szomorú sorsa a vidék
Magyarországának, hogy felneveli, kita
nítatja, de megtartani nem tudja a tanult
emberfól"et. Így nem marad más, mint a
várakozás a hazatérólue. Várni, és szere
tettel fogadni óKet. Talán így alakult ki és
vált hagyománnyá avendégszeretetünk.
Örömmel tölti el szívemet, hogy ilyen
szép számmal itt vagyunk Bella Jánost
köszönteni, műveit meghallgatni, és fest- fll::;,.,.""""......
ményeiben gyönyörködni. A ránk váró
élményt előre köszönöm Endrődi Bella I-....I-.;".... ~~.--... iill

Jánosnak, s a kiállítást megnyitom."
A továbbiakban Tímár Sarolta mondta

el Bella János néhány versét, amit a kö
zönség nagy tetszéssel fogadott.

Majd, a nem is olyan régen
Gyomaendrőd díszpolgári címmel kitün
tetett, nyugdíjas tanár, Márton Gábor
szólt a megjelentekhez. Mondanivalóját
néhány versidézettel vezette be, utalt a
tehetséggel gazdagon megáldott Bella
családra, majd a művész megjelent mun
káiról szólt:

"Első verses kötete aSZOLITAS
NAPJA c. 1992-ben jelent meg. 1992-94
között született költeményeit a SZÁZ
VERS c. kötet tartalmazza. Harmadik kö
tete a most bemutatott VERSES NAPLÓ
1995-98-ban írt versek válogatása. 42 éve
ír verseket Az évek nem szürkítették el a
költőt. Felelevenednek az emlékek. Mes
ter-kézzel végzi munkáját. Az anyanyelv
tiszta zengése hibátlan. A versek páros és
kereszt rimei szép csengésGek. Időnként

a tiszta rímek és az asszonánszak változá
sa érdekesebbé teszi a hallgatását, olvasá
sát. A természet, virágok, fák, madarak...
Endrőd, az alföldi Magyarország képei
szívmelengetól". Ennyi időt magyarul
nem énő emberek áradatában eltölteni,
és tökéletesen, tisztán, magyarosan, Za
matosan verssé formálni érzéseket,
nagy-nagy érdeme a költőnek. Szándéko
san Gergely Ágnes, Tímár Máté, Iványi
Mária nevét említem melléd. Mily gazda
gon telmett értékeket, művészeketegyet
len kis területen, itt, a vacerok falujal

Köszönjük Nektek' Büszkék vagyunk
Rátok!"

A nagy tapssal köszöntött előadás

után ismét Tímár Sarolta szépen csengő

hangján előadott versekben gyönyörköd
hetett a közönség.

S most következett - úgy is mondhat
nám - a meglepetés! A programban nem
szereplő esemény! Az ötvenéves találko
zóra összegyűlt öreg diákok közül elólé
pett Nagy Imre, aki elmondta, hogy a
megnyitó nem fejezhetőbe anélkül, hogy
Bella János által oly nagyon szeretett nép
dalok fel ne csendülnének, megkérte
Puskás Dezső zenetanál1, hogy szólaltas-

Szavakkal alig kifejezhető, nagy hatá
sú, örömteli, megható pillanatokban sem
szGkölködődélután résztvevői lehettünk,
mi a szerkesztőség tagjai, s mindazok,
akik szeptember negyedike délutánján
eljöttek a némethonban élő Endrődi Bella
János festő és költő alkotói kiállításának
megnyitására. A Közösségi Ház földszinti
terme zsúfolásig megteJt, a szó szoros ér
telmében zsúfolásig'

A közösségi Ház vezetője, Molnár
Borbála üdvözölte a megjelenteket s át
adta a szót Császárné Gyuricza Évának.
Szavaiból idézünk:

"Az Endrődiek Baráti Körének jutott a
nagy megtiszteltetés, személyszerit ne
kein a nagy öröm, hogy Endrődi Bella Já
nos kiállításán üdvözölhetem Önöket...

Az istenáldotta tehetségü endrődi Bel
la családból most, Bella János műveivel

találkozunk; legújabb verseskötetével, és
festményeivel. János, az Alföld szülötte, a
Körös partjáról való, de már több évtize
de külföldön él. Jó endrődi szíve
vissza-vissza húzza, hacsak teheti, haza
jön... " - majd e szavak után az alkotó élet
útját ismertette Éva, és így folytatta: 
"Nem kis bliszkeséggel mondom el, hogy
János, már 6 éve tagja az Endrődiek Bará
ti Körének. Versei, illusztrációs költemé
nyei révén állandóan köztitnk van.
PéldaértékCí és irigylésre méltó gonddal,
kitartással gyüjti szülőfalújának népballa
d5it, a nagy kántor Újházi Miklós búcsúz
tatóir, az endrődi nótákat, mondákat.
Joggal állíthatom, hogy népművészerunk

lelkes apostola, mely munkában nagy se
gítője testvére Mária ... " - Gyuricza Éva, a
költő szavaival, versidézeteivel bizonyí
totto'1 mindazt, amit a művészról elmon
dott, s így folytatta -.,Hosszú idő óta

Hazajáró lelkek



"...Elmúlt h5t a progr~l1n, s hazamennek
a hívott és hív:ltbn vendégek ..
Vége v:ln ...nincs folytatis:l ennek:
Szívekben csak visszahangzik az ének"

Endrődi Bella János alkotását magyarázza
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Császár Ferenc

jelentette a kubizmus kezdetét, ami által
Cezánné több évvel ezelőtti kijelentése
is érvényre jutott, miszerint: a termé
szetben úgy fOlmálódnak a dolgok,
mint kocka, hasáb, gömb, piramis és
prizma. De ha már Picassóról szólok,
had mondjam el róla azt is, hogy egy
napon a szemére vetették, hogy cl .,síró
nó~' című képe nem úgy néz ki, mim
egy síró nó1 Erre ő azt felelte: .,Nem volt
célom síró nőt úgy festeni, ahogy kinéz,
sokkal inkább úgy, ahogy érzi magátl"

És most, magamról szólok; amióta
lemondtam a látott világ szolgai máso
lásáról és e helyett én is egy költői, átélt
világ megjelenítésén szorgoskodom, én
is gyakran állok tanácstalanul egy-egy
elkészült festményem előtti Ilyenkor el
gondolom, hogy most kellenének a sza
vak! Az anyámtól! A környezetemtóli
Ezzel elmondhatnám e festményben
rejlő titkokat, amivel a lélek ajándéko
zott meg, mint valami csodálatos álom
mal, ami megfejtésre vár. ..

Tisztelt közönség! Én ezzel festmé
nyeimet szíves figyelmükbe ajánlom!
Köszönöm rurelmükel."

És mit tehet mindehhez ehhez hoz
zá a tudósító? Célom nem volt más,
mint hogy beszámoljak erról a nem
mindennapi eseményról, figyelmükbe
ajánljam a költőt, a festől. S végezetül,
most ismét csak az Ő szavait veszem
kölcsön:

A nagyszámú érdeklődők

VÁROSO tiK
álomszenJ elemek
törhetnek elő, és
misztikus mivoltuk
miatt, miként az ál
mok is, megfejtésre
várnak.

E szubjektív út az
expresszionizmus, a
kubizmus, a
faovizmus állomá-
soknál is távolabb vi
szi az embert: a
Ciricó-i piktúra meta
fizika, valamint a da
daizmus és Sigmund
frajd-i pszihoanalizis
elvezet a szürrealiz
musig, ahol már szú
nyoglábú elefántok
és égig érő zsiráfok
álldogálnak. E cso
portban találjuk
Ciricot, Dalit, Mirót,

Max Emest, és a töb
bit, élükön André Bretonnal, aki a szűrre

alizmus mibenlétét így fogalmazta meg:
lelki automatizmus, az ész kontrolljának
kizárása mellett l Tehát álomszerüségek és
a véletlenek vezetik az embert az alkotás
útján. Az íj módon elkészült művek előtt,

gyakran maga a festő is, tanácstalanul áll,
de sokszorosan kárpóto[va lesz, ha meg
fej tés re találl Így volt ezzel már Leonardo
is, aki vízzel befröcskölt falon hosszabb
elmélyülés után nagyszerü csataképet
vélt felfedezni. Így volt ezzel Ci rico is,
akinek Appoliner költőról festett arcké
pén már körrel jelezve volt a hely, ahol
nem sokára őt gyilkos golyó utolérte. Így
volt ezzel Picasso is, aki aZ.,Avignoni kis
asszonyok" címCi képe, lomok közül elő

szedve, egy évvel az elkészülés után

1999. október

Tette ezt magyar földön nem egyszer,
és itt is most 5 éve, Szabó Ernő rajztaná
rom, aki engem épp most 50 éve a müvé
szi pályámra elindított.

Ami az itt kiállított festményeimet ille
ti, színbeli és tartalmi milyenségéról a kö
vetkezól,et lehet mondani; komponálási
módszerem geometrikus: vízszintes, füg
góleges, átlós és kÖlvonalak diktálják a
motívumokat. Az így létrejött négyzet, há
romszög, és kör alakú viszonylatok dina
mikus egyensúlyt hoznak létre a síkon,
amihez otthonosan társul a három szín:
piros, sárga és kék, egyensúlyt, harmóni
át teremtve.

A tartalmat illetően elmondhatni, hogy
az érdeklődésem központjában az ember
áll, aki igen jó viszonyban van a környe
zetével, sőt az egész világmindenséggel;
Istennel és angyalokkal, akiktól lebegni
és repülni is megtanultami

De kezdjük az elején.
A művészethez két úton lehet köze

ledni, az objektív, és a szubjektív
úton: ez alanyi, az tárgyi karakteru. Az
objektív úton megtanulja az ember
összefüggéseiben látni a szemmel felfog
ható világot, azt megéltve, mCivészi esz
közökkel visszaadni, képessé lesz,
miuL:"Í.n a perspektívát, az anatómiát, a
színelméletet és a festői technikát elsajátí
totta. Ezen az úton a naturalizmus és rea
lizmus állomásain át eljuthatni az
impresszionizmusig. Ez jelenti az optikai
világról alkotott kép végállomását. On
nan már csak egy ugrásnyi az út az Exp
resszionizmusba, mint ezt Van Gogh
munkássága jól bizonyítja, de ez már a
szubjektív út. Oda csak az juthat el, aki
felnyitja lelki szemeit, kitárja érzésvilágát,
ami [tltal a ttlcbtalatti, fantáziadús, és



168 VÁROSUNK 1999. október

Még akkor is, ha egyesek, - még ma is 
káromlásnak tekineik egy szabadeJvlí, ha
még annyira nemzeti, de szabadelvLí párt
és a kereszténydemokrácia kapcsolatát.

Nem ttíz és víz csupán üszkös hamut
maga után hagyó házasságáról van szó.

Az erő, amely egy ilyen kapcsolatból
származik, képes volt megteremteni Né
metország legsikeresebb 16 évét, képes
volt ellenzékbe szorítani tavaly Magyaror
szágon a hatalom korábbi birtokosai t.

A Fidesz Magyar Polgári Párt és a Ma
gyar Kereszténydemokrata Szövetség ve
zető testületei egy komoly
dokumentumot hagytak jóvá, amely nem
csak együttmtíködésük kereteit szabja
meg, hanem rögzíti az említett közös ala
pokat, a közösen vallott elveket.

Ez a dokumentum azt a tételt is a jogi
lag érvényes elkötelezettség szintjére
emeli, amelyet Orbán Viktor már 1997. au
gusztusában kimondott Győrött: nincs
polgári politizálás kereszténydemokrácia
nélkül.

Azonban nem maradhatunk meg
az elveknél. Hiába rendezünk szép
ünnepi alkalmakat, aláírásokat, ha a
közös elvekre nem épül közös cselek
vés.

Ha a most meghatározott kereteket
nem tölti ki a gyakorlati együttmtíködés,

Szeptember
16-án a déluráni K·· .. k "
órákban ünnepé- OZOS mun ara
lyes keretek közön
a Gellért Szálló gobelin termében aláír~sra

került ct FIDESZ MAGYAR POLGARI
PÁRT és a MAGYAR
KERESZTÉNYDEMOKRATA
SZÖVETSÉG együttmLíködéséró1 ké
szült okmány, melyet a FIDESZ részéról
Orbán Vikcor, az MKDSZ részéról pedig
Surján László írtak alá. Az aláírást megelő
zően Orbán Viktor néhány szóban össze
foglalta a most aláírásra kerülő okmány
jeleneőségét, utal t arra a szövetségre,
amely már a választásokQn is győzelemre

vezette a polgári erőket. Ot követte Surján
László az MKDSZ elnöke, aki így szólt az
egybegylíl tekhez:

"Tisztelt miniszterelnök úr' Tisztelt
egybegy(íJtek. Hölgyeim és uraim. Tisz
telt ünneplő közönség!

Két évvel ez előn döneenünk kellen.
Az volt a kérdés, hol, milyen összefogás
keretei között érvényesíthetjük a legjob
ban a kereszténydemokrácia értékei t, mi
szolgálja legjobban a társadalmi elváráso
kat, és mi van összhangban a választói tör
vényadomágaival.

Mine wdják, s mine a jelen esemény is
mucatja, a megoldás a Fidesz Magyar Pol
gári Párt !en.

Az a kapcsolat, amely akkor kialakult,
nem érdekházasság volt, komoly elméleti
alapjai voltak.

Új sorozatot indí
tunk. Időnként elláto
gatunk Seidl Ambrus
plébános konyhájába,
és benézünk fazekai
ba, hátha valami fi
nomság titkát
elleshetünk tőle.

Lecsó tupírozva:
Osszel a lecsó idé

nyét éljük. Éljünk hát
vele...

Vegyünk sok
hagymát, apróra dara
bolva dinszteljük,
majd tegyünk bele da

rabolt paprikát, paradicsomot kedvünk szerinti mennyiséget, és főz

zük össze őket.

Tupírozási lehetőségek: (vagy-vagy és is-is működik!)

-tegyünk bele darabolt krumplit (krumplis lecsó)
-tegyünk bele felvert tojást (tojásos lecsó)
-szaggassunk bele galuskát (galuskás lecsó)
-karikázzunk bele főzőkolbászt (lecsó kolbásszal)
-karikázzunk bele virslit (virslis lecsó)
-főzzünk bele Juliska-babot (babos lecsó)
-főzzünk bele húskockákat
-főzzünk bele füstölt szalonnát (sóherek csak a bürkét főzik

bele...)
-tegyünk bele erős paprikát (csípős lecsó)
-tegyünk bele akármit, és adjunk neki nevet...

A "nem lehet abbahagvni" csirke
Azonos csirkealkatrészekből készítjük (pl. szárnyak vagy felső,

ill. alsó combok, nyolc darab). 8 dkg lisztbe belekeverünk egy kiska
nál majoránnát, fehérborsot, őrölt köménymagot, sót, piros paprikát,
csipet chilit, és őrölt zöldborsot. A fűszeres lisztbe beleforga~uk a
csirkealkatrészeket, és kivajazott jénaiba vagy tepsibe helyezzük. A

ha helyi szineen nem.. tk t·· k ismerik fel hogyszove ez un nemcsak az' eIvel<,
hanem az érdekek is

közösek, ha nem vállalják a minden em
beri kapcsolat alapkövetelményét; a má
sikra való odafigyelést és a másik iránei
tiszteletet, ha a felek egymás segítségét
viszonzatlan áldozacnak, s nem a közös
érdekek érvényesítés i módjának tartják:
akkor hiába van ez a mai nap, hiába a
szép elvek.

Tengely nélküli, azaz használhatat
lan kocsi leszünk, a latinok régi mondása
szerine: elmélet gyakorlat nélkül, kocsi
tengely nélkül.

A legnagyobb baj az lenne, ha fent a
szép elveket hangoztacnánk, !ene pedig
az önérdek kíméletlen érvényesítése
megmérgezné a légkört és aláásná a pol
gári koalíció tisztességét.

Az egybegyLíJteket ünneplő közön
ségkéne szólíconam meg. Akik most itt
vagyunk, nemcsak ünneplésre szö
vetkeztünk, hanem közös munkára.
Magyarország szellemi, lelki, gazda
sági megújítására. Félre kell tennünk
önös érdekeinket, hogy érvényesítsük a
közös érdekeket, ezek nemcsak a most
aláíró két szervezet érdekei, hanem az
egész nemzeté.

Bízom abban, hogy nemcsak ünnep
lő közönség van jelen, hanem cselekvő

közösség is, amely képes a tervek valóra
váltására." CsÓsz-órnéGyuric.w Éva

maradék lisztet rászórjuk. Tetejére karikázunk lilahagymát (két nagy
fej), megszórjuk la dkg füstölt-sajttal és 10 dkg nem ftistölt sajttal. 4
dl tejfólbe 4 evőkanál olívaolaj at keverünk, és 4 nagy cikkely fok
hagymát törünk bele. Ezt ráöntjük az egész tetejére és lefedjük vagy
lefóliázzuk.

Előmelegített sütőbe 250 fokon 50 percig sQtjük. Tálalás: rizzsel,
(pl. kukoricás, fodros-petrezselymes rizzsel). Es ne lepődjünk meg,
ha nem tudjuk abbahagyni ...

Gombáspalacsinta
Apróra vágott hagymát pirítunk olajon, majd hozzáadjuk a gom

bát, amit szintén apróra felvagdaltunk, valamint kevés pirospaprikát,
sót. Lefedve hagyjuk saját levében rotyogni, míg meg nem fő a gom
ba. Ha kell, kevés vizet még töltünk hozzá, hogy megfőjön, de a vé
gére elpárologtassa a levét.

Ekkor levesszük a tűzről, s ha már kicsit meghűlt, tejfólbe kevert
liszttel behabarjuk és krém sűrüségűre főzzük. A korábban megsütött
palacsintákat megtöltjük vele, és tűzálló tálba tesszük. Ráöntünk tej
felt és sütőben sütjük tálalás előtt. Fejenként 2-3 darabot számoljunk,
mert laktató étel: ennél lényegesen többet nem lehet belőle megenni.
Ezért főétkezésnek is ajánlható, de vendégváró ételnek is.

Csokoládékrém bármi célra
Végy fél liter tejet, tegyél bele két kanál lisztet, egy tojást, kakaót

kellő mértékben. Kezdd el fózni (lehetőleg teflon láboskában, hogy
ne égjen le) kavargatva, ha nagyon tapad, vedd le a tűzről. Amikor
összefott, kavardjól össze simára (segíthet ebben egy mixerstab), és
hígítsd fel tejjel krém állagúra. Ekkor adj hozzá cukrot, kellő

mennyiséget.
Evvel a csoki krémmel a következőket tálalhatod:
-piskótát darabokra törve, tálba rakva leöntöd (így készül a
Somlói Galuska)

-tányérba téve, tejszínhab bal díszítve
-pörkölt darabos diót keverve bele
-gyümölcsdarabokat téve pohárba, ezzelleöntve
-sűrűre főzve megkenhetővele tortalap is
-végül mindenképp adj neki valami jó nevet...
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(.fAK ÁHíTATO.f LÉLEKKEL ...
rr:~-:;;"l':'":""'7"::':"""":I""X.:~~~~--' ge, romantikája, a természet harmóni

ája már gyermekkorába megfogta,
lenyének alkotó elemévé vált. Közép
iskolásként sokat rajzolt, festett, fes
tőművészek irányítasával tLJdatosan
készült a művészi pályára. Erettségi
után mégis a reáltudományokat része
sítette előnyben. Több főiskolai és
egyetemi diplomával a zsebében, már
felnőtt fejjel lépett újra a festőművé

szeti alkotás koránt sem könnyű útjá-
-1::- ra. Sokak meglepetésére, sikeres

marketing szakemberként cserélte fel
az üzletkötést, az igazgatói állást az
ecsetre. A nyolcvanas évek elején, a
napi munkája mellett kezdett újra fes
tészeti stúdiumokra járni, majd
1984-től a budai ikonfestő-műhely

tagjaként óriási hittel, hatalmas lelke
sedéssel és energiával látott neki a
sok-sok lemondást, alázatot igénylő

feladatnak; felkészülni az ikonfestői

hivatásra.
Festészeti tanulmányaival párhuza

mosan teológiailag és képezte magát.
Augusztus 20-án nyílt meg Kutatói alapossággal elemezte a bol

Latorcainé Ujházi Aranka ikon képei- gár, ~örög, orosz, román és szerb ikon- sorából kiemelkedett 1995-ben a Lvo
ből az a kiállítás, amelyről csak most festeszeti hagyományokat, a táblák vi Egyetemen folytatott vendégkurzu-
számolhatunk be olvasóinknak. Felke- sa. Alkotásait a nagyközönség
rekedvén néhányan egy szép nyárutói számos kiállításon ismerhette meg, 01-
napon elindultunk a Miskolc melletti tárképei többek között Alsóvadászon,
kis, városkába Szikszóra, hogy megte- Budapesten, Gyomaendrődön, Hajdú-
kintsük a kiállítást. Olvasóink tudják, szoboszlón, Homokkomáromban a
hogy városunk szülötteiről, az írók, "képbefoglalt imádságként" nap, mint
költők, festóK, fotóművészek sikerei- nap az lsten és az ember kegyejmi
ről mindig örömmel számolunk be, kapcsolatát, a hit világát erősítik. Ele-
bárhol is legyen az az országban, a tének meghatározó állomása a Hajdú-
nagyvilágban. Most is ezt tesszük. szoboszlón, a kilencvenes évek elején

Belépvén a Művelődési Központ épült görög katolikus templom hu-
kiállítótermébe elénk tárult egy cso- szonkilenc táblábó! álló ikonosztázá-
dálatos világ. Az Ikon-festészet reme- nak megfestése és átadása, amelyet
keiből összeállítva. Egy gondolat dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi me-
f09.almazódott meg bennünk: Ide csak gyéspüspök szentelt fel 1998 őszén.

áhitatos lélekkel szabad belépni. Ide Az ikonosztáz az "Istenszülő oltalma"
csak az jöjjön, aki nemcsak képeket fÓKépe dicséretben részesült az 1996.
akar nézegetni, hanem aki el tud, és el évi Brüsszeli Euréka - Találmányok és
akar mélyedni az Isteni szeretetben, szellemi különlegességek világkiállítá-
aki keresi az Istent, aki keresi a Békét! sán.

Ikonfestő életútjáról a Magyar Te-
Tudom, hogy olvasóink közül so- levízió portréfilmet forgatott, és azo-

kan ismerik Arankát. Mégis szüksé- kat a "Magyarország 2000"
gesnek tartjuk ezúttal életútját nagysikerű és rangos művészeti soro-
röviden ismertetni, hogy sok ezres 01- ~at keretében, illetve pünkösdhétfőn

vasó táborunk szerte az országban, ~s alapozásától a recepttúrákon keresz- Ujházi Aranka ikonjai címen mutatták
itthon megismerhesse Latorcainé Uj- tül az aranyozás végkikészítő fázisáig, be.
házi Arankát. és építette be azok alkotóinak mester- Kedves Aranka! Reméljük, hogy

Gyomán született 1953-ban. A hit f09ásait saját művészeti kelléktárába. nemsokára szülővárosodban is sor
világa, a kiteljesedett szeretetre való Múvészi készségét és tudását kerül művészeted, nagyszerű alkotá
törekvése, környezete természeti vilá- hosszabb-rövidebb idejű külföldi ta- said bemutatására. Várjuk!
Qának, a Körösök vidékének szépsé- nulmánvi utakon is bővítette, melvek Császár Ferenc

Corvo Bianco Schuh Bt.

.§bacú~o-/ctjM~dd~j?cl

fiJ-j7?ec~t//i:zt/· dd ~/<ed/Íed~~t/'

%/1
Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.

Telefon: (66) 386-578

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaemőd, Fő út 14.

~lFax (66) 386-896
~(30) 9457-148

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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Hallottátok-e már
Mocsárországnak, gyerekek?

Furcsa vidék ez, annyi bizonyos. Jóko
ra zsombékpadok zöldellnek, ameddig
a szem ellát, közöttük még békanyálas
víztükröt borzolgat a jókedvű szél.

Imitt-amott náderdő zizegteti hajla
dozó leveleit, vízi madarak rikoltoznak,
zajonganak a nyári napsütésben, és pi
ros lábú gólyák tapossák a zöld színű vi
zet. Ezen a vidéken o éldegélt az öreg
teknős apó. Naphosszat egyebet sem
tett, mint ezer éves tudományon törte a
százesztendős fejét. Nagyon okos volt az
öreg teknős, egész Mocsárország hozzá
járt tanácsért. Segített is szívesen, min
den ügyes-bajos dologban. Csak az volt
a baj, hogy így rengeteg időt elveszte
getett. Elhatározta tehát. hogy minden
tudományát összeírja egy nagy-nagy 10
pulevélre, azt kiszögezi az ajtajára, és ott
bárki, bármikor olvashatja.

No, hiszen bölcs volt őkelme, az igaz,
hanem azt mégis elfelejtette, hogy
Mocsárországban ritka vendég a tudo
mány, olvasni meg rajta kívül. éppen
senki sem tud.

Támadt is akkora csődület hamaro
san az ajtaja előtt, hogy beillett volna or
szágos vásárnak.

Ott volt Breke Berci, a világhírű ma
gasugró béka, Sziszegő Szidi. a fullánkos
nyelvű vizisikló, Csiga Béni. aki egyre azt
hajtogatta, hogy "Iassan járj, tovább
érsz", no meg a rák is, akiről azt beszélik a
rossznyelvek, hogy hátrafelé jár, pedig
egy szó sem igaz az egészből.

Ejnye, a vízipókokat, szitakötőket, a
dunnyogó húron játszó szúnyognépet
majdhogynem elfelejtettem.

Egyszóval sokan voltak, de azt senki
sem tudta megmondani. hogy mire jó az
a rengeteg ákom-bákom teknősapó aj
taján.

-Brekeke! - ugrott nagyot a béka. 
Azt hiszem a legjobb lesz, ha megkérdez
zük tőle!

VÁROSOttK
-Akarjátok, hogy

én tegyem? - kér
dezte a rák.

-Dehogy te,
majd én! - buzgól
kodott a csiga.

-Eredj, te
csupaláb! Hiszen
ránk esteledne,

mire csúsznál-másznál! - kuncogtak a ví
zipókok.

-Akkor hát legjobb, ha én megyek! 
sziszegte a sikló. - Nekem ugyanis olyan
édes a szavam, mint a szirup. Ezért szeret
mindenki olyan nagyon.

Hej, támadt erre akkora zúgás, nyüzs
gés a szúnyognép kózótt, hogy még a
teknős is meghallotta. Ki is tekintette
nyomban a sáslevél ablakon, és harago
san rájuk mordult:

-Miféle lárma ez, szedte-vette terem
tette? Még dolgozni sem hagyjátok az
embert?

-1\Je bosszankodj tiszteletreméltó Tek
nős! - Sziszegte mézédes hangon Szidi. 
Csak azt szeretnénk kérdezni. hogy miért
van ez a sok ákom-bákom az ajtódra
írva?

-Ákom-bákom? - ráncoita össze
homlokát a teknős. - Hiszen ez csupa
olyan tudomány, amiért naponta beko
pogtat hozzám valamelyikőtök, és azért
írtam ki. hogy erről ki-ki elolvashatja, amit
akar.

o -Nahát! - ámuldoztak a mocsárlakók.
- Szép, szép! - örvendezett a sikló is. 

És nagyon érdekes, csak az a kár, hogy
nem tudunk olvasni! Szomorú, de így
van.

-Brekeke! Bizony így van! - bólogatott
a béka.

-Az már igaz! - szontyolodott el sor
ban mindenki.

-Hát ez baj! - csóválto meg a fejét a
teknős, de aztán felderült az arca. - No,
majd segítünk a bajon.

BÚCSÚZÓ VADLlBÁK

Nini, mennyi vadliba
repül fönn az égen!
Úgy gágognak, ilyen zajt
nem hallottam régen!
Surranó szárnyak csukódnak, nynnak,
röptükkel egy nagy V betűt írnak,
üzenetként a ködbebújt napnak,

1999. október
tűnő nyárnak, rég elmúlt tavasznak,
s ígéretként az ismerős földnek,
hogy jövőre újra visszajönnek.

ÜZENT AZ ŐSZ

Apró, pici esőcseppek
kopogtatnak: kipp, kopp!
Üzent az ősz a világnak
valami nagy titkot.
Szél súgta felhőnek,

felhő cseppre váltja,
bölömbika bőgő hangján
világgá kiáltja:
- Átlépett a nyár az erdőn,
zöld uszálya fénylett.
Hogy tova tűnt. kertek, bokrok
ifjú lombja vén lett.
Megsárgult a téli körte,
piroslik az alma,
bogárálmot melenget már
hulló levél halma.
Bogár álom hosszú álom,
sok éjen is átér,
mikor az idők útjára
már a tél is rátér.
De megébred, aki alszik,
a világ is így jár,
tél után új tavasz jön majd,
tavasz után új nyár.
Apró, pici esőcseppek
kopogtatnak Kipp, kopp.
Amit üzent a szél, az ősz,

elmondtuk a titkot.

SZUNDIKÁL A BíBICE

Bíbice röppen
Borbolya ágra,
Gyöngyszeme rebben
Rétre, virágra.
Nap süt az égen,
Csillan a fű,

Zeng a tücsökdal.
Csöpp hegedű.

Szél szalad át a
Réti mocsáron,
Bíbice búbján
Borzol az álom.
Ringat a tüskés
Borbolya ág,
Szórja virága
Sárga havát.

A mesét és a verseket írta: Iványi Mária

[g] 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep út 3.
~TIF: 66/386-614, 386-226

"

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévaí út
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, lpartelep u. 3.

Knapcsek Béla szöv. elnök

30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

GYOMAFARM Kft.
A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN

A Penny Market mellett
06-66-386-359

A Gazdabolt új ajánlatai:
Gyomaendröd, Apponyi u.3.

Ammániumnitrát 34% -05 3.200 Ft./q
Őszi búza vetömagok II. fok 4,300 Ft/q

csávázva 5.000 Ft/q
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!
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Szent Imre Polgári Iskola volt tanulóinak 50 éves találkozója '99. Csejtiek találkozója

Felvételre keres varrónőket,

cipőfelsőrész-készítőket és cipő

gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel.

Vidékről bejárást térítjük,
vagy megoldjuk.
Érdeklődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Ferencnél

MAR TON GiÍBOR
FÜLÖP IMRÉNÉ

sikeres találkozó. Hangulatos
osztályfőnökí óra után a sírokra
vitték az emlékezés virágait. Majd
autókaraván indult Mezőtúrra,

hogy az egykori diáktárs, Tóth Ig
nác vendéglőjébenzárják az ün
nepet. A menet rövid időre

elidőzött Nagylaposon, mely az
utolsó" Túlakörösi" oktatási in
tézményként 1976-ban szűnt

meg.
Diákcsínyek, kirándulások,

országjárások, táborozások, mű
soros esték, tornavizsgák, aka
dályversenyek, ... emlékeit vidám
énekléssel kísértük.

Orvosok, mérnökök, jogászok,
nevelők, kiváló szakemberek,
dolgos munkások, szorgalmas
földmüvesek lettek a volt tanítvá
nyok. Örök barátságok, feledhe
tetlen szerelmek, szép családi
életek indultak el a már csak em
lékekben létező iskolából.

Érdemes volt vénülő fejjel is
emlékezni rájuk!

ATURU CIPŐ KFf

A volt
nagylaposiak e
napon zárták a
találkozók so
rát. Paróczainé
Tímár Edit fá
radhatatlan
szervező mun
káját koronáz
ta e szép,

SZEPTEM
BER 18.

tó beszélgetésüket, ízes falatok és
csúszó kortyok mellett. Az autodi
dakta Kovács Ferenc még miniatűr

festményeivel is kedveskedett volt
nevelőinek. Feledhetetlen nap ma
rad 1999. július 31.

SZEPTEMBER 4.

E napon 50 éves találkozóra
gyültek össze Endrődön a volt
Szent Imre Polgári Iskolában és az
1949-ben az Általános Iskolában
végzettek. A találkozóra az ország
minden részéből jöttek, még hatá
ron túlról is az öreg diákok. A talál
kozót összekötöttük Endrődi Bella
János kíállításával, melyről la
punkban (166-167 old.) bőven be
számolunk. A "hagyományos"
osztályfőnökí óra után vacsorával
egybekötött beszélgetés kezdődött

a Dombszög étteremben,
Az osztálytársak elhatároz

ták, hogy az endrődi Rózsahe
gyi Kálmán Általános Iskola
diákjait segítő alapítványt hoz
nak létre. A baráti beszélgetés jó
hangulatban a hajnali órákban ért
véget.

Endrőd egykori legtávolabbi zu
gában a Csejten működött egykori
iskola öreg diákjai tervezték meg
találkozójukat. Egy Pápán élő egy
kori diákunk Kovács Ferenc volt
értelmi szerzője, fáradhatatlan
szervezője a rendkívüli esemény
nek.

Századnyi "fiú és leány" jött
össze a Rózsahegyi Kálmán általá
nos iskola falai közt, hogy kalan
dozzon a boldog évek homályba
vesző útjain.

Sok nagymama és nagypapa,
volt diákunk, büszkélkedett gyer
mekeivel, unokáival, hasznos, si
keres, boldog életével. Záporozott a
hálás szó, a szívből jövő elismerés
az osztatlan iskolában végzett
munkáról, dolgos életről. Kegyelet
tel adóztak a már örökre eltávozott
tanítókról, tanulótársakról.

Csak a szépre emlékezünk, bol
dogan.

Hálás, köszönő szavak sorakoz
tak a Lesniczkyek, Stüszi-Kovács
Imre, Paróczai Gergely, Rojik Mi
hály... és mások nevéhez. Az ismert
sírokra virágcsokor is került a mél
tó szavak mellé.

Aztán a volt csejti diákok a Bir
kacsárdában folytatták órákig tar-

JÚLIUS 31.

A vakáció vége bővelkedettdiák
találkozásokban. A belterületi év
folyamok részéről ez nem ritkaság.
Minden évben nosztalgiázik né
hány osztály. Szép szokás.

Most azonban - ami eddig soha
nem volt - két tanyai iskola tanu
Iói, - csejtiek és nagylaposiak, - is
megszervezték sereglésüket.
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VENDÉGEK VOLTUNK SZENT
GELLÉRT NAPJÁN, SZENT ISTVÁN

UDVARÁBAN, A KATOLIKUS
ISKOLÁBAN

Csod~latos élmény. Szent István király korát idéző kör
nyezet. Allamalapító királyunk és Udvara kelt életre az is
kola névadójának napján, szeptember 24-én, az iskola
gyermekei által előadott Szent Gellért liturgikus játékban.

A kort idéző gregorián zene hangjaira vonult be Szent
Gellért püspök. Utána Szent István királyunk és Gizella ki
r~lyné, majd gyermekük Szent Imre, s után~ sorban az
Arpád-házi királyok. Méltóság és komolyság. Unnepélyes
ség. A kort idéző gyönyörű koronák, püspöki és királyi jel
mezek. Ünnepélyes fogadás, tisztelgés Szent István
koronája előtt. A gyermekek által csodálatosan átélt előadás
végén Szent Gellért és a királyok az erre a napra elkészült
iskola jelvényének feltűzésével "Szent Gellértesekké" fo
gadta immár ünnepélyesen is az elsősöket.Gyermekeink és
mi szülők is igazi szép, megható pillanatokat éltünk át. A
várost képviselő Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba
Csaba jegyző, valamint Kóris Györgyné, az oktatásügy
képviselője is megtisztelte ünnepségünket és elismerésüket
fejezték ki.

A szentmise, amelyen Szurovecz Vince esperes úr is
részt vett, Szent Gellért emléktáblájának koszorúzásával ért
véget. .

Az első osztályosok fájának elültetése után az iskola ap
raja-nagyja iskola kört futott Szent Gellért tiszteletére. Ez
után a diákokjá,tékos, humoros, sportvetélkedön mozgatták
meg izmaikat. Eszre sem vettük a derűs percek, órák múlá
sát, már is delet harangozott az iskola kisharangja. A jóízű

ünnepi ebéd után az újonnan elkészült pályán aszfalt rajz
verseny indult "Miről álmodna ma Szent István király" cím
mel. Csodálatosnál csodálatosabb rajzokban
gyönyörködtek a szülők és a zsűri is, alig tudtak választani a
színesebbnél színesebb koronák közül.

A nap eredményhirdetése mindenki számára kedvezően

ért véget, minden gyerek meglepetésben részesült.
A nap, vagyis már az éjszaka, egy hatalmas tábortűzzel

ért véget, melyet a gyerekek, szüleik és tanáraik vettek kö
rül népdalokat énekelve. Köszönjük Hüse József káplán gi
táros közreműködését.

A Szent Gellért napot a telihold aranykoszorúja búcsúz
tatta.

Köszönjük a Szent Gellért Iskola igazgatójának és taná
rainak a lelkes és színvonalas szervezést.

Köszönet a kellemes órákéli, mi szülők és gyermekeink
jól éreztük magunkat.

A "Szent Gellértes" szülők
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nökségre. Akkor alakult -1938-ban - a kormá!1yfői. V
ügyosztály, mely sajtófigyeléssel is fogl,alkozot~: Maj.d SZl~~el
Merse Jenő kultuszminiszter kabinetjebe kerult, mmt kOllS
merten híres (később "hírhedett") Hóman Bálint munkatársa és
tisztelője. Ismeretes, hogy Hóman Bálint kultuszmínisztert a
háború után háborús bűnösként a Népbíróság életfogytiglani
fegyházra ít~lte. A korpulen~ t~dós,a váciJegyház~an h~lt !n~~
1951-ben. Vgyét ma vizsgaljak. Vgy velem egYik B-listazasl
indoknak ezeket a barátságokat "mérlegelték" Asztalos 1945
utáni meghurcoltatásában. Végig a minisztérium főtisztviselő-

Dr. ASZTALOS MII<LO' S E'LElUT'JA je maradt. A kormánnyal ment egészen ~usz~riáig. Onna~ t~rt
haza. Többek közt hogya neves Teleki Intezetet nem vittek

.. ,nyugatra kényszerrel 1944 őszén, - ahol már a következő béke
Miért beszélünk, írunk - hála Istennek egyre tobb~n .es tároyalások anyagaival foglalkoztak mély titokban - Asztalos

többet - ide Sárrtére, közelebbről Körösladányba a RákOSI dlk- Miklósnak köszönhető. Ez az epizód is feltáratlan.
tatúra alatt 1951 júniusában kitelepített Dr. Asztalos Miklós- Tallózás tudományos és irodalmi alkotásai közt
róL aki 87 éves korában - harmincöt évi szá!TIűze!é; után - Csak címszavakban: Kossuth Lajos és az erdélyi kérdés, Bu-
halt meg ugyanott. Mikor Nagy l,m~e alatt a kltel~pltest ~eg- dapest 192.8. , "
szüntették, nem ment vissza felesegevel budapesti otthonaba, A Magyar Nemzet Története, Budapest 1932.. Tarsszerzo:
ott már idegenek laktak a szép és tisztességgel megkeresett be- Pethő Tibor, a Magyar Nemzet alapítója.
rendezett viUába. II. Rákóczi Ferenc élete és kora, Budapest 1934.

A feltett kérdésre az a rövid válasz, ho,gy Asz!alos Mik~~s Erdély története, Budapest 1936.
a két viláoháború közötti tudományos elet aktiv szereploje Storia della Vmlheria, Mílánó, 1937.
volt. Ciazd~g szellemi hagyatéka azonban a levéltára~,mélyén Ez Magyarország, Budapest 1940. ,
porosodik. Sőt hosszú ideig minden írása "zárt anyag volt. A Szerkesztette a Bartha Miklós Társaság Evkönyvét, a Jancsó
székely származású kutató, történé~z, í~ó, és,számos fil~ szer- Benedek Emlékkönyvet; felelős szerkesztője a Könyvtári Szem
zője a tiltott listán szerepelt. Ma mar lel~~ato, hogy Erdelybe;t Iének. (1934-35.)
Trianon óta az Asztalos-írásoknak, konyveknek, tanulma- Alibi, reoény (később film), Budapest 1940. - FarkaskaIand,
nyoknak még az írmagját is eltüntette az akkori hatalom. színmű háro"'m felvonásban, Budapest 1941. - Alterego, törté-

A fiatalkor .. neti vígjáték, Budapest 1941. .
Az 1899-ben Székelyudvarhelyen szuletett. Asztalos A budapesti Nemzeti Színházban, a Nemzeti Kamara

Miklós helyben végezte el a középisk,olát. Maj~ ~ kolo~svári Színházban, Új Magyar Színházban, mind kasszasikerek vol-
egyetem hallgatója lett. Tri,ano~ utan a polgan cs~lad~ak tak, vezető magyar színészekkel. ,.,
mennie kellett. Ezért tanulmanyaIt az akkor PozsonyboI Pecs- A Beszélő köntös, A néma kolostor, az Egy ejszaka Erdely
re helyezett egyetemen folytatta. Bölcsészként doktorált. Szé- ben, a Rákóczi nótája, az Ördöglovas című nagy fitmek szöveg
kelységét, ami ott fogalom, er~élyi n:iv?ltá!, r:telyet, ~a írója. (A felsorolás nem teljes.) Megemlítem, hogy a,~apokban
elegánsan transzilvánizmus~ak hlv~n~, Itt IS, kJ~t IS, hal~~alg a magyar Duna Televízió sugároz.t~ As~talo; "Egy eJszaka E!-
hűen megvallotta. Tudom~,ny?s to~e~e.tkutatol munk~Ival délyben" című filmjét Szeleczky Z,taval es Pager Antallal a fo
korán jelentkezett. A repatnalt erte!mlsegl csoportokban Jelen szerepben.
volt. Egy gazdag, termékeny életút utolsó felvonása

Mint írtam, Dr. Asztalos Miklóst és feleségét 1952-ben a
Ösztöndíjasként külföldön , diktatúra kitelepítette I<örösladányba. Nem adták fel. Felesége
Pécsi könyvtárosként két külföldi pályázatot nyert. Be.cs~e később zenét tanított, Asztalos színjátékokat rendezett. r~em

és Berlinbe. Még 1928-ban ment ki, tehát Hitler uralom]uta- mellesle9 emlékiratait írta, részben átmentett dokumentumait
sa előtt de mint nekem elmondta (sok baráti beszélgetésünk rendezte~ Körösladány népe tisztelte, kedvelte őket. Nem érez
volt remetesége alatt magnós interjúk, sőt televíziós felvételt te őket "osztályidegeneknek"...Baráti, humanista család fogadta
is sikerült vele készíteni életéről. Vtób~i má~g ?o~)Qzba~ ... ): a be Asztalosékat. flete végéig látogatóit, kapcsolatait levelezé
német nacionalisták, a későbbi nemzeti s?ocIahstak, faSlSztak, sét a néhai BM /II.! /II. Belső elhárítás "figyelemmet kísérte".
közéleti mozgolódása már érezhető volt. Erdekességként jegy- Nem sok sikerrel. Innen azonban életének sok része már egy
zem meg, hogya második világháború utáni, koalíciós kor~ másik történet.
mány kultuszminiszterével volt kint ösztöndíjas, barátI Körösladány népe, 1990 óta annak vezetői, kegyelettel őr
szobatárs. Aki az ő későbbi B-listázása során az ujját sem moz- zik emlékét. A helyi művelődési házat 1991-ben ünnepélyesen
dította meg érte... róla nevezték el.

A közéleti mozgalmakban vállalt szerepe Születésének 100. évfordulóján, nemrég, emlékülést tartot-
A Bartha Miklós társaság fogta össze a f9!eg repatriált, ha- tak, melyen előadók voltak Bojti Jáno~ polgármesteren kívül

zai fiatalságot. Ennek később választott elnoke lett. qlya,n ta- Pomogáts Béla, a régi barát, a Magyar Irószövetség elnöke, to
gokat sorolhatok fe! példaként, mint KodolánYI Janos, vábbá Erdélyből, I<olozsvárról Dr. Kántor Lajos irodalomtörté
Ortutay Ciyula, Püski Sándor, Szabó Pál, de József Attila, Ve- nész, a kinti patinás "I<orunk" folyóirat főszerkesztője.
res Péter és Illyés Ciyula is. A társaság ideológiailag Ady End- Mint az írószövetség elnöke írja majd a Hitel c. folyóirat
re és Szabó Dezső nyomdokain járt. Akkor. Azonban következő számában: "... történelmi és nemzetpolitikai tanul
1931-tő[ az egyesületet egyes hallgatók elvitték jobbra. Ekkor mányai sorában számos olyan akad, amely megérdemelné,
Asztalos az elnökségről lemondott. hogy kötetbe gyűjtve kerüljön vissza a jelen szellemi vérkerin-

Politikai forgószelek sodrában Qésébe. Asztalos Miklós emléke megkívánná, hogy ez a gyűj-
Közismert politikai barátai azt akarták, hogy bekerüljön a temény valóban elkészüljön, és helyet foglaljon a

T Házba. Ezért az 19,35-ö~ ors:ág~yűlé~i ,:"ála~ztásokon könyvtárakban régebbi kötetei között." (Pomogáts Béla kézira
Oriszentpéteren a kormanypart szmeIben mdItottak. Nem tából idézve.)
volt sikere az ismeretlen terepen. Ciyulai Tibor a későbbi mi- NEMRE CiÁBOR)
niszter, felesége rokona azonban beajánlotta a miniszterel-
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FRANK McCOVRT:

ANCjYAL A
LÉPCSŐN

Borzalmas helyeken laknak lakmároznak rajtuk a bolhák
de azoknak legalább van mit enniük. Lakásukban fuldokolnak
a mellettük lévő közös illemhely szagától, küszködnek a legyek
kel, patkányokkal. Telnek az évek, de az apa, ha talál is munkát
magának, minden harmadik pénteken el is veszíti, hiszen ekkor
elissza a fizetést a család elől, s nem megy be dolgozni. Munka
nélküli segélyből, és a Paulai Szent Vince Egyesület könyör
adományaiból élnek. Ujabb gyermekek születnek majd
egymás után halnak meg. Teán és "huszárrostélyoson" élnek,
karácsonyra disznófejet kapnak az Egyesülettől, amely mellé a
jószívű hentes pár darab virslit is csomagol.

Frankie, ahogyan növekedik igyekszik segíteni családja
megélhetését. Esténként lehullott széndarabok után kutat, új
ságkihordást vállal, felolvasást egy idős úrnál, majd a szenes
ember segédje lesz, később kézbesítőként dolgozik. Sok időt tölt
kórházban, szörnyűséges szem fertőzés támadja meg, mely után
látása már nem is lesz tökéletes. S nem egyszer lop is, hogy
öccsei síró száját betömhessék (szó szerint!) valamivel. Időköz

ben apjuk elhagyja őket, Angliába megy munkát vátlalni,
ahonnan mindenki más (sok ír férfi keresett és talált munkát a
gyűlölt Angliában) küldözgeti a pénzes utalványokat családjá
nak a megélhetésre (ilyen utalványok kézbesítésével foglalko
zik FrankieJ, csak ő nem.

DINYÁNÉ BÁNFI /BOLYA

A könyvet a Rózsahegyi Könyvtár ajánlja az érdeklődő

olvasó figyelmébe.

A könyv a Magvető Kiadó gondozásában, a C:;yomai Kner
Nyomda nyomtatásában jelent meg.

A nagy gazdasági világválság első esztendejében érkezik
meg New Yorkba írországból a katolikus Angela, hogy aztán Egy Ír fiú hivatalosan 14 éves korától vállalhat munkát, dol
egy vendégségben megismerkedve az Észak-írországi gozik is, nem kímélve magát. A cél: visszamenni Amerikába.
MalachyveL rögtön terhes is maradjon. Angela családja kie- Olyan dolgokat is elvállal, s tesz, amelyek miatt az a társada
rőszakolja az esküvőt, bár az Északról szánnazó férfinak semmi lom, mely hagyta, hogy gyerekek Így éljenek, felelősségre is
becsülete nincs szemükben, még protestáns rokonsággal is vá; vonhatná.
dolják. Első gyermekük a könyv szerzője Frankie.

I<i Frankie? A sok nyomorúság, szenvedés, a nélkülözés, betegség, meg
Egy gyermek aki már négyévesen megtapasztalt születése- aláztatás, születés, és szerettei haláLa, talán nem is lett volna tú[

ket, megismerkedett a halállal. Vigyáz az öccseire. Aki már élhető Frankie számára, ha nincs a csodálatos mese az ír
tudja, hogy apja csak ritkán dolgozik., hogyan kell cukros vizet nemzeti hős CuchulainróL valamint a "gyermekcsempész" An
készítenie a cumis üvegbe tej helyett, s esténként különös gyalról. A meséket eleinte apja meséli neki, később már
álomvilágba merül, amikor apja az ír nemzet nagy hőséről Frankie álmodja őket magának, féltékenyen őrizte bennük hi
Cuchulainről, vagy a számtalanul sok csecsemőt a család lép- tét, s mint egyetlen kizárólagos tulajdonát.
csőjére csempésző Angyalról mesél neki. Ezek a mesék és álmok segítették az írót abban, hogy túlélje

Amikor az apa első heti fizetését viszi haza, tiszta a házuk, saját gyermekkorát. Mindezek ellenére, amit át- és megélt, de
meleg éte! kerül az asztalra, a fűszeresnél rendezik adósságai- rűs szeretettel, finom humorral, iróniával, megbocsátóan ír,
kat, frissen mosott ruhájuk szárad a napon és nagyon boldo- könyve nem akar könnyeket fakasztani az olvasójában.
gok. Amikor már a harmadik heti fizetését veszi föl, azonnal
italra költi minden pénzét, éjszaka részegen sorakoztatja kis fi- Maga az író Így látja gyennekkorát: "Amikor visszapillan
ait és ír nemzeti dalokat, hősi énekeket énekeltet velük. A ne- tok a gyermekkoromra, nem is értem, hogyan élhettem túl.
gyedik héten már nincs munkája. Aztán rövidülnek a boldog Természetesen nyomorúságos gyennekkorom volt - a boldog
időszakok, már az első heti fizetését is képes elinni családja gyerekkor hajítófát sem ér. A szokványos nyomorúságnál per
elöl. sze rosszabb a nyomorúságos ír gyerekkor, de még ennél is sok-

kal rosszabb a nyomorúságos ír katolikus gyerekkor.
Frankie-nek négyéves korában már három öccse van s egy Mindenek előtt - valamennyien csuromvizesek voltunk."

kishúga, akinek korai halála után költözik haza a család, az Örüljünk hát vele együtt sikeres megmenekülésének, annak
Óceán másik felére, írországba. Elképesztő gondolat: olyan hogy tizennyolc évesen visszéijutott Amerikába, s elmondhatta
nyomorban élni Amerikában, az ígéret földjén, amely elől nekünk is meséjét.
menekülni kell. Az anyai nagymama segítségével a család
Limericbe költözik. Limericet messze földön ájtatos városként
emlegették bár a helyiek szerint azért járt mindenki a temp
lomba, mert az volt az egyetlen száraz hely a városban, ahol
védve voltak az esőtől, a nedvességtől. írországban megismer
kednekugyan az apai nagyszülőkke[, családtagokkal is, ám
senki sem tud komolyabb, tartós segítséget nyújtani a hazate
[epült családnak, de valójában nem is akarnak segíteni rajtuk.
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Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a
közzététel hez hozzájárulnak.

Özv. CSERENYECZ JÁNOSNÉ PAPP
MÁRIA, aki a Tamási Áron u. 39-ben la
kott, 89 éves korában szeptember 20-án, rö
vid szenvedés után visszaadta
Teremtőjének. Temetése szeptember 22-én
volt. Gyászolják: három gyermeke és csa
ládjuk, két testvére és családjuk, a rokonság
és az ismerősök.

Özv. DUDA IMRÉNÉ VÁRADT
MÁRIA, aki a Tamási Áron u. l9-ben lakott
77 éves korában hosszú betegség után szep
tember 2-án elköltözött az élők sorából. Te
metése szeptember 13-án volt. Gyászolják:
gyermeke és családja, rokonai ésjó barátai.

FARKAS ELEK, aki a Vásártéri ltp.
2/ l. sz. alatt élt, 73 éves korában hosszas be
tegség után és mégis váratlanul augusztus
27-én az Örökkévalóságba költözött. Teme
tése szeptember 2-án volt. Gyászolják: fele-

VÁilOSUNI(

sége, gyermekei és családjuk, a rokonok és
az ismerősök.

FEKÉCS ISTVÁN (BÉLA), aki a
Mohácsi u.5. sz. alatt lakott, 68 éves korá
ban szeptember. 17-én váratlanul magához
szólította az Ur. Temetése szeptember
22-én volt. Gyászolják: felesége, nevelt lá
nya, testvérei és családjuk, a rokonok és az
ismerősök.

FÜLÖP ISTVÁNNÉ PELYVA
ILONA, aki a Sugár út 2 I-ben lakott, 79
éves korában szeptember 2-án váratlanul
befejezte földi pályáját. Temetése szeptem
ber 6-án volt. Gyászolják: férje, két gyerme
ke és családjuk, a roko!,\ság és az ismerősök.

HUNYA ELEKNE GIRICZ MARGIT,
volt németkéri lakos 78 éves korában szep
tember 19-én váratlanul elhunyt. Temetése
október hó folyamán lesz. Gyászolják: test
vére és családja, ,rokonai ~s i~merősei.

KURILLA JANOSNE DERI ETELKA,
aki a Selyem út 94-ben lakott augusztus
24-én 78 éves korában hosszas betegség
után visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése augusztus 27-én volt. Gyászolják: férje,
gyermeke és családja, a rokonok és az isme
rősök.

Özv. MEGYERI ENDRÉNÉ KISS
PIROSKA, aki VI. ker. 502. sz alatt élt, 86
éves korában hosszas betegség után, .szep
tember 3-án testét a földnek, lelkét az Egnek
adta. Temetése szeptember 9-én volt. Gyá
szolják: gyermekei és családjuk, a rokonság
és az ismerősök.

MEGYERJ ISTVÁN, aki a Bocskai u.
1/3. sz. alatt élt, 38 éves korában szeptem
ber 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése szeptember 12-én volt. Gyászol
ják: szülei, felesége, gyermekei, testvére a
rokonság és az ismerősök.

NAGY LAJOS, aki a Fazekasi út 4. sz.
alatt lakott, 80 éves korában, szeptember
18-án, váratlanul magához szólította az Úr.
Temetése szeptember 24-én volt. Gyászol
ják: keresztgyermekei és családjuk, a roko
nok és az ismerősök.

PUTNOKI MIKLÓS, aki a Bocskai u. l.
sZ.alatt élt 69 éves korában hosszas beteg
ség után augusztus 25-én megtért Teremtő
jéhez. Temetése augusztus hónapban volt.
Gyászolják: felesége, gyermekei és család
juk, testvére és családjuk, a rokonság és az
ismerősök.
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TÍMÁR ILLÉS MÁTYÁSNÉ
VASZKO MARGIT, aki a Blaha L. út
18.sz. alatt élt, 79 éves korában hosszas be
tegség után megnyugodva Isten akaratá
ban az Örökkévalóság honába költözött.
Temetésére szeptember 17-én kerűlt sor.
Gyászolják: férje, gyermekei és családjuk,
a rokonság és az ismerősök.

Özv. TÍMÁR LAJOSNÉ HUNYA
BERNADETT, aki a Mirhóháti út 3-5. sz.
alatt élt, 80 éves korában szeptember 6-án
hosszas betegség után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Temetése szeptember 14-én
volt. Gyászolják: gyermeke és családja, a
rokonok és az ismerősök.

TÍMÁR VINCE, aki II. ker. 409. sz.
alatt élt, 90 éves korában rövid szenved~s

után, augusztus 26-án megnyugodva az Ur
akaratában, elköltözött az élők sorából. Te
metése augusztus 30-án volt. Gyászolják:
testvérei és családjuk, a rokonok és az is
merőök.

VARGA ISTVÁN, aki a Csokonai
u.37-ben élt, 81 éves korában hosszas be
tegség ut~n mégis váratlanu I au.gusztus
29-én az Ur magához szólította az O orszá
gába. Temetése szeptember 3-án volt.
Gyászolják: felesége, gyerekei és család
juk, a rokonok.és az ismerősök.

VARGA JOZSEF, aki a Babits Mihály
utca 22-ben lakott 67 éves korában szep
tember I-én, váratlanul elköltözött az élők

sorából. Temetése szeptember 6-án volt.
Gyászolják: felesége, gyermekei és család
juk'.!l rokonság és a.z ismerősqk.

Ozv. WOLF MARTONNE WAGNER
ZSUZSANNA, aki a Gyóni Géza utca l.
sz. alatt élt, augusztus 14-én, rövid szenve
dés után 96 éves korában magához szólí
totta a Mindenható. Temetése augusztus
17-én volt. Gyászolják: gyermekei, menye
és veje unokái, dédunok~i

ZDUSEK LAJOSNE BUCSI LIDIA,
aki a Zrinyi utca 19-ben lakott 84 éves ko
rában hosszas betegség után augusztus
27-én megtért Teremtőjéhez. Temetése
szeptember I-én volt. Gyászolják: gyer
mekei és családjuk, testvérei és családjuk,
a rokonok és az ismerősök.

Békesség haló poraikpn,
fogadt!! be őket az Ur

az O országába.
Az Örök Világosság
ragyogjon felettük!

C/PŐTALPBiLisT
SZONDÁTÓl

NzsafregJjI' ji If
Te/e/folt· (66) 284-501

GYERMEKCIPŐKÉSZÍTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.

(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 06 60 485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-leányka-fiúmodeIlek I 8-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa I8-41-es méretig



176 VÁROSOttl{ . 1999. október

A
KERTBARÁT
KOR
ÜZENI•••

A kórokozó a szőlő tápanyagszállító (edénynyaláb)
szövetébe is bejut, majd a tápanyag szállítással a növény
valamennyi részében szétterjed.

Az így fertőzött tőke legyengül, lassan fejlődik, ta
vasszal későn indul meg a rügyfakadás, a terméshozam
csökken, majd a tőke elpusztul.

A fentieket tapasztalatból tudom, ugyanis nálam. is
pusztított e baktérium, mely egyébként mindenhol meg
található. Lappangási ideje lehet több év is.

A SZŐLŐ GYÖKÉRGOLYVÁS
BETEGSÉGE

Az 1960-as évek elején Kecskeméttől nyugatra a
Kiskunsáaon észlelték először e betegséget. Azon a vi
déken súlyos károkat okozott, melynek eredményeként
sokhektámyi szőlőültetvényt kellett kiirtani.

A betegséget a talajban lévő agrobaktérium idézi elő.

A baktérium a sebeken keresztül jut be a növényi szöve
tekbe és a szöveteket felépítő sejtekben megtapad. Az
így megfertőzött sejtek önálló életet kezdenek, és osztó
dó sejtekké alakulnak át. A sejtosztódás felgyorsul és
kialakulnak a tumorok, mely e betegségre jellemző.

Ebben a tumor szövetben a baktériumok elszaporodnak,
és nedvkeringés útján szétterjednek a tőkében.

A tumorok egész nyáron életben maradnak, majd
ősszel a vegetáció végén a lombhulláskor kezdenek el
halni. Ekkor már barnás színűek, majd tavasz felé szí
nük sötétebb lesz, könnyen porlik.

E golyvás daganatot legtöbb esetben a gyökérnya
kon, illetve a magasművelésű szőlő vesszején (kar) ta
lálható meg.

A gyökérgolyva szaporodása több tényezőtől függ.

- kevés víz és tápanyagellátás (szervestrágya hiány)
. - erős téli és tavaszi fagyok (fagykár a tőkében)
- kései metszés
- zöldmetszéskor a beteg tőkéről a metszőollóval a

baktériumok átterjednek az egészséges szőlőre.

Hogyan tudjuk kivédeni a golyvásódást?
- Tavasszal, korán a nedvkeringés megindulása előtt

fejezzük be a metszést (III. 1O-ig), ügyeljünk arra, hogy
a talaj közelében ne keletkezzen seb a tőkén (tisztítás
kor, kapáláskor).

- Fagyzugos helyekre (mély fekvésű) ne telepítsünk
szőlőt.

- A szaporító anyagot (gyökeres oltvány) csak meg-
bízható helyről szerezzük be. .

- A golyvás szőlőt vágjuk ki, a további fertőzés meg
akadályozása érdekében égessük el.

- Minden ősszel nézzük meg alaposan a szőlőtőkéket,

hogy idejében kiszűrjük a beteg növényeket.
- Biztosítsuk a talaj tápanyag pótlását, hogya szőlő

tőke vesszeje erős legyen, a betegségekkel szemben el
lenálló (istállótárgya).

HUNYA ALAJOS

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEL: 06·66·283·359

...... AuquSZTuS 28~TÓl SZEPTEMbER 24~iq GYOMA bElTE
,',' RülETÉN 20,6 MM CSAPAdÉk ESETT.

FARKAS MÁTÉ

Kedves vásárlóim!

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

06-66-386-274.

4GI\O
AI\~BAz Megérkeztekaz őszi áruféleségek l

· Virághagymák, rózsatövek
· Búza vetőmagok

· Műtrágyák, virágföldek
--~ · kegyeleti mécsesek, gyertyák

· Kerámia és műanyag savanyító edények
· Üstök, üstházak, zománcos edények
• 80rászati kellékek

.. fóliák, zsákok
· Esököpenyek, gumicsizmák
- Vaporex C+M falszárító adalékanyag
Afelsoroltakon kívül még sokféle árúval
várom vásórlóimat.

~~.......,.,---J

N61 CIP6T
AGYARTÓTÓL!

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐl A MAI

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
KíNÁUUK TERMÉKEI NKET.

GELLAI LÁSZLÓ
CIPŐGVÁRTÓ
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RÉTHY ISTVÁN

ALÉLEK LEGYEN JÓ, ÉS ERŐS ...
idő sürgetett. Elköszöntem. Ő ott maradt,
imádkozott, lelke jóságával és erejével.

Ahogy kiléptem a holtak birodalmából,
nem hagyott nyugodni a gondolat: Ennek az
öregasszonynak honnan van ez a bölcsessé
ge? Mihez kapcsolódik ez a gondolat? Azt hi
szem ahhoz a hithez, amit Áprily Lajos egyik
versében olvasok (Útravaló): Én Istenem mit
vigyek neked? Amikor az öregedő költő bú
csúzni készül, nem azt kérdezi: mit hagyok itt?
- hanem azt kérdezi: Én Istenem, én mit vigyek
neked? - hiszen a halálban nem válunk el, ha
lsten felé törekszünk, nála találkozunk.

Az esti szürkületben, a ködös utcán elmo
sódnak szemem előtt aházak és afák vonalai,
csak alámpák v:láJítottak, de a lélek szemével
:6.!ni kezdtem: - a lélek a fontos, legyen jó és
erős, és én örökre megőrzöm lelkemben az
imádkozó öregasszonynai< alakját.

NOVEMBERI REQUIEM

Hősöknek sírját övezze hála,
s légyen a jövő tanulsága:
hogy a magyar nép félezred óta
letaposva is megváltott téged
"művelt" és gazdag Európa!

Jussos lehetne, talán már végre
két krajcár ára elismerésre,
nem csak napesti TV-szemétre
Miszter Sorosék segedelmére...
Arra, hogy végre maga lehessen
Isten hittel - honszeretetben
s aranyozzon minden napjára
ötvenhat örök glóriája!

'98. November 4.
TíMAR MATÉ

Nagy Imre szózat - tankzörejjel,
így ébredtem november reggel,
negyvenkét éve. A Bakáts utca
Dunapartját ágyú uralta...
El is vittek, úgy két hét múlva
Gimes Miklóshoz Gyorskocsi útra:
"NSZK - kém- ként, fasisztának":
Belém nyilaIt, hogy fellóbálnak,
mert Dávid behúzott aGÓliátnak.
Túléltem: Istenem! Kívánom
légy boldog földi mennyországom.

Halottak napja közeledtével egy emléket
idézek fel magamban, mint egy üzenetet. Egy
szer halottak napján a temetőben jártam. így
örökítették ránk őseink, hogyaMindszentek
estéje és a halottak napja az elhunytaké. A lel
keké. Hiszen róluk úgy lehet már beszélni: 
lelkek. Atest visszatér a porba, ahonnan véte
tett, de a lélek él.

Ott kószáltam atemetőben, asírokon virá
gok, az éjszakai fagytól megbarnult krizanté
mok szomorkodtak és csonkig égett gyertyák
meredeztek az ég felé.

Tegnap még ragyogtak a fények, s pom
páztak a virágok, - s ma a múlandóság példá
zataként nincs se pompázatos virág, se lobogó
láng. Akik idetették őket, már újra elvegyültek
az élet forgatagában. Tegnap még itt álltak
szeretteikre emlékezve.

Bandukolok a sírok között, egy egyszerű

sírhanthoz érek. Fakereszt. Mellette egy sírdo
gáló öregasszony. Ráköszönök. Fogadja.
Megállok, kíváncsi vagyok sorsára. Észreve- ...........".--......"D:

szi, ő maga kezdi mondani:
- Húsz éve, hogy elment. Jó ember volt.

Nagyon hiányzik. Ránéz a sírhantra - mintegy
bocsánatkérően mondja: - Nem volt pénzem
követ állítani, hat gyerek volt, nekik kellett. Le
törli könnyeit fehér zsebkendőjével. - De ugye,
nem is az a fontos?

- Nemi - válaszolom. Nagyot sóhajt.
- Én is így gondoltam. A gyerekek mond-

ták: Majd ők csináltatnak. Nem akartam elfo
gadni, hiszen jöttek az unokák, inkább
tartsátok rendben - mondtam nekik - az nem
kerül pénzbe. Amíg ők bírják ilyen lesz. Én meg
azt tanultam: a lélek afontos, a lélek legyen jó,
a lélek legyen erős, akkor a világ is jó lesz és
ereje lesz a jóságra. így van?

- így van - válaszo Itam.
Milyen egyszerű bölcsesség: alélek legyen

jó és erős, és ne feledjük a szeretet virágait.
Még szívesen ott álltam volna mellette, de az 1o:...:...........:Y:Ii:oIilloriiill"ill 1::~IioO"AI::.3'
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CSAszARNÉ GYURiCZA ÉVA

Az ÉPFE
építőipw"i-szokipav-i-vóllalkozós

TERVEZÉSTÓL A
KULCSÁTADÁSJC\!

TelefoV\: 06-20-9-367-514 v09Y
06-60-610-180. FAX: 06-66-386-896.

Köz~letekV\ekJ Vl'"l09óV\ személyekV\ek teljes
köv-tA építői pov-i mv\V\kók vé9zését vóllalja

9 o v-oV\cióval.
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2006 közötti időszakra, pid támogatott ex
porttermékek, interve;-,ciós árak, kvóták,
stb. Ez azt jelenti, hogy ma tudni lehet,
hogy pid. 2002-ben a gabona félék ára
mennyi lesz, mennyi lesz a kvóta stb.
Nincs kvótája a sertésnek, baromfinak,
zöldségnek, gyümö\csnek, bornak, ezeknél
a piac szabályoz. Amely ország uniós tag,
annak az áruja szabadon mehet Madridtól
Stockholmig, sem vám, sem más korlátai
nincsenek. Az agrár vonatkozású terület
nek ajogszabályi terjedelme 40 ezer oldali

Miért csatlakozunk? Részben poli,ti
kai, biztonsági, földrajzi okai vannak. Er
vek: a magyar agrárgazdaságnak stabil
háttere lesz az egységes piac, ahol a ma
gyar export termékek megállják a helyü
ket, a támogatás az unió
teljesítőképességétől f\.igg. A kutatás, fej
lesztésbe jobban be tudunk kapcsolódni.

mmosegl piacra való termelés, a több Hogyan csatlakozzunk? A csatlakozá
lábon álló aazdaságok kialakítása. A me- si tárgyalások 98. márciusban kezdődtek,

zőgazdaságbnak versenyképes struktúrájú- j~lenJe& az I. szakaszr:,ak vége. a pOZíc~ós
nak kell lenni, a kisgazdaságoknak együtt ta!"gyalas?k m~st kez,dodnek, 2~0~,-ben ev
kell működni, mert különben a túlgépesí- vege fele a targyalasok befejezodnek, a
tettsécrük miatt a költségoptimalizálást csatlakozási jegyzőkönyvek, parlamenti
nem t~dják meQValósítani, ami a verseny- döntések, és népszavazás következik.
képességet csökkenti. Bajorországban az Tennivalók: a Kormány tárgyal az
elmúlt 35 év alatt a mg szerkezet igen vál- Unió,:,al, ajogharm~)Oi~áció. a .kvóta ~lku~
tozatos lett, a 10 hektártól 1000 hektáros haladjanak. A helYI szmten mIndenki, aki
gazdaságok alakultak, és ezt a sokoldalú érintett kezdje a felkészülést, az uniós tag
struktúrát meg is akarják tartani, mert be- ságra. A napi gondokon túl, TANULNI
vált. KELL! GONDOLKODNI KELL, hogy

A második előadó Dr. Vajda László az fog kinézni az "én gazdaságom" milyenek
FVM Európai Integrációs Főosztályának a piaci lehetőségeim, stb. Sokat kell azért
vezetője előadásában részletesen ismertet- tenni, hogy megállhassuk a helyünket ' Az
te, hogy mihez, miért, hogyan is akarunk FVM segítségként kiadott egy "fuzetcso
csatlakozni. magot",- az önkormányzatok már megkap-

Mihez csatlakozunk? Európai Unió = ták, de be lehet szerezni bárkinek. Ez egy
intecrráció, ami aztjelenti, hogy a résztve- rövidített anyag, az uniós tagság jogi sza
vőkbközösen döntenek, és összehangolják ?ál~aira, hiszen a. teljes körű 40 ezer oldal
a termelési, a szellemi, anyacri erőforrást a Jogi anyag csak aJogl szakemberek számá
népesség javára. Közös agrárpolitika kö- ra átlátható.
zös elemei: I.) egységes rendszabály a pi- Nagy tapssal ért véget a tájékoztató elő

acpolitikában, azonos garantált ár, azonos adás, nagyon sok hasznos információ bir
vám és exporttámogatás, betű szerint azo- tokábajutottak a résztvevők.

nos állat és növényegészség-ügyi intézke
dések. 2.) a vidékfejlesztésben a
beruházások támo- r--------------------------,
gatása, a fiatalgaz
dák támogatása, az
infrastruktúra támo
gatása, a tevékeny
ségek támogatása.
Van helye a nemzeti
agrárpolitikának is,
amely egyesíti a kö
zösségi és a nemzeti
hatáskört (pId, kép
zés, adózás terüle
tén). Elkészült az
"Agenda 2000" ami
egy intézkedési cso
mag az Európai uni-
6s tagokra
vonatkozóan, ami a
közös agárpolitikai
intézkedéseket tar
talmazza, 2000-

hogy a Hc?dmezővásárhelyi Megyei
.fogú Város Onkormányzata a Hanns
Seidel Alapítvány és a Magyar Keresz
ténydemokrata Szövetség konferenciát
rendezett Az Európai Integráció és a
Magyar Mezőgazdaságcímmel. Zsúfolá
sig megtelt a Hódmezővásárhely patinás
Polgármesteri Hivatal dísztenne. Igen
nagy volt az érdeklődés, nemcsak Csong
rád, hanem a Békés megyeiek részéről is.
A város polgármestere, Dr. Rapcsák And
rás köszöntője után a Hanns Seidel Alapít
vány elnöke, és a Hódmezőgazda RT
vezérigazgatója, Egyed Béla rövid beszéd
del köszöntötték az érdeklődőket. Az Ala
pítvány elnöke elmondta, hogy céljuk, és
feladatuk, hogy az 1000 éves Magyaror
szágnak az Unióba való bekerülését segít
sék. Keresztény alapon a demokrácia
ápolása, fej lesztése, az európai összefogás
segítése az Alapítvány feladata. Egyed
Béla vezérigazgató köszöntőjéből érde
mes megem líteni azt a megállapítást, mely
szerint a vidéki ember boldogulását a me
zőgazdaság szabja meg. Az elmúlt 10 év
ben jelentősen átalakult a mg szerkezete, a
külső és belső piac beszűkült, a termelés
színvonala csökkent, drasztikusan csök
kent az állatállomány, és állandósult a me
zőgazdaságban a tőkehiány. Ezek a
sajnálatos tények meg is szabják a felada
tok irányát, azaz a piackutatás, a minőség

j avítása, a fogyasztó k bizalmának meg
szerzése és megtartása.

Kevesebb energiát kell az ellentétekre
fordítani, inkább a szövetkezés, egyesülés,
szakosodás legyen a rövidtávú cél. Az át
alakulás folyamata még tart, és az Európai
Unióba való csatlakozás feltételeinek ta
nulmányozására kell koncentrálni, mondta
Egyed Béla vezérigazgató úr. Theo
Abenstein a Bajor Tartományi Mezőgaz

dasági Minisztérium főosztályvezetője

részletesen ismertette azt a 35 éves fejlő

dést, ami a Bajor tartomány mezőgazdasá

gában történt, az uniós tagságuk alatt.
Amikor csatlakoztak az Unióhoz, akkor
gazdaságilag igen lent voltak, ma a 2. he
lyen állnak a résztvevők között. Lényeges
eleme volt a fejlődésnek, hogy az ipar és a
mezőgazdaság "kéz-a kézben" fejlődött.

Majd kifejtette az Európai Unió integráció
lényegét. Vezérgondolatai : Európai össze
fogás nélkül nincs jövő, az európai politi
kát az egymás kölcsönös segítése kell,
hogy jellemezze. Polgárbarát, demokrati
kus szervezetnek kell lennie, a tagor
szágok identitását tiszteletben kell tartani,
a közös Európa záloga a békés egymás
mellett élés, a világgazdaság
globalizációja mellett egységbe kell tömö
rülni. A piacgazdálkodás és hatékony
együttműködés alapja, az áruforgalom
szabadsága, a szolgáltatások szabadsága, a
munkavállalók, letelepedők szabadsága, a
tőke szabadsága.

Az előadó véleménye szerint Magyar
ország mezőgazdaságánakfontos feladata,
a magas fokú agrárszakember képzés, a
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KÖZÖSSÉGI HÁZ NOVEMBER HAVI
PROGRAMJA

Arendszeresen összejöveteleket tartó csoportok a szokott időben
tartják összejöveteleiket.

Aprogramokkal kapcsolatban érdeklődni lehet aKözösségi Házban
személyesen, vagy telefonon. Tel.:66-386-917.

Kisiskolások korrepetálását, versenyre felké
szítését vállalom a megszokott otthoni környezetben
is. Tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek fo
lyamatosan segítek. Speciális fejlesztés. Sok-sok tü
relem.

Tel.: 285-719

5-én 18 órakor Színházi előadás a budapesii Napszínház
közreműködésével.

Az előadás címe: ,Jomédia az asszonyokról, akik... 1I

Be épö: I. helyár 500.- .
II. helyár 400.-

Előadás előtt két órával egységesen 600.-
Jegy vásárcrlható a Közösségi HázbcJn szeptember 28-tól.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Magyar Kereszténydemokrata Szövetséz
helyi szervezetének ülése

Cukorbetegek Klubja
Gazdakör vacsorája
Magányosok Klubja Batyus-bál

Jóték nysági iskolai vac ora

Október 16-án a Szent Gellért Katolikus Általános iskola
Szülői Munkaközössége nagy sikerű rendezvényt, vacsorá
val egybekötött jótékonysági bál t szervezett az iskola javára.
Zsúfolásig megtelt a Katona József Művelődési Ház bálter
me. A Rumba Táncegyüttes bemutatta szalon tánctudását,
melyben az iskola néhány tanulója is részt vett, majd jó han
gulatban, élő zene mellett táncolt a nagyérdemű. Ejféllői

több mint egy órán át tartott a tombola sorsolás, az ifjú igaz
gató és az iskola nevelői segédletével.

Az iskola igazgatója és tantestülete tisztelettel megkö
szöni a szülőknek az áldozatkész munkájukat, amivel
hozzájárultak az iskolai oktatás felesztéséhez: a bevételt a
k:~~~'vtár és szertárak fejlesztésére fordítjuk.

8-án 18 órától

10-én 17 órától
13·án 18 órától
27-én 18 órától

MARTON CABOR

Állandósult a mélyrepülés a fociban

Úgy látszik az elmúlt évek sportsikereitől el kell bú
csúznunk. Valóság lett a népi bö!csség: "Egyszer hopp,
máskor kopp."

A szezonvég boldogsága után mikor mindkét egyesüle
tünk előre lépett egy osztállyal, melyet mi szurkolók nagy
büszkeséggel és megnyugvással fogadtunk. Most a szigo
rú böjt következett be. Igaz, tudjuk, hogy az NB-s osztá
lyok már nem megyei szintek. Azonban a Barátság is, meg
a Gyoma fC eddig nem szerzett örömet a sikerekhez szo
kott szurkolóknak. Mindkét csapat utolsó előtti. Mindket
tő csak· egy győzelmet szerzett a II mérkőzésen. A
gólarány is csapnivaló: Barátság 5:10, Gyoma 12:34.
Mindketten a megszerezhető 33 pontnak csupán l5%-át
gyCljtötte be. Most érezzük, hogy mit jelentett a csapat
széthullása a Barátság-nál. Sajnos az edző-csere kevésnek
bizonyult a csorba kiköszörüléséhez. Fortuna hűtle~sége

nem változtat a tényeken: a kapufatalálat nem gól! Ime a
krónika:

Szeptember 27. Barátság - Hatvan 0:2. Mindkét gól 1 _
oka a könnyelműen elvesztett játék volt.

A tizenötödik percben már két kapufával "dicsekedhet
tünk". III. Mélykút - Gyoma 7:0

Október 3. Kalocsa Barátság l :0. A tizenegyes döntöt
te el a mérkőzést.

NB. III. Gyoma - Csongrád 0:3
Október 10. Gyula - Barátság I :0. A csatársor tehetet

lensége okozta a vereséget. Hogy csak egy gólt kaptunk a
védelem dicsérete!

NB. III. Gyoma - Kerekegyháza 1: l
Október 17. Barátság - Kiskunfélegyháza o: 1 Az (jt,j

dik meccs, hogy nem lőttünk gólt~ A r.:/c!rvanadik perc
ben kaptuk a gólt. Sok lehetőség kimaradt. Bócsik
kiállítása újabb gondot jelentett.

A távozó Turcsek edző utódjának sok sikert kíván!
NB Ill. Martfű - Gyoma 3:3.
Hol vannak az elmúlt évek sikerei? Ki tud majd gólt

rúgni?

ARANYESŐ AZ ATLÉTIKAI VIADALON

Október l-én Békéscsabán rendezték meg az
AGROKER Kupa Országos Minősítő Atlétikai Verseny
megyei döntőjét.

A viadalon Békés megyéből több mint 800 diák vett
részt, akik 24 egyesü,letből érkeztek. Gyomaendrődről a
Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola vett részt 42 tanuló
val. A diákok kitűnően szerepeltek: 5 arany, 6 ezüst, és 8
bronzérmet szereztek.

A győztesek:

Varga Tibor 60 m.
Férfi csapat 60 m.
Tóth Nikoletta 1,500 m.
Braun Mihály kislabda dobás 40 m
Makár Tamás távolugrás 518 cm
Az összetett versenyben iskolánk csapata az éremtáblá

zaton - néhány sportiskolát megelőzve! - a második helyen
véazett''" . ,

Felkészítő: VASZKAN GABOR testnevelő tanár
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Ar/ártan Gábor

CSERNUS MIHÁLY APÁTPLÉBÁNOS

ként), volt, majd katonapap s világháborúban, később Orosházán,
Gyulán, ahol a plébánián együtt tevékenykedik báró Apor Vilmossal,
akiról mint tudjuk; Győri püspökként vértanúhalált halt.

1916-tól Debrecenben volt, ahol megszervezte és irányította a
Zita Árvaházat, ahol 30 hősi halott árvái ról gondoskodott. Minden
munkahelyén eredményes és kemény munkát végzett a lelki gondo
zás, erkölcsi nevelés és műveltség terén. Debrecenben a kommün
idején halálra ítélték, de a vasgyári munkások kiszabadították.

1920-ban Battonya és kömyékének nemzetgyú1ési képviselője.

Ám a következő választásokon Horthy sógora ütötte el a képviselő

ségtól.
Endrődönelóbb káplánként, majd Schiefner Ede plébános után ő

töltötte be a .. nagyváradi egyházmegye gyöngyszemének" irányítá
új kenyér íze, lepergő könny sója, sát. Fáradhatatlanul dolgozott. Megszervezte a Szent Imre Polgári Is-
öröm-kacagás, Iclki J<ába-kő .. , kolát, melynek első vezetöjévé Koczkás Sándort tette. Erre az időre
lsten áldjon I Tc légy végső álmunk, esik Móra Ferenc ásatása Lyukashalomnál. A polgári létesítéséhez 8
s ivadékainkba szebb Jövő! vagon búzát adományozott a fiatal plébános. Gróf Klébelsberg Kúnó

Tímár Máté kultúrpolitikájához lelkesen csatlakozott. A tanyavilágot teleszórta
korszerű iskolákkal: Varjas, Nagylapos, I<.ocsorhegy, Déspáskom,
Ö regszólő, Kertek, Ugar, Polyákhalom, Pogánysor. Tanítótelep tér
ségében. A maga korában modern tornatermet létesített a belterüle
ten. Mint az egyházi iskolaszék elnöke kiváló testületet hozott létre.
Vasakaratta! vezetett. Ebből kellemetlenségek is adódtak. Főlega te
hetséges és tehetős Kovács család helyezkedett szembe véle.

I 924--ben a falu szegényeinek otthont biztosított a Szent Antal
Szegényház útján. Nagy és sok segítséget ad a már múl<ödő Sze
gényház lakói részére. Sikeresen mozgósítja Endrőd módosabb ré
szét a szegények és elesettek segítésére. A karácsonyi ajándékozás
hagyományát ő teremtette meg, ilyenkor élelmiszert, ruhát, pénzt
osztottak.

I 930-ban a Népház (Kultúrpalota) megálmodása és megépítése
következett, majd Koczkás Sándor igazgatóval megszervezték a
Népművelődési estéket.

A kommunizmus eszméinek lokalizálására megszervezi a Mirhói
Munkásotthont, a Népszövetségi Kört. Létrehozza a Mezőgazdasági

Részvénytársaságot. Az ipari iskolához 2-2 újabb tantermet létesít.
Páskomon Gazdakört, Ugaron Szent Imre Kört teremt. Országgyúlé
si kapcsolatait felhasználva Kondorosra I<övesutat létesít.

I 930-ban irányítása mellett. jeles endrődi pedagógusok közre
múl<ödésével (Bencze Sándor, Kovács Mátyás, Palotai Ferenc. Orbók
József, Koczkás Sándor) összeállította Endrőd történetét.

I 934-ben elindítja a Hármas Körös Hitbuzgalmi folyóiratot, mely
10 éven át mú1<ödik eredményesen, melyból még ma is tanuihatunic
(Lapunk a korábbi években rendszeresen közölt az Újságból.) Cikkei
ben, de prédikációiban is a keresztény hitvilág életszemléletét taní
totta, s ennek kialakításán fáradozott. Kiváló szónok volt.

Baráti szálak füzték Imrédy Béla miniszterelnökhöz, Remé
nyi.Schneller Lajos pénzügyminiszterhe7, és a kezdeti ellenszenv
után még Rózsahegyi Kálmánhoz is. Az idősebbek, még emlegetik,
hogy a vadászatra meghívott minisztert hogyan vette rá a Gyomára
futó betonút építésére. De azt sem felejtik el. hogy Rózsahegyiéket a
szörnyű sorstól, talán a haláltól mentette meg a .. hamisított" kereszt
levéllel.

Apáczai István néven egyházi és világi énekeket, zenét szerzett,
melyek közü] a legismertebbek:

.. Könnyes szemel<l<el vándoroltam, Tehozzád, örök Irgalom"

..Mikor eszembe jutsz. mintha tavasz volna... "
"Rózsabokor alján felcsendül a nóta... "

Csanádapáca 1888 - Székesfehérvár 1972. Zeneszerzésben és verselésben méltó társa volt Újházi Miklós fő

Csernus apát apai nagyszülei: Csernus Gáspár, földbirtokos és kántor. (megérdemelnének egy márványtáblát templomunk falán l )

Samu Anna ric A nagyapa bíró volt, sokat áldozott Apácáért. Összesen félszáz ének maradt utána.
Anyai nagyapja: Varga Mihály, asztalos, meggyőződéses kom- 1935-ben tragikus esemény színhelye volt Endrőd, amikorra

munista, aki Horthy idején a csendőrség elól Orosházára menekült. csendőrsortűzkilenc halált és 30 körüli sebesülést okozott. Sok ne
A plébános szülei: Csernus Gáspár, hentes és kocsmáros, és mes cselekedete dacára a másként gondolkodók belekeverték a

Varga Katalin, kiknek házasságából hat gyermek született: Mihály, csendőrsortűzeseményeibe. _
Ferenc, Anna, János, Gáspár, Károly. 1945-ben a kommunista vezetól< letartóztatták, megkínozták,

A keresztlevél szerint Csernus István Mihály ric vallású, törvé- perbe fogták. Csak Rózsahegyi Kálmán vallomása tudta megakadá
nyes gyermek, apja ric anyja ág. ev. vallású. Keresztszülei: Gortva Iyozni az életfogytiglani itéletet. Viszont az akkori vezetők örökre ki
István és Steinbeck Rozál. Kersztelte: Kiss István segédlelkész, tiltották Endrőd községból. A tárgyaláson még védőügyvédjesem
1888. szeptember 20. napján. született és 1888. szeptember akadt.
23-án kereszteltetett. Debrecen mellett j Derecskére került, ahol sokat tett a lakossá-

Gyermekkorát és elemi iskoláit Csanádapácán töltötte. Szorgal- gért, 1947-ben Mindszenti debreceni tevékenységét jelentősen se
mas, igyekvő, hatáiOzott, okos tanuló volt. Gimnázíumba Nagyvá- gítette. Az ötvenes évek elején egyik szemét elvesztette, majd
radra a Szt. József intézetbe iratkozott és ott is érettségizett agyvérzés is érte.
kitüntetésseL Lakóhelye plébánosa ajánlotta a .....hitbuzgó, okos, 1972-ben Székesfehérvárra került a papi szeretetotthonba, nem
szép jövő előtt álló" fiatalt Széchenyi Miklós nagyváradi püspök ke- sokkal utána agyvérzés érte s meghalt.
gyeibe. Csanádapácán a templomban ravatalozva búcsúztatták, s vitték a

Már kispap korában felfigyeltek rá, amikor a püspök ünnepsé- családi sírboltba, Endrődról külön autóbusz vitte a gyászoló híveket.
gén a Te Deumot énekelte. Legyen áldott az Ő neve, legyen áldott emléke.

191 l-ben szentelték pappá. Első miséjét szül6helyén mutatta Köszönjük, amit Endr6dért tett!
be. Káplánként Szilágysomlyón, Békéscsabán (kétnyelvű káplán-

Szülőföld, Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felőli

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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November 22. A MAGYAR KŐZOKTATÁSNAPJA

November 27. VÉRADÓK NAPJA

November 30. 1867. Koponál. VASZARI JÁNos (1939. ápri
lis J9. Budapest) Festő. Székely Bertalan és Greguss János tanít
vány volt. Münchenben, Párizsban tanult. Járt Olaszországban,
Spanyolországban is. A századfordulón szociális mondanivalójú
képeket festett, majd expresszionista víziókat. Franciás könnyedsé
gű, szellemes stílusa gyakran, változott. Később a fauvizmus hatásai
ismerhetők fel képein. A KUT egyik megalapítója, mint főiskolai

tanár az avantgárd törekvéseit támogatta. A Magyar Nemzeti Galé
ria 1961-ben rendezett alkotásaiból emlékkiállítást.

1999. AZ IDŐSEK NEMZET
KŐZI ÉVE

November 2. HALOTTAK
NAPJA

ÉVFORbuLóK T)APCÁRA
November22. 1877. Érdmindszent, ADY ENDRE (1919.janu

ár 27. Budapest) Költő, publicista. Költészetére nagy hatással vol
tak a hazai közélet zűrzavaros eseményei, a politikai és szociális
kérdések. Nemzeti történelmünk sorstragédiáit öntötte versbe "Dó
zsa György koronája", "Csák Máté földjén" c. versei. Költészetében
föllelhető a nyárspolgári életforma kritikája. Magányosságát mi
sem fejezi ki jobban, mint a "Szeretném, ha szeretnének" c. költe
ménye. A halál gondplata; a magányosság, az Isren ker~sés jelenik
meg versei ben. (Az Ur érkezése, Menekülés az Urhoz, Alom az Is
ten) Kora kevéssé értette meg, és kispolgári, dekadenciával illette.
A XX. század magyar költészetének egyik legnagyobb alakja.

November23. 1821. Bálványos Váralja BARTALUS ISTVÁN
(1899. február 9. Budapest) Zenetörténész, népzenekutató, zenekri
tikus, tanár, író. Az 1860-as években a hazai és ausztriai könyvtá
rakban, kolostorokban magyar zenetörténeti forrás-kutatást végzett.
Ezt követően számos zenepedagógiai művet, módszertani kiad
ványt és tanulmánytjelentetett meg. Népzene-kmatási munkái, elvi
és elméleti írásai úttörő jelentőségűek. Munkái: A magyar egyházak
szertartásos énekei a XVI. és a XVII. században, Adalék a magyar
zene történelméhez, Régi húros hangszereink, A magyar palotás
zene és népdalok, stb.

November 7.1810. Gyula. ERKEL FERENC (l893.június 15. November 26. 1883. Szekszárd. BABITS MIHÁLY (194 J. au-
Budapest) Zeneszerző, karmester, zongoraművész, zenepedagógus. gusztus 4. Budapest) Író, irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító.
I844-ben komponálta a HIMNUSZ zenéjét (Kölcsey Ferenc versé- Legismertebb társadalmi regénye a Halál fiai, mely önéletrajzi in
re), majd 1850-es években a Bánk bán operát Egressy Béni szöveg- díttatású. Sérülékeny költői lélek volt, ugyanakkor féltette a líra ha
könyvére. A szerző vezényletével 1861. március 9-én mutatták be a nyatlását. Művei: Kárty~vár, novelláskötete a Torony árnyéka.
Nemzeti Színházban a Hunyadi László c. operáját. Az ünnepi nyi- Verses kötetei: Levelek Irisz koszorújából, Nyugtalanság völgye,
tány 1887. szeptember 23-án a Nemzeti Színház félszázados ünne- Versenyt az esztendőkkel. A Nyugat c. irodalmi folyóirat szerkesz
pén hangzott fel. Erkel Ferenc volt a magyar nemzeti opera tője. Műfordításai közül meg kell említeni: Dante Isteni színjátékát,
megteremtője. . Shakespeare Vihar-át Szophoklész: Odipusz királyát. stb. Nyelvi

gazdagsága, versei cizel1áltsága is mutatja nyelvművészetét. Iroda
lomtörténeti munkája: A Magyar Irodalom Története. A magyar
irodalom hallhatatlanjai közé tartozik.

November 26. 1862. Pest. STEIN AU~L (J 943. október 26
Kabul) Szociográfus, régész, orientalista, ,Azsia-kutató. 1883-ban
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Belső Azsiába három ízben ve
zetett expedíciót. Pakisztánban. Délnyugat Ázsiában kutatott.
19 J O-ben, Cambridge-ben díszdoktorrá választották. 4754 kötetbő I
álló könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta.

November 2. 1902. Felsőráceges

puszta. ILLYÉS GYULA (1983. áp
rilis 15. Budapest) Iró, költő, műfor

dító, szerkesztő. Irói és költői mun
kásságára nagy hatással volt történel
mi múltunk, a kétkezi munka, a te-
remtő hatalom élménye. Verses köte

te: Nehéz föld, Sarjúrendek. A Puszták népe c. regénye szociográfi
ai munka, melyben a földművelő népréteg lelkületét ábrázolja.
További munkái: Megy az eke, Hunok Párizsban, Ozorai példa, Dó
zsa György. Még az elnyomatás éveiben született hatalmas, ódai
magasságokba szárnyaló költeménye, amit azóta sok nyelvre lefor-
dítottak: Egy mondat a zsarnokságról. ,

November 3. A MAGYAR TUDOMANY NAPJA

November 4. AZ EMLÉKEZÉS NAPJA

November 4. AZ ÁLLATOK VILÁG NAPJA

November 17. 1773. Debrecen CSOKONAI VITÉZ
MIHÁLY (1805.január 28. Debrecen) Költő, író, műfordítÓ. A ma
gyar hagyományokra, de a nyugat-európai, valamint a keleti irodal
mi formák és stiláris vívmányaira támaszkodva újjá teremtette a
magyar költészetet. Ismertebb versei: Hajnal hasad, A pártütő, Az
álom, Lilla, A reményhez, Az éj és a csillagok, A tihanyi echóhoz,
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Vígeposza a Dorottya, mely
ben a vidéki életet s annak fonákját mutatja be.

November 17. FÜSTMENTES NAP

November 20. IFJú ZENEBARÁTOK VILÁGNAPJA

November ll. 1791. Kecskemét. KATONA JÓZSEF (1831.
ápt'ilis 16. Kecskemét) Drámaíró. Művei közül a történelmi drámák
jelentősek. PI. István a magyarok első királya, melyben Istvánt a
megbékélést kereső uralkodónak mutatja be. Fő műve a: Bánk bán,
melyben számos történelmi forrást is felhasznált. Abban éi L'orban
kevesen olvasták, s így csupán 1858 óta le!!(~sedik érte a I<özönség.
Az Erkel Ferenc által megzenésített és Egressy Béni szövegkönyvé
re írt opera népszerűbb lett.

MINDENT EGY HELYEN, ','

A~~~S~ő~~~!~~N~~
(Telefon: 66/386-611) (.~r

Kaphatók:
-Festékek, lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavorok, szegek,
- ragosztók, zárak, vasalások, és linóleumok

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ

D

I
Az ablak
teszi
a háza
MŰANYAGAJTÓK,

ABLAKOK
GYÁRTÁSA EGYEDI

MÉRETRE IS.
5502 Gyomaendrőd,

Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328



182 VÁROSU ti 1< .1999. november

I~~ V ClIOlib,\S oidCll
I:~if --- *~K~LI:'~'~ I

NOVEMBERI MISEREND

Endrőd

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

NOVEMBER HÓNAP ÜNNEPEI
I. Hétfő: Mindenszentek
2. Kedd: Halottak napja
4. Csütörtök:Borromeo Szent Károly püspök
5. Péntek: Szent Imre herceg
9. Kedd: A Lateráni Bazilika felszentelése

10. Szerda: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
ll. Csütörtök:Toursi Szent Márton püspök
12. Péntek: ~zent Jozafát püspök és vértanú
19. Péntek: Arpád-Házi Szent Erzsébet
21. Vasámap: Krisztus Király
22. Hétfő: Szent Cecília szűz és vértanú
24. Szerda: Szent Dunc-Lac András áldozópap és

társai vértanúk
28. Vasárnap: Advent I. Vasárnapja
30. Kedd: Szent András Apostol

i\lindennap imádkozzuk az Úr imádságát. a lvIiatyánkat. Hogy jobban
megérlsükjolytatjuk o Miatyánk magyarázo/át. a Katolikus Egyhá:: Ka/e
!azmllsából:

IV. "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma"

.,Add meg nekünk!" Milyen szép a gyermekek bizalma, akik mindent
Atyjuktól várnak. "aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad iga
zaknak is. bünösöknek is" (Mt 5,45), és megadja minden élőnek"a maga
életét kellő időben" (Zsolt I04,27). Jézus tanítja nekünk ezt a kérést, mely
valójában dicsőíti Atyánkat. mert elismeri, "hogy ő az egyedül jó minden
jóság leletr.

.,Add meg nekünkl" Ez a kifejezés is a szövetségre utal. Mi az övé va
gyunk. ö a miénk, értünk van. Ez a ..mi'· (minekünk) elismeri öt. mint min
den embel' Atyját és mi őt minden emberért kérjük gondjaikban,
szenvedéseikben szol idárisan.

.. Kenyerünket". Az Atya aki az életet adja nekünk. nem tudná nem
megadni az élethez szükséges eledelt. minden "megfelelő" jót, anyagit és
Ielkir'JI A hegyi beszédben Jézus hangsúlyozza a gyermeki bizalmat,
amely együttmüködik Atyánk gondviselésével. Egyáltalán nem a semmit
tevésre indít. hanem meg akar bennünket szabadítani az állandó nyugta
lanságtól és aggodalomtól. Isten gyermekeinek ez a gyermeki
ráhagvatkozása:

A~zoknak, akik Isten országát és annak igazságát keresik, megígéri,
hogy n1Índent megad ráadásképpen. Valójában minden Istenhez tartozik,
és annak, aki Istent birtokolja, semm i sem hiányzik, ha ő maga nem hiány
zi k [stennek.

Am azok jelenléte, akiknek nincs kenyerük, ennek a kérésnek egy má
sik mélységét is kinyilatkoztatja. Az éhség drámája a világban telszólitja a
keresztényeket, akik igazságban imádkoznak, a tényleges felelősségre

testvéreik iránt. mind az egyéni magatartásban, mind az emberi családdal
való szolidaritásban. Az Ur imádsá!?:ának ezt a kérését nem szabad elvá
lasztani a szegény Lázárról és az ut6lsó ítéletről szóló példabeszédektől.

Mint a kovásznak a tésztát, úgy kell átjárnia Isten országa újdonságá
nak a földet Krisztus Lelke által. Meg kell nyilvánulnia az igazságosság
megteremtésében, a személyes és társadalmi, gazdasági és nemzetközi
kapcsolatokban, soha nem feledve, hogy nem létezik igazságos rendszer
emberek nélkül, akik igazak akarnak lenni.

A .,Illi'· kenyerünkről van szó, kenyérről. amely többekké. A nyolc
boldogságban emlitett szegénység a megosztás erénye. Arra hív tel, hogy
közöljük, osszuk meg anyagi és lelki javainkat, nem kényszerből, hanem
szeretetből. hogy egyesek bősége orvosolja mások inségét.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
november 14-én, és 28-án, vasámap fél 12-kol".

Hunva
Vasárnapokon: délelőtt lO-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenkénl is,
este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, igy érvényes vasar
napra.

Gyoma
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 16 órakor.

November 6-án, szombaton délelőtt

10 órakor Endrődön búcsú,
Szurovecz Vince esperes úr ezüstmiséjével.

,,imádkozzál és dolgozzál". "Úgy imádkozzatok. mintha minden Iste
nen múlna, és úgy dolgozzatok, mintha minden rajtatok múlna". Megtéve
munkánkat, az eledel mégiscsak Atyánk ajándéka marad. Jó kérni tőle.

hálát adva neki érte. Ez a keresztény család asztali áldásának az értelme.

Ez a kérés és a felelősség, amelyet a kérés magával hoz, érvényes még
egy másik fajta éhségre is, amelytől az emberek elpusztulnak: .,Nem csak
kenyérből él az ember, hanem minden igébőL mely Isten ajkáról szárma
zik" (MTörv 8,3, Mt 4,4), vagyis igéjéből és leheletéből.A keresztények
nek latba kell vetniük minden erejüket, hogy "hirdessék az evangéliumol
a szegényeknek". Van olyan éhség is a földön, amely ,.nem éhs~g a ke
nyérre és nem szomjazás a vizre, hanem az Ur szavának hallgatására"
(Am 8, ll). Ezért ennek a negyedik kérésnek a sajátosan keresztény értel
me az élet kenyerére vonatkozik: Isten igéjére, amelyet az Eucharisztiá
ban veszünk magunkhoz.

"Ma". Ez a szó a bizalom szava. Az Úr tanitja nekünk, mert a mi elbi
zakodomágunk nem találta volna ki. Mivel főleg az ő igéjéről és Fiának
Testéről van szó, ez a "mai" nemcsak a mi halállal megjelölt időnk egy ré
sze, hanem Isten "mai napja".

Ha te minden nap magadhoz veszed a kenyeret. számodra minden nap
ezzé a "mai nappá" válik. Ha Krisztus a tiéd a mai napon, akkor minden
nap feltámad a te számodra. Hogyan lehetséges ez'J ..Fiam vagy te, én ma
szültekk téged" (Zsolt 2,7). Ma, vagyis amikor Krisztus feltámad.

"Mindennapi". Ez az "epiuszuosz" szó csak itt fordul elő az újszövet
ségben. Időbeli értelemben véve ez a szó tanitási szándékkal mégegyszer
megismétli a .,ma" szót, hogy megerősítsenminket a "fenntartás nélküli"
bizalomban. Minőségi értelemben mindazt, ami a létezéshez elengedhe
tetlen. Szó szerint (epiusziosz=természetfeletti) közvetlenül az élet ke
nyerét, Krisztus Testét jelenti, ..a hallhatatlanság orvosságár-', amely
nélkül nincs meg az élet bennünk. VégüL il?- előbbihez kapcsolódva a
mennyei értelem nyilvánvaló: .,ez a nap" az Ur napja, az ország lakomá
jáé. amelyet elővételezünk az Eucharisztiában, amely már az eljövendő

ország előíze. Ezért illő ..minden nap" ünnepelni az Eucharisztia liturgiá
ját.

Az Eucharisztia a mi mindennapi kenyerünk. Ennek. az isteni eledel
nek sajátos hatása az egyesítő erő: ez egyesít minket az Udvözitő testével
és minket az ő tagjaivá tesz, hogy azzá legyünk, amit befogadunk (... ). Ez
a mindennapi kenyéi'jelenti még az olvasmányokat is, amelyeket naponta
hallgatok az egyházban, a hímnuszokat. amelyeket énekelek és amelyeket
ti énekeltek. Mindez szükséges a mi zarándoklásunkhoz.

A mennyei Atya biztat bennünket, hogy mint a menny gyermekei.
kérjük a mennyei Kenyeret. Krisztus "maga a kenyér. akit a tűzben elve
tettek, testben megkelt, szenvedésben megdagasztottak, a sziv kemencé
jében megsütöttek. az Egyházban eltettek tartalékba majd az oltárokra

Betlehemezés. Régi hagyományt újítunk fel. A gyermekek
helyezték és mindennap kiosztják a híveknek. mint mennyei eledelt".

házi betlehemes játékot tartanak előzetes metívás alapján, Az oldalt szerkesztelle' Iványi László plébános

az adventi időben. Kériük, hogy akik szívesen átják otthonuk-
Fiatalok! Jöjjetek minden péntek este 7 órára azban a betlehemező fiatalokat, ryerekeket, le$később advent

l . vasárnap~i1 (november 28. jelezzék a plebánián. A bet- endrődi plébániára} a biblia~közössé9 összejö(/etele;.
lehemezés k. O*erces.

Hittanosok! árjuk jelentkezésteket a szerepléshez, ve-
re.

gyetek részt a betlehemes játékokban I Várunk benneteket az 7. 8. OsztállJoS hittanosok hitoktatása a Rózsahe·
endrődi templomban, november 7-én, vasárnap, a 8 árai 9lJi Kálmán Jsfwláhan pénteken a 6. Órában! Várunk
szentmise utan. Í'_ . ,_ ,
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LELKÉSZEIRŐl (1900 - 1945)

A huszadik század első negyedének gyülekezet-tör
téneti szempontból is meghatározó, kiemelkedő egyéni
sége volt a gyomai és megyebeli ,egyház - és közélet
tevékeny szereplője HARSANYI PAL, aki Túrkevén szü
letett 1881-ben. A gimnáziumot 1898-ban fejezte be
Szarvason, majd a debreceni teológiai tanulmányait
1902-ben abszolválta, amikor is "köztanító" lett,
(publicus praeceptor-teológus tanulmányai végeztéve!
1-2 évet eltöltött az anyakollégiumban, vagy másutt is,
mint az alsóbb osztályok tanítója). Gimnáziumi segédta
nárság következett s 1903-ban a kollégium seniora (kol
légiumi ifjúsági tisztségviselő), miután a lipcsei
egyetemet is megjárta. 1905-ben Olcsvaapáti, 1907-ben
gyomai lelkipásztor. Tehetséges, széles látókörű lelkész
volt. Sok nemzedéken át volt lelkipásztori-un. "ároni"
családból származott, egészen első ismert őséig,

Harsányi Istvánig visszamenően, aki 1674 évi pozsonyi
vésztörvényszék ítélete után nápolyi gályarabságot
szenvedett. Neki magának is nyolc fiú testvére működött

lelkészi pályán. Az I. világháborúban a szerbiai harctéren
teljesített szolgálatot. Kitüntették a koroná;:; arany ér
demkereszttel, a vitézség i érem szalagján. Elénk irodal
mi tevékenységet is fotytatott, kilenc önálló kötete jelent
meg, szerkesztő tulajdonosa volt a Gyomai Újságnak,
tagja a vármegyei törvényhatósági és közigazgatási bi
zottságoknak, a községi képviselő-testületnek, elnöke a
gyomai Levente Egyesületnek, s alelnöke a gyomai Úri
Kaszinónak. Forrásmunka; "A gyomai református egy
ház története" Mezőtúr 1914. Neje: Teleky Janka, gyer
mekei: Janka, Katalin, Márta, Margit. Mint lelkipásztor, a
presbitérium elnöke nagy buzgósággal igyekezett
1920-ban a romokat eltakarítani. Kijavíttatta "az oláhok
által okozott károkat". Az elvitt "Garzó harang" helyett
1922-ben egy 17,87 q-ás (súlyú) harangot állíttatott be,
melyet pár év múlva a két középső harang kÖ'ls:ett.
Visszaállítatja az orgonahomlokzatról s::i'ltén elllurcolt
sípokat is. Az ő idejében épült az egyházi és a két lelké
szi földre tanyaépület. Gyoma 1922-1930 között - az ő

esperessége idején - Békés-Bánáti Református Egyház
megye központja lett. 1930-ban megválasztott gyulai lel
kipásztor lett s fájó szíwel búcsúzott Gyomától, a
gyomai hívek szintén őtőle. Szabó József főbíró úrnak 
a község köztiszteletben álló húsz éven át volt főbírájá

nak írta - leveleiben; 1938 január, március - "Soha nem
fogok én elszakadni Gyomától ... "Gyakorta száll az én lel
kem Gyomára... " Esperessége idején, de már Gyulán
lett felsőházi tag, de nem mint egyházi méltóság, hanem
mint pártember. 1922-től a budapesti III-ik, 1928-tól a
IV-ik, 1939-től az V-ik zsinatnak (közben konventnek)
tagja. Szenvedélyesen érdekelte a közélet, nagyon so
kat utazott. Szeretetteljes, jóakaratú, segítőkész ember
volt, ám személyében a lelkész és a politikus elfoglaltsá
ga nem mindig sikeresen egészítette ki egymást. Külö
nösen éreztette ez hatását már Gyulán töltött szolgálati
idejében. Ebben a szerepben nem állott egyedül a kor re
formátus lelkészi karában.

DOMBV BÉLA lelkipásztor az iskolaszék elnöke,
közszeretetet kiérdemlő munkássága után a gyülekezet
tagjainak sajnálkozása l)lelJett af 1917 évben Jászbe
rénybe utazott. Utóda REPAS PAL faddi lelkész lett, aki
Harsányi Pál esperes úr távozása után elfoglalta az elnö
ki széket. 1930-ban 6.000 pengő kőltséggel a templom
tetőzetét megújíttatta s az úrasztali régi terítőt is, majd
1938 elején csere útján Körösladányba távozott.

GVÖKÖSSV DÁNIEL csere útján jött Körösladányból
1938. január 23-án foglalta el lelkipásztori állását. Úgy a
lelkészi, mint iskolaszék-elnöki működésével a hiveI<:
szeretetét kiérdemelte. Harsányi Pál esperes úr "hivatali
utóda" TIBA ANDRÁS lett, aki mint addigi segédlelkész
nyerte el e tisztséget. Ö mint iskolaszék elnöke működött
1935-ben bekövetkezett tragikus ha.áláig. A szórvány
Endrőd-Csejt- s a tanyavilág lelkésze volt. Különösen a
"köznép" szerette, nagy részvét mellett temették szüIö
helyén.

A gyomai egyház az anyagiak mellett mindig nagy
súlyt helyezett a lelkekre is. Bizonysága ennek az, hogy
már 1858 évi augusztus 30-án tartott presbiteri gyűlésen
elrendelte a vasárnapi iskola tartását és mint ilyen úttörő

első volt az egész országban. 1937-ben önálló külterületi
segédlelkész állíttatott be. "Gyoma református népe na
gyobb részben hitbuzgó, egyházszerető és minden jóért
lelkesedni tudó tagokból áll és mint ilyen határozottan
épitő gyülekezetnek nevezhető" (Canonica visitatio
1938.).

Már 1923-ban önálló vallástanító lelkipásztort állíta
nak be PALOTÁS ISTVÁN addigi segédlelkész szemé
lyében, aki nagy buzgósággal és hozzáértéssel tölti be
tisztét. 1935-ben Tiba András ~tódaként meghívás útján
megválasztott utódja BAV JOZSEF 1936. februárban
vette át az egyházi elnökséget. Gyulaváriban született
1891-ben (Bay Zoltán Nobel-díjas fizikus fivére), közép
iskoláját Hódmezővásárhelyen, teológiai tanulmányait
Debrecenben végezte, ahol 1915-ben kapott oklevelet.
Egy évig káplán, majd vallástanár Nagyszalontán.
1916-ban hadbavonult, a "Vöröskereszt" kórházban~el

jesített szolgálatot. 1918-ban leszerelt. 1935-ig zsadányi
lelkipásztor. 1936-ban egyházmegyei tanácsbíró, lelké
szi főjegyző, esperes helyettes. Neje: Jánosi Rózsa,
gyermekei: Zoltán, Rózsa.

Lelkészsége alatt készült el az új iskolaépület
Besenyszegen (Gyoma belter.-i része), az 50 éves köz
ponti iskolaépület hatodik terme, valamint teljes felújítá
sa. Az endrődi-csejti fiókegyházak önálló adókivetési
joggal ruháztattak fel és missziói segédlelkészt kaptak:
Találtatott akkor itt 600 lélek (1938). A gyomai anyaegy
ház 8,800 lélek (1940). Közéleti tevékenysége igen szé
leskörű volt, különösen számos területen működtek

együtt Papp Zsigmond gazdálkodó, presbiterre/. Mint
Bay József írja: "...összes terveinket megbeszéltük leg
hűségesebb barátommal P.Zs.-al, az egyház és a köz
ség fejlesztése érdekében. Átvettük a Hitelszövetkezet
vezetését és szociális programokat dolgoztunk ki a la
kosság és főleg a fiatalok otthonépítése érdekében, köl
csönnel támogatva őket. 1938-ban hozzákezdtünk a
templom, s azt körülölelő kert, öreg temető rendbehoza
talához. Hangyaszövetkezetet alapítottunk az árak le
szorítására, Hombárszövetkezetet a termények
legmagasabb áron való átvételére. Ahol P.Zs. volt elnök
én ott alelnök s fordítva. Mindenütt teljesen önzetlenül
szolgáltunk, fizetést el nem fogadtunk." Ez utóbbit, nem
tudom, manapság elhiszik-e? Hálát adok Istennek, hogy
ismerhettem őket, hogy részeltetett emberi nagyságuk
ból, s különösen azért, mert konfirmációmkor Bay József
nagytiszteletű úr kezeiből vehettem magamhoz a Szent
Jegyeket.

CS. SZABÓ ISTVÁN
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Adjatok nekik szeretetet!
Ebben az évben sokszor lehetett hal

lani, hogy az évszázad utolsó évét,
1999-el az ENSZ az Idősek Nemzetközi
Évének kiáltotta ki. Hogy miért, és mit je
lenthet ez konkrétan a település ünkön,
enneka gondolatnak eredtünk a nyomá
ba, Hogy miért? Az egyik cél biztosan az
volt, hogy az időskorúakra több figyel
met fordítsunk, a generációk közötti sza
kadékot, a konfliktusokat csökkentsük,
enyhítsük az idősek magányát, a nem
zedékek közötti kötődéseket erősítsük.

Ennek során jó lenne, ha a generációk
közötti kölcsönös megértés javulna. So
kat kellene mesélni a fiataloknak arról,
hogy szüleik, nagyszüleik hogyan is él
tek, dolgoztak.

A mai nyugdíjasok közül még sokan
heti 60 órát dolgoztak, (még szombaton
is) évi 12 nap szabadság járt csak, és
ahhoz, hogy valaki tanulhasson, nagyon
meg kellett érte dolgozni, hiszen minde
nért fizetni kellett. De az idősebb kor
osztálynak is az kellene, hogy a fiatalok
többet meséljenek arról, hogy hogyan is
változtak meg az értékek, hogyan kell
nekik nap mint nap helyt állni ebben a
"másfajta világ"-ban, ami a századvég re
kialakult.

Városunkban az idősek, ha van rá
mód, akkor otthon, családi körülmények
között élnek, de ez sajnos nem minden
hol oldható meg, ezért 2 bentlakásos in
tézményben is élnek idősek, mintegy 90
fő. Az idősek tiszteletérem ezen intéz
mények dolgozói, vezetői is rendeztek
ünnepségeket, amikor is sikerült mo
solyt varázsolni a megfáradt arcokra,
sőt együtt énekeltek, és voltak, akik még
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Szonda iSlváJl rajza

áncra is perdültek. A meghatóan szép
műsorokból a teljesség igénye nélkül
egy vers idézetet adunk közre, amely
vershez nem kell kommentár:

Óbecsey István:
Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalók ti legyetek,
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor lsten közéjük ültetett.
Azért kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ez a vers nemcsak az Idősek Ottho
nában hangzott el. Versszakonként
más-más előadóval mondták el a Szent
Gellért Katolikus Iskola tanulói azon a
délutánon, amelyen az iskola vendégei
voltak a nagymamák, nagyapák, sőt volt
ott dédmama is. Napsugaras ősz kö
szöntött ezen a délutánon nemcsak a
tájra, hanem a Szent Gellért Iskolába is.
Az aulát megtöltötték a nagymamák,
nagyapák, szülők. A kisdiákok és az
igazgató úr köszöntötte á nagyszülőket.

Idézzük az igazgató úr értékes gondola
tait:

"Örülök, hogy ilyen szép számmal
összegyűltek a "Napsugaras ősz" cimű

ünnepélyünkre, amelyen a nagyszülő

ket ünnepeljük ma, Azokat a nagyszülő

ket, akik ugyanúgy voltak gyerekek,
mint ti, kedves diákjaim, azokat a nagy
szülőket, akik ugyanúgy szülők, mint a ti
édesanyátok, édesapátok. Mi unokák
mindannyian tulajdonképpen nagyszü
leinknek köszönhetjük szüleinket, illetve
saját életünket, Azoknak a nagyszülők

nek, akik élettapasztalatuk bölcsessége
alapján már megértették: nem az a fon
tos, hogy boldogok legyünk, hanem
hogy másokat, a családot boldoggá te·
gyük. Nem az a fontos, hogy minket sze
ressenek, hanem hogy mi szeressünk
másokat, az unokákat, nem az a fontos,
hogy élvezzük az életet, hanem hogy
másoknak, a családnak adjuk magun
kat. Nem az a fontos, hogy mi érvénye
süljünk, hanem, hogy önmagunkat
megtagadva ajándék lehessünk mások
számára, és nem az a fontos, hogy mit
mondanak rólunk, hanem hogy kik va
gyunk lsten előtt,

Kedves Nagymamák és Nagypapák!
Köszönettel és hálával tartozunk

azért, amit értünk, unokákért csupán
szeretetből tesznek. Köszönet azért,
mert drága idejüket feláldozzák a csalá
dért, azért a sok-sok finom vasárnapi
ebédért, ami a családi kört összehozza.
Hála azért, he;! a családban lévőbeteg
unokákat ápolják, őrzik egészségüket,
amikor szüleik nem érnek rá, Köszönet
mindenért!

Kérem, fogadják unokáik veseit,
gondolatait, dalait hálánkjeléül ajándék
ba, mint egy színes virágcsokrot, fogad
ják olyan nagy szeretettel, mint ahogyan
ők, a gyerekek készültek erre a napra,

Minden nagymamának és nagypa
pának sok örömet és egészséget kívá
nok."

Ez után versben, dalban köszönték
az unokák a sok-sok törődést, féltést, és
szeretetet. Az ünnepség végén minden
gyermek a saját készítésű kis ajándéká~

val lepte meg anagymamákat, nagy
apákat, akik könnyes szemmel ölelték át
féltett kincsüket, a kis unokákat.

Szép példája volt ez az ünnepség
annak, hogy hogyan lehet kialakítani az
idősek és az iskola kapcsolatát, ez egy
ben a nagyszülők, és az unokák kap
csolata is, ami mindig igen erős családi
kötődés volt, és jó lenne, ha az is ma
radna.



1999. november VÁROSUNK 185

CSÁSZÁRNÉ
GYURICZA ÉVA

A kép jobboldalán: Hunya Szilveszterné,
Ilonka néni, ba oldalon Hunya Edéné, a lá
nya, középen Gyuricza Elekné
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Ilonka néni derüjének meghatározó elemei: a feszület, a rózsafüzér,
a szentképek, az élő és elhunyt családtagok szeretete

áNa gyerek, mivel nem kísérte el senki.
Mária is már felnőtt fejjel, 3 gyermek
mellett érettségizett le a Közgazdasági
Technikumban.

20 éve él együtt a 3 generáció. Ilonka
néninek 9 unokája, 17 dédunokája, és 3
ükunokája van. Tavaly a 95 éves szüle
tésnapján együtt ünnepelt a nagy csa
lád. Nap, mint nap, elolvassa az

----I~;;;;;;;;;;;;;;;i.-7""l újságot, háia Istennek jól lát szemüveg-
gel, és jól hall. Meg is siratta a hunyai
templomot, amikor olvasta, hogy le
égett. Azon az éjjel hallotta a nagy
mennydörgést is, amikor belecsapott a
villám a templomba. Sokat jártak abba
a templomba férjével Hunya Szilvesz
terrel, akivel 56 évet éltek együtt szép
házasságban. Ilonka néni vágya: na
gyon szeretné megérni, hogy újból fel
építsék, ő is szeretné látni az új hunyai
templomot, hiszen oda jártak férjével,
gyermekivel együtt, mondta könnyes
szemmel.

Nagyon sokat dolgozott mindig, fia
talasszony korában is. Minden munkát
szeretett, kivéve a kukoricakéve kötést,
mert félt, hogy ha eloldódik a kéve, ak
kor őt szidják. Aratáskor a földről csak
hét végén mentek haza, - pedig nem volt

túl messze a tanya 
hogy azzal se teljen
az idő, amit az úton
töltenek. Télen szíve
sen járt a cuháréba,
ahol a fiúk citeráztak,
és hermonikáztak, és

Ebben a családban a nagymama 96 sokat táncoltak, éne
éves lesz november 10-én. Leánya és keltek. A férjével na
unokája látja el Ilonka nénit, aki szelle- gyon sokat dolgoztak,
mileg teljesen friss, és amikor az idő szép tanyát építettek,
olyan, akkor még fizikailag is jó állapot- úgy 35-ben lett kész a
ban van, és akkor ő is elhagyja az ágyát. tanya, amiből az
Ilonka néni gyermekkorára visszaemlé- 50-es évek elején ki
kezve elmondta, hogy 7-en születtek, de zavarták a családot,
csak hárman nőttek fel. Ő volt a legki- merthogy kuláknak
sebb gyermek. EI is kényeztette az mondták őket. Akik
édesanyja, ami abból állt, hogy amikor beköltöztek, azok
kenyérsütés volt, akkor ő hajnalban, fé- csak nyőtték, semmit
lálmában hallotta, hogy édesapja mond- nem javítottak rajta.
ta, "keltsd fel azt a Iyányt, hogy tanújja a így költöztek be a falu
kenyérsütést." Erre édesanyja azt felel- ba, - abba a házba,
te: "majd megtanújja a maga nyomorú- amely most a Tájház 
ságán." Hát ez hamar be is következett, azért nem tanyára
- meséli tovább mosolyogva - hiszen 17 mentek, mert a legki
évesen már férjhez ment, és sajnos, az sebb lány, Iduka akkor
anyósa ágyban fekvő beteg volt, így volt iskoláskorú. Ilon
minden házi munka reá várt. Eljött a ke- ka néniék 3 gyerme
nyérsütés ideje, kérte ugyan az idősebb ket neveltek fel. Az
menyecskét, aki nem ott lakott, hogy se- általános iskola elvég
gítsen neki kenyeret sütni, az meg azt zése az természetes
válaszolta, meg tudod te azt csinálni. követelmény volt, a 2
Hát bedagasztotta, és várta, hogy kel- nagyobb gyerek Péter
jen, közben elszundikált, és a sütőtek- és Mária az Iványi so-
nőből kifutott a kenyértészta. ron lévő un. Pogány iskolába jártak, ami

egy dűlőnyire (~-500 m) volt a tanyájuk
tól. ~, tovább tanulást már nem nagyon
tartotta fontosnak a család. Péter, aki
mindenképpen szeretett volna tovább
tanuini, elszökött Jászberénybe, ahol
beiratkozott a mezőgazdasági középis
kolába. Kérdezték is tőle, hogy talán

Ellátogattunk egy olyan családhoz,
ahol hál' Istennek, meg tudták oldani,
hogy 3 generáció élhet együtt. A század
elejétől az ötvenes évekig ez az együtt
élési forma volt a jellemző, ma már csak
elvétve fordulhat sajnos elő.
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EGY PILLANATRA SEM SZAKADT EL AZOKTÓL AHONNAN SZÁRMAZOTT...

Iványi László plébános megáldja
Vaszkó Mihályemléktábláját

Október 2-án délelőtt tizenegy órakor
vette kezdetét az ünnepség, melyen Vaszkó
Mihály volt kisgazda országgyűlési képvise
lő emléktábláját avattuk fel a róla elnevezett
utcában, ahol lakott.

Vaszkó András a Magyar Keresztényde
mokrata Szövetség Gyomaendrődi Szerve
zetének elnöke üdvözölte a megjelenteket;
Dr. Túri Kovács Béla, Domokos László, Dr.
Latorcai János országgyűlési képviselőket,

Dr. Csorba Csaba jegyző urat, és a képviselő

testület megjelent tagjait, a Vaszkó-családot
és mindazokat, akik erre az alkalomra eljöt
tek. Megköszönte a ház tulajdonosainak is
azt, hogy itt emléktáblát helyezhettünk el.

Ezek után mondta el Kurilláné Vaszkó Il
dikó Vass Albert nagyhatású költeményét:
Üzenet haza, amelyet ajelenlévőknagy taps
sal fogadtak.

Majd Dr. Túri Kovács Béla a FKGP or
szággyűlési képviselője szólt az egybegyűl

tekhez:
"Kedves endrődi barátaim!
Bár pontosabb lenne, ha úgy kezdeném,

hogy kedves szülöföldemről valók, mert
hogy egy szülőföldről valók vagyunk. Ta\án
nem haragszanak meg, ha azzal a kis szemé
lyes kitérővel kezdem, hogy számomra
mennyire fontos volt, hogy idejöttem, ahol
megszülettem, ahol megkereszteltek, ahol
megbérmáltak, ahonnan elindultam egy
olyan életútra, amely remélem, még egy ide
ig eltart, és talán egész lesz és kerek, úgy
ahogyan ez Vaszkó Mihálynak nem adatott
meg.

Az elsö világháború borzalmain éppen
túl volt, s már befejezödött Magyarországon
az az idöszak, mely polgári forradalomrnal
indult, de bolsevizmusba torkolódott, már
meg volt a trianoni béke, az országot meg-

csonkították. l 922-őt írtak, amikor egy
nagyszerű gondolata támadt egy endrődi

szülöttnek, Kovács Libomak, hogy amikor
ide jön Nagyatádi Szabó István, akkor ne ö,
ne valaki más, vagy pláne egy nadrágos em
ber köszöntse, hanem egy fiatal gazdaember,
Vaszkó Mihály.

Hogy milyen nagy hatással volt Vaszkó
Mihályra Nagyatádival az első találkozás azt
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy innen
indult - el nemcsak a hagyomány szerint, a
valóságban is - politikai pályafutása. Ez a pá
lyafutás olyan volt, mint amilyen a korszak,
végig húzódott egy olyan időszakon, melyre
most sokszor szeretünk - talán az idő múlása
miatt - nosztalgiával visszagondolni, pedig
annak ezer hibája volt, sok súlyos olyan hi
bája, melyeknél egy Vaszkó Mihály, ahhoz,
hogy a közéletbe kerüljön, iszonyatos küz
delmet kellett vívnia.

Amikor őt először meglátták a parla
mentben csizmában, azok akik már hozzá
szoktak, hogy 1867 után, aki nem volt gróf,
vagy legalább báró, azok szemében nem iga
zán számított olyan embernek, aki számotte
vő volt. Megláttak, és megismertek egy
parasztembert, aki valami új szelet, valami
más gondolatot hozott oda. Nos, 1931-ben
indult elöször a választáson, s meg kell mon
danom kisgazdaként is, hogy az akkori kis
gazdapárt cserbenhagyta. Nem azért, mert olyan ügy történjen, amiből súlyos hátrá
nem látták benne a tehetséget, hanem azért, nyok és bajok történhetnek. Kiállt azok
mert a kisgazdapártban is igen gyakran - ezt mellett, akik talán nem érdemelték meg,
el kell mondanom - ebben apártban, amely- hogy kiálljon értük. Mégis kiállt értük azért,
nek a vidékhez, amelynek a parasztsághoz mert az emberség, a keresztényi gondolat
kell kötődnie, időnként eluralkodott egyfajta ezt követelte.
irányzat, amely pont ait az ősi - azt kell mon- Hogy a sors mivel fizetett? Mindannyi
danom, földhöz kötött ősi - gyökereket pró- an tudjuk, kétszer ült börtönben. Egyszer
bálta eltépni, ami nélkül pedig ez a párt nem még az igazi bolsevizmus alatt, és egyszer a
létezik. kádári diktatúra idején. Megszenvedte

Nos, ő, I944-ben ott volt annál az indu- mindkét időszakot. Olyan időben halt meg,
lásnál, amely Debrecenben történt, '45-ben amikor valami kilátástalan volt a magyar
listán bekerült a Házba, és ami igazán nagy jövő. A hetvenes években, amelyet ma úgy
szó '47-ben egyéni képviselőként is megvá- hívunk, a kádári konszolidáció ideje. Az
Jasztották: Egész életútja azt példázza, hogy emberek - én azt hiszem - elvesztették már
sol1a, egyetlen pillanatra sem szakadt el hitüket abban, hogy itt a Kárpát-medencén
azoktól, ahonnan származott, ahonnan küld- belül olyan változások lehetnek, hogy igazi
ték őt. Es bár súlyos vitái voltak itt az egyház demokratikus rend következik.
akkori vezetőjével - és ezek után a mi csalá- Nem tudom, hogy ő hitt-e ebben, nem
dunkra is gyakran kihatottak, a Kovácsok tudom, hogy hitt-e a változásokban, remé
nem voltak jó viszonyban annak idején lern, hogy legalább a hit megadatott neki.
Csemus apát úrral - mégis tudta, hogy mi a Azt remélem, hogy legalább abban hitt,
kötelessége akkor, amikor hazáról, Istenről hogy nem kell örökké diktatúrában élni.
és arról volt szó, hogy az egyházat kell véde- Vajon, ha most lenéz ránk, és így végig
ni. Akkor amikor itt Magyarországon márjól tekint a mai politikai valóságon, elégedett
látható volt, hogy nem demokratikus átala- lehe~-e Vaszkó Mihály?
kulás következik, hanem egy kemény dikta- En azt gondolom, sok mindennel nem.
tórikus időszak, akkor amikor ennek az első Ma Magyarországon sok minden történt,
csapásai éppen az egyházat, ezen belül is a ami pozitív. Itt 1990-től bátran mindenki
katolikus egyházat érték, volt bátorsága ki- megvallhatja hitét, bátran mindenki vallhat
állni azért az emberért, aki pedig, én azt gon- ja azokat a politikai nézeteket, amelyeket ő
dolom, hogy nem nagyon szerette őt. De ez úgy gondol, hogy a legjobb, mégis az eltelt
mutatta, hogy nemcsak igazi politikus, ha- tíz esztendő valami újabb egyenlőtlenség

nem igazi ember volt, olyan igazi ember, aki irányába mutat. A gazdasági egyenlőtlensé
valódi keresztény szívvel volt megáldva, aki gek, amelyek a társadalmat át és átszövik,
nemcsak felül tudott emelkedni a pillanaton, úgy ítélem, veszedelmes irányt vettek,
de megbocsátani is tudott. olyan irányt, ahol ma már megint előkerül-

Nos, én azt hiszem, hogy '56-ban neki tek azok, akik szeretnek úrhatnám módon
fontos szerepe volt Endrődön,..az akkori For- gondolkodni. Megint előkerültekazok, akik
radalmi Bizottságban, hiszen O vezette, és az úgy gondolják, hogy büdös a paraszt csiz
sem csoda, hogy az ő kiegyenlítő, és a politi- ma, megint előkerültekolyanok, akik azért,
záláson belül mindig az egység, és a magyar mert a sors őket időben, jó helyre állította, s
nemzeti egység irányában mutató elgondolá- gazdaságilag megerősödtek, úgy gondol
sai nem engedték, hogy itt valami lázas ják, hogy ma ez sok mindenre jogosít.
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Az ünnepen részr vevők, balról jobba a képen: Domokos László országgyű[esi

képviselőnk, Véha Jánosné, Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő.

Iványi László plébános, Dr. Turi Kovács Béla országgyűlési képviselő,

Vaszkó András

Nos, én azt remélem, hogy ha azt látja,
hogy milyen küzdelmet folytatunk ma - és én
hadd vonjam be képviselő társaimat és velük
együtt, sőt azt kell mondanom, hogy minden
időszakos vitánk ellenére is - vállvetve, és
annak tudatában, hogy nincs más alternatíva 
a mi számunkra csak az a fajta egység, ame
lyen elindultunk. Akkor talán O is lát re
ményt arra, hogy ez az ország jobb legyen,
hogy ez az ország békésebb legyen, hogy eb
ben az országban megszünnek az alapvető és
alig-alig áthidalható gazdasági különbségek,
és azt remélem, hogy a magyar nemzet jövő
jét taJán most már O is pozitíven látja.

lsten adja, hogy így legyen, és lsten adja,
hogy ebben a tudatban élhessünk mind
annyian.

Köszönöm, hogy meghallgattak. "
A nagy tapssal köszöntött beszéd után

Iványi László plébános úr megszentelte az
emléktáblát, melyet a jelenlévők imádságos
lélekkel fogadtak.

Az egybegyűltek gyalogosan átsétáltak
az endrődi Tájházba, ahol a vendégeket friss
kaláccsal és üdítővel várták a szervezők.
Vaszkó Irén nyugalmazott tanárnő, a Táj ház L-O.;.......=<_.... _....:L;...~........ .~...;..~ ~_.'--~"--................~-

korábbi vezetője mondta el gondolatait a régi
paraszti életről, melynek emlékei ma is lát
hatók itt, s reméljük, mindörökre megmarad
az utánunk jövő nemzetékek számára.

Császár Ferenc

'-'

>20 5.2) 5.35 5.40 5.50 5.55 6.0) 6.10
----- --_._- ----- ----- 6.25* 6.30* 6.40* -----

6.10* 6.15* 6.25* 6.45* 6.50* ----- 7.05* 7.10*
6.10 6.15 6.25 6.4:- 6.50 -- 7.05 -----
----- 7.05* 7.20* 7.25* 7.30* ----- 7.45* -----

-- 7.05 7.15 7.20 7.45 7.50 8.00 -----

7.15* 7.20* 7.30* 7.35* 7.45* 7.50* 8.00* -----

----- 8.15 8.25 8.30 8.50 8.55 9.05 -----

----- 9.20 9.30 9.35 10.00 10.05 10.15 -----

----- 10.15 10.25 10.30 11.00 11.05 111) -----

----- 11.30* 11.40* 11.45* 12.40* 12.45* 12.55* 13.00*
11.30 11.40 11.45 12.40 12.45 12.55 --

13.20* 13.25* 13.35* 14.00* 14.05* 14.10* 14.20* 14.25*
-- 13.30 13.40 13.45 14.05 14.10 14.20 14.25
----- 14.00* 14.10* 14.20* ----- 14.30* 14.45* -----

14.30 14.35 14.4) 14.50 15.20 15.25 15.35 -----

----- 15.35 1).45 16.10 16.15 ----- 16.30 16.3)
----- 16.15* 16.25* 16.35* ----- 16.35* 16.50* -----

16.35* 16.50* 17.00* 17.05* ----- ----- ----- -----

16.45 16.50 17.00 17.05 18.00 18.05 18.15 -
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HELYI AUTÓBUSZ JÁRAT MENETRENDJE
Érvényes 1999. szeptember l-től.

Öregszőlő Déryné lvlJ....\f áll. Szab adsáQ" tér l\·i.f...."'il ..~Jl. Szabadság tér Déryné Öregszőlő

Az aut6busz dó1t betűs időpontokban csak munkaszüneti és tanítási szünnapon,
a csillaggal jelölt időpontokbancsak munkanapokon és tanítási napoko közlekedik,
a jelölés nélküli időpontokbanhétköznap és ünnepnapokon egyformán közlekedik.
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Császárné Gyuricza Éva
titkár

let új elnökévé. így hát atöbbi személyre aszavazás
okafogyottá vált.

Elsőnek Dr. Radnóti Vilmos örökös tiszteletbeli el
nök szólalt fel, oki eredményes munkát kívánt oz új
elnöknek.

Latorcai János megköszönte abizalmat sígéretet
tett, hogy nagy elfoglaltsága mellett időt fog szakítani
az Egyesület munkájára, de kérte, hogy atitkári teen
dÓKet továbbra is Császárné Gyuricza Éva végezze
ugyanolyan szorgalommal és lelkesedéssel, mint
ahogy eddig is tette. Engedjék meg kedves olvasá ink,
hogy idézzük Latorcai János néhány gondolatát, me
lyek e közgyú1ésen hangzottok el:

"Ho csendesen is, de mégis erősen érezzük, hogy
tartozunk valahová. AKörösök vidékének zegzugos,
füzfás világához, oz odaáti szikhez, az Öregkertek
hez, oSós-holom gyermekképzete hegyéhez, a Pás
kom kemény rögéhez, oz Ugorak és a Peres
búzatengeréhez, a liget hangulatához, a templomlo
ronyhoz, otemető csendjéhez, egy endrődi utcához,
egy házhoz. Elszakíthatatlanul kötődünk egy fizikai
és szellemi tá ihoz, mely elidegeníthetetlenül csak a
miénk.

Néhány mező vagy folyóparti részlet, amit évek
óta talán csak álmainkban láttunk. Egy-egy kép, szo
bor és regény, egy utcaszöglet, néhány Tímár Máté és
Gergely Agnes strófa. Egy-egy dal, néhány gyermek
kori emlék; kifakult ruhájú, dolgos paroszt- és mun
kásemberek, oz utca porát rúgó mezítlábas gyerekek,
akik egymást félszovokból is értik, s oz acsodálatos,
mással össze nem téveszthető, más hol fel nem lelhe
tőízü és zomatO beszédvilág, amit idegen nem képes
megtonulni.

Nogyjából ez az, amit sohasem lehet elvenni tő

lünk, omitó1 nem tudunk és nem is akarunk megsza
badulni, s amit legegyszerűbben, de legkifejezőbben

két szóval lehet jelölni: szülőföld, és hozo.
Anogy topssal fogadott beszéd után ajelenlévők

még hosszasan társalogtak ajó ízű gulyás-leves és tú
rós csusza mellett.

Or. Lolorcoi János, oz úi elnök

188

Mint ismeretes oz a szomorú tény, hogy Tímár
Máté író barátunk, aki aBaráti Kör elnöke volt hosszú
éveken át, elhunyt. Ezért az Egyesületnek új elnököt
kellett választania, Aválasztást megelőzte egy széles
körű közvélemény-kutatás. ABaráti Kör május 22-iki
Közgyűlésén 7 tagból álló jelölő-bizattságot válasz
tott, akiknek feladato volt ovélemények összegyűjté

se.
így került sor október 16-án, Budapesten arra a

Közgyűlésre, amely hívatott volt elnököt választani.
Aközgyú1ést megnyitó titkár Császárné Gyuricza

Éva emlékeztette a jelenlévóKet arra o40 év előtti
eseményre, amikor a Baráti Kört megalakították,
mely a pártállam idején a Hazafias Népfront kereté
ben tudta tevékenységét kifejteni. Az akkori alapítók
közül néhányan még most is közöttünk voltak, akiket
a titkárnő név szerint is niegemlített: Itt volt feleségé
vel, Tímár Irénnel oBaráti Kör örökös elnöke Dr. Rad
nóti Vilmos, és Dr. Papné Kovács Klára. Sajnos, Pelyva
Máté az egyesület egyik egykori alapítója már nem le
heteit köztünk. Ez idő alatt Hunyad Simon Péter látta
el a titkóri teendó1<et, míg a gazdasági ügyeket Dr.'
Radnóti Vilmos végezte. Arendszerváltás hozta meg
azt ováltozást, hogy ma már oBaráti Kör bejegyzett
egyesületként, önállóan fe'ltheti ki munká'lát. '91. nő beszámolt az egyesület gazdasági-pénzügyi hely-

zetéró1 is.február 5-én jegyezte be oPest Megyei Bíróság egye-
sületünket. Ekkor lett az egyesület elnöke Tímár Máté Megköszönte az endrődi temetóK karbantartás-
József Attila és SZOT díjas író, oki később oMagyar ára küldött ielentős pénzügyi segítséget, amely sze
Köztársaság Arany-érdemkereszflével is kitüntetettek. rint az idei adományoknak mintegy 81 %-0 érkezett a

távol élóKtó1.Atitkárnő röviden összefoglalta azokat az esemé-
nyeket, melyek omájusi közgyú1és óta bekövetkez- Abeszámoló után Pintér Béla ismertette a jelölő
tek: Létrejött az Emlékbizottság, mely létrehozta a Bizottság munkáját skifejtette, hogya legtöbb javas
Városunk Nagyjaiért nevű alapítványt, Szeptember' lat Latorcoi János országgyú1ési képviselő úrra esett.
4-én, nagysikerű rendezvényen Endrődi Bella János Pintér Béla megkérdezte, hogy Latorcoi úr elfogadja e
mutatta be legüjabb verses kötetét és festményei!. EI. ajelölést, aki válaszában ezt nagy megliszteltetésnek
mondta, hogy Bella János üdvözli a jelenlegi össze- vette. Ajelölések, és a hozzászólások után még fel-

merült néhány személy: Dr. Sztanyik B. László, Dr.
gyú1teket, és overseskötetének bevétele abaráti kör Tur~ Kovács Béla, Kovács Zoltán és Pintér Béla. AJelö-
pénztárát hivatott gyarapítani. Október 2-án emlék- lő.bizottság elnöke elsóKént Dr. Latorcoi János szemé
táblát avattunk ohelyi MKDSZ és aHonismereti Egye-
sülettel karöltve Vaszkó Mihály FKGP országgyú1ési Iyét tette fel szavazásra. A közgyú1és egy
képviselő emlékére orólo elnevezett utcában. Atitkár- ellenszavazattal, egy tartózkodással (aki o jelölt

volt), Latorcai János urat választotta meg oz egyesü-
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Császámé Gyuricza Éva

távol éló1<től jött. Az idei adomány
viszont 81%-ban jött, az elszármazot
taktól, ők küldtek 319 ezer forintot,
az itthon élők adtak 43 ezer forintot,
a jótékonysági vacsora bevétele 33
ezer forint volt. Támogatóink voltak
lapzártáig: Biczó Tamásné, Bertalan
Ernőné, Bula Katalin, Császámé
Gyuricza Éva, Dióslaki Lajosné, Duda
Béla, Fülöp Imre, özv. Fülöp Imréné,
Gubucz Istvánné, Dr. Gyuricza Béla,

Méltó környezetben gyújthatjuk meg gyertyáinkat
~. Dr. Gyuriczáné Hunya Mária, Gyuricza

~... István, Gyuricza Árpádné, Hunya And
, rás, Dr. Helmné Ugrin Magdolna, He

gedűs Magdolna, Iványi Sándor, Jóóné
Tímár Mária, Kalmár Vincéné Ug1'Ín
Erzsébet, Kátay Józse! Dr. Kása
Gyuláné, Kiss Dánielné, Kerezsiné
Oebreczeni Magdolna, Dr. Komlódi La
jos, Dr. Kupecz Benedekné, Ledvényi
Jánosné, Uhrin Józse! Ugrin István, Dr.
Ugrin Béla, Szabó Béla, Takács Józse!
Takácsné Rojík Gizella, Dr. Tímár Vera,
Dr. Varjú László, Dr. Várady Istvánné,
VaszkóAndrás, Dr. Veréb Lajosné, Véha
Imréné, 2 adomány név nélkül érkezett.
Végül, de nem utolsó sorban el
mondjuk, hogy idén a legbőkezúob

adományozó ismét a Németországban
dolgozó Katona Sándor volt. Köszön
jük. Isten fizesse meg!

Az Endrődi Szent Imre Plébániá
ért Alapítvány számláján folyamato
san gyűj~ük a jövő évi
munkálatokhoz is az adományokat,
aki tud, segítsen! Az Alapítvány
számlaszáma: Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet
53200015-10003231, vagy a helyben
lakók a Plébánián is befizethetik ado
mányukat, a Fő u 1. sz. alatt.

Hál Istennek, idén is az ünnephez
méltó környezetben gyújthatunk
gyertyát drága halottaink emlékére,
és mondha~uk el imáinkat, megem
lékezéseinket az endrődi temetó1<
ben, tudtuk meg Szabó Zoltánnétól,
az alapítvány kuratóriumának elnö- 
kétől.

Idén is sok-sok pénz, energia kel
lett az elhanyagolt sírok rendbetéte
lére.

Ismét sokan segítettek, anyagi
erejükhöz mérten, pénzzel, munká
val, jóakarattal, amit tisztelettel ez
úton is megköszönünk.

Köszönjük a Munkaügyi Központ
helyi vezetőjénekés munkatársainak
jóindulatú segítségét, a 4 fős munka
csapatnak, és vezetőjének és irányí
tójának, Iványi Sándor bátyánknak a
szakszerű munkáját, Gyuriczáné Er
zsikének az adminisztrációt.

Közel 400 ezer forint gyűlt össze,
ehhez hozzájött a múlt év maradvá
nya, és a jótékonysági vacsora tom
bola bevételével idén is
rendelkezésre állt a temetó1< rendbe
tételére 520 ezer forint. Az idei ado
mányok ,,forrása" eltér a tavalyitól.
Tavaly elsősorban a helyi vállalko
zók segítettek, az adományok 32%-a
tőlük és az itthon élőktól, és 68%-a a

Corvo Bianco Schuh Bt.

~bad?it(;o-/oitő4éJéZjt!Ő 

ftePt!eo~irtcl/iéj 4e/<ed4d~bi

%/1
Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45.

Telefon: (66) 386-578

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.

WlFax (66) 386-896
il(30) 9457-148

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás
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ORVOSI TANÁCSOK
Mégegyszer az őszi-téli betegségekről

Az ősz, a tél örömeit ne engedjük elrontani a
meghűlés okozta kellemetlen orrdugulás, tüsszögés,
orrfolyás panaszok miatt. Ahideg hónapok szinte el
kerülhetetlen veleiáróia a megfázás, a nátha. Afel
nőtt lakosság évente háromszor-négyszer, a
gyermekek ennél gyakrabban esnek át rajta.

Mivel a megbetegedéseket vírusok okozzák,
vannak olyan körülmények, amelyek a vírusakszá
mára megkönnyítik a "támadást". Ezekre minden
felnőtt és gyermek megfelelően odafigyelve meg-

előzheti a betegséget.
Kerüljük atúlzott szellemi és fizikai kifáradást, tartsuk megfelelő kondícióban szer

vezetünket. Hosszú ideig alacsony hőmérsékleten tartózkodás eset~.n öltözködjünk réte
gesen, ne feledkezzünk meg a sapka, sál, kesztyű használatáról. Ugyeljünk a higiénés
rendszabályokra!

Avírus nemcsak cseppfertőzéssel, hanem ujjunkra kerülő fertőzőváladékkal is ter
ied l Használjunk rendszeresen papírzsebkendőt! Ha mindennek ellenére megfázunk,
mi a teendő?

Tartózkodjunk meleg, kényelmes környezetben! Láz esetén a recept nélkül kapha
tó lázcsillapító kat acsomagoláson feltüntetett adagolásban alkalmazzuk. AParacetamol
készítmények igen alkalmasak erre, amelyben a csecsemő, kis- és iskolás korú gyer
mek, felnőtt számára tabletta, szirup, kúp formákban biztosítják a minden korosztály
számára a megfelelő gyógyszeres forma kiválasztását. Térítésmentesen is rendelhető a
közgyógyász ellátottaknak.

Alegkellemetlenebb tünet az orroedema, orrdugulás ellen sok féle orrspré, orr
csepp van forgalomban. Sokan azonban idegenkednek az orrba történő gyógyszerbevi
teltől a csípő érzés, garatba való hátracsurgás miatt. Kapható recept nélkül szájon át
bevihető forma is, a Rhinokort szirup és kapszula. Már egy éves kortól alkalmazható.

Amennyiben nehezen felszakadozó köhögés is kíséri anáthát, köptetők, nyákoldók
használata is ajánlott. Arecept nélkül is kapható nyákoldók minden esetben alkalmaz
ható Mucopront szirup vagy kapszula, mert bármely antibiotikummal alkalmazható ké
szítmény.

Láz esetén azonnal forduljunk orvoshoz!
Dr. Varga Géza

GYOMAFARM Kft.
A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN

A Penny Market mellett
06-66-386-359

Köszönetnyilvánítás
Az új hunyai Szent László

templom felépítésére mosta
nában is adakoztak. Megérke
zett a Magyar Karitász 2,5
mil!. Forintja, de magánszemé
lyek is szépen adakoztak már.

A hétre ígérte a biztosító,
hogy a pénz egy részét küldi. A
Megyegyűlés is fog segíteni,
tájékoztatott Domokos László
képviselőnk.

Mindenkinek köszönjük a
segítséget.

Jelenleg a kevésbé
.;.....-~~~=.:.""'-l......,;----";;.;.;;;,'--látványoseIőkészü let fo ly ik, a

tervek készítése.

Aki segíteni szeretne, a következő módon teheti meg:

(fT Az anyaegyház alapítványára történő befizetéssel
vagy átutalással:
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Ala
pítvány
5502 Gyomaendrőd, Fő út l.
Telefon: hétköznap 8-12 között: 661283-940
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-10003231
Föltétlenül jelöljék meg: Hunyai templom javára
Adókedvezmény igénybevételéhez abefizetésekről

igazolást tudunk adni.
Kérésre levélben csekket is tudunk küldeni.

(fT Átutalással a hunyai Szent László Plébánia számlájára:
A Hunyai Plébánia bankszámlája: Endrőd és Vidé
ke Takarékszövetkezet 53200022-lI042057

(fT Postai pénzesutalványon, az endrődi vagy hunyai plé
bánia címére elküldve, és itt is kérjük a megjelölést:
Hunyai templom javára

(fT A hunyai plébánián, személyes befizetéssel

A Gazdabolt új ajánlatai:
Gyomaendrőd,Apponyi u.3.

Ammóniumnitrát 34%-05 3.200 Ft'/q
Őszi búza vetőmagok II. fok 4,300 Ft/q

csávázva 5.000 Ft/q
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Értékesítésre a jánl iuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő
mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókka!.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Knapcsek Béla szöv. elnök

30/9552-374, illetve a fenti telefon

számokon.

THERMtt/40X
- --Ép!TéS,PARI SZÖVETKEZET

l8l 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep út 3.
'4rT/F: 66/386-614, 386-226

ŐSZI ALTATÓ MAGAMNAK

Aludj, aludj öreg legény!
Az utakon vad szelek járnak,
az élők mind Ilalálra várnak.

Aludj, aludj, fáradt csavargó!
A fűre dérként Ilul! a Ilarmat,
elmúltak a nyári hatalmak.

Pillenj ej liát, úgyis fáradt vagy!
Fojtó köd van. Csúfvarja szállnak.
és kárognak, meg kiabálnak.

Nyújtózz el hát! Majd lesz valallogy.
Jégbarlangjában megdermedve
alszil>: most minden öreg medve.

Bánkódásnak, búnak nincs helye.
Aludj, aludj, te bús, szegény!
nem vagy már mai legény.

MÁRTON GÁBOR
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A BÖLCS TEKNŐS ISKOLÁJA II. RÉSZ

- Mit tehetnénk? - hangzott kí
váncsian innen is, onnan is.

- Hát, - mosolygott hamiskásan a
teknős, - aki meg akarja tudni, az
jelentkezzen holnap reggel nálam!
Megnyitom a Mocsári Iskolát! Ott
aztán ki-ki olyan bölcs lehet, ami
lyen csak akar.

- Még olvasni is megtanulunk? 
hitetlenkedett a csiga.

- Miért nel - sziszegte gőgösen a
sikló, - legalább is egyesek.

- Hogy, hogy egyesek? - csattog
tatta az ollóját a rák, és tán hajba is
kapnak, ha a teknős nem küldi
őket haza, hogy készüljenek, mert
holnap kezdődik a munka. Más
nap aztán, még alig pitymallott,
megcsendült a kékszínű harangvi
rág, és mindenki tudta, hogy meg
nYilt az iskola. Nem is hiányzott
senki! Még a giliszta is eljött, pedig
köhögött egy csöppet, mert har
matba lépett.

Végig próbálták a zsombékpa
dokat, megcsodálták a zsombék
dobogót, a lapulevél táblát, és
köszöntötték a pedellus bácsit, aki
nem volt más, mint egy zöldszár
nyú légy.

Nemsokára megérkezett a tek
nős is.

- Foglaljatok helyet! - nézett körül
szigorúan. És ebből lett a baj.

Miért? Csupán azért, mert min
denki az első padban akart helyet
foglalni.

A béka azért, mert ő nagyot ug
rik. A rák azért mert ő a vizek tiszta-

ságának őre, A
sikló azért, mert
szépen tud szi
szegni, a csiga
meg azért, mert
hátán hordja a
házát.

- Döntsétek el végre, ki üljön az
első padba! - tüsszögött nagyokat
a giliszta.

- Majd eldöntöm én! - ereszke
dett le közéjük nagyhírtelen egy pi
ros lábú gólya, és a mocsáriak egy
szempillantás alatt úgy eltűntek,

hogy azóta is hiába várja vissza
őket a bölcs teknős.

Pedig a zsombékpadok minden
nyáron újra kizöldellnek. No, talán
a következő tavasz nemcsak bim
bókat nyit, hanem iskolát is a mo
csáriaknak!

Ha valaki be akar iratkozni közü
letek, jelentkezzen a bölcs teknős

nél!
Figyeljetek csak!

Szitakötő szárnyán
Oda is repülhet,
Szúnyog lesz a párja,
Nyugton meg is ülhet.
Fűszál lesz a tolla,
Sáslevél az irka,
S bölcs lesz, mint a teknős,

Ki azt tele írta.

i-iESS TOVA, HESS TE MADÁR

Készül a lápi madárhad.
Vén vezér szól csapatához:
- Hallod, hogy bolydul a láp? 
Vadkacsa mondja: - Háp!
Vadkacsa mondja száz is,
Zúgja a zörgő nád is:
- Nyugtodat nem leled,
Élned itt nem lehet már l

Hol csupa fény ragyog,

Frissek az illatok,
Hess oda, hess te madár!

Vége a nyárnak, az ősznek,

Vén szelek hosszan időznek.

- Érzed, hogy gőzöl a láp'! 
Vadkacsa mondja: - Háp!
Vadkacsa mondja száz is,
Zúgja a zörgő nád is:
- Nyugtodat nem leled,
Élned itt nem lehet márl
Csillagos éjszaka
Megjön a tél szaga.
Hess tova, hess te madár.

A FAKOPÁCS

Sűrű erdő közepében
Áll egy vén tölgy réges-régen.
Hernyó lakik bent a házban.
Ide fut, meg oda fut.
Jól bezárja a kaput.

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

Hernyó néne kiszól zordon:
- Nem tudom, a kulcsom hol van l
Várd meg, amíg megtalálom,
Ha nem várod, azt se bánom l
- Nem is várom, kipi-koppl
Leverem a lakatot.

így felel a vendég ott kint.
Kemény csőre odakoppint.
Ahol kongva szól a kéreg.
Nosza, szorul bent a féregi
Mert a vendég senki más,
Tarka tollú fakopács.

II mesél és a versekel írta: !fIANYi AJARiA

Felvéteh'e keres varrónőket,

cipőfelsőrész-készítőket és cipő

gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tal'tós munkára, jó kere
seti lehetőséggel.

Vidékl'ő1 bejál'ást térítjük,
vagy megoldjuk.
Érdeklődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Fel'encnél

ATURUL CIPŐ KFTNŐi CIPŐT
AGYÁRTÓTÓL!

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐl A MAI

DIVATIG SZÉLES VÁLASnÉKBAN

KíNÁUUK TERMÉKEI NKET.

GELLAI LÁSZLÓ
CIPŐGVÁRTÓ

GYOMAENDRÖD FÖ ÚT 140/2 ' TEL: 06·66·283·359
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együtt mentek el ebédelni a Birka Csárdába. Az ebéd
természetesen tyú.khúsleves csigatésztával, és birkapör
költ volt. A sok-sok finom süteményt már itthon a
Gyuricza-házban fogyasztották, igazi meghitt családi
körülmények között. Tini néni fejből, az ujjain számol
va sorolta az unokatestvéreket, illetve azokat, akik már
nem élnek, de azok helyett eljött családjuk. Hát nézzük
csak a Tímár lányok találkozój,án kik is voltak itthon?
Fáni, Irénke, Lujzi, Iza, Klári, Eva, Marika, Irénke, Gi-

A 20-dik század sok újat, sok változást hozott, sajnos zike, Tinike, Balog Feri, Erzsike, Lajos. A legidősebb

a technika csodái és más változások, ha nem is közvetle- unokatestvért, Magdust leánya Luca és unokája Giricz
nül, de valahogy mégis beleszóltak a családok belső éle- Laci képviselte. Az elhunyt szü~ők helyett itt volt Tímár
tébe is. A század elején élők, így nagyanyáink, Miklós, mint a második unokatestvér, és testvére Eva.
dédszüleink el sem tudták volna azt képzelni, hogya És hány helyről jöttek? Harkányból, Gyuláról, Kondo
családi kötelékek ennyire szétesnek alig 2 emberöltő rosról, Hunyáról, TarcS\-lból, Sarkadról, Orosházáról,
alatt. Még halványan emlékszem arra, kisgyerek korom- Mosonmagyaróvárról, Ujkígyósról, Balatonvilágosról,
ban télen apukám befogta a lovat a szán elé, és mentünk Kiskunhalasról, Szarvasról, no meg Endrődről. Jó alka
farsangolni Balára, mert ott éltek anyám unokatestvérei. lom volt ez arra, hogy azok a másod unokatestvérek,

agy családi találkozásra adott alkalmat még a disznó- akik most találkoztak először, bemutatkozzanak egy
vágás, a lakodalom, a keresztelő és a temetés. Ilyen al- másnak, hiszen többen nem ismerték egymást. Ezért el
kalmakkor együtt voltak az unokatestvérek, ángyikák, is határozták, hogy jövőre Tokajban,- Miklós spontán
nagybácsik, nagynénik, és mindenki mindenkit ismert, meghívására- szervezik meg a másod unokatestvérek ta
szeretettel ölelt át, és lIleséltünk egymásnak; kinek hogy lálkozóját. Hogy aztán oda ki mindenkit kell meghívni,
megy a sora. Sajnos ma mál- ez ismeretlen dolog, mert azt még fel kell deríteni, ami nem lesz kis munka, de
szétestek a családok, elfelejtettünk ünnepelni ... Ennek mindenképpen megcsinálják, hiszen nem szakadhat
az lett az eredménye, hogy idegenként megyünk el vi- meg a családi kötelék már a második rokoni lépcsőnél.

szonylag közeli hozzátartozók mellett, így a másod, har- Azt hiszem, hogy a Tímár lányok találkozójának ez volt
mad unokatestvérek nemigen ismerik egymást. Elvétve, a senki által nem álmodott eredménye, azontúl, hogy
ha akadnak még olyan családok, ahol alkalm2.kként annyira örült mindenki annak, hogy hazajöhetett, és leg
összejön a szűk családi körön túl a nagycsalád apraja, alább egy napra felidézhette az otthoni, soha el nem fe
nagyja. Egy ilyen szép eseménynek voltunk tanúi, októ- lejthető ízeket, soha, senki által össze nem téveszthető

ber 9-én itt Endrődön. beszédvilágból ismert "e" hangokat, és ha rövid időre is,
Az 'ppen 85 éves Gyuricza Elekné Tímár Krisztina de feleleveníthették a közös múltat, és hallhatták a hazai

néni, régen dédelgetett álmát váltotta valóra Katalin lá- harangszót, és a temetőbe ellátogathattak az elhunyt
nya, akinek sikerült összeverbuválni a Tímár lányok ta- szülők, rokonok sírjához.
lálkozójára mintegy 30 Tímár rokont A legfiatalabb Vagy lehet, hogy Tini néni mégiscsak megálmodta,
ro 'on Dávid (unoka) 9 éves, a legidősebb, Tini néni 85, megérezte, hogy nem múlhat el az élet úgy, hogy leg
igaz nem ő lett volna a legidősebb, ha a 14 unokatestvér- alább a másod unokatestvérek ne ismerjék meg egy
ből mindnyájan el tudtak volna jönni. Sajnos ketten iga- mást. Sikerült, gratulálunk, és köszönjük!
zoltan voltak távol, Annus és a 87 éves Magdus betegek,
mesélte Tini néni. Az unokatestvérek a családtagokkal Császárné Gyuricza Éva

192
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lsten tudja, hogy valójában kik az élhetetlenek.
Hooy az egyetlen fia meghalt a háborúban (eufémizmus: éhen

~
halt egybüntetőszázadban, egy nappal a felszabadító amerikai hadse-

. . reg bevonulása előttJ, nagyapám kis időre félretette a szótá rt. Szabad
idejében a Szentírást olvasta: • Abban minden benne van - mondta.
Első infarktusa után a párnája alatt Agata Christie-kötetet találtak.
Nagyapám elpirult. Paplanján szétnyitva feküdt a Szentirás.

Felesége, hajdani szépasszony, az én időinre már apró szénszemű

vé, gúnyszavait szalmakazalból kapkodóvá öregedett nagyanyám, ti-
zenkét évvel élte túl a fiát. 1957-ben, azon a délelőttön temették,
amikor én, a távol lévő unoka, megkaptam a diplomámat.

Nagyapám egyetlen lányával Pesterzsébetre költözött; irtózott a
A ZSEBKENDŐ nagyvárostól. Valahányszor meglátoga'c[am, a papírjai vagy a virágai

fölé hajolt. Ha megkérdeztem, mit ír, csak annyit mondott: - A szó
Nagyapám negyven évig dolgozott egy szótáron, amit senki tárt. - Egyre szűkszavúbb lett. Ha a kapuból visszaintettem, az eget

sem akart kiadni, a legkevésbé ő maga, nagyapám. nézte: - Meg ne ázzállányom. - A zsebébe vissza gyűrt zsebkendő vi-
Épp csak le akarta ími a szavakat lassú kimunkált betűkkel, egy- lágított az ágyások között, mint egy fehér macskafej.

más mellé, becézni őket, mint Ciertrude Stein, amikor azt állította, A házban nagyapámat nem lehetett egyedül hagyni. Jött egy há-
hogy "a rózsa az rózsa az rózsa az rózsa ..." zaló, vagy valami koldus, ruhát kért, és nagyapám nem a használt és

Nagyon el tudott a dolgokban gyönyörködni nagyapám. foltozott könnyű holmit vitte ki a kertkapuhoz, hanem az előző nap
Az első vilá~háborúbanhadifogságba esett, hét évet töltött Szi- vásárolt vadonatúj inget. Az eset többször megismétlődött, egymást

bériában. Pontos ujjaira fölfigyelt egy sebészorvos, maga mellé vette bökdösték a kömyék dologtalanjaL amikor nagyapám végigment az
felcsemek. Nagyapám hét éven át magyar sebesültek műtét jeinél erzsébeti főutcán, hOQ\{ a heti lottósze!vényét föladja. Egy ilyen alka
segédkezett. Ciondolom, oroszéknál is. Soha nem beszélt róla. lommaI, ahogy nagy~pám a posta fölé tartott - mindig előredőlő felső-

Beszélgetni nem v9lt vete könnyű. Mondatait teleszőtte képek- testtel, sietős, nagy léptekkel gyúrta maga alá az utcákat -, egy
kel, példázattal. - Az Ur is megkímélte Ninivét - mondta, aztán kis biciklista hirtelen nekilódult a járdának, feldöntötte nagyapámat.
csönd után hozzátette: - De nem kímélte Szodomát. - Máskor meg Nagyapám homlokkal neki esett a járdaszegélynek, vagy valami éles
azt mondta: - Mindig észnél kel! lenni. Sámson haját is akkor vágta kősaroknak. fölrepedt a homloka s két helyütt a koponyája. A fiataI
le Delilla, amikor Sámson egy pillanatra nem figyelte, hogy mi tör- ember rémü!ten leugrott a bicikliről, jöttek a mentők, jött a rendőrség,
ténik. - Vagy egyszeruen rám szólt: - Mit állsz ott, mint Lót felesé- nagyapám fején nagy, puha sebkötéssel került haza, olyannal, ami
gel Fordulj előre, kislányom.. Iyet ő rakhatott a nyögő hadifoglyokra, negyvenegynéhány évvel az-

Hanem a legkedvesebb története Abrahám atyjáról, Terahról előtt. A bíróságon nagyapámat szembesitették a reszkető
szóit: hogyan vitte le a fiát valami föld alatti csatornafélébe, a bálvá- biciklistával, akit nyilvánvalóan el akartak ítélni. - De hiszen nem
nyokhoz, hogyan rakott ételt-italt elibük, abban a meggyőződésben, akarattal tette - mondta meglepetten nagyapám. A következő vasár
hogy elfogyasztjá k, s a mozdulallan agyagszobrok látványa hogyan napon a fiatalember megjelent nagyapámnál, a tomácon, egy csokor
vezette át Abrahámot a hitre, hogy egy az lsten, és láthatatlan. rózsával.

Magamban kinevettem nagyapámat. Egyenletesen halk be- Ez nem sokka! nagyapám harmadik infarktusa előtt történt. Va-
szédjét meg-megszakítva, zsebéből hatalmas, fehérzsebkendőt hú- >"1yis nem sokka! halála előtt. Az orvos tudta, mi következik, és szóit a
zott elő, kifújta az orrát, s aztán visszasütlyesztette helyére a ~aradék családnak: értesítsenek. Nagyapám a kórházi ágyról az ajtót
zsebkendőt, de úgy, hogya vászon fehér csücske mindig kikandikált nézte. - Sámson haját is akkor vágta le DélilIa, amikor Sámson egy
a zsebéből. Volt ebben a csücsökben valami öreguras, valami türel- pillanatra nem figyelt. - Ezt kellettyolna mondania. Nem ezt mond
mes, valami elhagyott. Bárhol laktak is, mindig nagy kert volt a há- ta. Hanem azt: Jön az unokám. - Es nézte az ajtót.
zuk körül; nagyapám kora hajnalban megállt egy-egy virág'Jimbó Elkéstem.
előtt, s nézte. Nem locsolta, nem simogatta. r:5ak nézte. Deiekból ki- A szótár, amelyen negyven évig dolgozott, odaveszett hihetőleg
csit meghajolt, néha ütemesen hajlongott. eltüzelte. Rám a Burján-féle latin-magyar szótárt hagyta, s beszédeit.

Nem voltak heves mozdulatai. Megütni egyszer ütött meg. Nprnrégen jutottam hozzájuk, és egyebek közt ezt találtam az egyi
Reggel volt, lehúztam a tejnek il bőrét, ahogyaköcsögbőlkiöntöt- ken:
ték. - Te nem iszod meg a tejnek a föJét! - kiáltotta nagyapám. - Te "Mindenható lsten, Mennyei szent Atyánk J Bá;,atos szívvel ki:)
válogatsz, mikor mások éheznek! - Es pofon vágott. Lapáttenyere zeledünk kegyes színed elé, hogya múlt hónap 23-án kezdődött forr,á
volt, ujjainak nyoma három napig vöröslött a bőrömön. Nagyapám dalmi szabadságharcunkban hősi ralált szenvedett testvéreink le1ki
három napra bezárkózott a szobájába. üdvéért Hozzád fohászkodjunk. Aldd meg, Istenünk. az újonnan,

- Mit állsz ott, mint Lót felesége! - mondta halkan, mikor előjött. ideiglenesen megalakult demokratikus, teljes vallásszabadságot hir-
- Fordulj előre kislányom. dető magyar köztársaságot, ideiglenes kormányának tagjait és az or-

Széles vállú erős ember voll. Ha nem a szótárral vagy a tanítvá- szág minden vezetőjét, hogy Tőled nyert világossággal, az
nyaival foglalkozott, vagy ha éppen nem a templomban foglalatos- igazságosság, a szabadság és a béke útján vezetbessék az országot, a
kodott . akárhányan voltak odabenn, kizengett hangja -, köveket lakosságnak üdvére, a Te neved dicsőségére. Aldd meg, Istenünk.
faragott néha, sírkövet, és bele betűket: lassú, kimunkált betűket. Fe- Magyarország minden lakosát, hogy hassa át a lelkeket a Te szelle
kete festékkel kente be őket, aranyat nem használt soha. Amikor med, hogy szűnjék meg a gyűlölködés, a tévelygés. Add, hogy a sze
megkérdezték, miért nem, csak visszanézett a kérdezőre: - Minek? retet, a jóság, az emberiesség és a megértés uralkodjék a magyar nép

Nézeteitérése egyszer volt életében. Egy jómódú, idősebb úr lá· lelkében. Hallgasd meg Istenünk, imádságunk"lt, hogy magasztaljuk
nya, akit a faluban szélesköruen ismertek, etesavarta apám fejét oly. és áldjuk a Te szent nevedet, örökkön, örökké. Amen. 1956. novem
annyira, hogy fiatal apám elhatározta, feleségül kéri. Apám akkor ber 3-án."
még nem ismerte édesanyámat. Tetszett neki a lány, és semmisem Nagyapám soha többé nem tartott politikai beszédet. Nem ismer
zavarta ábrándjait. Nagyapám a házasságra nemet mondott, és föl- tem embert, aki ennyire tudta volna, mi az, ha a földi léthez kötött
kereste a jómódú idősebb urat. - Az én fiam nem vesz el laza erköl- dolgok hirtelen értelmüket vesztik.
csű lányt - mondta. Ezzel alighanem évtizedekre elvágta magát: a Akinek a fia meghal, minek kel! annak szótárt kiad:1ia l Az írás
jómódú idősebb úr a hivatali felettese volt. szép, de a kinyomtatott, vászonkötéses szótár is csak tárgy, akár a va-

A család állandóan köitözött valahová. Battonyáról, Szegha· donatúj ing, vagy a zsebkendő. Megmenteni egy lefagyott lábat Szí
lomra, Szeghalomról Szarvasra, SzarvasróIOrosházára. A széles du· bériában, egyistenhitre térHeni a pogányokat, Ilézni az ajtót: jön az
nántúli családból egymagában az Alföldre szakadt nagyapám unokám" - ezek, ezek a léten túlra vezető pillanatok.
mindenütt megtalálla a tomácot, ahol írhatta a szótá rt. Kétszáz évre Azért, ha öregember kezében nagy, fehér zsebkendőt látsz, min-
visszamenően leir}a családfáját is, jól olvasható betűkkeL aztán azt is dig tudd, hogy jelzés, odaátról.
eltette a fiókba. - Elhetellen - mondták a családban. S amikor lassan S ezentúl, bármi történik. így képzelj el egy főrabbi!. .
és kimunkáitam írtam a leckémet, megfogtam és elengedtem egy GERGELY AGNES
lepkét, vagy fölnéztem a magasba, valahová, szüleim rémüllen (Részlet az" Absztrakt tehén .. c. 1995-benl71egjelent könyvéből.)

összesúgtak: - A gyerek a nagyapjára hasonlít.
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sZÁZ REJTÉLY A MACjYAR IRODALOMBÓL

~tJüma.enűrÖŰt
1iöntJbhirha

érlt.e~.ett.--

sét segítik, hanem - sok esetben - emberi gyengeségeinket leplezik le ...
Bevallom, elismerem, nem csupán a "piac-igénye", talán a remélhető

leg kiteljesedő "demokráciáé" is, hogy megtudjuk azt, ami megtudható
nagyokról, kicsinyekről: ha éppen az nem legszűkebb személyes éle
tünk tisztelendő titka ... Nem is az ellen ágálok, hogy írókról, művé
szekrőt ne legyen megtudható, az a - korában talán még rejtőzködő 
titok, ~mit a gondos kutatás feltárt... Legyen. Hozzátartozik életünk
höz. Am, hangsúlyozandó: életművükhöz tartozik mindaz a körül
mény is, ami műveik születésének, megvalósulásának körülményeit,
olykor nagyon is elhanyagolható mellékes részét alkotja. Okfejtésem
azt célozza, hogy hangsúlyozzam; az alkotók műveikkel gazdagítják a
világról, kömyezetünkről és az emberi-természet sokféleségéről való is
mereteinket; letűnt korok viszonyainak utolérhetetlen ábrázolásával
stb. stb. Félrevezető, s hamis képet formálhatunk róluk akkor, ha műve

ik helyett "szep!őik" sokaságát kapjuk összegyűjtve ... (Milyen felemelő

lett volna, ha ez a díszes-kiállítású szép kötet - akár ilyen hosszú időt át
ölelve is - vagyis Anonymustól-napjainkig - ugyanezen képekkel, fest
mények reprodukcíóival, helyszínek, csodás épületek sorakoztatásáva[
az alkotók egy-egy rövidebb elbeszélését, vagy nagyobb művük részle
tét, egy-egy költeményét csokorba gyűjtve tárta volna az olvasó elé.)

"Az igazad mondd, ne csak a valódit" visszhangzik bennem József
Főszerkesztő: Halmos Ferenc Attila felejthetetlen sora ... Nos, hangsúlyozom, az alkotók igaza műve-

CiESTA Könyvkiadó 1966. 207 p. ikben van, s nem szeplőkben ...
A kötet fotóit Ciál Csaba, Német Ferenc, Szalay Zoltán készítették, Mikszáth Kálmán, a Jó palócok, a Különös házasság, Noszthy fiú
illetve az MTI fotótára, valamint a Petőfi Irodatmi Múzeum bocsá- este Tóth Marival stb. halhatatlan művek írója "bértollnok" is volt,

totta a kiadó rendelkezésére. mert rávitte a pénztelenség (126-127.old.) Remétem, ez a közlés azért
A táblaboritó Boros Zoltán és Szikszai Ciábor munkája. nem csökkenti műveit szerető olvasói számát... Ám már Csáth Ciéza

A képeket válogatta Kovács Ida. "A gyilkos gyilkosa" címmeli bemutatása, - noha széles körben ismert
Készítette a Kaposvári Nyomda Kft. morfinista volt - (144-145. old.) gyanítom, előítélettel telíti, telítheti

azokat, akik műveivel még nem ismerkedtek meg, noha elbeszélései,
Eszokattanul részletes adatközlés - a mű készítőinek felsorolása - a novellái valódi szépirodalmi értékeink közül valók.

recenzens adta több kérdőjeles cim és a mű valódi cime után lehet szo- Nem kívánok további példákat hozni arról, ami nagyon nem tet
katlan; ám mindenképpen helyénvaló. Tisztelgés a könyv, mint műal- szett, s arról, ami túlságosan nem zavart. Aki kézbe veszi a kötetet,
kotás [étrehozóinak; azoknak, akik a formát, az örömmel kézbevehető majd ítél önmaga...
könyvet ilyen szépre formálták.... 38 szerző munkálkodott azon, hogy (a főszerkesztő elgondolása sze-

Ismétlem: szép, csodálatosan szép kötetet vehet kézbe az érdeklődő rint!) a kötet cikkei, tanutmányai megszülessenek. Egy-egy szerző több
olvasó; ha éppen a magyar irodalomról összegyűjtött "rejtélyekre" kí- témát is vállalt. Egyikőjük, másikuk más-más karakteru. S karakterük
váncsi. Osszegyűjtve, amint a kötet cím ígéri: 100 rejtélyt taláthat itt. nek megfelelően; a kutatásuk-tárgya szerinti témáról is eltérően írtak.
Százat... Egy-egy íróról többet is. ,----------------------, Volt, aki a "rejtély" témáját (legalábbis az én

Mielött a tarta/omról ejtenék szót; marad- ízlésem szerint) "durván" ragadta meg, volt,
junk még a formánál. .. Lenyűgözően csodála- aki "finoman", vagy "elegánsan", ízlést nem
tos képek sora színesíti, emeli meg a sértve tárta fel a - a főszerkesztő témájából - ki-
nyomtatott betűk tényközlő, vagy vélt-tény- vánt rejtélyt, titkot.
közlő szövegének üzenetét. A könyvborítón Akikkel egyetért<>k, s akikkel nem, megne-
látható Anonymus-szobor-képmástól az utol- vezni nem kívánom (nem is kíváncsiak bizo-
só lapon feltűnő közelmúltunkig vezető fény- nyára az én véleményemrej. Ám éppen, mert
képekig. - Korai századtól - napjainkig ... S nagyon finom, s durvább ..rej-
micsoda képek! Eredeti festményekről készült tély"-megoldásokkal is ta!álkoztam a kötet 0[-

színes reprodukciók; költő nagyjainkról, lak- vasása folyamán az ambivalencia (két
helyeikről, végleg eltűnt kastélyokról, csataje- ellentétes érzelem) ural. ..
lenetekröl, emléktárgyakról, kéziratokról, Bízonyos, hogya "kritikusan" mérlegelö
eredeti fényképekről. Mindezekkel felidézve olvasó sok-sok olyan kultúrtörténeti, irodalmi
- képekben - képekkel is - történelmünk letűnt ismeretet nyer e szép kötetből, amire máshol
századaiból kiemelkedő személyiségeket éle- nem találna. - Sok riasztó ismeretet is ... Remé-
tLik helyszineit stb. stb. - mint említettem már lern a "riasztó" sem riasztja annyira, - ha iroda-
- egészen közelmúltunkig. !omszerető - hogya művekre is kíváncsivá ne

Aki csupán a rendkívüli szép forma, meg- váljon... Ha egy "szeplő" a szeplősített alkotó
jelenítése okán veszi kézbe a kötetet, s véaia- művének olvasására ösztönzi olvasóját, nem
lapozva gyönyörködik, okul, tanul, akár ~gy várt eredmény.
képeskönyvből, az is valamit már megsejthet "Tesztelt~m" is a kötetet. Egy nagyon fiatal
íróink, költőink életéből... olvasója az O magyar Mária siralomról olvas-

S azok a bizonyos rejtélyek. .. Milyenek is ván (10-11. old.) mondta: Erősen gondolko-
azok a rejtélyek1 dásra késztető, nagyon szép nyelvezetű irás".

"De gustibus non est disputandum" - így Egy másik, szintén hölgyismerősöm (egy
mondja a latin szólás, vagyis: az ízlések kü- apró ci kk-kereskedés csinos tulajdonosnője) A
lönbözők, azaz az ízlésekről nem kell vitatkozni. Ami nem tesz mást, Cialeotti-Marzio-ról szóló írást olvasván (14-15.old.) jegyezte meg:
minthogy nehezen megítélhető a ,.tetszik", "nem tetszik" igaza, vagy "Ha a szeplőket áttennék ebbe a világba, történésen senki nem csodá[
hamissága, a "szabad tenni és "nem szabad tel:mi" pontos határa, min- kozna, úgy tűnik, még a történelem is megismétlődhetik, néha ..... Nos;
denk,i számára elfogadható érvényessége... figyelj; olvasó: "áthallásokaf is kaphatsz a jelenünkre...

Am, ha valaki ír valamiről - akár egy műrőL mint én most - nem "Faludy Ciyörgy pokolbeli víg napjai" címszó; "A recski töltőtoll"
hallgathatja el saját .,ízlés"-ét, véleményét, akkor sem, ha esetleg soka- alcímű cikkét olvasván ,ezt jegyezte fel: " Faludy Ciyuri bácsi az egyik
kéval ellenkezik... Nos, én nem szeretem, elutasítom ezt a műfajt, legkedvesebb költőm, Allatemberek voltak, vannak, lesznek. (sajnos)
amely nyilvánvalóan a "piac" igénye kiszolgálójaként "csokorba"- Nos nem mindennapi kötet az, amit most a hazai könyvtár kö!
gyűjtve közöl jeleseinkről titkokat (ahogya cím mondja ..rejtélyek"-et, csömése kínál.. ..
intimitásokat olyanokat is, amelyek nem az alkotásaik jobb megérté- M Kondor Viktória
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTfK

Békesség haló poraikor.,
fogadja be őket az Úr

az Ö országába.
Az Örök -/ilágosság
ragyogjon felettük!

..?te-~ et (i4. ~~~:

-::4túik~<Í/u<.v~. ~. Wd.

Ó~ittW~~~~.

-::4t~ tt.ar~~ a. ~"'4."

(~ t7v,da)

Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a
közzététeJhez hozzájárulnak.

ÖZV. CSATH ENDRÉNÉ
KOVÁCS ILONA, aki a Mirhóháti út
13. sz. alatt lakott, október. 9-én, 79
éves korában hosszas betegség után
visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése október 13-án volt. Gyászol
ják: gyermekei és családjuk, rokonai
és ismerősei

DÓGI ELEMÉRNÉ RAFAEL
RÓZA, aki a Dankó utca 3. számban
lakott, október 5-én 54 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése október
7-én volt. Gyászolják: férje, gyerme
kei és azok családja, testvérei, a ro
konság és az ismerősök.

RÓZSA ISTVÁNNÉ KOVÁCS
PIROSKA, aki a Mátyás kir. út
18-ban élt, szeptember 27-én

HORNOK MÁTYÁSNÉ hosszas betegség után 78 éves korá-
FORGÁCS MARGIT, aki a Dobi 1st- ban az Örökkévalóság honába költö
ván út 7. sz. alatt élt, október ll-én 85 zött. Temetése október 5-én volt.
éves korában (és mégis váratlanul) Gyászolják: férje, lánya, unokája, a
lelkét az Úr befogadta. Temetése ok- rokonság és az ismerősök.
tóber 15-én volt. Gyászolják: gyer- ÖZV. SZILÁGYI LAJOSNÉ
mekei és családjuk, a rokonság és az ÁGOSTON ERZSÉBET, aki a
ismerősök. Bocskai u. 53. sz. alatt lakott október

HOMOKI JÓZSEFNÉ l 6-án 85 éves korában rövid szenve-
TARCZALI ERZSÉBET 81 éves ko- dés után visszaadta lelkét Teremtőjé
rában szeptember 21-én Isten akaratá- nek. Temetése október 22-én volt.
ban megnyugodva lelkét az Úrnak Gyászolják: gyermekei és családjuk,
ajánlotta. Temetése október I-én volt a rokonság és az ismerősök.

az Óbudai temetőben a r.k. egyház TÍMÁR GYULÁNÉ PAPP
szertartása szerint. Gyászolják mély KATALIN, aki az Apponyi út l8.sz.
fájdalommal: Férje, fia, menye, uno- alatt élt, október 16-án rövid szenve
kái, dédunokái, keresztlánya a rokon- dés után 97 éves korában, Isten aka
ság és az ismerősök. A család ratában megnyugodva az
köszönetét fejezi ki mindazoknak, Örökkévalóságba költözött. Temeté
akik elkísérték utolsó útjára, és azok- se október 19-én Hunyán volt. Gyá
nak is, akik részvétnyilvánításukkal szoUák: nevelt lánya és az ő családja,
osztoztak fájdalmukban. a rokonok és az ismerősök.

ÖZV. KOVÁCS rSTVÁNNÉ TÍMÁR VINCE, aki a Juhász
KATONA MÁRIA, aki a Szabadság Gyula u. 6. sZ.-ban lakott október
u. 27-ben élt, október l-én 86 éves ko- 13-án 74 éves korában hosszas be
rában rövid szenvedés után elhunyt. tegség után visszaadta lelkét Terem
Temetése október 6-án volt. Gyászol- tőjének. Temetése október 19-én
ják: Fia, unokái és azok családjai, és a volt. Gyászolják: felesége, gyerme
rokonság. kei, unokái, a rokonság és az ismerő-

KULIK IMRE, aki a Polányi u. sök.
46-ban lakott. 0~:tóber 8-án 75 éves VARGA JÁNOSNÉ HEGEDÜS
korá~2n hoss:LÚ szenvedés után meg- MÁRIA, aki a Selyem út 14-ben élt
tért Teremtőjéhez. Temetése október szeptember 23-án 87 éves korában
ll-én volt. Gyászolják: felesége, hosszas besegség után testét a föld,
gyermekei és családjuk, testvére és lelkét az Eg befogadta. Temetése
<:: l' k'" .. "k szeptember 27-én volt. Gyászolják:
le esege, a ro onsag es az Ismeroso. l' 'l'd' " , j'd

MAJOROS LAJOS k
· S " anya es csa a Ja, testverel es csa a -

a l a uaar ut . k k " . .. "k
114 b 'I k 'b l" 74' l:> k JU ,aro onsages az Ismeroso .- en e t, o to er -en eves 0-

rában váratlanul bevégezte földi pá
lyáját. Temetése október 6-án volt.
GyászoUák: Felesége, gyermekei és a
rokonság.

C/PŐTALPBiLisT
SZONDÁTÓl

Rózs(Jlregij/ ji. If
TeleIfOl!' (66) 284-:301

GYERMEKCIPŐ KÉSzíTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd,Kör út 3.

(Öregszólő, Kondorosi út)

Telefon: 0660485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-Ieányka-fiúmodellek l 8-3 S-ös méretig
Bio papucs, szandál, klwnpa l8-41-es méretig
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HUNYA ALAJOS

Kedves vásárlóim!
Ajánlataim:

Rózsatövek, virághagymák,
virágföldek, műtrágyák

Kegyeleti mécsesek, gyertyák, virágcserepek
Kerámia kaspók, savanyító edények,

zománcos edények
Borászati kellékek, gumicsizmák,

.. esőköpenyek, védökesztyűk

Ustök, üstházak, műanyag kukák
VAPOREX C+M falszórító adalék
Eneregiser elemek ajándék csomaggal

Ruhaszárítá állványok, vasalók, vasalódeszkák
Energiatakarékos vasalódeszka-huzatok

több méretben!
Többfajta kávéfőző

Kisállat eledelek
Afelsoroltakon kívül még sokféle áruval váram

vásárlóimat!

*** *** ***

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

06-66-386-274.

AGI\@
ÁI\UII4.Z

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha idei boruk letisz
tult, azonnal fejtsék le, mert a lebomló anyagok, elhalt élesztőgol1l
bák, szőlőhéj, mag, talajszemcsék rontják a bor minőségét (seprő)

Helytelen, amit a Népszava október 8-iki Magazin mellékleté
ben olvastam, miszerint karácsony táján fejtsük le a borunkat. El
avult módszer ez, ahogyan régen mondták "ágyán" kell, hogy érjen
a bor. A seprőben lévő anyagok bomlásnak indulnak. A borban tör
ténő kémiai változást gátolja az üledék.

Ezután helyezzük a gödörbe,
majd a talpgyökereket minden
irányban igazítsuk el. Fokozatosan
laza talajt, esetleg homokot, vala
mint istálJótrágyát szórjunk bele
kb. 25 cm vastagon, és ezt alapo
san tapossuk meg, hogy a gyökér-
zethez tömörítsük a talajt. Ezt
követően öntsünk rá 4-S liter vizet,
majd folytassuk az árok betemeté
sét. (3. sz. ábra)

Az oltvány gödörbehelyezése
kor ügyeljünk arra, hogy a szemes
rész 2-3 cm-re kiemelkedjen, majd
ismét öntözzük be. A kimaradt sze
mes részt 2-3 rügyre vágjuk vissza,
melyet laza földdel, hom9kkal fed
jünk be (felcsirkézzük). Erdemes a
kis földhalmot faágakkal, vessző

vel körül szurkálni, hogy megvéd
jük a verebek, macskák romboló
munkájától. A kis földkupac meg-
védi a gyenge rügyet, majd a haj-
tást a tűző naptól. Itt szeretném felhívni a szőlőtermesztők

figyelmét, hogy a rügyező szőlő és a rügyből kifakadó hajtáskezde
mény rendkívül érzékeny, (biztos vagyok benne, hogy sokan ta
pasztalták ezt), kis nyomástól, ütődéstől leválik. Azt szoktam
mondani, hogy úgy kell báImi vele, mint a hímes tojással.

Ha mindezeket, amit itt leírtam, betartják, sok örömük lesz e
kultúrnövény ápolása, majd a termés betakarítása után.

A
KERTBARÁT
KOR
ÜZENI•••

ASZŐLŐ
ÜLTETÉSE

(2. sz. ábra.)

A szőlőt hosszú időre (több év
tizedre) telepítjük. Ezért ültetése
gondos odafigyeJést, szakszerű

munkát igényel. Köztudott, hogya
szőlő napfény és melegigényes!
Annak érqekében, hogy mielőbb

(4-5 év) teremjen, gyökeres olt
ványt ültessünk. A gyökeres olt
vány erőteljesebben növekszik,
fejlődik. Különösen vonatkozik ez
a kötött talajokra. A szőlő gyökere
igen érzékeny, kemény, lazítatlan
talajban nehezen indul meg a gyö
kér növekedése, valamint a táp

anyag felvétele. Környékünkön a szőlő gyökérzete I métertől 2.5
méter mélységig hatol le, oldalirányban pedig 3-4 méter távolsá
gig. Homokos talajon ez természetesen sokkal több.

A gyökér növekedése függ:
- éi talaj tömöttségétől,

- viz és levegő tartalomtó l,
- hőmérséklettől,

- tápanyag eliátottságtól.
Mikor ültessük el a megvásárolt gyökeres szölöoltványt?
Itt megint a talajviszony határozza meg az időpontot.Megítélé-

sem szerint április hónap a legalkalmasabb. A megvásárolt gyö- r;===========================;

keres oltványt úgy helyez~ el homokban, mint ahogyan a .... SZEPTEMbER 24/TŐl okTóbE~ 20/iC; GYOMA bElTE/
gyümölcsfa lerakatban láttuk. Ultetés előtt célszerű az oltványokat •.•• RülnÉN '"55,7 MM CSApAdÉk ESETT.

1-2 napig vizben áztatn i (az oltvány kétharmad része kerü ljön a ~==================================================================:::::;
vizbe).

A kötött talajban készítsük elő az ültető gödröt, melynek
mélysége 60 cm, szélessége lXI méter legyen. Megéri a fáradsá
got, ha ültetés előtt I-2 hónappal 60-70 cm-re megforgatjuk a föl-

det. Az ilyen laza
talajban a gyökér
gyors'an növek
szik, terebélyese
dik. Szoktak még
hosszú árkot is
ásni, és abba ülte
tik az oltványt.

Homokban
ültetőfúróval vég
zik (lyukfúrás) e
munkafolyamatot.

Az oltvány
gyökereit a gödör
be helyezés előtt

vágjuk vissza.
(2. sz. ábra)

VÁROSUNK Gyomaendrőd " Megjelenik havonta " Kiadja az Endrődiek Baráti KÖI'e Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 15. Tel., Fa,: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé GyW'icza Éva, Cs. Szabó IstVán, Hunya Alajos, Iványi Mária., Marsiné Giricz EI7Sébel MáJ10n

Gábor, Stark László * Felelős kiadó: Vaszkó Andrcis *MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINTSZTÉRJUM: Nytsz.: BIPHF/l495/BÉlI995. "
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 811 l

Interneten: http://www.szikszi.hu/iskJgellert/ * E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu
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Pár krajcárt kaptunk, almát, mogyorót,
láncukat rázó, dühöngő kutyák
ugatása kísért a szomszéd tanyáig,
odavinni reményt, glóriát,
és a parányka deszka-betlehemben
a Szent szülőket s a Szent Gyermeket,
lyukas csizmánkban dermedt a lábunk,.
de vélünk járt társként a Szeretet.

00' o' /. • o •

Szcrltcsztőségiftd{ mit1~ct1 tagja, kc-
gl1c1cmtc1jcs, bol~og karácsot1l1t kivát1
mit1~ct1 olvasóját1ak és Gl1omact1~rő~
mit1~ct1 polgárát1al{. Ölc1jct1 át bct1
t1ift1kct a bctlcl1cmi jászol békcsségct
és szcrctct sugárzó fét1l1csségc.

UÉ1{ESSÉGET FÖLD1 ÉLETVN1{UEN
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TíMÁR MÁTÉ
(1987. dec.2D-27)

. .~.- .

."
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Angyal voltam, Betlehemet jártunk,
s csengőt ráztam ablakok alatt:
"Adnak-é a Kisded Jézuskának szállást?";
s elutasító alig pár akadt,
elzengtük, hogy mennyből jő az angyal,
a békét hozza minden nemzeteknek,
ébredjetek csordapásztorok:
"Dicsőség mennyben az Istennek!"

Karácsony van, hóbelepte fejjel
csengettyűzöm szívek háza-táját,
s angyal helyett vén pásztorként kérdem:
"Adtok-é a Kisded Jézuskának szállást?".
készítsünk jász/at fájó szíveinkben.
mert Ő a Gyámol, Remény. a Vigasz.
s míg a Fennv~ló dicsőségét zengjük
Békévé tisztulgennünk a panasz...
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hogy miről volt szó, és miről döntött a város képviselő

testülete az október 28-i és novomber 25-i iilésén

Ladányi Gáborné
/ga::galó

Császárné Gyuric:::a Éva

A Rózsahegyi Kálmán Általános Isko
la Diákönkormányzata november 16-án
délután tartotta hagY0rylánY9san népsze
rű rendezvényét, a TATIKA-t. A műsor

ban 20 csapat mutatta be produkcióját
népes közönség: szülők, egykori és mai
diákok előtt. Legszínvonalasabb produk
cióival a 7. a osztály (felső tagozatról), s a
3. a osztály (alsósok közül) szerepelt. Az
ő jutalmuk egy-egy torta volt. Valamennyi
szereplőt édességgel díjazott a zsűri.

A rendezvényt támogatta az OTP Rt.
Gyomaendrődi fiókja, valamint Gubucz
Józsefné vállalkozó. A szereplő gyerekek
és a jól szórakozó közönség nevében ez
úton ís tisztelettel megköszönöm az
anyagi seg ítséget, s valamennyi ver
senyzőnek gratulálok a színvonalas elő

adás hoz.

nak ellenére, hogy sokan éivezik a hatást,
de ·így együtt érdemes látni. Elkészült a
Póha!mi út, átadásra került az egészséges
jó ivóvíz, S utca kapott szilárd új útburko
latot, kátyúzással együtt 68 mil lióba kerül
tek az utak. Járdajavítása belterületen J O
ezer f m, Kocsorhegyen 2500 f. m, az
Öregszőlői kerékpárút 2935 fm, befejezés
előtt a Rózsahegyi iskolakézilabdapályá
jának b6vítése. Elkészült a városháza fel
újítása, az endrődi főtér felújítása, a
gyomai termálkút felújítása, a 2. sz. Ált,
Iskola és a Gimnázium épületének külső

felújítása, és megkezdődött az endrődi

Blaha úti Idősek házának beruházása. A
város közvilágítási korszerűsítése is befe
jeződött, amelynek eredményeként csök
ken a városi világítás költsége. A
felújításoknál nagyon nagy segítséget je
lentett a közhasznú foglalkoztatottak igen
nagy létszáma, 154 fő, 507 hónapot dogo
zott. A csapadékvíz, csatornarendszer kar
bantartásán 3S fő, a parkgondozási és
köztisztasági feladatoknál 16 fő 9 hóna
pon átdolgozott. A Békés megyei Köz
igazgatási Hivatal átfogó komplex ellen
őrzést végzett a testületi, hatósági, és sze
mélyzeti munka vonatkozásában. A
jegyzőkönyv megállapításai nagyon pozi
tívak, az önkormányzatban a munka ma
gas, szakmai színvonalú, és az intézmény
dolgozói pontosan, gondosan végzik
összehangolt munkájukat. Köszönet az il
letékeseknek. A város 31 és fél millió fo
rintot osztott ki a belvíz sújtotta
lakóépületek újraépítésére, illetve fel új ítá
sára, 108 volt a kedvezményezettek szá
ma. Elkészült az újévezred első évének
nagyvonalú költségvetése, közel másfél
milliárdos bevételhez még 300 millió hi
ányzik, hogy a tervek valóra válhassanak
jövőre.

A testületi ülések szokás szerint a pol- sz. épületének felújítására vonatkozott. A
gál"l11ester beszámolójával kezdődtek, lakóközösség felújításra is vehet fel ked
amelyből megtudtuk, hogy noyember vezményes hitelt, ha lakás célú
26.-án átadásra kerüCaz Öregsző!őikerék".: elMakarékossági szerződést köt (több cég
pál'út, a felújított termál kút, és a Bethlen ~ltaI is ajánlott kedvező módozatok van
Szakiskola seftésfarm beruházásának első' nak): Az önkormányzat, mint hagyatéki
szakasza. Az ünnepélyes átadásra: Mucsi hitelező'elfogadta néhai Dinya Margit ha
lm re helyettes államtitkár úr jött'-el'váro- gyatékát. A Békéscsabai RéthyPál Kórhá
sunkba, és több megyei és helyi szakem- zi felügyelő Tanácsba Gyomaendrőd

ber isjelen volt. Sokakat érdekelhet, hogy Város küldötte Dr. Gedei Margit városi fő

az un. vitatott földtulajdon per a Legfel- orvos asszony, a tisztség 4 évre szól. Az
sőbb Bíróságon került tárgyalásra, az ítélet önkormányzat tagfelvétel i kéreImét kérte
írásban még nem jött meg a városhoz, de a Vasutas Települések Szövetségébe, a
azt lehet tudni, hogy a pernek nincs vége! tagdíj mértéke 2 Ft/lakos/év. Aminőségi
A Legfelsőbb Bíróság vissza adta a pert az bérpótlék hatályon kívül helyezésével a
első fokú bíróságnak, ott kell tovább foly- pedagógusok, - és nemcsak az igazgatók 
tatni a küzdelmet a városnak ajogos tulaj- havi illetménye lényegesen csökkent. A
donáérl. Az Állami Számvevőszék Bethlen Gábor Szakképző Isk. KözaIk211
megkezdte a soros vizsgálatát az önkor- mazotti tanács elnöke és az Sz. B. titkára
mányzatnál. A Bethlen Szakképző lskolá- javaslatát (amely az iskolaigazgató kere
ban (Gyomaendrőd, Hősök útja 40) set kiegészítésére vonatkozott) a testület
ingyenes szaktanácsadásra mehetnek azok nem fogadta el azzal, hogy a probléma
a regisztrált mezőgazdasági őstermelők, szinte minden pedagógust érint, így a ren
akiknek az éves árbevételük 500 ezer fo- dezés csak egységes lehetne. IlIésy Zoltán
I'int alatti. A Polgári Védelem bázis átke- kezdeményezése ügyében, - amely nagy
I'ült az Önkormányzathoz. apjának néhai Illésy Gyula római katoli-

A testület döntött abban, hogy a Városi kus kántortanító emlékének
Gondozási Központban a térítési díj 2000. megörökítésére vonatkozik - úgy döntött a
február l.-től: 25.0S0.-ftlhó, az emelt testület, hogyajövő évben ünnepli a Gyo
szintű ellátás: 27.600ft/hó, a klubban a mai Katolikus templom a fennállásának
napi ebéd: 264 ft /fő, reggeli és ebéd 120 éves évfordulóját, és ezen ünnepség
358.-ft/fö. Az óvodák, és iskolák élelme- k-eretében Dezső Zoltán alpolgármester
zési nyersanyagköltség növekedése miatt megvizsgálja a kezdeményezés megvaló
a térítési díj is emelkedni fog. A folyékony síthatóságát. A Vállalkozók házában szer
hulladék szállítása (szennyvízszippantás) dánként közjegyzői szolgáltatást lehet
vonatkozásában bevezetésre kerül az ará- igénybe venni. Idén is eljut az önkormány
nyos szolgáltatás elve szerinti számlázás, zat szeretet csomagja a helyben élő 72 év
illetve fizetés akkor, ha a szolgáltató a felettiek karácsonyára, mintegy 1700 em
szippantó tartályokra a kalibrált mérőcsö- berhez. Elhalasztotta a testület a döntését a
veket felszerelteti. Ennek határideje 2000. helyi adók, és a Vízművek által javasolt
március 31. A helyijáratú autóbuszjegyár vízdíjak vonatkozásában, mert a követke
emelkedett november L-től. A menetjegy ző heti közmeghallgatás véleményét min
60 ról 64 Ft-ra, a dolgozói bérlet 1500 den képpen figyelembe kell venni a
ft-ról 1600 Ft-ra, a tanuló, és nyugdíjas döntésnél. Újabb intézmény kerül vállal
bérlet 430-ról 460 Ft-ra emelkedett. Elfo- kozásba. Lehet pályázni a városi Sport-
gadta a testület a Gyomaendrődi Híradó csarnok és az Ifjúsági Tábor r---------------
szerkesztői és pénzügyi beszámolóját, az vállalkozásban történő működtetésére, a
újság ára november} .-től 60 forintról 70 pályázati határidő: január 4. 12 óra! Az ön
forintra emelkedett. Ugy döntött a testület, kormányzati vagyon biztosítására 5 hely
hogy a szilárd hulladékok szelektív gyűj- ről kért a város ajánlatot, feltehetően a
tése csak akkor kerül bevezetésre, amikor Hungária Biztosító pályázata lesz a nyerő.

a regionális szilárd hulladéklerakó is meg- A falugazdász igen részletes beszámolójá
valósul. A jövő évben elkezdődika lakos- ból megtudtuk, hogy a városban mintegy 2
ság felkészítése, és úgymond megnyerése ezer mezőgazdasági őstermelői igazol
az újfajta hulladékgyűjtési eljárásra, ami vánnyal rendelkező ebben az évben csak
nagy mértékben emelheti településünk nem 150-200 millió ft éves támogatásban
tisztaságát. Pályázni lehet a jelenleg még részesült különböző jogcímeken, sajnos
vi rágkertészeti (ligeti ingatlan) ingatlan sok volt a belvizes támogatás is. Szüksé
profilkötöttségű hasznosítására, elsődle- ges lenne a birtokszerkezet átalakítása, a
gesen szállodai céllal. A pályázati anyag jelzálog rendszer szélesítése, valamint az
10 ezer forintért a polgármesteri Hivatal- új típusú szövetkezések elterjedése a be
ban átvehető. A pályázat leadási határide- szerzési, és áruértékesítési területeken.
je: 2000. január 10. déli 12 óra. Lassan befejeződnek a város idei beruhá
Elutasította a testület azt a kérelmet, amely zásai. Szerénytelenség nélkül írom, hogy
a Vásártéri lakótelep lakóközösségének ... nagy eredményekről számolhatok be, an-
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Valaho; régen ...

"Valahol messze, valahol régen,
Megástak egy sírt temető szélen
Hantja besüppedt, fája elkorhadt!"

Az endrődi Központi Temető szélén is van egy ilyen sír. Valaha
Papp Istvánné gondozta, de mióta meghalt "fája elkorhadt". Senki
nek nem jutott eszébe a sír? De igen. Kovács Arnold - bár nem dús
lakodik az anyagi javakban - mégis, művészien ügyes kezével,
magyar akácfából faragott egy szép keresztet. Kiballagott a temető

szélére és leállította a fejfát. Felirata: "Itt nyugszik egy ismeretlen
német katona"

Köszönjük, Arnold!, .

Méltó elismerés! Örömmel adunk híl1 arról, hogy Latorcai János or
szággyűlésíképviselőt,a Magyar OrszággyűlésGazdasági Bizottságá
nak elnökét - és nem kis büszkeséggel mondjuk, hogy az Endrődiek

Bat"áti Köre Egyesületének elnökét - Brüsszelben, ahol 40 ország részvé
telével rendezték meg az Eureka Találmányi Világkiállítást, 1999. novem
ber [4-én Laurent herceg, ll. Albel1 belga király fiának jelenlétében a
Belga Királyság Feltalálói Lovagrendje parancsnoki fokozatával tűn

tette ki, és az ezze! járó "Iovag"-i címet adományozták a magyar gazda
ság fej lesztésében meghatározó szerepvállalásáért, Magyarország és más
országok közötti gazdasági kapcsolatok fej lesztéséért az innováció, a ku
tatás- és fejlesztés, a szellemi termékek elterjesztésének kiemelkedő ma
gyar és nemzetközi támogatásáért A kitüntetést Jose Loireaux, a Belga
Feltalálók Kamarájának elnöke adta át

Szerkesztőségünkés a Baráti Kör tagjai ebből az alkalomból gratulál
nak a méltó elismerésért, Kívánjuk, hogy még hosszú esztendőkön át mun
kálkodjon a magyar gazdaság felemelkedéséért,

Kelemen Kristóf szobrászművészkiállítása

Szép sikerrel zárult a szobrászművész .. Arcképcsarnok" CÍm ű, váro
sunkban megrendezett kiállítása, mely november 12-tó1 26-ig tartott.
A kiállításon Dr. Losonczi Miklós művészettörténész,egyetemi tanár
mondott méltató beszédet. A művész 1937-1940 között Temesvá
ron tanulta a mintázás és faszobrászatot, majd Budapesten a
Derkovits Népi Kollégiumban és a Képzőművészeti Fóískolán végzett
l 947-49-ig. 1953 óta szerepel külföldön. Kanadában, az USA-ban,
Japánban, Llbiában, Németországban, Ausztriában, Romániában, a
volt Jugoszláviában állította ki munkáit. Számos közterületen felállí
tott szobra áll ma is. Régi. kedves kötődése fú'zj városunkhoz
Endrődön élő öccse, Kelemen János és családja révén.

ARózsahegyi Könyvtár megköszöni •••

Az 1999 évben könyvtárunknak adományozott könyveket: Bánfi Sándorné, Jónásné Bánfi
Csilla, Fekécs Lajosné, Variú Vincéné kedves olvasáinknak; asak szép virágcsokrot Dinya Erzsike
néninek és Katona Vincéné Gizikének, a cserepes virágokat Fekécsné Dinya Mariannának.

Decemberi Gyermekkönyvtári Hónap
Könyvtárunk csatlakozott a Békés Megyei Könyvtár decemberre meghirdetett gyermek

könyvtári hónap rendezvényeihez. December lS-én 15 árától "Vidra, vidravédelem Magyaror
szágon" címmel dia és videofilm vetítéssel egybekötött előadást láthatnak az érdeklődők..

Decemberben fél áron kölcsönözhetök az ifjúsági és mese-videokazetták!

AKÖZÖSSÉGI HÁZ
DECEMBER HAVI PROGRAMJA

6-ánde.10 órától: "Merre jár a Mikulás" c. gyerekműsor aSzegedi Meseszín
ház elöadásában, óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére.

Belépö: laO.-Ft.
8-án 15.30 árakor: Cukorbetegek Klubja

lD-én 9·tő113 óráig: müanyag árúk árusíiása
ll-én 17 órától: a MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG GYOMAENDRŐDI

SZERVEZETÉN EK karácsonyi ünnepsége. Az est díszvendége
Dr. Semlyén Zsolt h. államtitkár úr.

IS-én 18 áráiól: Magányosok Klubja fenyő ünnepe.
28án 18 órátál: Nyugdijos Klub szilvesz1eri mulatságo.

Arendszeresen működ ő csoportok időpont ja változatlan.

Lobogó gyertyák fényénél...
November elsején Mindenszentek ünnepén, a Halottak Napja előestéjén az endrődi Szent

Imre templomban gyülekeztek akatolikus hivők, hogy az esti szent mise keretében imódkozza
nak elhunyt szeretteikért. Amisét Iványi Lászlá plébános úr celebrálta. Amise utón ahívők sorra
felkeresték ahősök emlékműveit; a [I. világháború áldozatainak emlékkövél, ahol nemcsak az
endrődi hősökre emlékeztek, hanem aDon-kanyarban elesettszázezrekre, felkeresték az 56-os
áldozatok emlékére készült Kopjafát, és szépen felújított I. világháború hősi halottoinak emlék
művét. Mindenütt gyertyákat gyújtottak és a lobogó gyertyák fényénél imádkoztak az elhuny
tak lelki üdvéért.

Márványtábla az elhurcoltakért

GyomaendrődNémet Kisebbségi Önkormányzata, a Nemzeli és Clni
kai Kisebbségekért Közalapitvány és a város önkormáoyzatának anyagi l,i
mogatásával az evangélikus templom kertjében november 6-án emléklabla
avatása volt. A II. Világháborúban elhunyt, a szovjet kényszermunkára de
portált és elhunyt német ajkú gyomaendrődi polgárok emlékre. Unnepi kö
szöntőt mondott Dr. Csorba Csabajegyzö úr. Táborszky László esperes lll'
imádkozott az áldozatokért, majd Kondor Péter evangélikus lelkész avalla
fel az emléktáblát. Dr. Weigert József, a Német Kisebbségi Önkormányzal
elnöke emlékezett meg a tragikus eseményekről.

Nemsokára 170 éve lesz annak, hogy a németség a szomszedos
Mezőberényből ál1elepült s élt egyetél1ésben, békességben. ahogy moncla
ni szokás: ,jóban-rosszban" a gyomai polgárokkal, segítve a község rejlő

dését. Sajnos, hogya II. 'Iilágháború megbontotta ezt a békét. E tábla lesz
örök emlékezete a szomorú eseményeknek, melyen bevésve szerepel a 44
depol1áft, és a 26 hősi halált halt máI1ír neve.

HELYREIGAZírÁs! - Lapunk múlt havi számában megjelent ,,Adjatok nékik szeretetet" c. írós
ban az att bemutatott Hunya házaspár nem három, hanem négy gyermeket nevelt fel: Pétert,
Margitot, Móriót és Ilonát. Agyermekek általános iskolájukai helyesen a Pogány Frigyesről

elnevezett római katolikus iskolában végez1ék.

"Mindenért
Istené

a dicsőség"

(f\ranyszajú Szen I János)

Dr. Latorcai Jánosné
Újházi Aranka iko
nosztázát október
31-én a Bazilita Rend
Budapesti-kispesti
kápolnájában P.
Lacohivts Dionesius
OSBM, P. Dudás
Bertalan OSBM, P.
Sántai Máté OSBM,
és P. Sebődi Jozefát
OSBM tartományfő

nök főpapok által be
mutatott szentm isén
szentelték fel. Isten
áldását kérjük továb
bi munkájára.
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új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ...
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Málé

app Zsigmond (1888 - 1961)

kötelezettségeket, mint például a katonáskodást. a világhábo
rúban való részvételt, de meghatározta gyomai környezete. a
magyar alföldi mezővárosi törekvéseket is felmutató Gyoma.
Itt nem volt elég az ambíció. az egyéni törekvés. több kellett
volna, a kor kedvezménye. a társadalom megértő támogatása,
és ez nem mindig volt meg. Ha értették is, inkább csodálták. ha
csodálták is, jobbára különcnek tartották saját osztálytársai,
minden rendű-rangú helybeliek. Tisztelték s szerették. Nem
volt tér tehát számára. hogy igazán érvényesüljön. Úgy lett sír
emlék- sírkőfaragó.hogy szobrász szeretett volna lenni. s az is
volt. Legelébb festeni kezdett. s festett is sokat, fát faragott kint
a fronton is, majd itthon folytatta; emléktárgyakat. portrékat,
bútort több tucatot. "Östehetség"! mondták, s "mú1<edvelő

ezermester". Felülró1 nézve gazdaember maradt. a közössé
gért gondolkodó, a közösség javáért mindig szolgálni kész
elme. Mindig volt a kitöréshez ereje. Sorsa csak rövid ideig- a
két háború között - biztosított kellő alkalmat akcióihoz. Elszá
nások. egyéni próbálkozások. s a valahová vezetőÚtramagá
nosan rátévedő társtalan vándora Gyomának. Neki azért kellett
a föld s az anyagi javak. hogy feláldozza azt egy fennköltebb
eszme a szépség. a tudás oltárán.

Az öt elemi iskolát Gyomán végezte. majd 1899 őszén a
kor szokásának megfelelően amolyan "cseregyerekként .. a Bá
nátba, Temesszentandrásra került "németszóra" . Az itt elvég
zett hatodik elemi után Zsombolyán s Gyomán végezte a
polgári iskolai tanulmányait. Szülei parasztgazdának szánták,
gazdaembemek, pedig neki tengerész mémök-technikusi ál
mai voltak, majd később festő akart lenni. Apja akaratának
megfelelően beállt a gazdaságba dolgozni. 1909-ben behívták
katonának a méneskarhoz Kiskundorozsmára. t9 t t -ben meg
halt édesapja, t915-ben nagyapja, a gazdaság minden gondja
nyakába szakadt. Közben kitört az első "nagy háború" s bevo
nult harctéri szolgálatra. 1917-ben házasságot kötött D. Kin
cses Ilonával. Gyermekei; Zsigmond, Ilona.

A következó1<ben szeretném a "teljesség igénye nélkül" fel
sorolni szerteágazó tevékenységének fontosabb területét:

Személyes barátságban volt Nagyatádi Szabó Istvánnal, s
így a Kisgazdapártban vállalt politikai szerepet. Bár politikus aI
kat volt, de mint karakteres pártpolitikus nem tudott s talán
nem is akart ilyen típusú szerepet vállalni. Tagja volt a községi
képviselő-testületnek,s a vármegyei közigazgatási bizottság
nak. Mezőgazdasági szakember, vállalkozó (sertéshizlalda), te

Gyomán született t 888. június 25-én. A szülői ház akkor lepüléscsinosító (templom és temetó1<ert), racionális újító. a
az 570-es számon volt jegyezve. A mai Rákóczi út t6. sz. alat- református egyház hűségespresbitereként templomrestauráló.
ti portán állott. Nádtetős. két szobás-konyhás "alföldi paraszt- orgonatervező és építő (az ő nevéhez fűződik a ref. templom
ház" volt. müemlékké nyilvánítása 1938-ban). modern mezőgazdasági

Édesapja id. Papp Zsigmond Vésztőró1került Gyomára. ott munkagépek tervezője. a talajjavítási eredményei messze föl
született. 1859-ben. Árvaságra került 12 esztendősen, s dön szakmai körökben elismertek voltak. Hitte és vallotta,
hosszas hányattatás után jött Gyomára, az ide férjhez került hogy müvészember is, festő, fafaragó, kőszobrász.

Teréz nővéréhez, de itt volt bátyja Gábor, tanító a református 1948 után kegyetlen sors várt rá, mint számtalan hit- és
iskolában. Vésztői református módos gazda családból szár- osztályostársára ugyanúgy. Agyonhallgatás, mellőzés, s soroI
mazott. Sógora tanyáján dolgozott "belső cselédként" s a hatnám tovább, de itt most az emlékezés a mondanivalóm.
szomszéd tanyában ismerte meg később feleségét, Csapó Ju- Posthumus kitüntetésben részesült 1996-ban;
liannát (1868-1937), akivel 1884. november 12-én kötött há- Gyomaendrődértemlékplakett. Sajátkezűönéletírását a követ
zctsságot. Idösb Papp Zsigmond ezzel benősült aCsapók kező sorokkal vezette be: "Az idő halad, az élet véges! Úgy
őshonos gyomai módosctbb ágába. gondoltam, hogy mind azokat az elgondolásaimat, találmá-

A gyomai honismereti képhez, a közösség önismereti tab- nyaimat, melyek eddig évtizedek óta ct fejemet terhelték. pct
lójához ifj. Papp Zsigmond életútját csak úgy tudjuk figyelem- pírra vetem, bár kivonatosan.- Mindenkinek, az emberiség
mel kísérni, megérteni, értelmezni, ha az őt kibocsátó, széles rétegeinek könnyebb megélhetéséért való küzdelem a
felnevelő közösséget. korabeli települést megismerjük. A fel- célja. - Emberirtó nincs egy se. Nem véletlen, hogy a mezőgaz

sorolt témakörökben való elmélyüléstól, sajnos terjedelmi daság, a termelés terén mozog. Ide vezet minden út, ebben
okoktól. el kell tekintenem. Sorsát meghatározza az a paraszt- születtem, s halok meg! Gyoma 1954. július hó lO-én Papp
gazda család, amelybe beleszületett, belenőtt, s később meg- Zsigmond s.k.
határozta a társadalom, amely kirótta rá a különböző

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!

Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,
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éVFORbuLóK DAPCÁRA
körben terjesztette zenei nevelő tevékenységét. Fokozott gondot fordí
tott az ifjúság zenei nevelésére. Kórusműveket és olvasógyakorlatokat
írt számukra. Vezényelt országszerte, előadásokat tartott, cikkeket ín,
harcolt a zenei analfabétizmus ellen. Budapest 50 éves egyesítésének
évfordulójára írta a Psalmus Hungaricus-t. További művei: Háry Já
nos, Galántai táncok, Budavári Te Deum, Fölszállott a páva, Székely
fonó, Marosszéki táncok, Galántai táncok, Kállai kettős, Pünkösdö\ő,

Jézus és a Kufárok, Kelemen Kőmíves balladája. A magyar népzene c.
monográfia, munkatársaival énektankönyveket szerkesztett.

December 17. 1800. Andód CZUCZOR GERGELY (1866. szep
tember 9. Pest) Költő, nyelvész. 1822-ben írta meg az augsburgi ütkö
zetet megéneklő hőskölteményét (eposz).

Költészeti lírájában az epigramma kapott hangsúlyt. Epigrammáit
a nemesi politika ellen fordította. (Haladunk a magyarságban, Szabad
szólás, Hivatalnokgőg. Az egyenlő.ség, szabadság, és testvériség jel
szavainak verses magyarázata az "Ujvilág szózata".

1999. AZ IDŐSEK NEMZET
KÖZIÉVE

December I. 1800. Pusztanyék
(Kápo)násnyék) VÖRÖSMARTY
MIHALY (1855. november 19. Pest)
Költő, drámaíró. Költői hírnevét a
nemzeti tudatot erősítő honfoglalási
eposz a "Zalán futása" alapozta meg.
Kisebb eposzaiban a nemzeti múltat
elevenítette fel. Tündérvilágban játszó
dó történeteket adott elő (Egek, M?-
gyaróvár, A rom, Tündérvölgy) Uj
színt hoztak dalai, balladái (A búvár

Kund) Népiesség, filozófia, gazdag nyelvi, sokszínű verselés egyesül a
<;:songor ~s Tünde c. drámájában. Szerelmi lírája közül kiemelkedik:
Abránd, Ej és csillag, Késő vágy, Laur·ához... )

December l. AIDS ELLENI VILÁGNAP

December 3. MOZGÁSSÉRÜLTEK VILÁGNAPJA

December 8. !842.Pankota. CSÍKY GERGELY (1891. novem
ber 19. Budapest) Iró, műfordító. Rendkívül művelt ember volt, 8 nyel
ven beszélt, színműveit sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház (A
mágus, A bizalmatlan, Az ellenállhatatlan, Nagymama) A polgárosodó
magyar társadalom ingyenélőinek világát ábrázolja. Szigorúan bírálta
a szabadságharc emlékeivel visszaélőket. Művei: Cifra nyomorúság,
Buborékok. Társadalmi színjátékai: A kaviár, Cecil házassága, A vad
rózsa, Az atyafiak, A komédiás).

December 10. AZ EMBERI JOGOK VILÁGNAPJA

December 13. 1896. Szigetszentmiklós ÁDÁM JENŐ (1982. má
jus 15. Budapest) Zenepedagógus. Kodály ösztönzé,sére dolgozta ki a
"Kodály módszer" néven elterjedt zeneoktatásalapjait. 1939 óta fárad
hatatlan pedagógus és népművelő volt. A zenéről, népzenéről szóló
előadásai rendkívül széles körben (Magyar Rádió) hatottak. Zeneszer
zői munkásságának nagyobb része a magyar népzenéhez kapcsolódik.

December 15. 1873. Budapest KACSOH PONGRÁC (1923. de
cember 16. Budapest) Zeneszerző, pedagógus. Gimnáziumi tanár,
majd igazgató. 1912-től a székesfővárosi zenetanfolyamok főigazgató

ja. Művei: János vitéz, Csipkerózsika, Rákóczi daljáték, Dorottya c,
opera...)

December 19.1883. Temesvár KÓS KÁROLY (1977. Augusztus
25. Kolozsvár) Epítész, grafikus, könyvillusztrátor, író. Megtervezte a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épületét. Az Erdé)yi
Szépmíves Céh egyik alapítója. Bugapesten is sok l1}űvet alkotott (AI
Iatkert, "Vekerle" telep Kispesten, Városmajori Alt. Isk. több ref.
templom. stb.) Első regénye a Varjú nemzetség történelmi eredetű

Bethlen Gábor halálát követő időszak, további művei: Székely balla
dák, Országépítő ... )

December 16. i882. Kecskemét KODÁLY ZOLTÁN (1958. no
vember 22. Budapest) Zeneszerző, népdalgyűjtő. Első ilyen útja 1905
nyarán volt. Ebben az évben ismerkedett meg Bartók Bélával és közö
sen adták ki a Magyar Népdalok c. könyvet. Hazájában mind szélesebb

December 19. 1909. Szentjánospuszta FÉJA GÉZA (1978. au
gusztus 14 Budapest) Iró, újságíró, szerkesztő. 1937-ben jelent meg
Viharsarok c. szociográfiája. 1945-1956 között Békéscsabán élt, s ki
rekesztődött az irodalomból. 1960-tól a fővárosi Szabó Ernő Könyvtár
tudományos főmunkatársavolt.

December 20. 1890. Hód11'1ezővásárhely BIBÓ LAJOS (1972. ok
tóber 27. Hódmezővásárhely) Iró, újságíró. Népszerű regények szerző

je. Drámáinak témája a p'usztai szegénység. Színházi sikerdarabjai: A
juss, Egyetlen asszoriy, Uveghintó, Napfoltok.

December 21.. 1866. Cegléd TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (1917. áp
rilis 24. Szeged) Iró, újságíró. Munkásságának legfőbb témája a Sze
ged környéki parasztemberek, halászok, a tiszai. hajósok sorsa. A
maga-kijelölt világteljes bemutatására törekedett. (Eletmód és gondol
kodás egységének ábrázolására.) Művei: .Szegedi parasztok és egyéb
urak, A tengeri város, Csata a katonával, Oreg ember napáldozatja.

December 24. 1856. Ógyalla FESZTY ÁRPÁD (1914. június J.
Lovrana) Festőművész, írq. A Magyarok bejövetele c. körképe,( Res
taurálás után felállíttatott Opusztaszeren) toyábbá az Operaház díszítő

falfestményei tették híressé.

. December 24. 1793. Jászberény DÉRYNÉ SZÉPPATAKi
ROZA (1872. szeptember 29. Miskolc) S'zínész, szopránénekes, drá
mafordító, emlékíró. 1810 és 1850 között különféle társulatokkal be
járta az egész' országot. A magyar színjátszás úttörője volt.
Legsikeresebb operaszerepei: A varázsfuvola, a Sevillai borbély. Kéz
iratos naplója jelentős kortörténeti dokumentum.

December 29. 1885. Budapest HAMAN (HÓMAN) BÁLINT
(1951. június 2. Vác) Történész, politikus. A Horthy-korszak vallás és
közoktatásügyi minisztere. I946-ban életfogytiglan tartó börtönbünle
tésre ítélték. Aközépkori történelem legjelentősebb kutatója voJ!.

December? 1625. Apáca APÁCAI CSERE JÁNOS (1659. de
cember 31. Kolozsvár) Filozófiai és pedagógiai író. Kora kimagasló
nevelő egyénisége, a magyarnyelvű tudományosság élharcosa. Munc

kái fóleg természettudományi jellegűek, a tudományok magyar szó
kincsének létrehozója. A nemzeti művelődés-történetben végzett
kimagasló jelentőségét a felvilágosodás korában kezdték felismerni.
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DECEMBERI MI8EREND

Gyoma
Vasárnap IQ-kor, hétköznap IS órakor. December 24-én, pénteken,
Szenteste éjféli mise. Karácsony mindkét napján, dec. 25-26 (szom

bat-vasárnap) délelőtt IO-kor. Az év végi Hálaadás dec. 31-én, pénte-
ken este 5-kor lesz.

Hunya
Vasárnap: délelőtt IO-kor. Hétköznap szerda kívételével este 5-kor. A

szombat esti vasárnapi előesti mise.
Karácsonyi éjféli mise szenteste 5-kor a kultúrban, előtte betlehemes
játék. Karácsony mindkét napján reggel 8-kor, a kápolnában. Az év

végi Hálaadás dec. 31-én, pénteken este 5-kor lesz.

Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és este 5 órakor, advent hétköznapjain rorate 6-kor.
December 24-én, pénti:ken, Szenteste éjféli mise, előtte fél árával

karácsonyi műsor. Karácsony mindkét napján, dec. 25-26-án
(szombat-vasárnap) délelőtt lO-kor, és este 5-kor. Az év végi Hálaadás

dec. 31-én, pénteken este 5-kor lesz. Szent Gellért Iskola
kápolnájában december l2-én, vasárnap fél l2-kor. (26-án nincs! l)

Az endrődi búcsú

Xavéri Szent Ferenc áldozópap
Damaszkuszi Szent János áldozópap
Advent 2_ vasárnapja
Szent Miklós püspök
Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
Szent I. Damazusz pápa
Advent 3. vasárnapja
Szent Lúcia szűz és vértanú
Keresztes Szent János áldozópap
Advent 4. v~árnapja .
URUNK SZULETESE, KARACSONY
SZENT CSALÁD
SZENT JÁNOS APOSTOL, EVANGÉLISTA
Aprószentek
Szent I. Szilveszter pápa

DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI

Ka+oIikl--\S O IL~().I

3. Péntek:
4. Szombat:
5. Vasárnap:
6: Hétfő:

7. Kedd:
8. Szerda

ll. SzomtJat:
12. Vasárnap:
13. Hétfő:

14. Kedd:
19. Vasárnap:
25. Szombat:
26. Vasárnap:
27. Hétfő:

28. Kedd:
3\. Péntek:
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága, a rokonok, a Székesfehér
vári Országos Papi Otthon nev.ében fájdalommal tudatjuk, hogy

tHORVATH JANOS
. püspöki tanácsos, nyugalmazott plébános
Eletének 69, áldozópapságának 26. évében, 1999. november ll-én,

szentségekkel megerősítve, hosszú szenvedés után elköltözött az örök-
N.ovember 6-án, szombat~:md~lé~őtt 10 órakor megtart9,ttuk.a kéva)óságba.

szokasos Szent Imre napl bucsunkat. Az ünnep fopapJa Aldozópappá szentelték 1973. június 17-én. Káplánként szolgált
Szurovecz Vince esperes, békésszentandrási plébános volt. A Orosházán, Kisteleken, Endrődön. Plébános volt Végegyházán, majd
környék papsága, és hívei nagy számban gyűltekössze e szép ün- 1997-ben történt nyugdíJ' azásáig Gyomán.
nepre. A szentmise elején a plébános, az egyházközsé,gi elnb1<,.az ~ ~
oltáranyák és a fiataloK köszöntötték az esperes urat. A szentImse A temetési szentmiseáldozatot 1999. november I8-án, csütörtökön,
végén megtartottuk a szokásos utcai körmenetet. A szép őszi idő- 10 órakor mutattuk be a rábahídvégi templomban. Ezt követően az ona-
ben nagyon impozáns volt a sok ember éneklő, imádkozó vonulá- ní temetőben helyeztük nyugalomra. A gyászszeItartást Gyulay Endre
sa. Köszönet a rendőrségnek, akik biztosították az útvonalat. Szeged-Csanádi megyéspüspök végezte, hét pap jelenlétében.

A körmenet végén a templomkertben híveink megvendéoel- Gyomaendrődöta két plébános, és három hívő képviselte. Elvittük a
ték a vidékről jövb bÚcsúsoKat. Köszönet mindazoknak, akiR' az gyomai és endrődi hívek koszorúját is. November 24-én, szerdán reggel
ünnep me~szervezésében, lebonyolításában részt vettek. Nem az endrődi templomban volt gyászmise. A hívek tiszteletük és szerete-
utolsó soroan köszönjük vendégeinknek, híveinknek, hogy tükjeléül- a koporsó helyett- a feltámadást, és az örök életet jelképező
együtt örülhettünlc templomi húsvéti gyertya előtt helyék el virágaikat, égő gyertyái kat.

Idén különös fényt ad az adventnek, hogy akik szeretnének " , - egy ma- c} A gyertyagyújtás családi ünnepe
karácsonykor nyitjuk meg a Krisztus szü- vele élni (család- ADVENTI KESZÜlÓDES· 1999 gyor szent pél- többféle leliet. MegadjUK ennek lehetséges fel·
letésének ~OOO •.évfordulóiára emlébzö tagok, hittanos dakép építését. (Természetesen a gyermekek korosz-
Jubileumi Evet. Erleljük magunkban a kér- társak, plébániánk tagjai stb.) választása adventre, vagy egy-egy hétre; tályához alkalmazandó!)
dést: hogyan fogYiuk ünnepelni a jubileumi évet Készítsünk tervet, mit fogunk tenni annak -ki·ki ápolja kapcsolatait aplébánia tagja- - Előkészület: legyen ez igazi ünnep.
-shogyan kezdjük már most oz ünneplést! érdekében, hogy Jézus megszülethessen (növe- ival· ~1. hittanosokkal stb.. másik napon a ro- Rakjunk rendet aszabó ban és az asztalon, aho·

/. Mi az advent? kedhessen) bennünk és köztünk. konokkal vagyo hittől távolabb állókkal. .. vá akoszorú kerül. Készítsük elő az imakönyve·
Akarácsony előtti, mintegy négy hetes Jé- Minden hétre készíthetünk közös tervet (lehet váltogatva minden napra más személyért ket az énekléshez és aSzentírást.

zus-vóró időszaKot nevezzük igy (advent=eljö- (hittancsopartban, családban) élni}; "A liturgia"
vetel). Az advent figyelmeztet, hogy várnunk PI. 1. hét: "Legyetek,éberek, mert nem - figyeljünk lakás unk szépségére, hogy Is- l. Enek. Példóul SZVU 2, 4, 9, ll, stb.
kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk tudjótok, mikar érkezik az Ur". -Mindenért ad- ten Országót tükrözze; (SZVU énekeskönyvünk énekszámót jelzi). Be-
egyrészt amegújulós vágyóval, másrészt a sze· jak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) - a . vegyük észre családtagjainkban ami vezetőben a gyermekekkel néhóny szót beszéI-
retet tetteivel. szeretet szolgálatai (pl. a családban a gyerme- szép, s este beszéljük meg; getünk az ének mondanivalójóról.

Adventben az egyhóz Krisztus három eljö- kek vállalhatnak egy-eBY feladQtotl. - nénük ót ruháinkat, játékainkat, mit ad- 2. Szentírásolvasás. Vólaszthalunk pél-
vetelét ünnepli, éli át: 2. hét: ,Készítsétek elő az Ur útjót!" -Sajót hatunk oda másoknak, karitásznak. dául a következő szakaszokból:

1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: lelkem számára: gyónás? - mások számára: a - Találjuk meg amádját, hogyan fardulha- lk 1,26-38; 1,39-51; 3,1-6; Mt 4, J2- J7;
avólasztott nép Messiás vórósóra. szeretetet (Jézust) adom a munkahelyen/isko- tunk a rószarulók, betegek - a "legkísebbek"· 5,1-12; Rom 13,11-14; Fil 4,4-7; lz 2,2-5;

2. Ajelenben mi magunk is várunk, és lában; odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök felé. 7,14-15; ll, l-5; 35,1-7; 45,5-8; vagy az IBe-li-
szeretetünk tetteivel közreműköd ünk (!), hagy egy lopot egy telefonhívás!... 2. Családunkban turgia naptár szerint a napi szentírósi részből.
Jézus egyre teljesebben megszülethessen ben· 3. hét: ,Az Ur küldött, hogy örömhírt vi- Az adventi felkészülés szép eszköze az ad- 3. Beszélgetés. Mi a szentírási szakasz
nünk és köziittünk (legalább két keresztény gyek.... legyek az öröm hordozója aplébánián, venti koszorú és a gyertyagyújtás a csa· mondanivalója számunkra?
vagy két családtag között), sily módon környe· a, hittancsoportban stb. Mindenkiről jót mon· lódban.. A gyertyagyújtás megismétlődhet - Mit is jelent az advent a mi életünkben?
zelünk szómára. dok! Az egység örömét viszem oda, ahol egye- minden adventi héten (lehetőleg szombaton (vö. a fenti gondolatokat)

3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jé· netlenséget látok. vagy vasárnap} vagy akár minden este (aho- - Hogy sikerül élni aközös vagy az egyéni
zus eljön majd avilág végén (s ki tudja, melyik 4. hét, Istennél semmi sem lehetetlen'. gyan sok keresztény családban szokás). adventi elhatórozósokat (gyermeKekkel meg-
nop következik ez be!l, készen találjon minket. Minden ellenkező látszat ellenére higgyem, a) Az adventi koszorú négy gyertyája ad· beszélhetjük, hogy haladnak az "erénygyűjtő

II. Hogyan élhetjük az adventet? hogy Jézus testet tud ölteni bennem, köztünk! vent négy vasárnapját jelzi. Advent első vasár- lapokkal"}.
l. E éni és közössé i életünkben legyek a rem~ny hordozója! Ne engedjek a fé- napjón az első, lila gyertyót gYúltjuk meg rajta, 4. Imádság. lehetséges imódkozni saját
Jézus szü etéséne 2000 é or uójóra é· lelemnek, ~ blzonyt.~lanságnak, a rossz hangu· második vasórnapján a második Iilót, majd a szavakkal, az este gondolataihoz kapcsolódva.

szülve egy úi módon kell felfedeznünk, hagy Jé· latnak: Gy?zzem le loval arosszat -magamban, harmadikon a rózsaszínűt és a negyediken az (Mindenki mondhat egy kérést, egy ~öszönetet,
zus él bennünk; segyre teljesebben szeretne kapcsolat~'mban!, • ... •. utolsó lilát. amelyre közös válaszunk lehet pl. Amen, vagy
élni bennünk és köztünk. Hogyan tud növe· • E~yeb egyem vagy kozossegl elha- b) Az adventi koszorú jelentése: Köszönjük Urunk vagy Kérünk Téged h~lIgass
ked ni (megszületnil bennünk Jézus? Ha törek- tarozasok, pl. . Asorban meggyulladó gyertyák növekvő meg minket. Maid közös Miatyánk vagy Udvöz-
szünk figyelni jelenlétére: saz ő szemével látni, . kö~ös .családi, ?dventi erénygy0tő lap; fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik légy vagy ének.
0: ~ szavó~al szólni, ~z ő Lelkével gondolk.ozni . ,- haln,ali szentmise (vagy szentmise, szent- ~. bűn sötétség~ és n~ afény. Skarácsonyk?r e,l' Hiába született meg ~éz~s 2000 éve
(oromben es szenvedesben), - Vele egyesulten seglatogatas)' Ion maga a FENY=JEZUS KRISlfUS. (A kerdes Betlehemben, ha nem szuletlk meg ben
fordulni embertórsaink felé.· Aki így Vele él, az . lemondás például a lV-ről, az édességek- szómunkra: vajon szeretetünk tettei óltal ben· ned! Ha sikerül szeretetben növekednünk
hamar észreveszi, hogy Jézus "növekszik" ben· ről, italrál, stb. nünk, köztünk is nő-e afény, Jézus jelenléte?) adventben, igazi lesz a karársonyunk:
~e, s megjelenik köz?ttünk. Kü!önösen fí~tel. .- pénte~~n~ént kenyér,ví~ v~csora (s en- , - Af,enyő ö~ö~~~I.d levelei e~lékeztelnek Jézus megszületik bennünk, közöttünk;
lunk arra, hogy meglelenhessen azok kozatt, nek arat felolanijuk szegenyek lavoro); Jezus halait legyozo orok szeretelere. és akörülöttünk éló1c számára is.
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Beszélgetés a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatójáva

A békésszentandrási önkormányzat no
vember 27-én, Szurovecz Vince esperes,
plébános urat Életmű kitüntetésben része
sítette. Városunk Szerkesztősége szeretet
tel gratulál, és kíván további áldásos
tevékenységet lsten dicsőségére.

1999. augusztus l-je óta Harmath József
matematika-ének-zene szakos tanár lett a
katolikus iskola igazgatója.

l992-ben végezte el a tanárképző főis

kolát Szegeden, később a számítástechnika
szakot, majd a Zeneakadémián kamagyi
diplomát szerzett.

Mi történt amióta az iskolában van?
34 ragyogó szemű, nyílt tekintetű, tu

dásra éhes kis elsőssel lettünk többek.
Milyen változások történtek?
Az iskola udvarán a pálya új aszfaltbur

kolatot kapott, az udvarra fából készült pi
henőházakat, padokat vettünk, új
sportszereket vásároltunk, parkosítottunk,
új kerékpártárolókat készíttettünk. Új gyö
nyörű világos, tágas terembe költöztettük a
könyvtárunkat, mely kb.300 új könyvvel és
a tantárgyakhoz kapcsolódó videokazetták
kai, CD- kel gazdagodott. Fejlesztettük a
számítástechnika termet \0 db új számító
géppel. A kápolnába egy új digitális orgonát
vettünk, melynek megvételéhez nagyban
hozzájárult a "Hittel a Holnap Ifjúságáért"
alapítvány, segitségüket ezúton is köszön
jük. A szülők által szervezett jótékonysági
bál bevételéből szertárakat fejlesztettünk,
térképeket, és különféle oktatási eszközöket
vásároltunk az ezévben indult felső tagozat
számára. Köszönjük a szülők áldozatkész
ségét, hogy ezzel is segítették az iskolai tan
eszközök gyarapítását.

A tanórán kívül milyen lehetőségek

vannak az iskolában egy ötödik osztályos
tanuló számára, hogy fejlessze képessége
it?

Már negyediktől kezdve választhat az
angol vagy anémet nyelv tanulása közül,
mindenki tanulhatja aszámítástechnikát,
matematikából beindult a tehetséggondo
zás, működik egy dráma csoport, lehet jámi
énekkarra, sportkörre, ügyes kezek szakkör
re is. A Városi Zeneiskola tanárai iskolánk
ban tanítanak szolfézst és hangszeres
zeneoktatást. Az évfolyamok bővülésével

további szakkörök indítását tervezzük. A
különböző szaktárgyi versenyeken minden
ki megmérettetheti tudását, az eddig értékelt
rajzpályázatokon gyermekeink szép ered
ményeket értek el, az "Erdei üzenet" c. rajz
pályázaton Zakari Dániel, Komál' Veronika,
Dobó Beltina 4. osztályos tanulók I. helye
zést értek el, felkészítő tanáruk Kondorné
Tímár Erzsébet.

Úgy hallottam csodálatos volt a Szent
Gellért Nap iskolájukban ...

A gyerekek által előadott Szent Gellért
liturgikus drámajáték nagy sikert aratott. A

szerepek átélt előadása mindenkit elgondol
kodtatott arról, hogy mit üzen a XX. század
végi embemek, vagyis nekünk Szent Gel
lért? Erre a napra készült el az iskola jelvé
nye, melyet az óta is a gyerekek szívesen
viselnek a szivük fölött. A Szent István ki
rály életéről szóló aszfalt rajzverseny csodá
latos alkotásaiban a szülőkkel együtt
gyönyörködtünk. A nap fénypontja az esti
tábortűz volt, melynek többOléteres lángja a
teliholdat érte. Szülők, gyezekek, tanárok a
tábortüzet körbe ülve, népdalokat énekelve
búcsúztattuk a napot.

Örömmel töltött el, bogy az iskolájuk
ban a nagyszülőket is megünneplik.

A "Napsugaras Ősz" című rendezvé
nyünk a nagyszülők napja volt, melyre
sok-sok kedves nagymama és nagypapajött
el, hogy meghallgassa unokáját. Én úgy
gondolom, hogy a családhoz nagyon szoro
san hozzátartoznak a nagyszülők, hiszen
olyan sokat segítenek gyermekeiknek, uno
káiknak, amiért hálát, köszönetet érdemel
nek. A mai ifjúságot még inkább az idősek

tiszteletére kell nevelnünk.
Úgy érzem az iskola minden megmoz

dulása, rendezvénye a családot is érinti.
Miért van ez így?

Az iskola és a család, ha közös egyetér
tésben, közös erővel nevel, akkor ez az erő

összeadódik, míg ha nem, akkor kioltják
egymás hatását. Különben is a nevelés való
jában a családban folyik, az iskola ezt csak
segitheti, de egyedül nem tudja megoldani.

Látom már a karácsonyra készülnek.
Mit jelent az iskola számára ma a kará
csony?

Jézus születését. Rácsodálkozunk arra a
Kisgyermekre, aki évezredek óta vezeti em
berek millióit. 2000 éve tudják a kereszté
nyek, hogy az akkor megszülető, önzetlen,
tiszta szeretet és békesség igényével érkező
kis Jézus nagy dolgokat művelt az afféle
földi királyokkal és egyszerű pásztorokkal,
és várjuk mi is, hogy a karácsonyi harang
szó és orgonamuzsika mellett a szívünkben
újjászülessen Ő, az lsten egyszülött fia. Az a
Fiú, aki válogatás nélkül segített a lepráson,
a szegényen, a
gazdagon, a bű

nösön, csak
azért, hogy a jó
cselekedetekből

legyen több a vi
lágon, és ne a
rosszból, és
mindezt pusztán
szeretetből tette.

Erre a szeretetre hív bennünket ma is, itt és
most, hogy. mi is mindenféle érdek és ellen
szolgáltatás nélkül is tudjunk, csupán szere
tetbőljót tenni. Sokan mindig csak várják a
szeretetet, azt gondolják, hogy az kará
csonykor beköltözik a városba, az ottho
nunkba, a családba, a lelkünkbe, jobbá téve
mindazt, ami az év folyamán szürkének lát
szott. A várakozás azonban kevés, mert rá
kell jönnünk, ahhoz hogy mi boldogok le
gyünk, nekünk kell másokat boldoggá tenn i,
nekünk kell másokat szeretni. A boldogság
nem "egy emberes" fogalom, önmagamban
nem tudok boldog lenni, csak emberek kö
zötti kapcsolatokban nyilvánulhat meg a
boldogság. Jobb adni, mint kapni. Én a gye
rekeknek azt tanítom, hogy mi emberek va
gyunk egymás számára a legnagyobb
ajándék, az hogy ő szépen tud énekelni,
vagy verset mondani, vagy hímezni, ezek a
lelkünkből fakadó értékek százszor többet
érnek a kirakatban lévő tömeggyártott tár
gyaknál. Az emberben lévő lélek kisugárzá
sa sokkal inkább tud hatni egy másik
emberre, mi~t egy élettelen tárgy, amit egy
gép legyárt. Eppen ezért mi az iskolában sa
ját kezűlegkészített, egyedi ajándékokat ké
szítünk karácsonyra a gyerekekkel. Hogy
mindezeket lássák és meg is vásárolhassák a
város polgárai, szeretettel várunk mindenkir
az iskolába 1999. december 17-én a 14 óra
kor kezdődő karácsonyi vásárra és müsorra.
A karácsonyi vásáron kaphatók egyed i ka
rácsonyfadíszek, harangjátékok, gyertyatar
tók, asztali díszek, karácsonyi terítők,

mézeskalácsok, logikai játékok és sok más
érdekesség.

A Szent Gellért Katolikus Általános Is
kola ezúton is köszönetet mond a város azon
polgárainak, akik segítségükkel és felaján
lásaikkal támogatták az iskolánkat.

A Szent Gellért Katolikus Altalános Is
kola Istentől áldott és kegyelemben gazdag.
békés karácsonyi iinnepeket és boldog zij
évet kíván a város nJinden kedves lakójának.

K. Z.
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Magyar zsolozsma 1995 Karácsonyán

Tímár Máté
(Budapest-Kelenföld, 1995. XII.23-26.

Saját sorsomat nem sírom Istenem,
Jézus-születés áldott ünnepén,
Hordom fronttal és Szibériával,
Börtönnel ilz aggkor küszöbén.
Ahol születtem tanyaomladékok,
Koldusélet: És fogy a magyar!
Kassa-Zimonytól-Csíkszeredáig,
Pozsonytól Udvarhely városáig
Űzött az ima, a szólás, a dal:
Árpád földjén cseléd a magyari

lsten-gyermek, barmok jászolában
Dícsértessél s kegyedbe e dalt
Fogadd úgy, mint Szent Atyád egykoron
Honát foglalni küldte a magyart,
Svedd, ha úgy tetszík rozzant életem
Áldozatul. Ahalál se fái,
Ha tudom, hogy űzött, árva népem
Jövőjére áldás fénye száll:
Hol vagy, hol vagy új István király?!

Kis-Magyarország, kanos Bálhorykkal,
Bethlennel és Rákócziakkal
Jövőt hordozott századokon át.

Súj csoda támadt: APro-Pátriá-val
Máriás zászló fennen lobogott,
Míg a Nagyságos Ferenc fejedelem
Glóriául Rodostót kapott.
De így is világolt, éltetett a példa,
Kossuthi lázig megtartó erő.

Ezl is túléltük Széchenyi nyomón,
Deák-bölcsen. Bár két trianonnal
Ki tudhatja még mit hoz a jövő?!

Moszkva-tépő hígagyú Leninnek
Torz eszméje lett az új tatár,
Sbatukánját Rákosinak hívták,
Ságyvető Kun, s Károlyi Mihály.
Horthy közjáték. Bitós Kádár nyomában
Csak egy név fénylik a véres listán:
• mert a jó-magyar vörösben is az .,
így ragyoghat a Nagy Imre neve tisztán,
és ez, testvér, sós-könnyü vigasz ...

Kedves OlvasóI Most, ahuszadik század utolsó karácso
nyán, úgy gondoltuk, hogy szebben, magyarabban nem kö
szönthetnék a huszonegyedik századot, mint óldott emlékű

nagy írónk és barátunk költeményével, mely sziveinkben - o
karácsonyi órán - ódává magasodik.

Huzatos hon a Duna-TIsza mente,
Kit űz asorsa, az mind erre jár,
Levente kellett vészes, Hunniának,
Sjött a hős lovag, Szent László király,
Majd, mit az Árpádok öt·hat nemzedéke
Nem győzött aggyal, és a kard vasával
Védték azt később Erzsébet és Margit
Égostromló, szűztiszta imával,
Égi Patrónával ...

Dózsa trónusa, Szuljemán Mohácsa,
Széttépett ország: Ez a felelet!
Meghasonlottak rút visszavonása:
la illah Allah Budavár felett.
De Erdőelvén, Gyulák városában
Új hazát teremt egy fehér barát.

Nagy Lajos földje, három tenger martja,
Hollós Mátyás a törvény studomány,
Bár utóbbiért atyja volt a bástya,
Mert a határon kaszált a halál.
Déli harangszó mondja a világnak,
Mi történt egykor ó-Belgrád felett
Hunyadi János és Fráter Kapisztrán
Zászlaja alatt. Avilág siket,
Soha nem fizet ...

Slőn fiából, Geyza-fia Yajkból
István az első, szent, magyar király,
Oldalán, nőül Bajoz Gizellával
-méltó hódolat néki is kijár -,
és az ó-ország, tövises kereszttel
Koppány-véres Európa lett.
Nem adták ingyen: Imre herceg fénylik
AHadak útján, bús népe felett,
Mint ár és fedezet ...

Árpáddal jöttek őseink e földre,
Vérük öntözte termővé rögét,
Smegtartásáért száz tusán csatáztak,
Meghágták talján, bavár völgy ölét.
Haduruk, Tengri, vélük kélt harcba,
Sa Boldogasszony dajkált fiakat,
Míg a Fátumuk bétellett fölöttük,
Yesztvén Lélt, Bulcsut, és hadaikat,
Csak az a hét gyászmagyar maradt...

Smaradt a többi öt törzsek magyarja,
Shun-székelység a Kárpátok ölén,
Lóról a póri életre szorultak,
Szálkák szláv, germán körmének begyén.
Kényszer sbölcsesség súgta hát a nagy
Fejedelem Géza úr-vezérnek,
Régi módra élni nem lehet,
Nyugat-béli metrumba kell törni
Az ős hitű, büszke nemzetet!

00 ,

HANGOK, TUNDEREK,
LÁTHATATLANOK...

Akik eljöttek október
29-én este a gyomai ro
mai katolikus templom-

" ba meghallgatni a
-}"r· y' Gyomaendrődi Zeneba-

--..:_ .....---,.-- rátok által rendezett
I hangversenyt, azoknak

lr~=J.--::::~~~,,*~nem minden nap i éi-
ményben volt részük.

Mag lajos, plébános
. atya kedves szavakkal

köszöntötte a résztvevőket. Es megkezdődött a hangverseny.
Elsőként a művészeti iskola tehetség~s növendékei mutatkoz
tak be: Gluck Melódiáját Kovács Agnes adta elő fuvolán,
majd Handel: Jöjj béke nyájas angyala c. művét a Zeneiskola
énekkara adta elő.

A bemutatkozást nagy tetszéssel fogadta a hallgatóság,
amelyet csak fokozott Mucsi Márta hegedűn és Gecseiné Sár
hegyi Nóra zongorakíséretében előadott: Handel: Largo
c. műve, és őket követték Erdei István harsonán, Zimáné Tóth
Veronika zongorakíséretével: Albinoni "Andante" c. műve,

majd tormbita-hegedű duót hallgattunk, trombitán Bakai
lászló játszott. .

Az előadott művek után fel-felhanozott a közönség tapsa,
tetszésük kifejezésére. S lehet-e szebben kifejezni mindazt,
amit hallottunk, mint Szabó Lőrinc soraival, melyet nagyon
szépen tolmc'lcsolt Oláh Gizellal Idézzük e vers (címe: Zene)
néhány sorát:

"Hangok, tündérek,
láthatatlanok, míg a fül meg nem idéz,
c'lramok s jelek aztán is,
tán a túlvilág az egyik,
ti, kik szívünk ritmusát isteni lüktetésbe kötitek,
illanóba és oyárthatóba,
ti, édes, játékos kísérletei bent a Kinthez,
óh zene, mennyei,
be jó átadnom magamat neked ... "

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara Kórusa követke
zett. S ha lehet fokozni a lélek örömét, azt most a felhangzott
barokk dallamok megtették. Kórusművek következtek: Lassó:
Ipsate Cogat, és Quia Dixi, Marenzio: Alkony, Palestrina: Jesu
Rex, Bach: Kantáta, Vivaldi: Részlet a Manificat-ból, s végül
Mozart: Ave Verum Corpus. .

Az est befejező részeként Hendel: A- moll szonátájának
négy tételét hallhattuk Mucsi Márta és Gecseiné Sárhegyi Nó
ra előadásában. Majd felhangzott Telemann: Vivace c. műve
Bakai lászló trombita, Erdei Attila vadászkürt és Erdei István
harsona szólamaival.

A hangverseny véget ért. Mi mégis maradtunk volna ...
Köszönjük a szervezőknek, köszönjük a Zenebarátoknak,

köszönjük az előadóknak, hogy itt és most, a Mindenszentek
és a Halottak Napja előestéjén olyan lelki élményben volt ré
szünk, mely szíveinketfelmagasztosította s közelebb hozta az
lsten Igéjéhez, az isteni akarathoz, ahogya Karinthy Frigyes a
r-Iangverseny c. költeményében oly szépen mondja: "Tőled
kell tanulnom a szívhez szólás nagyszerű tanát."

Császár Ferenc
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Uhrin Pó/né
közösségfej/~szlö

Atlétikai verseny Gyomaendrödön
(hogy lesznek az utolsókból elsők .•.)

Emlékezés Kovács Lajosra

Labdarúgás -Hajrá Barátság!
(Minden jó, ha a vége jó!)

1991 öszén - tízévi faciszünet utón - életrekeltell I
Barátság minden évben egy fokkal magasabb osztólyba "Futagyöngy" futóversenyrö
lépett. Ok 'b 24' , Bd VKovócs Lajos elnöksége alatt rabbanósszerű fel. ,.,. t? ;r, ·envasornap u apesten a asas pasa·
gyarsulós következett. Neki sikerült az, ami településün. rell uti paly.alan"a ZO,ld Gomb Sport Klu~ r;ndezte meg a
kön o labdarúgós történetében eddig soha senkinek. 4. "Futagyongy .futayerse~yt. ?katego,~lOban h,;d.;ttek
Remek vezetőséget gyűjtött maga mellé, és olyan csapa. yersenyt Igy az avodask,oruaktol a fel~,ott kO,teg0.r~?ban
tot szervezett, akik az NB111·ba jutva két egymósutóni I~,dulhall?k? versenyzo~. A:: .emelkedokk~1 es leltokkel
szezonban ezüstérmet szereztek, a dobogó mósadik he- t~zdelt p?lya~ aszaka?o e~o ': megneheIl!elte aZ,lndu·
Iyének megszerzésével. Ajótékosak jelentős része Ko. lok do~gat. V?rosunkb?1 ~e.t fla~al spart~la,vett reszt a
vócs Lajos óltal létrehozott "Vilma Gpő" üzemben meg!TIerettetesen. Akazeplskolas kategarlaban (2.500
dolgozott. Elnöksége alatt valósógai sparttelep nőtt ki a m. tavon) , • , . " ..
Körös gót ja mellett. Apólyók szóma meghóromszorozó. Ma~ar Tam~sl t?nul? 7.2,3 peces ,dov~1 az els.o
doll, oz idejét múlt épület mellé minden igényt kíelégítő helyen vegzett. Azaitalanos ,skolas?k versenye~en. HI,
Klub került ahol az öltözőktől o lanócsteremig minden Jakus Imre oz atodlk helyen vegzett. DIcseret dlet
megtalólhaíó, amire a klubnak szühége van. Nélküle mindkét tanulót!

Október 31. Október 25-én vórosunkban rendezték meg oz Ifiú-
Bar?f~ó,g - K,azi~cbarcika l: l .,. sógi és Sport Minisztérium (ISM) óllal meghirdetett, a
Aser~lesek es ~arga I?p~s ellll,tas. ~,IO~ .~I,a~oso~ Nemzeti Atlétikai Program [NAP) keretén belül zajló Vól-

me,ggyengul~ (sapallepell palyar,a. ~et "lfl~s09! Jatekos tófutó Csopatbajnoksóg Körzetí Dönfőjét.
eg;SZItette kl o: nagyokat:'. Pmter es ~z?kolo~ \0 benya· Arendkívüllótvónyas verseny két különböző kor·
mos ke!tett. Afelszeg csatar,amk ~ok k'nol~ozo h.el~zetet osztólyban zojlall; oz alsó· és felső tagozat, külön·külön
;Ipuskaztak, "elpass~olt?,k:A, ~edele!TI tobb dlc~eretet lónyok és fiú krészére. Acsapat 8főből ólloll, és évfolya·
erdemelt lelkes, elszant Iotekaert. Mivel a vendegek amanként 2-2 tanulóval.
tóbl~~at köz;pén tanyóz.nak, a döntetl;n n;m elbecsü- Averseny tóvok a következők voltak:
lendo eredmeny. Az 53-Ik percben BaflCka lutoll veze· Alsó tagozat: 200m 300 m 400 01 és 600 m.
téshez, amint egy perc múlva az újra csatórsorba ólit. A Felső tagozat: 300 m' 400 m' 60001' és BOO m.
remekelő, Liptók mi~taszerű egyéni teljesítmény végén ARózsahegyi Kólmón'Általón~s Iskold tanulói kitű-
bomba·gallal egyenlitett. nő versenyzéssel, mind a 4 versenyszómot hatolmos

NB III. Szalai - Gyoma FC: 4:1 előnnyel nyerték meg, az összes aranyérem a birtokuk·
ba került, tovóbb gazdagítva eddigi szép éremkollekciá·

N,ovemb~r ~. jukat.
Fat -, Ba~a~sag: l:~ . , , , , Averseny fő díja 70,000 forint értékben egy zsók

, A.merkozes ~.avo(s Lalas halol~nak ~mleke,re bőrlabda, amit o jelenlévő verjenyzők és szülők hatol·
gyoszszunett~1 ~;!dod?!t. Csapotunk a b'~ons~gas, zart mos megdöbbenésére o 2.sz. Altalónos Iskola nevében
vede,l;m t.aktikalaval lafszott. Egyellenunk I?gtalanul Halósz István testnevelő tanór vehetett ót. Ezek szerin!
me,~ltelt tlzenegyes~el ado~ re~e~yt a hazOlak~ak a az utolsó hely többet ért mint az első?!
gyozelemrel de Kollar bravuros ved essel megakadalyoz- Felkészítő testnevelő tanór: Vaszkón Gábor
to agólt. Afótiak győzelrnét végül is ordító leshelyzetből

szerezte meg Barcika. Igy egy góllal elment o hóram Ping-pong verseny a cigány Közösségi Házball
pont. Sokadszor mór az őszi szezonban!

NB III; Gyoma - Makó: 1:6. Nem volt egy súlycso. Acigóny Közösségi Házban november l2-én dél·
portba a ket csapat! utón mósodik alkalommal rendeztük meg aVórosi Csa·

lódsegítő Központ munkatórsaival aping·pong versenyi.
No~e~ber 1~. , Most II nevező volt és mindenki jótszott mindenkivel.
Bora!sag - Ny~rbotar: 4:l . ,,' December 3·ón pedig rendezzük a következőt. Averse-

, M;g~rdem;1t sl.~ert hozoll a.hazol sz~zonzara tolol· nyeken üdítőt, pogÓ(sót kínólIunk ojelelenlévőknek, sőt
k~za. !otekba~ ;s kU,zd;lemben ~s fel~lmult~~ a fo~ello közben mór egy kís előzeies dqazóskénl bonbont, apró
k?z;pe,n tanya,za ~Ylrseg (sopatot. ~als.zerz~k:.llyes 2, csokolódét, télifagyit osztottunk, melyeket ez úton is
LI~tok e~ M?lna,r. Jo~ voltak: ~abos, ~Iptak, BocsIk, Nagy megköszönünk a segítőknek: Cuti BT, Kert·IOvi Kft, Vö·
Mark, HldveJlI e~ Ilyes a mez?n~ legjobbla! rös~eresztnek, akik enni-inn,ivalókk.a!~ oSportcsarnok és
, NBIII. Orkeny - Gyoma. 1.0., Gyoma o15. atabel· oRozsahegYI Alt. Iskola segedeszkazokkel, a eKO egyes

lan: 15 1 3 ll. 16:48 6. eredmennyeI. tagjai viszont az eszközök ideszóllítósóval segítettek.
Az eredményhirdetést december végére tervezzük,

NB II. Keleti csoport: díjakat osztunk ki és "előszilveszteri" bulit is rendezünk
1. Kiskőrös lO4 l 31:16 34 a gyerekek szómóra, ahol a tónc és beszélgetés közben
2. Fót 8 5 2 21:14 29 reményeink szerint jól érzik majd magukat agyerekek.
3. Kunszentmórton 7 6 2 22:10 27 Ismételten köszönjük a segítséget minden közre.

14. Barótsóg 2 5 8 10:19 II működőnek

nem lett volno ilyen szintű sport Gyomoendrődön. Fáro·
dozás, szokértelme, hotolmos szokmoi és erkölcsi ereie
feledhetetlen sportemlékeKet, éJményeket adott a focj·

Október 24. rajongók ezreinek,
Miskolci VSC - Barátsóg SE: 1:0 Kös,zönjük!, .,." , ..
Uj edző, Pisont ville harcba o(SOpalot miutón elő· Allol tartunk, hagy az olt~lo ,dl~tolt lellodesllramot

de az eddigi sikerlelenségén elkeseredve (emondott. A nem fU,dl~k maid folytatnI. Bor Igequk, hagy mmdent
sereghajtók pórviadolo elszónt, kemény összecsapóst megpr~balun~. .. .. , ....,
hozott. Több összecsapós mór ótlépte a durvasóg ható· Bus~kese~ talt el ben~unket, -b~r nem lIt s~uletlel,
rót. Részünkr,ó1 sak helyzet maradt kihasznólatlanul mór -hogysZlwel-lélekkel kazenk tartaztals most mar tarto·
sakadikjóra.lgy aztón nem ajóték sava-borsa paprikóz· zolorokre. , ,
ta fel a hangulotot. Végül a két tehetetlen csatórsorból Marton Gabor
egyik sem szolgólt ró a győzelemre. Dicséret csup ón oz
elszóntsógot illeti.

NB lll. Gyoma FC - Hajós2:3 (Ifi l: l)

Nag;'né Simon
Mária

gyógytestnevelő

óvodapedagógus

A Selyem úti óvoda az egészségesebb gyermekekért

Napjaink gyermektársadalma óriási megterhelésnek van
kitéve mind a családban. mind az óvodában és az iskolában.
Ezek a megterhelések - az ülő életmód, kényelmetlen, hely
telen bútorok nehéz iskolatáska... - a mozgásszegény élet
móddal együtt mozgásszervi elváltozásokat okozhatnak. Ezt
bizonyítják a gyermekorvosi és ortopédiai szürővizsgálat

okon felfedezett magasszámú kezdődő, vagy már meglévő

mozgásszervi elváltozások. Ezek az elváltozások, deformí
(ások gyermekkorban rítkán okoznak panaszt, vagy fájdal
mat, de előjelei lehetnek egy felnőttkori súlyosabb
megbetegedésnek.

1975-96 között a mozgásszervi megbetegedések szá
ma a fiatalok között megötszöröződött.Egy 1991-es fel
mérés szerint a gyermekek 47 'lio-a igényeine foglalkozást,
mozgásszervi problémák miatt. 1996. szeptember l-én élet
be lépett módosított közoktatási törvény lehetővé teszi az
oktatási intézmények számára, hogy - amennyiben személyi
és tárgyi feltételeik lehetővé teszík - gyógytestnevelés fog
lalkozásokat szervezzenek. Sajnos - főleg anyagi okokból 
csak kevés intézmény tud élni ezzel a lehetőségge!. A testne
velő tanárok egy része rendelkezik alapfokú
gyógytestnevelési ismeretekkel, de a teljesítményorientált
iskolai t~stnevelés nem teszi lehetövé a megfelelö differen
ciálást. Igy gyógytestnevelést igénylő gyermek vagy nem
ve:sz I'észt, a testnevelési órán-felmentett, vagy tornázik,
sportol egészséges társaival együtt, s olyan gyakorlatokat
mozgásokat is elvégez, amely állil-potát tovább rontják.

Ezt felismerve a Selyem-úti Ovoda (Selyem út 10 l. sz.)
több évig munkálkodott azon, hogy a gyógytestnevelést
igénylő gye:rmekek foglalkoztatását megoldja. A Városi
Családsegítő Központtal e:gyüttmüködve pályázatok útján
sikerült tornaszereket. sporteszközöket vásárolnunk, és eb
ben a tanévben egy különálló tornászszobát tudtunk kialaki
tani. Jtt folynak a mindennapi testnevelési. foglalkozások,
illetve e tornaszoba felszereltsége alkalmas a
gyógyt.estnevelésre ut.alt gyermekek magas szintű ellátá
sára. Ovodárikban a 4- IO éves korú gyermekek ellátását
tudjuk vállalni.

Az alábbi mozgásszervi és belgyógyászati elváltozások
kezelésére van lehetőségünk:

Mozgásszervi elváltozások: Lapos hát, domború hát
(kifózis), Nyerges hát (Iordózis), Kifolordózis, Ferde nyak,
Tölcsérmel!. tyúkmell, Sprengel fél defromitás,
Sche:urmann kifózis, Skolirózis, Csípőizületi elváltozások,
Schlatter féle betegség, X-láb, O-láb, Lábboltozat süllyedés,
Dongaláb. Belgyógyászati elváltozások: Elhízott gyermek,
Aszténiás alkat, Asztma, Magas vérnyomás, Csökkent látás.

A foglalkozásokat a törvény által előirt heti 3 órában
szervezzük. Ebből két óra irányított foglalkozás tornaterem
ben, egy óra pedig önálló - házi feladat. Ez u~óbbi feltételezi
a szülőkkel való jó együttműködést. Ovodánkban a
gyógytestnevelésl igénylő gyermekek részére a foglalkozá
sok a délelőtti órákban zaj lanak, ezt a feladatot alapszolgál
tatásként látjuk el. Emellett lehetőségünk van a városban
élő, gyógytestnevelést igénylő gyermekek ellátásra is. Az itt
felmerülő igényeket a délutáni órákban szervezett foglalko
zásokkai igyekszünk kielégíteni. Az elsődleges hangsúlya
felismerésen van, ezért fontos, hogy a szülők és pedagógu
sok folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek fejlődé

sét, mozgását, és ha a legkisebb rendellenességet is
tapasztalják, forduljanak orvoshoz, szükség esetén ortopéd
szakorvoshoz. A diagnózis megállapítása után pedig keres
senek fel minket gyermekük érdekében. A
gyógytestnevelési foglalkozásokon való részvétel a megfe
lelő kaelési mód lehet. A foglalkozásokba - egyéni elbirá-

lás alapján
- folyamatosan lehet

bekapcsolódni.
Bővebb felvilá

gosítás, információ
kérhető: Munkaidő

ben: Gyomaendrőd

Selyem út 101. sz.
alatt. Telefon:
386-346. Munka-
időn kívül: 284-871
számú telefonon.
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Dr. Katona Piroska
Csecsemő- gyermekgyógyász szakorvos

181 5500 Gyomaendrőd,

ipartelep úr 3.
'liT/F: 66/386-614, 386-226
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ORVOSI TANACSOK
Askarlát

Értékesítésre ajánljuk:

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő

mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton
égetett- és oltott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

Knapcsek Béla szöv. elnök
30/9552-374, illetve a fenti telefon
számokon.

Röviden szeretnék írni egy régebben rettegett,
szerencsére ma már jól gyógyítható fertőző beteg·
ségről, askarlátról. Manapság is jelentős ez a beteg·
ség, hiszen védőoltóssal nem tudjuk megelőzni.

Fontos, hogy gondoljunk rá, az első tünetek jelentke·
zésekor forduljunk orvoshoz, hiszen így nemcsak a
kór lefolyása lesz rövidebb és enyhébb, hanem meg·
előzhetők a szövődmények is.

A fertőzést egy baktérium (Strepococcus
pyogenes) okozza. Elsősorban cseppfertőzéssel ter

jed. Akórokozó behatolási kapuja rendszerint atorok, de lehet aközépfül, asérült bőr

is (pl. sebek, égési sérülések, vagy akár bárányhimlős kiütések környékén), amikor
egy másodlagas fertőző betegség alakulhat ki. Abaktérium bejuthat a szervezetbe a
nemi szerveken keresztül is, pl. szülés után gyulladást okozva.

Askarlát elsősorban óvodás- és kisiskolás gyermekeket betegít meg. Az őszi hóna·
pokban halmozottan fordul elő.

Afelnőttkor eléréséig csaknem mindenki találkozik abaktériummal, de nem min
denki fogékony atípusos skarlát megbetegedésre.

Egyes embereken csak torokgyulladást okoz, míg másoknál kifejlődik atelies kór·
kép: magas lázzal, füszős mandulagyulladással, jellegzetes kiütéssel, ofertőzést köve·
tő, a tenyérre és talpakra lokalizálódó hámlással, kezeletlen esetben
szövődményekkel.

Afelnőttkor elérésére az ismétlődő, enyhe fertőzések révén csaknem mindenki
védettséget szerez a skarláttal szemben.

Akiütésekre jellemző az apró pontozottság, a bőr érdes, "grízes" tapintata. Az arc
erősen kipirult, míg a száj környéke sápadt színű.

Megfelelő antibiotikumos kezelés mellett a skarlát ma enyhe lefolyá
sú betegség. Alázas állapot néhány napig tart, akiütések 2-3 nap alatt elhalványod
nak, csak ritkán, igen súlyos, szövődményes esetekben kényszerülünk kórházi
kezelésre, amelyre régebben sokkal gyakrabban volt szükség.

Askarlát korai szövődménye lehet nyaki gyulladás, középfülgyulla
dás. Később ohónapok, évek múlva, a fel nem ismert, vagy nem megfelelően kezelt
esetekben egyéb következményei lehetnek: abetegség érintheti avesét, az izületeket,
a szívizmot is, igen súlyos szövődményeket okozva. Amíg nem álltok rendelkezésre a
korszerű antibiotikumok, igen gyakori következmény volt a reumás ízületi és szív
izom-gyulladás.

Mindezek kizárása céljából fontos a betegek megfelelő ellenőrzése: otorok
bakteriológiai vizsgálata, avizeletvizsgálat, szükség esetén EKG vizsgálat agondos or
vosi vizsgálat mellett.

Abetegeket penicillin tartalmú gyógyszerekkel, illetve penicillin allergia esetén
egyéb készítményekkel kezeljük. ,

Abetegséget be kell jelenteni az ANTSZ-nek.
Aközösség védelme érdekében a beteggel egy háztartásban élő, illetve egy gyer·

mekközösségbe járó gyermekek 3 napig megelőző ontibiotikumos kezelése jovosolt.
Abeteg környezetében lévő tárgyak fer1őtlenítése, a lakás fertőtlenítő szerekkel

történő kitakarítása javasolt afertőzés továbbteriedésének, illetve abeteg újrafertőzé

sének megelőzése céljából.

Tallózás az
erdélyi

lapokban

" ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás
mellett... megtartja örökös tarka
virágzásban a népeket, akik rajta
és érette munkálkodnak."

Kós Károly, 1925.

HÍREK ERDÉLYBŐL
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Tízéves kálvária címmel jelent meg a Magyar Szó október
20-i számában Zsehránszky István tollából az alábbi írás mely
nek ~gye részleteit az alábbiakban közöljük:

"Igy jellemezte Tőkés László püspök az egyházak útját. Ez
nyílt meg számunkra a 89-es fordulat alkalmával. .. S e tekintet
ben helyzetük teljes mél1ékben megegyezik a hívek, a lakosság
túlnyomó többségének a helyzetével. "Látni kell a fától az er
dőt"- mondta Tőkés László a bukaresti RMDSZ-székházban tar
tott sajtótájékoztatón. Csakhogy az egyházi vezetők által feltárt
látvány - s ez kiáltás: a kálvária folytatása váltakozó vezetéssel! 
nem valami szívderítő.

Újra Bukarestben jártak az erdélyi magyar történelmi egyhá
zak vezetői és nagyjából ugyanan-ól tárgyaltak, mint ezelőtt há
rom hétte!. A különbség mindössze annyi volt, hogy akkor
Constantinescu elnökkel találkoztak, és a kapott ígéretek általá
nosabb jellegűek voltak; most a kormányfő volt a tárgyaló part
nerük, s szóba kerültek konkrétumok is."

... "A témák sajnos,örökzöldek, - jóllehet néhány az utóbbi há
rom évben zöldült ki. Igy például a papok fizetésében megnyilvá:'
nuló diszkrimináció.

... Radu Vasile miniszterelnök megígérte, hogy az idén a tar
talékalapból,jövőben pedig már a költségvetés ből fognak fizetni
minden papot... Fölmerült ismét az egyházak adóztatása. A rájuk
kiróttjövedeimi adó 38 százalékos. Vagyis nem lelki gondozók
nak, hanem pénzcsináló vállalkozásoknak tekinti őket a román
állam. Akárcsak a kaszinókat, játékbarlangokat, férfi- illetve női

sztriptízbárokat stb. Lényegileg nem tesz különbséget köztük. Jó
ez? Ettől lesz gazdagabb az állam - s gyorsabb a reform? Aligha.
Legfeljebb a lelki szegénység gyarapodik - állami hozzájárulás
sa!.

Az épületek visszaszolgáltatása? Papíron jól megy. A való
ságban - Tőkés püspök szavaival- elszabotálják. Az evangélikus
egyház hétfalusi épületét odaadták az Electropreciziának, s most
mossák kezüket: "hogyan vehetnék azt már vissza?" Kolozsvá
ron az evangélikus egyház 12 szobás villát örökölt egy hívétől 
és a polgármesteri hivatal másnak adta. Iskolapéldája ez ~ rossz
hiszemű tulajdonba adásnak, illetve tulajdonképzésnek. Es most
már - e jó munka után - a hatóságok ott is mossák kezüket.

S tovább lipinkáznak a felekezeti iskolákkal. Marosvásárhe
lyen például, miután engedélyezték a református kollégium mű

ködését, nemrég visszavonták az engedélyt. Egy kis
csúsztatással. Uj, most létesülő tanintézetnek tekintették a már
működő kollégiumot s nem találták elégségesnek a felszereltsé
get - az induláshoz. Ime, a szent hatósági képmutatás! Ahelyett,
hogy visszaadnák ősi épületét - amelyet kiválóan felszerelve tu
lajdonított el az állam, annakidején.

Magukat a templomokat is sújtja a hiányos jogrend. A
bözödújfalusi gyűjtő, "magába fogadott" három templomot: egy
katolikust, egy unitáriust, és egy ortodoxot. Az állam nem adhat
kártérítést - mert az egyházi javakra vonatkozóan nincs ilyen jog
szabály ...

A felekezeti törvény tervezetéről pedig annyit: nincs szükség
rá, vegyék vissza, mert a múltbelihez hasonló megszorításokat
tartalmaz - mondta dr. Csiha Kálmán püspök. Tőkés László pedig
hozzátette - Gabriel Andreescut idézve: rosszabb, mint a moszk
vai felekezeti törvény."



Császár Ferenc
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"Mély gyásszal értesültem, mélyen
tisztelt Excellenciás Asszony, szere
tett férje Antall József miniszterelnök
úr elhalálozásáról nehéz, fájdalmas
betegsége után, megerősítve az egy
ház szentségeivel. Elhunyt férje orszá
ga és népe érdekeit és javát gondosan
szem előtt tartva, a biztos jövő építésé
hez elengedhetetlen elvekhez való kö
vetkezetes ragaszkodással, valamint
keresztény meggyőződéssel szolgálta
Magyarországot, és vetette meg az el
nyomás nehéz évtizedei után a nemzet
számára a megújulás kezdeti alapjait,
megnyitva az utat a többi néppel való
testvéries együttélés és együttműkö

dés felé.
Kérve imámban, hogy lsten része

sítse őt az örök élet örömében és béké
jében, szívből adom Önre és a
gyászoló hozzátartozókra apostoli ál
dásomat.

Joannes Paulus PP. II."

VÁROSO fi I(,
EMLEKEZ
Sütő András, az erdélyi nagy író

mondotta róla: "Egyik vezérleve így
szólt: lélekben tizenötmillió magyar
miniszterelnökének tekinti magát.
Mondta ezt higgadtan, politikai felelő
séggel, hátsó szándékok nélkül, a vilá
gos szavak értelmében bízva. Senki,
aki utána jön, senki, aki nyomába lép
ezután meg nem kerülheti őt abban,
amit a határokon kívül élő magyarsá
gért cselekedett."

Idézhetnénk hosszan, államfők,

politikusok, társadalmunk kiválósá
gai, az egyházi vezetők róla mondott
szavait, sorolhatnánk kitüntetéseit,
melyek a világban neki adományoztak
tetteiért, helytállásáért, magyarságá
ért. Célunk csupán az emlékezés, az
emlékeztetés volt.

S végezetül, e gondolat jegyébeíl
idézzük fel újságunk lapjain II. János
Pál pápa részvétnyilvánító táviratát,
melyet Antall József miniszterelnök
özvegyéhez küldött:

1999. december

Emlékezzünk, hogy soha ne felejt
sünk'

Emlékezzünk Antall Józsefre az új
Magyarország első demokratikusan
megválasztott miniszterelnökére.

Emlékezzünk az országépítőre, aki
megteremtette a többpárti parlamentá
ris demokrácia alapjait.

Emlékezzünk a nagy politikusra,
aki az idegen megszáljás alól kivezet
te az országot a szabadság és demok-
rácia útjára. .

Emlékezzünk rá halálának hatodik
évfordulóján.

Emlékezzünk Bolberitz Pál címze
tes apát szavaira, amikor Antall József
Kossuth téri ravatalánál 1993. decem
ber 18-án így beszélt: ... "Azt mondta,
hogy a keres;z:tény Magyarországnak
van jövője. Es joggal mondta. Mert
mint történész tudta, hogya keresz
tényeszmerendszerek kétezer éves el
veket tartalmaznak, amelyek nemcsak
igazak, hanem működőképesek is. A
magyarság eszméjérőlpedig úgy véle
kedett, hogy több mint ezer év óta a
történelmi tapasztalat igazolja, hogya
magyarság létezni tud, fenn tud ma
radni, de nézete szerint akkor, hogyha
a Szent István-i szellemiség alapján
keresztény elvekre és erkölcsi gyakor
latra támaszkodik."

Corvo Bianco Schuh Bt.

Aadií6%iarf~cJcXi?rf- CHw6~
ft#iéo~v/fav' éJ.·~ecJ~eáe~bv'

Cipőipari Bt.

.%;4 5502 Gyomaenrőd, Fő út 14.
IQI/Fax (66) 386-896

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. V(30) 9457-148

Telefon: (66) 386-578 Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás



208 VÁROSONK 1999. december

AZ ÖREG MIKULÁS.

Öreg Mikulásnak van jó nagy csizmája.
Benne a világot egy éjjel bejárja.
Amikor egyet lép, száz mérföldet halad,
Meg-megáll figyelve minden ablak alatt.

Öreg Mikulásnak van egy okulárja.
Ráteszi szemére, fülére, orrára.
Nincs titok előtte, nincs semmi elrejtve,
Átlát vele falon, belát aszívekbe.

Felvételre keres varrónőket,

cipőfelsőrész-készítőket és ci pő
gyártókat gyomaendrődi,

dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel.

Vidékről bejárást térítjük,
vagy megoldjuk.
Érdeklődni lehet: 66/386-251
telefonon Oláh Ferencnél

Öreg Mikulásnak van egy tarisznyája.
Megtömi sok jóval, felveszi vállára.
Ajók cipőcskéjétfinomsággal tölti,
A rosszakéba meg a virgácsot teszi.

Lejegyez/e: iv/ár/on Gábor

Öreg Mikulásnak van egy nagy irkája.
Amit lát, jót, rosszat, abba felirkálja.
A j ókat pirossal, rosszat feketével,
S fizet finomsággal vagy virgácsvesszővel.

ATURUL CIPŐ KFT

Iványi Mária

N61 CIP6,
AGYÁRTÓTÓLI

Csendül a csengő

Mintha dalolna,
Bár ez a dal a
Legszebb dal volna!

Scsillag az égen
Sugárzó fénnyel
Békét ragyogna
Karácsonyi éjjel.

Égnek és földnek
Kicsiny királya
Kezét áldón
Felénk kitárja,
Mert réges-régen,
~oldusszegényen

ErettLlnk jött el
Karácsony éjjel.

A KLASSZIKUS MODEllEKTŐl A MAI

DIYATIG SZÉLES YÁLASZTÉKBAN

KíNÁUUK TERMÉKEI NKET.

GELLAI LÁSZLÓ
CIPŐGVÁRTÓ

KARÁCSONY ÉJJEL

Ezúttal, kedves gyermekek, Mária néni egy
szép karácsonyi verset küld nektek. Olvassá
tok, s aki tudja tanulja meg s a "Fa" alatt
mondjátok el a Kis Jézus és szüleitek, nagyszü
leitek örömére.

Csendül a csengő

Mintha csak szólna,
Ezüst harangja
Mintha dalolna.

CSillag az égen
Sugárzó fénnyel,
Kigyúlt ragyogva
Karácsony éjjel.

Bár hittel hinné
Felnőtt és gyermek,
Mikor oz ágak
Fénnyel megtelnek,
Hogy réges-régen,
Koldusszegényen
Jézuska jött el
Karácsony éjjel!

GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 140/2 • TEl: 06-66-283·359
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A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN
A Penny Market mellett

06-66-386-359

A Gazdabolt új ajánlatai:
Gyomaendrőd,Apponyi u.3.

Ammániumnitrát 34%-05 3.200 Ft./q
Őszi búza vetőmagok II. fok 4,300 Ftlq

csávázva 5.000 Ft/q
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

GYOMAFARM Kf .

I<arácsonyí emlék...

,,Fiam! Ne feledd el: A kötelességen túl kezdődik a szeretet.
Ha békében akarsz élni önmagaddaL mindig ehhez tartsd
magad: a kötelességen túl kezdődik a szeretet."

Nézte a Betlehemet, nézte hosszan, aztán lehajolt, a kicsi
Jézuson megigazította a krepp-papír pólyácskát, - s ahogy fi
gyeltem, lassan mozgott az ajka. Imádkozott.

Most, hogy évek suhantak el felettünk, be sokszor vissza
idéztem ezt az emléket. Az ő hangja most is szóL mint egy tá
voli harang a lelkemben: - A kötelességen. túl kezdődik a
szeretet.

Az élet lényegében olyan egyszerű, - most is látom őt,

amint a Betlehemet, a kicsi Jézust nézi, megigazítja a pólyács
káját, s ma is látom csendben mpzgó ajkait, s érzem a lelkébő!

most is nekem szóló üzenetét. Es ebben az őrült, felgyorsult,
Barátom bízta rám ezt a történetet évekkel ez előtt, s meg- rohanó világba ide idézem apám bölcsességét. Ha el-elfelej

hagyta: "Ha úgy gondolod, hogy használni tudsz vele, hát tem szavainak üzenetét, sietve keresem, sietve útra kelek,
használd feL" Hát én most elmondom, illetve leírom. szemlélem én is, ahogy ő tette, a betlehemiJézust, a keresztre

"Apámnak vendéglője volt a külvárosban, még az álla- feszített Vrat szobánk falán, a templomainkban, és egyre mé
mosítás előtt. A földszinten volt az üzlet, az emeleten a la- lyebben élem át igazságát: - "A kötelességen túl kezdődik él

kás. Apám egyenes ember volt. Ittas embereket nem szeretet."
szolgált ki, de kiskorúakat sem. Csendesen elküldte őket. Barátom elhallgatott, megtörölte szemeit, és én úgy érez
Hozzánk szegény emberek jártak, munkások, fuvarosok, tem, ünnep telepedett a szívünkbe, valami nagy békesség,
haza felé tartó piacosok. Anyám főzött is babgulyást, pörköl- csendes ünnep.
tet, - a vendégek elfogyasztották az ételt, megitták a nagy- Hát, igen, az ünnepelni tudás művészetét a családban ta
fröccsöt vagy a korsó sört, és mentek a dolgukra. Esténként nulja meg az ember. Akinek szívéből hiányzik az ünnepelni
összejöttek a törzsvendégek, kártyáztak, iddogáltak, a jövő- tudás művészete, annak szívéből hiányzik a szeretet realitása.
ről beszélgettek, a háború mögöttük volt, s a jövőt tervezget- A b~tlehemi pásztorok a~ előtt az Úr előtt térdepeltek le,
ték és reménykedtünk. Történetem karácsonyestéjéhez aki "az Vr, az Igazság, és az Elet." és ő azért jött, hogy megta
kapcsolódik. Szenteste volt, már hatkor bezártunk. Tíz óra nítson erre az igazságra, örömünk oka ez a bensőséges találko
fele járt az idő, mi a vacsoraasztalnál ültünk, vidáman be- zás.
szélgettünk és élveztük a családi együttlét örömét. Kis kará- Ebbe a világba érkezett, ami körülvesz bennünket is, ahol
csonyfa állt az egyik kis asztalon és alatta Betlehem. Akkor boldogulni szeretnénk, de mindig becsapva érezzük magun
elég szegényes volt a karácsonyfa, néhány dísz, néhány kat. Múlandó, pusztuló világ ez, bármennyire is csodálatba
gyertyácska. Mi akkor nagyon boldogok voltunk, tele vol- ejt szépsége. Kívánatos gyümölcsként kínálja az éiet örömét,
tunk reménnyel, és a remény valami nagyon jó dolog. hogy aztán a halál keserűségét töltse serlegünkbe. A siker áb-

Egyszercsak megszólalt a csengő. Mindnyájan felkaptuk rándjait ébreszti szívünkben, hogy aztán amegalázottság
a fejünket. I<érdően néztünk egymásra. Apám rám nézett, nyomorát rakja vállainkra. Feksillantja a gazdagság kényes
intett a fejével: - Eredj fiam, nézd meg ki az! érzését, s végül megfoszt mindentőL Egy olyan világ vesz kö-

- Ilyenkor? - Szenteste? - hát ki az, akinek ilyenkor jut rüL mely kudarcaink tanúja, álmaink temetője lett. Ez nem fá
eszébe vásárolnil Duzzogtam magamban és nem mozdul- tum, nem az elkerülhetetlen sors műve, hanem annak a
tam. Apám nem szólt semmit. Csendesen hátratolta a szé- rendetlenségnek a következménye, ami bennünk van. Jézus
ket, felállt, lement a lépcsőn. Hallottuk a zár csikordulását, azért jött el, hogy rendbe tegye rendetlenségünket ez a kará
az ajtó nyikorgását. Hangfoszlányok szűrődtek fel, - né- csony örömének eredete. A mi rendetlenségünk eredése pe-
hány hálálkodó szó. dig az, hogy itt keress,ük, amit nem itt lehet megtaláln!.

Apám visszajött leült, nem szólt semmit. Bennem mo- Jézus mondotta: "En azért jöttem, hogy életük legyen, és
corgott a nyugtalanság, nem álltam meg szó nélkül, kibök- bőséges legyen", induljunk hát Betlehembe a pásztolOkka!, és
tem, amit akartam: "Ilyenkor már nem kötelessége az a Napkeleti Bölcsekkel, hogy ráti'dáljunk az ünnepi, á,hítatos,
embemek akárki kedvére ugrani." Apám még most sem vá- szent találkozásban arra, aki az Vt, az Igazság, és az Elet.
laszolt. Befejeztük a vacsorát, apám a karosszékében ült, te~t- ...és én is az egyszeru vendéglős bölcsességével kívánok
véreim játszottak, édesanyám az edényeket rakosgatta. En kegyelmekben gazdag szent ünnepeket.
meg ott tettem, vettem a karácsonyfa körül, mint akinek el- Ré/h)' István
intézetlen ügye van.

Anyám visszajött a konyhából, leül, apám a karácsony
fát nézte, és az alatta meghúzódó kis Betlehemet. Ekkor szó
lelt meg: - "Egy villamosvezető volt, most járt ,le a
szolgálata, egy üveg bort kért, hogy hazavigye a családjá
nak~ várták. ürülök, hogy sikerült neki."

Ereztem, ez nekem szólt, s örültem, hogy kezd oldódni a
feszültség.

Szerettem volna, ha még tovább beszél. ülyan békét
árasztott így maga körül, - édesanyám is elmosolyodott, s a
testvéreim játékát figyelte.

Igazolni szerettem volna magam, - s odahúztam a széket
az apám mellé: - "Szép volt, apa, kiszolgáltad, pedig nem lett
volna kötelességed."

Fejemre tette a kezét és megsimogatott, s úgy nézett a ka
rácsonyfára, mintha messze, túlnézne rajta, s ezt mondta: -
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Csörgő Anikó - Csigó László:
Adventtőll<arácsonyig

A Karácsony az év legnagyobb és legnépszerűbb ünnepe. Jé
zus, a megváltó születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség,
a család, az otthon ünnepe.

A karácsonyi hangulat már az Adventkor elkezdődik. A nap
tári év szerint András napja (november 30.) a téli napforduló idő

pontja, az advent kezdete. Az adventi koszorú készítése
feltehetően német eredetű szokás. Johann Wichem hamburgi lel
kész 1860-ban készített először otthonában egy hatalmas fenyőko

szorút, amelybe 24 gyertyát állított, minden adventi napra egyet.
Az idők folyamán ez a szokás annyiban módosult, hogy az adventi
vasámapoknak megfelelően 4 gyertyát helyezneka koszorúba.

Advent utolsó hetében a lakások, otthonok díszítése a kará
csony méltó megünneplésének érdekében történik. A karácsonyi
életfa, termőág az évről évre megújuló természet ősi, mágikus jel
képe. Az európai keresztény hagyományokban bibliai elemekkel
ötvöződött. A termőág, életfa állítása a magyar nyelvterületen ál
talános volt, már a karácsonyfa fokozatos elterjedése előtt is. A ka
rácsonyfa állítás protestáns német eredetű, s a múlt század
közepétől kezdte átvenni hazánkban a korábbi zöld ág szerepét. A
nyugatról-keletre terjedő szokás a bécsi udvarból az arisztokrácia
közvetítésével terjedt el a polgárok majd a parasztság körében is.
A karácsonyfa dísze korábban az alma, dió, házilag készített süte
mények, mézeskalács volt. Az 1880-as években jelent meg az
üvegdísz. A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa-állítás szokásá
nál is újabb.

Advent és a karácsonyi ünnepkör külsőségekben is megnyilvá
nuló ünneplése hazánkban csak a legutóbbi időkben kezdett elter
jedni. A 90-es évektől egyre gyakrabban lehet látni lakások
ajtajára függesztett koszorúkat, ablakdíszítéseket. A közintézmé
nyekben is terjed ez a szép szokás, s természetesen a kereskedők is
díszitik üz!eteiket. Hagyományőrző az utcákon, közterületeken,
hivatalokban, középületekben felállított karácsonyfa.

Az ünnepre való készülődés rengeteg tennivalóval jár. A lakás
csinosítása, ajándékok beszerzése, csomagolása, ajándékok készíté
se, az ünnepi menü kitalálása, elkészítése, a szépen megterített asz
tal, a karácsonyfa feldíszítése jó szervezést, pontos időbeosztást,

figyelmet, kézügyességet igényel.
Ehavi ajánlatunkban ehhez szeretne az ajánlott könyv is segít

séget nyújtani. Fejezeteiben, időrendi sorrendben haladva ismerte
ti velünk a feladatokat, természetesen az adventi koszorúkkal
kezdve. Emellett az ajtó és ablak díszek elkészítéséhez is segítséget,
ötleteket ad. Az ünnepi asztaL az ünnepi teríték, a karácsonyesti
menü mind-mind meglepetéssel szolgál. Vj színek formák, anya
gok. Nem az a fontos, hogy ezek drága, sok pénzért beszerzett kel
lékek legyenek! Egy szépen hajtogatott szalvéta, egy almába szúrt
gyertya mind-mind ünnepi hangulatot teremthet. A karácsonyi

ünnepi menü mellé kínált italok, sütemények mellett ez a könyv
tippeket ad ahhoz is, hogyan

Öltöztessük fel a karácsonyfánkat.
Az ajándékok csomagolásával elérhetjük azt, hogya legegysze

rűbb, legolcsóbb, vagy éppen saját kezünkkel készített ajándék is
tükrözze azt a figyelmet, szeretetet, amelyet az ajándékozó a meg
ajándékozott iránt érez.

A szép kiállítású könyv sok-sok színes fotóval nemcsak a szemet
akarja gyönyörködtetni, de megmozdítja a fantáziáját azoknak is,
akik szívesen teremtik meg külsőségekben is az ünnepi hangulatot.

Engedjük hogy a szép küllem hasson ránk, s akkor ugyanilyen
szép hangulatba kerülhet szívünk-lelkünk. Örüljünk egymásnak, az
ünnepnek, az ajándékoknak, hogy békében, szeretetben együtt le
het a család.

Dinyáné Bánfi Ibolya
A könyvet a Rózsahegyi Könyvtár ajánlja

az érdeklődő olvasók figyelmébe.

***

Csatlós qabriella: Hajnali látomások (versek)

Vjkígyóson született, Szegeden járt gimnáziumba, Békéscsabán
érettségizett, Budapesten, az Orvostudományi Egyetemen szerzett
orvosi diplomát. Volt a székesfehérvári Megyei Kórház gyermek
osztályának dolgozója, volt körzeti orvos, járási és városi főorvos,

kórházigazgató.Jelenleg Székesfehérváron sportorvosként dolgozik.
Ennyi a rövid életrajz.

Endrődi kötődése: Szabó Elek (koporsós) unokája sokat nyaralt
itthon, szülei és rokonai mind itt nyugszanak a temetőben.

A könyv bevezetőjében Balajthy Ferenc azt írja: "Csak látszólag
áll egymástól távol a két "hívatás"; a gyógyítás és a versírás. Csatlós
C/abriella megkésve, de sohasem későn jelentkezik első

versesruzetéveI. Valós élmények, közeli, vagy távoli emlékek, el
képzelt helyzetek álomszerű közölnivalók termékenyítették meg
gondolatait s talán ezek is késztették hogy papírra vesse őket."

Reméljük, hogy Csatlós C/abriellának e versesruzetét további
kötetek fogják követni a versolvasók örömére. És, hogy e csodálato
san szép versesruzet olvasásához kedvet csináljunk, melyet Harasz
ti Zsolt látott el érdekes, rajzos illusztrációkka!, idézzük az
orvosköltőnek a kötetben megjelent egyik versét:

Élet és halál mezsgyéjén

Élet és halál
Mezsgyéjén vagyok.

Lassan sétálok,
hátra-hátra nézek
meg-megállok.

Visszafordulok.

Mögöttem évek folyama
boldogság, bánat,
gyötrődés,

törődés.

Előttem a csillagos ég.

Felhők felett lebegek,
Vissza-visszatekintek

Minden eltörpü!,
Kicsi lesz

Semmisem fontos már
Csak a szeretet.

A könyv a költönő saját kiadása.
Készült a Regál Kft. C{ondozásában, Székesfehérváron

A hírt közreadta: Császár Ferenc
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Az olvasók tájékoztatására közöljük,
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárulnak.

Özv. BALÁZS JÁNOSNÉ POLÁNYI
MÁRIA aki Mikszáth Kálmán u.24-ben élt 80
éves korában hosszas betegség után október
20-án eltávozott az élők sorából. Temetése: ok
tóber 26-án volt. GyászoUák: fia, unokái, testvé
n:i és családjuk, a rokono~ és az isr:nerősök.

BEINSCHROTH JOZSEFNE HERTER
JULIANNA, Bocskai út. 17. sz. alatti lakós, 89
éves korában november I-én rövid szenvedés
után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése:
november 4-én volt. Gyászolják: gyermekei és
családjuk, a rokonság és az ismerősök.

BUKYA IMRE, aki az Y. ker. 45. sz. házban
élt, 60 éves korában hosszas betegség után októ
ber I7-én visszaadta lelkét Teremtőjének.Teme
tése: október 22-én volt. Gyászolják: felesége,
fiai, unokája, testvére és családja, valamint a ro
konság.

Özv. BUKYA ROBINZONNÉ
SZUROYECZ MÁRlA, volt Liliom út 10. sz. la
kós, 69 éves korában november 6-án hosszú, sú-
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yos betegség után elköltözött az élők sorából.
Temetése: november 9-én volt. Gyászolják:
gyermekei és családjuk, testvérei és családjuk, a
rokonság és az ismerősök.

CSER ZSIGMOND, aki a Kulich Gyula u.
23-ban lakott, 78 éves korában hosszú szenvedés
után október 16-án az örökkévalóság honába
költözött. Temetése: október 25-én volt. Gyá
szolják: élettársa, gyermekei és családjuk, test
vérei és családjuk, a rok0!lság ~s az ismerősök.

CSONTI ISTVANNE BALOGH
ZSUZSANNA, Mátyás kir. út. 29. sz alatti lakós
90 éves korában hosszas betegs~g után október
7-én testét a földnek, lelkét az Egnek ajánlotta.
Temetése október 29-én volt. Gyászolják fia,
menye, unokái, dédunokái, testvérei és az isme
rősök.

DÁVID IMRÉNÉ PAPP MARGIT, aki
Blaha út 6. sz. alatt élt 93 éves korában rövid
szenvedés után november ll-én megtért Terem
tőjéhez. Temetése: november 17-én volt. Gyá
szolják: a Városi Gondozási Központ lakói, a
rokonság és az ismerősök.

FÖLDI IMRE, aki a Petőfi utca 5 I. sz. alatt
élt, 58 éves korában, október 24-én hosszú szen
vedés után eltávozott az élők sorából. Temetése:
október 28-án volt. Gyászolják: édesanyja, fele
sége, testvére, gyermekei, a rokonok és az isme
rősök.

KOVÁCS LAJOS, aki II. ker. 582. sz. ház
ban élt 64 éves korában hosszas betegség után
november 6-án elhunyt. Temetése: november
10-én volt. Gyászolják: felesége, gyermeke,
veje, testvérei és családjuk, a rokonok és az is
merősök és a Barátság SE vezetőségeés játéko
sai, minden helyi sp9rt szerető lakos.

KUKLA ISTVAN, aki Kálvin 1. út 37. sz.
alatt élt, 70 éves korában, október 26-án rövid
szenvedés után lelkét az Úrnak ajánlotta. Teme
tése: október 29-én volt. Gyászolják: felesége,
gyermeke és családjuk, a rokonság és az ismerő

sök.
NAGY ANTAL, aki a Hősök útja 74/1 sz.

alatt élt, 87 éves korában, október 29-én rövid
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése: november 2-án volt. Gyászolják:
gyermekei és családjuk, élettársa, testvérei és
csal~.djuk, valamint a rokonqk és az i.smerősök.

Ozv. PELYVA JANOSNE BELA
ETELKEA, aki a Napkeleti utca 26.sz.-ban élt,
77 éves korában, november ll-én hosszas beteg
ség után visszaadta lelkét Teremtőjének.Teme
tése: november l6-án volt. Gyászolják:
gyermekei és családjuk, rokonok és az ismerő

sök.
SEBESTYÉN LAJOS, aki a Hunyadi út

l3-ban élt, 87 éves korában, október 23-án, vá
ratlanul eltávozott az élők sorából. Temetése:
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október 28-án volt. GyászoUák: felesége.
menye és családja, testvérei és családjuk, a ro
konság és az ismerösök.

SZABÓ GÁBORNÉ KUN MARGIT, aki a
Béke út 18. sz. alatt élt 63 éves korában október
29-én rövid szenvedés után az Örökkévalóság
honába költözött. Temetése: november 2-án
volt. Gyászolják: férje, gyermekei és családjuk,
testvérei és családjuk, rokonok és az ismerősök.

TÍMÁR PÁL, aki a Dózsa György út 22. sz.
alatt élt, 84 éves korában, hosszas betegstg után
november l-én az örökkévalóság honába költö
zött. Temetése: november 3-án volt. Gyászol
ják: fia, lánya tS családjuk, testvérei tS
családjuk, a rokonok és az ismerösök.

TOKÁR MÁTYÁS, aki a Selyem út 42/1.
sz. alatt élt november 3-án 85 éves korában
hosszú szenvedés után elköltözött az élők sorá
ból. Temetése november l7-én volt. Gyászol
ják: testvérei és családjuk a rokonság és az
ismerősök.

TÓTH PÉTER, aki az Endrödi utca 8. sz.
alatt élt 70 éves korában október 29-én hosszas
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése: november 5-én volt. Gyászolják: fe
lesége, gyermekei és családjuk, testvérei és csa
ládjuk, a rokonság és az ismerősök.

VÉHA JÓZSEF, aki a Selyem út 32. szám ú
házban élt, hosszas betegség után és mégis vá
ratlanul 76 éves korában november l-én megtél1
Teremtőjéhez. Temetése: november 5-én volt.
Gyászolják: felesége, leánya és családja, a ro
konság és az ismerősök.

Özv. VASZKÓ IMRÉNÉ HEGEDÜS
ETELKA, aki a Gábor Áron utca 6. sz. alatt la
kott, 87 éves korában hosszas betegség után no
vember 8-án elhunyt. Temetése: november
l Q-én volt. Gyászolják: gyermekei és családjuk.
a rokonok és az ismerösök.

Köszönetnyilvánítás

"Elcsitult a sziv, mely é11ünk lobogott.
Pihen a kéz, me ly értünk dolgozott.
Aki szeret, az soha nem feled, mert
Te túléled az őszt és a telet.
Számunkra Te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok"

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik
Tóth Péter temetésén megjelentek, sirj ára ko
szorút, virágot helyeztek, részvétükkei fájda!
munkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége, gyermekei és unokája

* * *
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok
nak, akik részvétnyilvánításukkal gyászunkban
osztoztak. akik november 5-én Véha József te
metésén megjelentek, sirjára a megemlékezés
koszorúit, virágait elhelyezték.

A gyászoló család

C/PŐTALPBÉLÉ3T
3Z0NDÁTÓL

RózsaltegJj/ /I II
Telelíof1· (66) .284-501

GYERMEKCIPŐKÉSZÍTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, I(ör út 3.

(Öregszőlő, Kondorosi út)

Telefon: 0660485-788

Tel., Fax: 06-66-285-863

Béby-leányka-fiúmodeJlek l S-3 S-ös méretig

Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 I-es méretig
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A·z AGRO áruház új ajánlata:
Kedves vásárlóim!

Bemutotom decemberi ojánlolomol:

Ádventi gyertyák - díszgyertyák
Korácsonyi üdvözlölopok

Ajándéktárgyok
Konyhoi edények, konyhomérlegek

Kenyérpiríták, húsdorálók
Vosolók, vosolóállványok
Ruhoszárítók, hoiszáríták

Minöségi rúdlámpák nogy választékban
Kerékpárvillogá lámpák

Kerámio kaspók
Gázpörkölök, gázégök

Gumicsizmák, esöruhák, munkoruhák

Boldog Karácsonyt és
eredményes

új évet kívánok
minden kedves vásárlómnakl

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

06-66-386-274.

~GRO

ÁRlQlDÁZ

sárfehérnek mondták). Balatonbogláron ma már vannak Francia
országból hozott, szaporítóanyaggallétesített ültetvények.

Amikor elkészült az alapbor a további kezelése színjavításból,
savtartalom korrekcióból, derítésből áll. .

A második fázis abban áll, hogy cukrot adnak hozzá (az alap
borhoz) és zárt rendszerben eljesztik fajélesztő, borélesztő segít
ségével. Az erjedés következtében szénsav képződik és ettől lesz a
borból pezsgő. Ez a folyamat hónapokig tart. Ennek befejezésével
eltávolítják a seprőt. Palackban történt eljesztés esetén felfordítják
az üveget és a nyaki részben összegyűlt seprőt lehűtik, megfa
gyasztják, és így távolítják el. Ez igen munkaigényes, hiszen vala
mennyi palackot forgatni kell, a művelet elvégzése után is.

A harmadik fázis az ízesítésbőláll. Készítenek ízesítő folyadé
kot, szirupot, melyet Jikőrnekneveznek. Ebbe tesznek általánosan
használt ízesítő anyagot brandy-t, cukrot, (ennek mennyisége
függ, hogy száraz, félszáraz, édes pezsgőt készítenek-e), továbbá
a recept szerint használhatnak muskotály, vanília, őszibarack, dé
ligyümölcsöt. Az így készített édes aromaanyagban gazdag ízesí
tőt, likőrt hozzáadják a szénsavas borhoz, illetve pezsgőhöz. Ezt
követően a palackot lezárják, és tovább folytatódik az érlelése ál
landó és alacsony hőmérséklet (12 Celsius fok) mellett.

Jeles nap, baráti, családi összejövetel alkalmából vásárolt
pezsgőt hűtsük le, mert 6-8 C. hőmérsékleten nyújtja a legna
gyobb élvezetet. A hűtés nélküli, felmelegedett pezsgő a nyitáskor
könnyen kilövi a dugót és nagy mennyiségű ital elfolyhat. A pezs
gősüveg drót hálózatának, vagy, kengyelének eltávolítása s<?kkal
könnyebb, ha az üveget 45 fokos szögben oldalra döntjük. Igya
dugó sem repül ki váratla
nul, ami balesetveszélyes.

Most az óév és évszázad
búcsúztatásakor megraga
dom az alkalmat és úgy a
magam, mint a Kertbarát
Kör tagjai nevében minden
kedves Olvasónknak bol
dog, eredményes Új Eszten
dőt kívánok. A Kertbarát
Kör tagjainak pedig a fenti
eken felül még eredményes
kertészkedést is!

A
,

KERTBARAT
KOR
UZENI...

\

\
!

A pezsgőgyártás

........._- -"

A pezsgő fogyasztása előse

gít a társasági együttlét örömét.
Jobbára csak ünnepélyes alkal
makkor: házasságkötés, névnap,
valamilyen családi ünnep, éven
te egy-két alkalommal megün
nepe!t egyházi, világi évforduló
kon (Karácsony, Szilveszter,

----------. Húsvét) fogyasztunk pezsgőt.
--'~o---..c:::." _._- Első alkalommal Don

Perignon a francia Champagne-i
/ Hautvillers város (Párizstól ke-

,;.'

~./ letre) apátságának pincemestere
"""// 11 készített pezsgőt. Azonban már

I I korábban is próbálkoztak az er-
. _J.o .., jedési szénsav megőrzésére.

- --::::-.,./ Többek között cukrot tartalma
zó bort vastag dongájú hordóba
tettek, majd a földbe süllyesztet-
ték második erjedés végett, vagy

kecskebőrbe tett cukrozott bort vízben helyezték el. A francia pin
cemester nevéhez fűződik a parafa dugó, a vastag falú üvegpalack
rendszeresítése, ami által biztosította a pezsgőgyártás feltételeit.

A XV1I!-XIX. Század folyamán alakult ki a shampagne-i Hunya Alajos
pezsgőgyártás technológiája. Ez meghatározza a szőlőfajt, a mű-

velési módot, a szőlő feldolgozását, a must és a bor keverését, a OkTÓbER 20;TÓl NOVEMbER 22;iq GYOMA bElTERÜ
második erjedést, érlelést,'seprőtlenítést, ízesítést. ~ lETÉN )9,8 MM CSAPAdÉk ESETT. FEbRUÁR 25;TŐl

Kétszeri erjesztéssel készitett gyöngyöző ital felkeltette a ' ,
szomszédos nyugati országok figyeImét. Igy Németország, Svájc, NOVEMbER 22;iq ÖSSZESEN lEl-wlloT CSApAd Ék
Olaszország, Ausztria is ho.zzálátott a pezsgő készítéséhez. A )27,4 MM. Az ORSZÁq MÁS TERÜlETEiN lEl-wlloTT
pezsgőgyártás egyszerűbb, de ugyanolyan minőségű italát CSAPAdÉkHOZ kÉPEST kEVÉSNEk MONd HATÓ.
1851-ben a franciák a tankpezsgő gyártástechnológiáját dolgoz- ;::'::'::'::'::'::~~=::::::=::::='::::::=::~~:::~::::::::~
ták ki, majd az l 900-as évek elején a gyakorlatban fejlesztették
tovább.

Hazánkban, l825-ben Pozsonyban alapították az első pezsgő

gyárat (Hubert). A gyökeres fejlődés azonban a múlt század má
sodik felében történt. 1876-ban Pécsett, a Littke nevű üzemet,
majd 1882-ben Budafokon a Törley pezsgőgyárat hozták létre.
1900-ban, hazánkban már 14 pezsgőgyár működött. Sajnos a má
sodik világháború után, az államosítás következtében, több gyár
megszüntette terme lését.

1955-től a Magyar Állami Pincegazdaság fejlesztésének kö
szönhető, hogya Törley és Hungária üzem mellett l 965-ben Pé- _
csett is megkezdődött ismét a pezsgőgyártás. I972-től több állami
gazdaságban beindították a pezsgőgyártást (izsáki, hosszúhegyi,
kiskunhalasi, kecskemét-szikrai). Az 1980-as évtized elején a
pezsgő-termelés elérte a 40 millió palackot.

A technológia első fázisa a alapbor készítés. Magyarországon
nincs tervezett pezsgőa!apbor-termelésirendszer, mint Franciaor
szágban. ISmertebb alap bor faj ták a Dunántúlon; olaszrizling,
ezerjó, bánáti rizling, a Kiskunság területén az izsáki (régebben I~~~~~"~~~!J
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Mégis sikerült, mert sokan segítettek 149
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O-IO-CIO-ACIO-KACIO-VAKACIO 93
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Rózsahegyi Napok 90
Régi gyomai mesterségek II. rész) 8
Tímár lányok találkozója 192
Ujra ünnepelt Debrecen 67
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a 18.19. századi Gyomán 9
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Egyházi segítség az árvízkárosultaknak 162
Farsangi vacsora a Szt. Imre Egyházközség

szervezésében (11.6.) 43
Gyermekek imája az iskolában 146
Húsvéti jelek 54
Ismét új káplán Endrődön (Vargyas Emil atya) 126
Jézust eltemetik (Süle András) 38
Köszöntjük a fiatalokat 126
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"Mi Atyánk" 70
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... Iegyen meg a te akaratod,
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Önvallomás Brazíliából III. 2
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ÉVFORDULÓK NAPTÁRA
Művészek,közéleti személyek a múltban

Abody Béla, író, közíró
Adám Jenő, zenepedagógus
Ady Endre, költő, publicista
Antall József, történész, politikus
Andor Ilona, zenepedagógus, karvezető
Arany János, költő, műfordító, szerkesztő

Apácai Csere János, filozófiai és pedagógiai író
Abrahám Pál, operettszerző, karmester
Babits Mihály, Író, irodalomtörténész,

szerkesztő, műfordító

Balázs Béla, író, költő, esztéta
Bajza József, költő, író, kritikus
Balassi Bálint költő, drámaíró
Barabás Miklós, festő, grafikus
Bartók Béla, zeneszerző
Bartalus István, zenetörténész, népzenekutató,

zenekritikus, tanár, író
Basch Gyula, festő

Basch Arpád, festő, grafikus
Básti Lajos, színész
Blaha Lujza, énekesnő, színésznő

Benczúr Gyula, festő

Bernáth Aurél, festő, művészeti író
Berzsenyi Dániel, költő

Bessenyei György, író, drámaíró, költő

Bezerédi Gyula, szobrász
Bér Dezső, festő, grafikus
Bibó István, jogtudós, politológus, szociológus
Bibó Lajos, író, újságíró
Bihari János zeneszerző

Bocskay István, Erdély fejedelme
Bolyai Farkas, matematikus, drámaíró
Brock Károly, festő

Brunszvik Teréz, pedagógiai író
Csenki Imre, karnagy
Csíki Gergely, író, műfordító
Csók István, festő

Csokonai Vitéz Mihály, költő, író, műfordító
Czobel Béla, festő

Czucor Gergely, költő, nyelvész
Darvas József, író, újságíró, szerkesztő

Dési Huber István, festő

Déryné Széppataki Róza, színész, énekes, drámaíró
Diener Dénes Rudolf, festő

Devecseri Gábor, költő, író, műfordító
Déry Tibor író
Dohnányi Emő, zeneszerző, zongoraművész

Egressy Béni, zeneszerző, színrnűíró

Egry József, festő

Eötvös József, író, költő, politikus
Eisemann (Egresi) Mihály, operett szerző
Erkel Ferenc zeneszerző, karmester,
zongoraművész, zenepedagógus
Fazekas Mihály költő, botanikus
Ferencsjk János karnagy
Feszty Arpád, festő, író
Féja Géza, író, újságíró, szerkesztő

Fischer Annie, zongoraművész
Gách István, szobrász
Gárdonyi Géza író, szerkesztő

Gobbi Hilda, színművész, emlékíró
Gulyás György, énekkari karnagy, zenetanár
Gyomai Imre, író, költő, újságíró
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Gyóni Géza, költő 85
Gyulai Pál író, költő, irodalom-történész, kritikus 5
Gyurkovics Mária, koloratúr szoprán énekes 85
Haán Antal, festő 5
Hadik András lovassági tábornok, emlékiró 161
Hanlan (Hóman) Bálint, történész, politikus 20 l
Hatvany Lajos, iró, kritikus, irodalomtörténész 161
Herczog Fülöp, építész 2 I
Hermann Ottó, természettudós, néprajzkutató, publicista 85
Heltai Jenő, író, költő, újságíró 125
Herceg Ferenc, író 145
Hollosi Simon, festő 21
Hubai Jenő, hegedűművész, pedagógus 145
Hunya István író, újságíró 161
Muszka Jenő, operett szerző 53
Ijjas Antal, egyházi író, újságiró 53
Illyés Gy,ula, iró, költő, műfordító 181
Jaschik Almos, grafikus 5
Jászai Mari színész, naplóiró 21
Jókai Mór, író, újságíró, szerkesztő 21
József Attila, költő 53
Juhász Gyula, költő 53
Kacsoh Pongrác, zeneszerző, pedagógus 20 I
Kadosa Pál, zeneszerző, zongoraművész 145
Kaffka Margit, író, költő 85
Kabos Gyula, színész, emlékíró 37
Katona József, drámairó 181
Kálmán Imre, operett szerző 161
Karinthy Ferenc, iró, színműíró 85
Karinthy Frigyes, író, költő 85
Kassák Lajos, költő, iró, szerkesztő, festő 37
Kazinchy Ferenc, író, költő, szerkesztő _ - 161
Kisfaludy Károly, író, költő, szerkesztő 21
Kisfaludy Károly, író, költő, szerkesztő 145
Kodály Zoltán, zeneszerző, népdalgyűjtő 20 I
Kós Károly, építész, grafikus, könyvillusztrátor, író 20 l
Kölcsei Ferenc, költő, kritikus, politikus 125
Kner Imre, nyomdász, tipográfus 21
Kodolányi János, író 37
Kolozsvári Grandpierre Emil, író, kritikus, műfordító 5
Koszta József, festő _ _ 37
Kosztolányi Dezső, író, költő, műfordító, újságíí"ó 37
Kovács Mihály, festő 105
Kőrösi Csoma Sándor, nyelvész,

a magyar ős történet kutatója 53
Krúdy Gyula, író, hirlapíró 161
Lajta László, zeneszerző, népzenekutató 85
Latinovics ZoJtán, színész 145
Lechner Ödön, építész 125
Lehár Ferenc, operett szerző 53
Liszt Ferenc, zongoraművész, zeneszerző 145
Madách Imre drámaíró, költő 5
Markó Károly, festő 145
Márai Sándor, író, költő, újságíró 53
Mécs László, papköltő 5
Mikszáth Kálmán, író, újságíró, szerkesztő 5
Mindszenty József, egyházi író,

Magyarország hercegprimása 37
Molnár Ferenc, drámaíró, publicista, író 5
Móra Ferenc, író, újságíró, 105
Móricz Zsigmond, író, szerkesztő 105
Munkácsi Mihály, festő 21
Nagy Lajos, író, publicista 21
Nagy László, ~öltő, műfordító, szerkesztő 105
Nemes Nagy Agnes, költő, műforditó, esszéíró 5
Németh László, író, esszéista, műfordító 53
Nyírő ~ózsef, író 105
OrJay Petrics Soma, festő 161
Örkény István, író 53
Paál László, festő 85
Palotai Boris, író, költő, szerkesztő 85
Pázmány Péter iró, esztergomi érsek 161
Petőfi Sándor, költő, műfordító 5
Radnóti Miklós, költő, műfordító 85
Reviczky Gyula, költő, író 53
Rácz Aladár, cimbalomművész 21

Sándor Erzsi, operaénekesnő 105
Sárdy János, operaénekes, színész 105
Sik Sándor költő, író, szerkesztő 5
Simándi József, operaénekes 145
Sinka Sándor, költő, iró 145
Sőtér István, író, esszéista, irodalomtörténész 85
Svéd Sándor, operaénekes 69
Stein Al,ITél, szociográfus, régész, orientalista,

Azsia-kutató 181
Szabolcsi Bence zenetörténész J24
Szabó Dezső, író, költő 85
Szabó Lőrinc, költő, műfordító 37
Szabó Pál, iró, szerkesztő 53
Szerb Antal, író, irodalomtörténész 85
Szerdahelyi József, énekes, színész, zeneszerző 37
Székely Mihály, operaénekes 69
Székely Bertalan, festő 85
Szigliget,i Ede, drámairó, szakiró, műfordító 37
Tamási Aron, író 145
Tersánszky Józsi Jenő, író 145
Than Mór, festő 85
Tinódi (Lantos) Sebestyén, históriás ének-író 5
Tolnai Lajos, költő, író, szerkesztő 5
Tomp~ Mihály, költő 145
Tóth Arpád, költő, műfordító, újságíró 53
Tömörkény István, író, újságíró 201
Vass Lajos, zeneszerző, karnagy 53
Vásárhelyi Zoltán, zeneszerző,

hegedűművész, kóruskarnagy 37
Vaszy Viktor, zeneszerző, karmester 105
Vaszari János, festő 181
Veres Péter, író, politik'Us 5
Veress Sándor, zeneszerző,

népzenekutató, zenepedagógus 21
Vörösmaty Mihály, költő, drámairó 20 l
Weiner Leó, zeneszerző, tanár 53
Weöres Sándor, költő, műfordító, drámaíró 85
Zaturczky Ede, hegedűművész, főiskolai tanár 125
Zichy Mihály festő 161
Zilahy Lajos, író, költő, szerkesztő 37
Zrínyi Miklós, költő, prózaíró, államférfi, hadvezér 85

HÍREK ERDÉLYBŐl

Év végi gondolatok Erdélyből I l
Kulturális autonómia? (Magyar Szó) 115
Tallózás az erdélyi lapokban

(Magyar Szó, Bihari Napló) 27
Tallózás az erdélyi lap'okból

(Bányavidéki Uj Szó, Magyar Szó) 42
Tallózás erdélyi lapokból (Magyar Szó) 150
Tallózás erdélyi lapokból (Magyar Szó) 206
Varadinum '99 92
"Kongresszus a folyamatosságért, de a változásért is" 92

HÍREK - KÖZLEMÉNYEK

A város drogprevenciós munkacsoport hírei 91
Ajándék a nagylaposi öregek napközijének 35
A Magyar MűvészetiAkadémia

Arany Oklevele (Kunkovács László) 143
Bor és kolbászverseny (IV.13.) 72
Endrődiek budapesti találkozója 61
Gyűjtés az árvízkárosultak javára 19
Honismereti Egyesület hírei 123
Helyi autóbusz járat menetrendje 187
Idős emberek köszöntése a városban 3
Iskolai találkozások Endrődön 170
Köszöntjük Hamos Vincét 83
Köszöntiük a Liszt-dijas Frankó Tündét 75
Kner Albert centenáriumi ünnepség 143
Leégett a hunyai templom 101
'99. Március 15. 57
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ISKOLAI HÍREK

MÁv Menetrend ('99. V. 30-tól 2000. Május 30-ig) 103
Márványtábla az elhurcoltakért 199
Méltó elismerés 199
Sikeres falunap Hunyán 147
Tisztújítás az MKDSZ-ben 83
Vállalkozók bálja (II. 12.) 35
Valahol régen 199

Évkezdettől karpácsonyig 203
Karácsonyi ünneps~g a Szent Gellért

Katolikus Altalános Iskolában II
Kner Napok a Kner Imre Gimnáziumban 75
KRESZ;vetélkedő a Rózsahegyi Kálmán

Altalános Iskolában 67
"Legyen iskolánk egy olyan mécses..."

(interjú a Szt. Gellért Kat. Isk. Igazgatójával) 116
Sportdélután a Sz~nt Gellért

Katolikus Altalános Iskolában (IV. 2 J.) 67
Találkozás Szokolay Sándor ~eneszerzővel

(Rózsahegyi Kálmán Alt. Isk.) 67
Vannak még értékeink... (beszélgetés a Szt. Gellért

Kat. Isk. új igazgatójával) 136
Vendégek voltunk Szt. Gellért napján,

Szt. István udvarában, a Katolikus Iskolában 172
Veni Sancte a katolikus iskolában 163

A lélek legyen jó, és erős (Réthy István) ln
Anyád is így jár valahol... (Réthy István verse) 65 .
Anyák napja (Fekécs Imréné verse) n
Anyám emlékére (Márton Gábor verse) n
Asztalos Miklós Dr. éle~útja 173
A zsebkendő (Gergely Agnes) 193
Az utolsó ámen (Tímár Máté verse) 81
Békességet földi életünkben (Tímár Máté verse) 197
Bernóthy Benedek halála (Márton Gábor) 153
Edesanyám a százszor áldott (Tímár Máté verse) n
Endrődi Hitvallás (Tímár Máté verse) 61
Egy drogfLiggőhöz (Bukva Csilla verse) 43
Erőszakos válás (Márton Gábor verse) 40
Éji látogatás ( Gyulai Pál verse} n
Hallod a madarakat? (Gergely Agnes verse) 29
Hazai Harangszó (Tímár Máté) 97
Húsvétvártán '99 (Tímár Máté verse) 49
ln memoriam Tímár Máté (Szilágyi Ferenc verse) 81
Karácsonyi emlék (Réty István írása) 209
Kendőiengetés a nyár után (Márton Gábor verse) 164
Magyar Zsolozsma 1995 karácsonyán (Tímár M. Verse 204
fvIegvagyunk testvér! (Tímár Máté) 137
Milyen hát a boszorkány? (Márton Gábor) 117
Nevetésnek Szántam (Tímár Máté) 13
Novemberi requiem (Tímár Máté verse) ln
Szeghalmi álmok (Tímár Máté verse) 81
Talán ha.... (Bukva Csilla verse) 91
Visszajön még Kossuth Lajos (Márton Gábor) 45
Visszhang az ámenre (Mártqn Gábor verse) 81
Zrínyi Miklóshoz (Gergely Agnes verse) 29

201
32

120
176
196
140
156

16
80

100
48
64
16

A pezsgőgyártás

A szőlő metszése
A szőlő zöldmunkái
A szőlő gyökérgolyvás betegségei
A szőlő ültetése
ElőkésZületek a szőlő szüreteléséhez
Felkészülés a szőlő sZüreteléséhez
Légnyomás - légnyomásmérés
Májusi eső aranyat ér (csapadék mérés)
Növényvédelem jelentősége akiskertekben
Szőlészeti szakkifejezések és értelmezésük
Tavaszi szél vizet áraszt (a széláramok.ról)
Téli madáretetés

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK

KERTBARÁT KÖR ÜZENI

Bognár-kovács múzeum l 13
Csak áhítatos lélekkel

(Latorcainé Újházi Aranka kiállításáról) 169
Elindultam szép hazámbúl

(Endrődi Bella János kiállítása) 166
Kelemen Kristóf szobrászművész kiállítása
Mindenért Istené a dicsőség

(Latorcai Aranka ikonkép felszentelése)
Szakáll Sándor grafikai kiállítása 93
Szülőhelyem: a Körösök völgye

(Diószegi Bíró Ilona kiállítása) 92
Uhrin Pál kiállitása (1.22) 25

KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOTTARTÓ ÍRÁSOK

Adventtől karácsonyig (Csörgő Anikó) 210
A barbárság éveiből (Gergely Agnes verses kötete) 29
A katona legszebb álma (Tim O' Brien) 46
A lét elviselhetetlen könnyűsége (Milan Kundera) 14
Általuk és velük kedvesebb nekem a Körös vidéke

(GergelYÁgnes, Endrődi Bella János) 62
~ngyal a lépcsőn (Frank McCourt). 174
Arpád népe előtt (Fülöp Gyula és Lendvai Antal) I18
Egy diadalmas dinasztia, a Fuggerek császári és
. királyi bankárok (Günter Ogger) 154

Edesanyám emléke Endrődi füzetek 7.) 98
Föld nélkül...(Endrődi flizetek 6.) 30
Ha jönne az angyal (Moldova György) 62
Hajnali látomás (Csatlós Gabriella versek) .. 210
Hírek az irodalom világából "Három költő, három könyv" 14
Jadviga párnája (Závada Pál) 138
Oxford filmenciklopédia 78
Száz rejtély a magyar irodalomban 194

KÖNYVJELZŐ-KÖNYVISMERTETŐ

Átadták a cigány kisebbség Közösségi Házát 135
Bemutatjuk a Dr. Faxkas János

Tanulmányi Osztöndíj Alapítványt 41
Bemutatjuk a Gyomaendrődi idősekért Alapítványt 42
Bemutatjuk a Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítványt 59
Beszélgetés Ifj. Dógi János önkormányzati képviselővel 133
Egy pillanatra sem szakadt ej azoktól,

ahonnan származott... 186
Élet a Cigány Közösségi Házban [59
Játszótér a selyem úti óvodában 135
Kerékpárutak a tisztább környezetért 73
Május 10 A madarak és fák napja 73
Megkérdeztük az illetékest...(a kábel tv telepítéséről) 10
Megkérd~ztük az illetékest...

("Erted vagyunk" alapítványról) 26
Megsüllyedt a hunyai templom is 50
Mezőgazdaságunk az Unió felé 178
Nekünk, könyvtárosoknak az a faladatunk ...

(a Rózsahegyi Könyvtárról) 41
Tájékoztató Gyomaendrőd város intézményeiben

1999-ben történt változásokról ISO

144
124
180

4
104
160
34
20

200
32
84
68

IN MEMORIAM

IRODALOM

A Kner család
Balogh Bálint
Csernus Mihályapátplébános
Dinya Illés és a Dinya nemzetség
Dávidl1ázi Bekes Sámuel
Garzó Gyula (1839-1908
Horgos Piroska
Kolbusz doktorék
Papp Zsigmond
Szabó Ernő

Timár Máté
Tóth Imre atya
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TÖRTÉNELMI, TÁRSADALOM-POLITIKAI ÍRÁSOK,
TUDÓSÍTÁSOK

Atletikai verseny Gyomaendrődön 205
Aranyeső az atlétikai viadalon (Rózsahelyi Isk.) 179
Barátság SE MB.III. második helyezettje ('97/'98) 42
"Barátság Sportegyesületért Közhasznú Alapítvány"

létesítése 123
Éllovasok hajrája (bajnoki labdarúgó mérkőzésekről) l 10
Futógála Gyomaendrődön 66
Futagyöngy futóverseny Budapesten 205
Gratulálunk Péter (Várfi Péter Balaton átúszásáról) 133
Labdarúgás (bajnoki mérkőzésekről) 66
Labdarúgás (bajno~i labdarúgó mérkőzésekről) 83
Labdarúgás (bajnoki labdarúgó mérkőzésekről) 143
Labdarúgás (bajnoki labdarúgó mérkőzésekről) 164
Labdarúgás (bajnoki labdarúgó mérkőzésekről) 179
Labdarúgás (bajnoki labdarúgó mérkőzésekről) 205
Megvalósult álom NB. II-ben a Barátság! 133
Országos futóverseny (endrődi fiúk) 164
Ping-pong verseny a cigány közösségi házban 205
Szerencsés lett a február 13.

(bajnoki labdarugó mérkőzésekről) 5 I

Augusztus 20: Az új kenyér, az Alkotmány,
Szent István király ünnepe 130

Csak emelkedett lélekkel válhatunk emelkedett nemzetté 58
Emlékezzünk (Antall József) 207
Emlékezzünk Trianonra! 9 l
Elsősorban a kereszténydemokratáknak kelJ bevinni a

közéletbe, a törvényhozásba és a hatalomgyakorlás
mindennapjaiba a keresztény értékeket l l I

Gyászos jubileum
. (Szeptember I.a II. világháború emléknapja) 141

Hol vannak a katonák... (Emlékezés 1943. január l2-re) 17
Közös munkára szövetkeztünk 168
MKDSZ helyi szerv. Karácsonya XII.I2-én 3
Nincs polgári felemelkedés

kereszténydemokrácia nélkül 128
Október 6. 165
~956. október 23. A szemtanú megjegyzései 157
OnálJóság és együttműködés

(MKDSZ választmály állásfoglalása) 129
Szent István életművének üzenete

az új évezred küszöbén 121
Tartsd meg Uram, e szabadságnak fáját

(150 éves a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat) 33
Vendégünk volt Dr. Pusztai Erzsébet 74

Útépítés! (Utak felújítása és új utak építése)
Vannak még örök értékek... (Beszélgetés a

Szt. Gellért Kat. Isk. új igazgatójával)
Városurtkban már egészséges, jó ivóvíz van!

MÁRIA NÉNI MESÉI ÉS GYERMEKVERSEK

A bölcs teknős iskolája I. Rész
A bölcs teknős iskolája II. rész
A fakopács (vers)
Béke (vers)
Búbosbartkák (vers)
Búcsúzó vadlibák (vers)
Búza, búza halomba (vers)
(:sirr-csörr (vers)
Epítünk egy nagy hóembert (vers)
Felefúl és a furcsa vendég
Fetefúl és a furcsa vendég II.
Fetefúl az oktondi nyulacska
Futórózsa
Gólyafészek (vers)
Hess tova, hess te madár (vers)
Jóska meg a Bogáncskirály III.
Jóska meg a Bogáncskirály IV.
Karácsony éjjel (vers)
Locsoló versek (Holló Gábor gyüjtése)
Mit muzsikát a fújtató (vers)
Öreg Mikulás (Márton g. Gyűjtése)
Rosta alá bújt a szél (vers)
Szundikál a B íbice (vers)
Szúnyogbál (vers)
Tavasz köszöntő (vers)
Tavasz van (vers)
Tarka Lepke (vers)
Tipp és Topp, a két kis mesemanó I.
Tipp és Topp, a két kis mesemanó II.
Tipp és Topp, a két kis mesemanó III ..
Uzent az ősz (vers)

ORVOSI TANÁCSOK

A kábítószerezés veszélyei
A tüdőbetegséggel kapcsolatos tudnivalók
A dohányzás és következményei
A skarlát
A szájüregdaganatok megelőzésének lehetőségei

A szürke hályogról
Az elhízásról
Még egyszer az őszi-téli megbetegedésekről

Nyári aktualitások (gyermekgyógyászat)
Néhány gondolat a gyógyszerekről

Oszi-téli betegségek

123

136
127

170
191
191

12
76

170
152
152
28
44
60
76
94
94

191
12
28

208
60
94

208
44

170
94
44
76
76

114
124
152
170

43
27
59

206
89
74

151
190
110
132
164

Ünnepi ülés (III. 25. kitüntetések átadása)

SPORT

50

ÖNKORMÁNYZATI MUNKA

Békés, boldog, Újesztendőt kívánok,
Dr. Dávid Imre polgármester újévi köszöntője I

Képviselő-testület ülése 1998. december IS. 2
Képviselő-testület ülése 1999. január 28. 18
Képviselő-testület ülése 1999. február 25. 34
Képviselő-testület ülése 1999. április 15 66
Képviselő-testület ülése 1999. június 24. 102
Képviselő-testület ülése 1999. július 29-én 122
Képviselő-testület jubileumi programja

a város 100 éves évfordulójára 35
Képviselő-testületülése 1999. szeptember 23. 158
Képviselő-testület 1999. október 28-i és november 25. 198
Városi képviselők látogatása a

Bethlen Gábor Szakképző Iskolában 35
Rendkívüli Képviselő-testületiülés (III. l l.) 50

TERVEZÉSTOL A
KULCSÁTADÁSJC\!

Az iSPFE
épí+őipCll'"i-szakipal'"i-vállalkozás
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VÁROSUtll<, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta *Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendrőd,
Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 *Szerkesztök: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hunya Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébel MáJ10n

Gábor, Stark László * Felelős kiadó: Vaszkó András *MÜVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MTh/TSZTÉRruM: Nytsz.: BIPHF/I495/BÉJI995. *
Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 8111

Interneten: http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ * E-maii: ivanyi@mail.szikszi.huvagyivanyi@theol.u-szeged.hu



TÍZ ESZTENDO
Tíz éwel ezelőtt, 1989. január 27-én a Népköztársaság Elnöki Ta ácsa határoza

t t hozott több település. köztük az 1981-ben Gyoma és Endrőd egyesülésébőllét ejö
Gyomaendrőd várossá nyilvánításáról.

rz esztendőugyan nem sok egy település életében. Gyomaendrőd számára mégis
meghatározó jelentőségű volt az elmúlt évtized. A városépítő munka mellett tanúi
lehettünk a két településrész szétvá!ását kezdeményező népszavazásnak. a rendszer
váltás éveinek. az első szabad parlamenti és önkormányzati választásoknak. a privati
záci' gyakran fájdalmas folyamatának.

Az 1989. március 1-től várossá lett Gyomaendrődelmúlt tíz esztendejét. az eltelt
időszak néhány fontosabb eseményét hivatott e kiadvány - a teUesség igénye nélkül 
bemutatni.

Egyedi kiadványról van szó. hiszen a város három újságának cikkeiből válogattak
a lapok szerkesztői. Ily módon nemcsak a tíz éves város történetéből adnak ízelítőt.

hanem a gyomaendrődi lapok. szerkesztőségek stílusát. munkásságát ·s dokumen
táUák.

Fogadják érdeklődéssel a Gyomaendrődi Híradó. a Gyomaendrődi Szó-Beszéd és a
Városunk című lapok válogatott írásait. melyek megjelentetéséért a szerkesztőknek, a
nyomdai munkákért a Gyomai Kner Nyomdának ezúton mondok köszönetet.

Ajánlom ezt a kiadványt minden gyomaendrődi lokálpatriótának. közé et iránt ér
deklődő polgárnak.

Dr. Dávid Imre
polgármester

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z ·,
BESZED

ÍRADÓ
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Március elsejétől

GYOMAENDRŐDvÁRos
Mint azt a napilapok is hírül adták, a Népköztársaság

Elnöki Tanácsa január 27-i ülésén határozatot hozott több
település, többek között Gyomaendrődvárossá nyilvánításá
ról. Negyvenegy nagyközség és városi jogú nagyközség kap
március elsejétől városi rangot. Hazánk tehát márciustól 166
várossal büszkélkedhet, s íly módon a népesség 60 százaléka
lesz városlakóvá.

Az Elnöki Tanács döntését követő napokban tízegynéhány
helybéli! kérdeztünk arról, mi a véleményük Gyomaendrőd

várossá válásáról. A véleményekben egyfajta visszafogott
öröm nyilvánult meg, ami a várossá nyilvánítás vártnál
későbbi megvalósulása, és az életszínvonal romlása miatti
feszültségnek tudható be. Többen szóltak arról, hogy még
igen sok a megoJdásra váró feladat a városépítő munkában.
Kiderült az is, hogy a lakosság egy része oly módon ítéli meg
a várossá nyilvánítás jelentőségét, hogy március elseje után
nővekednek-e a fejlesztésre fordítható pénzek, javul-e szá
mottevően az ellátás és a szolgáltatás. Voltak olyan vélemé
nyek, miszerint a település arculatát városiasabbá kell tenni,
s ezért erőteljesebbfejlesztésre van szükség.

A megkérdezettek közül Dr. Iványi Lajos, országgyűlési

képviselő foglalta össze azok véleményét, akik a várossá nyil
vánítást a városépítő munka folyamatában értékelik, s ily
módon a várossá válás jövőnk szempontjából nagy jelentő

ségű és meghatározó esemény. A városi cím odaítélése
a lakosság, az üzemek és a tanács összefogásával elért eddigi
eredményeinknek - melyeket külőnösen a közműfejlesztés

területén értünk el- elismerése.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogyamegkérdezettek

nagy része nem érzékeli azokat az előző és a jelenlegi ötéves
tervben megvalósult jelentős fejlesztéseket, melyekről a Hír
adó előző számaiban már részletesen írtunk.

Az Október 6. lakótelep

Április 22-én pártértekezlet

"A pb-tag ne csak szavazógép legyen., ,"
Egyetlenegy napirendi pontja volt az ezév január 23-án - 24

alapszervezeti titkár részvételével- megrendezett pártbizott
sági ülésnek. Palov Pálné, a tavaly október 24-i pártbizottsági
ülésen megválasztott munkabizottság vezetője számolt be
a pártbizottság tagjaival folytatott beszélgetések tapasztala
tairól. A testületi tagok véleményének lényege, hogya pártbi
zottság nem olyan szellemben és intenzitással végzi munkáját,
mint ahogyan az elvárható lenne. A vitában 23-an szólaltak
fel. Többen nem tartották elfogadhatónak az elmúlt év októ
ber 24-én megszavazott megújulási programot, s javasolták
egy pártértekezlet megrendezését is, mondván, hogy ezzel
a térségben is gyorsulhatna a reform, a megújulás.

A vita után a testület egyhangúlag úgy értékelte, hogy nincs
elfogadható megújulási program, S emellett mindnyájan
egyetértettek azzal, hogy szükséges Gyomaendrődön is apárt
értekezlet összehívása. Az időpont:április 22.

(Folytatás a 2. oldalon)

Gyomaendrőddfszpolgárai:

PálLénárdés Sztanyik B. László
(Cikkünk az 5. oldalon)

MI ÚJSÁG A KNER NYOMDÁBAN?

Ha manapság bárki meghallja, vagy az újságokban meg
látja a Kner Nyomda nevét, szinte automatikusan a gyoma
endrődi üzem vezetése körüli huzavona jut eszébe. Kétes
dicsöség ez, és nem a szorgalmasan, becsületesen, nagy szak
mai odaadással dolgozó nyomdászok "érdeme". Nem az
újságcikkek - és az· eI1encikkek néha már gusztustalanul
egyoldalú, a tárgyilagos tájékoztatást hírből sem ismerő-ára
datát kívánom szaporítani. Távol álljon tőlem.

(Cikkünk a 3. oldalon)

Ki lesz az elnök?

"A dolgozók a változást várják . .."
Mint arról lapunk januári számában már beszámoltunk,

Kiszely Lajos, a Gyoma Kötőipari Szövetkezet elnöke nyug
díjba készül, s ezért az elmúlt év végén pályázatot hirdettek
a márciusban megüresedőelnöki poszt betöltésére. A pályá
zatokat elbíráló bizottság Jenei Lászlóné és Dinya Máté

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Gyoma +Endrőd = Gyomaendrőd város

Egy irányba folyik a Körös
ezer meg ezer évek óta,-
bár mielőtt szabályozták
olykor vissza is bodorozva -,
egy Nap alatt érlelte kalászát
Póhalom, a Páskom és Ugar,
s együtt lett puszta is ez a föld,
mikor rázúdult a török-vihar.
Egyként váltak humusszá őseink

akár fejfa, vagy kereszt alatt
s utódaikra mindig csak a gond,
száraz kenyér s a vita maradt.
Ideje lenne s itt az ideje
egyfelé evezni a Körösön,
s nagyobbát és egy ritmusra lépni
aHolnapba, mely ma ránk-köszön.

Itt a napja, mikor eggyé lészen
a két szomszédvár, Endrőd és Gyoma,
városfokon, ma sem gondok nélkül,

Meg tudjuk-e fejteni teljességgel, hogy
mi az a vonzalom, amely különböző em
bereket - néha más megyébe, városba
tartozókat - együttérzővé, együttgondol
kodóvá kovácsolhat? Talán a közös em
lékek, a történelmi gyökerek, talán a táj,
a közös sors, a környék vonzereje, talán
valami megmagyarázhatatlan belső, ön
ként vállalt kényszer . .. Itt élünk Szol
nok megye és Békés megye határán, mi
mezőtúriak és gyomaendrődiek. Össze
köt bennünket a Körösök és Berettyó vi
ze és az itteni "fekete föld kenyere".
"Rossz szomszédság - török átok" és
"más kárán tanul az okos" - tartja a köz
mondás - így aztán a mi két szomszédvá
runk békésen megfért egymással a legré
gibb időktől napjainkig.

Becsültük Gyomát, mely az "egyesült
Körös mellett" l830-ban lett mezőváros.
Tiszteltük Endrődöt, mely "csinos, tiszta
nagyközség"-ként említtetett, a legrégibb
községek közé tartozott és "lakosai eze
lőtt mind nemesi kiváltsággal bírtak" (a
Pallas lexikon 1894-es adatai szerint).

Aztán teltek-múltak az évtizedek és
1982. január l-jén önálló nagyközséggé,
Gyomaendrőddéegyesült a két település.
S bár a "házasságkötés" emlékezetem
szerint nem volt zökkenőmentes, mi sze
rettük és szeretjük Gyomaendrődöt.

Az együttműködéseink, kapcsolódá-

TÍMÁR MÁTÉ:

VÁROS-KÖSZÖNTŐ

- bár gond nélkül nem éltünk soha-,
s félrerakva azt, ami elválaszt
bontani a lelki körgátakat,
kopogtat a ránkköszöntő század,
fogadni a jövő polgárokat,
közös kenyérrel, hozzá közös sóval-,
az sem baj, ha verejtékünk sózza-,
íveljen már remény-szivárvánnyá
nemzedékek robot-sorsadója!
így köszöntsük frissen-városunkat,

saink köre szinte határtalan, de elég ha
csak azt tudjuk, hogy az Á. G. Gyoma
endrődifaüzeme végzi a Mezőtúri Váro
si Tanács tetőfelújítási munkálatait, hogy
a helyi települések jegyzőkönyveit 1986
tól Gyomán nyomtatják, hogy autóal
katrészért (és még sok másért) Gyomá
ra, cipőért Endrődre szaladunk, hogy
sokak kedvenc pihenőhelyét, a Peres i
holtágat a Viharsarok Halászati Szövet
kezet kezeli és a helyi halboltot is üze
melteti, hogy a város határában fellobba
nó gázlángok közös üzeműgázmezőket
jelentenek.

Közös barátainknak valljuk Tímár
Máté írót csakúgy, mint Szilágyi Ferenc
nyelvészt, Kállai Ferenc színművészt- és
még sokan másokat.

Most, amikorra Gyomaendrődöt vá
rossá nyilvánítják, az idősebb város jo
gán kívánjuk a település lakosságának,
hogy őrizzék és ápolják azokat a gazda
sági és szellemi erőket, melyek a városi
rang nélkülözhetetlen elemei és kötelez
nek is.

Szomszédi kapcsolatunk terén pedig
adassék meg nekünk az a változatlan
közvetlenség, hogy bármiért "átszalad
hassunk" ifjabb város-szomszédunkba.

Hegedús Annamária
(Megjelent a Mezőtúr és vidéke címú
lap márciusi számában)

mely valóság ezután leszen,
házasítsuk akaratainkat,
örömünket e szép ünnepen!

Ünnep van ma, beért a kalász,
közös a kenyér, közös asztalon,
együtt szeljünk s egyenlőn belőle

ezen a szép új határnapon,
amikor az ország tenyerén
Gyomaendrődmár új fogalom
s egykótával üzen a harang
Keselyűsön és az Ugaron.
Áldássá legyen minden áldozat,
s szolgálattá váljon a tevés,
békévé a lelki háborúság,
lírává a szép emlékezés,
és a holnap kemény vizsgáiban
kéz a kézben úgy álljunk helyet:
A Haza is becsüléssel hallja,
Gyomaendrőd- ezt az új nevet!

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa 16/1989. számú határozatával
16 megyében 41 nagyközséget 1989.
március l-jei batállyaI várossá nyilvá
nított. Békés megyében Gyomaend
rőd és Sarkad városi jogú nagyközsé
gek, valamint Battonya, Mezőberény
és Mezőhegyes közvetle:: megyei irá
nyítású nagyközségek kaptak városi
rangot. Az újonnan várossá szervezett
településekkel együtt a városok száma
l2-re nőtt, a városi népesség száma
254 400 főre, aránya 48,6%-ról
61,2%-ra emelkedett.
Gyomaendrőd Békés megye észak

nyugati részén, a Hármas-Körös part
ján 84-90 méter tengerszint feletti ma
gasságban fekszik. Felszine sík, terüle
tileg az alföldi nagytájhoz, belvízrend
szere alapján a Körösvidék rendszeré
hez tartozik. Közigazgatási területe
304 km2

, amegye 12 városa közül a leg
nagyobb határú; népessége alapján
sorrendben a 6., négyzetkilométeren
kénti S4 fős népsűrűségével a 9. belyen
áll. Az országos vasúthálózatba egy fő

és egy meUékvonaUal kapcsolódik.
A Budapest-Lökösháza nemzetközi
fővonal Békéscsabával közvetlenül
összeköti. A városon halad keresztül
a 46-os főközlekedési út, amely Szol
nok megye és - Mezőberényen át
- a megyeszékhely felé biztosít közle
kedési kapcsolatot. Területét még há
rom alsóbbrendűközút is átszeli.

A városavató ünnepségről készült videofelvételt igényesetén a Tanács Titkársága gazdál

kodó- és társadalmi szervek, valamint intézmények részére térítésmentesen kölcsönzi.
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Tisztelet aszülőföldnek

Sztanyik B. László

Dr. Farkas OltÓ, belügyminisztériumi
főosztályvezető:

- Engedjék meg, hogy az elszárma
zottak nevében is köszöntsem a tanács
ülést. Már rég vártam erre a pillanatra
- azt hiszem sokan vagyunk így -, s ha
késve is bár, de bekövetkezett. Baráti és
szakmai körökben is gyakran hangoz
tattam, hogy közéleti pályafutásomat
mindaddig nem tekintem befejezett
nek, amíg szülőföldemet városi rangú
településnek nem vallhatom ...

Évtizedekkel ezelőtt hagyt*m el szü
lőföldemet, s a hosszú távollétben az idő

nemcsak a tájat rajzolta át, hanem az
emberi környezetet, a közösségeket,
a családokat és azok környezetét is.
A változások ellenére a szülőföld iránt
érzett szeretet a régi. A gyermekkori él
mények mindig hatással vannak egy em
ber életére és döntően befolyásolják
személyiségének alakulását. Apró gyer
mek voltam az 1935-ös csendőrsortúz

idején, s alig múltam 11 éves, amikor ár
vaságra jutottam. Az egyik esemény
a földi hatalom igazságosságát kérdője
lezte meg bennem, a másik pedig az
égiekét. De ezek az élmények a későb

biek során hitet és erőt adtak, s amit lé
nyegesnek tartok az az, hogy ilyen élmé
nyek után mindig tudtam bízni az embe
rekben és tudtam megértést tanúsítani
gondjaik iránt.

Több mint négy évtizede távoztam el
innen. Azóta sok minden változott, de
bárhol is jártam a világban, bárhol is
dolgoztam, a szülőföld iránti tisztelet és
szeretet megmaradt. Ha jó híreket kap
tam, az örömöt és boldogságat okozott,
ha rossz hírek jöttek, akkor azokat is
a szülőföld jelzésének tekintettem még

abban az esetben is, ha olykor felszínre
kerültek olyan gondolatok, amelyek mi
att olykor szégyenkeznem kellett.

Útközben gondolkodtam azon, hogy
felvessem-e azt a tényt, hogy még a kö
zelmúltban is voltak olyan személyek,
akik megpróbálták megakadályozni
a városi cím adományozását. Én nem
ítélem el ezeket az embereket, de sze
retném nekik ajánlani azt a viselkedési
módot, amely a Budapesten működő

EndrődiekBaráti Körének tevékenysé
gét jellemzi. Nevezetesen, hogy külön
böző társadalmi helyzetű és világnézetű

emberek szilárd kis közösséget alkotnak
és a közösségi szemlélet, az egység alap
ja csupán az, hogy mindannyian innen,
e vidékről kerültünk el. Ha ezt figye
lembe vennék és az erőfeszítéseiket

a még szebb és jobb környezet kialakítá-

Díszpolgáraink

Dr. Sztanyik B. László, az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet főigazgató főorvosa,

egyetemi tanszékvezető tanár:
- Az ifjúságom köt ehhez a tájhoz.

Endrődön születtem 1926-ban, s rövide
sen kiköltöztünk a kondorosi tanyákra,
1931-ben Szeghalomra mentünk, ott
kezdtem el elemi iskolai tanulmányai
mat, és a gimnáziumban hat osztályt. Ezt
követően egy év nagyváradi kitérő után
végül is Gyulán érettségiztem 1945 nya
rán. Az érettségi után kerultem - a falusi
tehetségmentő alap ösztöndíjával-a bu
dapesti orvosi egyetemre, amely akkor
még a Pázmány Péter Tudomány
egyetem Orvosi Kara volt. Azért a táj
hoz, a szülőföldhöz való kötődés abban
is megnyilvánult, hogy az első orvosgya
kornoki hónapomat a békéscsabai kór
házban töltöttem le. Később valahogy
a sors úgy hozta, hogy katona lettem és
ettől kezdve már nem én rendelkeztem
magam felett, nem én döntöttem el,
hogy mikor, és hová megyek. így aztán
nem kerültem vissza erre a vidékre, bár
mennyire is szerettem volna.

- Mit gondol, miért kapta e kitüntető

díszpolgári címet? .
- Nézze, ezt én nem tudom megmon

dani, mert akik így döntöttek, azok nyil
vánvalóan elsősorbana munkásságomat
értékelték. Gondolom az életpályám
alapján, talán a szakmai tudományos és
közéleti tevékenységem elismeréseként
kaptam e címet. Hozzá kell tennem: ter-
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sának szolgálatába állítanák, akkor úgy
ítélem meg, hasznosabb munkát végez
nének.

Most a köszöntés íratlan szabályai
szerint azt kellene mondanom, hogy ez
a nap mérföldkő Gyomaendrőd életé
ben. Azt hiszem, azonban hogy nincs je
lentősége a retorikának, nevezhetjük
mérföldkőnek, állomásnak, vagy bár
minek, a ténynek önmagában van jelen
tősége, mégpedig annak, hogy Gyoma
endrőd városi rangot kapott. Egy közös
ség áldozatkész munkáját dicséri ez
a cím. Azt kívánom Gyomaendrőd vá
rosának, hogy biztató jövő következ
zék, a város polgárainak pedig városi
színvonalú életmódot, a magánéletük
ben pedig jó egészséget, boldogságot kí
vánok szülőföldi szeretettel és tiszte
lettel ...

mészetesen az ember nem azért dolgo
zik, hogyelismerjék, soha nem az elis
merés reményében tevékenykedik, ám
kétségtelenül jólesik az, ba munkássá
gát értékeli. Mondanom sem kell, hogy
kétszeresen jól esik, ha az elismerést
a szülőföldjétől kapja. Ugye magyar
közmondás az, hogy senki sem próféta
a saját hazájában? Tehát ha a saját ha
zájában kitüntetik az embert, az szá
momra azt jelenti, hogy tényleg méltá
nyolják a munkáját ...
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APOLGÁROK ERKÖLCSE

érzet, a demokratikus közélet alapjait
lesz hivatott megteremteni. Én öröm
mel üdvözlöm ezeket a változásokat.

- Bizonyára hallott róla, hogya Kö
rös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
gyomaendrődi gyáregysége le kíván vál
ni a békéscsabai közponItól. Ön - ha jól
ludom - annak idején szerepel játszott
abban a bizonyos energiaracionalizálási
program pénzügyifedezetének előterem

tésében, amelyel a kazángyártás fejlesz
léséhez pályázott meg - agyomaiaknak
köszönhetően - a vállalal. Mit szól
a gyomaendrődiek szándékához?

- Tudja, nagyon rosz szolgálatot ten
nék az ügynek, ha én most hirtelen
a részletek ismerete nélkül egyértelmű

állásfoglalást fogalmaznék meg. Min
denesetre úgy vélem, hogy ha egy kol
lektíva önállóságra törekszik, akkor ezt
nagyon komolyan figyelembe kell ven
ni, s tiszteletben kell tartani. Ha ezen tö
rekvés mellett gazdasági racionalitás is
szól, akkor nem látom akadályát annak,
hogy ez a szándék megvalósuJjon.ami teljesen más viszony, mint amilyen

volt a korábbi.
- Most mint politikust kérdezem. Mit

szól az utóbbi hónapokban lezajló társa
dalmi, politikai eseményekhez és válto
zásokhoz?

- E kérdésre nagyon hosszan lehetne
válaszolni, de megkísérlem röviden ösz
szefoglalni a mondanivalóm lényegét.
Mindenekelőtt azt emelném ki, hogy
most igyekszünk leépíteni azt a régi mű
ködési modellt. amely a jólét. a jó köz-

Díszpolgáraink

Pál Lénárd, akadémikus, az MSZMP
KB nyugalmazott titkára:

- Mindenekelőtt nagyon örülök
a megtisztelő kitüntetésnek. A szülő

földhöz való kötődést egész életemben
fontosnak tartottam. Életemnek egy je
lentős részét, fiatalságomat itt, ezen
a vidéken Gyomán, Gyomaendrődön,

Békés megyében töltöttem. Gyomán
jártam polgári iskolába, ezt követően

bej áró diákként Békéscsabán a Felső

Kereskedelmi Iskolában tanultam
tovább, s érettségiztem 1943-ban. Ér
deklődésemmár korán a fizika, a kémia
és a matematika felé fordult, s minden
vágyam az volt, hogy tudományos kuta
tással foglalkozzam. Szülőföldemről

1943-ban kerültem el, amikor is beirat
koztam a Budapesti József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tanárképző szakára, pontosabban fizi
ka-matematika-kémia szakra. A felsza
badulás után gimnáziumi érettségit tet
tem, majd a tudományegyetemen fizi
kusként végeztem. Eddigi munkássá
gom a fizika területén az atomenergiá
val, a szilárdtest-fizikával kapcsolatos.
Mintegy harminc esztendőt dolgoztam
aktív kutatóként. Ez alatt az idő alatt
a tudományok kandidátusa, doktora
lettem, majd megválasztottak az Aka
démia levelező tagjának, rendes tagjá
nak. A munkásságom utolsó szakaszá
ban fordultam a közéleti, politikai tevé
kenység felé. Az utóbbi négy esztendő

ben a KB titkáraként fogJalkoztam a tu
dománnyal, az oktatással és a kultúra
kérdéseivel. Jelenleg ismét a tudomá
nyos kutatás területén működöm,előa

dok az egyetemen és sok-sok befejezet
len munkám összesítésén fáradozom.

- Ön most készül nyugdíjba . ..
- Igen, tulajdonképpen igazi nyugdí-

jas ez év július elsejével leszek.
- A politikai színtérről viszont vissza

vonult.
- Nem egészen, mert a Központi Bi

zottság tagjaként megbíztak azzal, hogy
a bizottság tudománypolitikai munka
közösségének elnökeként tevékenyked
jem, ami egy igen érdekes feladat, már
csak azért is, mert az új viszonyok kö
zött egy valódi politikai pártnak kell ki
dolgozni a tudományhoz való viszonyát,
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Gyomaendrőd-
GYOMAENDRODI HIRADO

válófélben
Amolyan válóper előtti békítő tárgyalásra

hívta őssze a lakosságot és a város érdekelt
vezetői! május 10-én este hét órára a Magyar
Demokrata Fórum helyi szervezete. A Déry
né Művelődési Házban megjelent mintegy
háromszáz érdeklődőt Kun Lászlóné, az
MDFügyvivője köszöntötte, s többek között
elmondta, hogy az MDF helyi szervezete rég
óta foglalkozik e fórum megszervezésével.
A választások előtt azonban nem akarták az
emberek türőképességétezzel is terhelni.

- Az endrődi emberek nem nyugodtak be
le sorsuk alakulásába és előbb-utóbb nyiltan
foglalkozni kell Endrőd és Gyoma viszonyá
val. Az endrődiekúgy érzik, becsapták őket.

Itt az ideje, hogy azok, akik e kérdésben ak
kor döntöttek, most beismerjék, hogy való
ban van némi igaza az endrődi népnek. Az
MDF véleménye, hogy az egyesítés egy ak
kori rossz politikai döntés következménye.
Kérem, hogy hozzászólásaikban döntsenek
arról, hogy legyen-e népszavazás. És ha igen,
akkor az endrődiek szavazzanak csak, vagy
a gyomaiak is. Az azonban tény, hogy ha
gyomaiak is szavaznak, akkor Endrőd való
színűleg leválhat, mivel ez Gyomának nem
jelentene hátrányt. Az MDF véleménye
egyébként, hogy Endrőd sorsáról Endrőd

népe dönthet - mondta Kun Lászlóné.
Ezt követően Jenei Bálint sorolta el az el

múlt évek fejlesztései!, a beruházásokra
szánt összegekkel kiegészítve. Majd Török
Sándor, a Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
elnöke szólt a jelenlevőkhöz. Az ÁFÉSZ-el
nök hozzászólása kevés konkrétumot tartal
mazott, amit a részt vevő polgárok is hason
lóképp értékeltek.

A vitában először Uhrin Attila, a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi szervezetének
nevében kért szót és fölolvasta az SZDSZ
nyilatkozatát Gyoma és Endrőd viszonyáról:
"Új, demokratikus rendszerünk törvényei

minden állampolgár, szervezet és lakóközös
ség számára biztosítják a szabad, önálló élet
hez való jogot. Ezért azt ajánljuk, hogy End
rőd lakossága népszavazás útján döntsön ar
ról, együtt akar-e élni a továbbiakban is Gyo
mával. Ezen akaratnyilvánítást sem pénz
ügyi-gazdasági, sem politikai ráhatással nem
szabad befolyásolni. E kérdésben elvünk,
hogy minden ember és közösség szabadon
döntsön saját sorsáról. A részletekbe menő vi
ták az endrődi közös akarat kinyilvánítása
elŐlE értelmetlenek, és az eredményt befolyá-

. solhatják. A két település szétválását, vagy
további együttmaradását eldöntő népszava
zást mielőbb meg kell tartani. Annak eredmé

nye mindenkire kötele
ző érvényű és továb
bi áskálódásnak, han
gulatkeltésnek helye
nincs ..

Tulaj donképpen
már ekkor be lehetett
volna fejezni a tanács
kozást, hiszen mint az
ezt követő több mint
kétórás, személyeske
déstő! sem mentes
vita során kiderült,
a jelenlévők többsége
a népszavazást tart
ja egyedüli megol
dásnak.

Néhány gondolat
a hozzászólásokból:

Gyuricza Zoltánné:
- A tanács által kia
dott írásos anyag szá
momra nem elég ért
hető, az a kérésem,
hogy minden endrődi

és gyomai adatot téte
lesen mutassanak ki.
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Jenei Bálint: - A tanács vezetése nem vál
lalkozik arra, bogy mindenről részletes ki
mutatást készítsen. Minden évben lehetőség

van arra, hogy különböző fórumokon beszá
moljunk a lakosságnak. Úgy gondolom,
hogy akit érdekeltek az adatok, azok min
denről tudomást szerezhettek. Aki nem hiszi
a számok valódiságát, az ne higgye ...

Dr. Kovács Béla: - A két település egyesí
tése nem a demokrácia szellemében történt.
Tény, hogy az endrődieket sérelem érte, de
azt még senki sem tudja, hogy egy esetleges
szétválás után jobb lesz-e a helyzet ...

Babos József: - Jenei Bálint felvette laká
sépítéséhez a 370 ezer forintot, ám a tanácsi
szolgálati lakásból még most sem költözött
ki ...

Jenei Bálint: - A kapott lakásvásárlási hitel
a jogszabályoknak megfelelően történt
- akiköltözési határidőm június 30.

Szabó Ferenc: - Ha szétváIna a két telepü
lés, akkor még egy tanácsi apparátust létre
kellene hozni, ami pedig már pazarlás.

Ricsei Balázs: - A folyamatban lévő rend
szerváltozás újszerü intézményeket is hoz.
A tanácsrendszer változásával új szervezet és
új feladatok várhatók. Nem kellene sietni,
várni kellene addig, amíg ezek a dolgok ren
deződnek. Korai lenne a helyhatósági válasz
tások előtt szavazni a szétválásró!.

Sipos Tas Töhötöm: - Az endrődi lakosság
jogos sérelmeit orvosoini kell. Éppen ezért
a mai fórumnak azt kell eldönteni, hogy le
gyen-e népszavazás, vagy sem.

Gellai József: - Szétválás esetén Gyoma
valószínűleg város marad, Endrőd azonban
nagyközség lesz. Én azt szeretném, ha az
unokám Gyomaendrőd városban nőne fö!.
Endrőd fejlődése a szétválás után lelassul,
Gyomáé viszont meggyorsul. Ezért minden
ki jól gondolja meg, hogyan szavaz.

Márton Gábor: - Ha a két település kultu-
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rális lehetőségeit összehasonlítanánk, akkor
a mérleg nyelve mindenféleképpen Gyoma
felé billenne. Kifogásolom, hogy Endrődön

valamennyi orvosi szolgálati lakást eladtak.
Csorba Csaba: - Endrődön három orvosi

szolgálati lakást adtunk el, egyrészt azért,
mert az épületek állaga annyira leromlott,
hogy felújításuk költséges lett volna, más
részt így sikerült az orvosokat Gyomaendrő
dön tartani.

Jakab Józsefné: - Minél előbb népszava
zást kell tartani, végre tegyünk pontot az ügy
végére.

Dávid István: - Meg kell szavaztatni az
endrődieket és döntsön a többség akarata.
Bízom abban, hogy az endrődiek jól fognak
dönteni és kézbe vehetik saját sorsuk irányí
tását.

Braun Mihály: - Csak az új önigazgatási
törvény megjelenése után kellene dönteni
a népszavazásról.

Hanyecz Margit: - Én azt szeretném, ha
a két település együtt maradna és Endrődöt

jobban fejlesztenék.
Kolohné Kulik tva: - Szerettem volna, ha

tőbb fiatal jÖ!l el erre a fórumra. Úgy vélem,
hogy a sérelmek orvoslásához nem a szétvá
lás a megoldás, hanem a helyhatósági válasz
tások során megfelelő endrődi vezetők meg
választása.

Deme Zoltán, országgyülési képviselő:

- Meggyőződésem, hogy a tanács vezetése
ebben a helyzetben nem fogja ellenezni
a népszavazás megrendezését.

Dr. Hunya Miklós, vb-titkár: - A tanács
testület népi, vagy valamely szervezet kezde
ményezésére írhat ki népszavazást. A népi
kezdeményezéshez a lakosság l százaléká
nak aláírása szükséges. Ez 62 aláírást jelent.
Amennyiben a május 23-i tanácsülés a nép
szavazást kiírja, úgy annak időpontja várha
tóan június 17-e vagy 24-e lehet.

Kiszely István: - Ha Endrőd annak idején
nem egyesül Gyomával, akkor Endrőd már
előbbre tartana.

Mint arról lapunk előző számában
már beszámoltunk, a Győzelem Ter
melőszövetkezetfebruári küldöttgyű
lése nem hagyta jóvá a tsz első három
vezetőjének járó prémium kifizeté
sét. Az érintettek, mint azt Gellai Im
re tsz-elnök elmondta, a bíróságnál
érdeklődtek, s kiderült, hogy formai
hiba történt. Nem kellett volna ezt
a kérdést a küldöttgyúléssel megsza
vaztatni, hiszen ha a vezetők a prémi
umfeltételeknek eleget tettek, úgy
a prémium is jár. így a három vezető

összesen bruttó 360 ezer forintot vett
fel a szövetkezet pénztárából.

Május l8-án, pénteken újabb kül
döttgyűlést tartottak a Győzelemben.
Kiderült, hogy a küldöttek továbbra
is fenntartják eredeti álláspontjukat,
miszerint nem jár prémium a tsz há
rom vezetőjének. Értesüléseink sze
rint, ha nem fordulnak bírósághoz,

Cellai Málé: - Megítélésem szerint a szét
válás hangadóit a Budapesten működő End
rődiekBaráti Körében kell keresni. Ha még
is népszavazásra kerülne sor, akkor nem
a 60--70 éves embereknek, hanem a fiatalok
nak kellene dönteni.

Kun Lászlóné: - Remélhetőleg a helyható
sági választások előtt tisztázódik Endrőd és
Gyoma viszonya. ...

Május 21-én a Szabad Derr:okraták Szö
vetségének helyi szervezete kezdeményezte
a tanácsnál a népszavazás 30 napon belüli ki
írását a két település szétválása vagy együtt
maradása ügyében.

Ugyanezen a napon Kiszely István a Ma
gyar Néppárt helyi képviselője is levelet jut
tatott el a tanácshoz, mely szerint a népszava
zás kiírását csak "a közeljövőbenmegjelenő

úgy a felvett prémiumot vissza kell fi
zetni, ám ha bíróság dönt a kérdés
ben, akkor valószínűleg megtarthat
ják az összeget.

Egyébként Gellai Imre már koráb
ban bejelentette, hogy 1991. március
l-jével korkedvezményes nyugdíjba
kíván vonulni. A küldöttgyűlés úgy
döntött, hogy egy jó fél évvel korább
ra hozza a vezetőségválasztó közgyű

lést, melyet így augusztus 24-ére tűz

tek ki. Gellai Imre (56 éves) tsz-elnök
úgy értékelte, hogy a tagság bizalma
megingott a vezetésben, s ezért in
kább távozik. Ám továbbra is aktívan
dolgozik, hiszen ő a Hungarodaunen
Tollfelvásárló és Értékesítő Kft. ügy
vezető igazgatója.

Gellai Imre nem kívánt nyilatkozni
a történtekről. Azt viszont megtud
tuk, hogy a felvett prémiumot vissza
fizette ...
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önkormányzati törvény jogerőre emelkedése
után tartják szükségesnek." Tehát a helyha
tósági választások után. E levél azonban nem
minősül helyi népszavazás kezdeményezésé
nek. Május 23-án az MDF helyi szervezete is
levelet írt a tanácshoz, melyben kérik, hogy
a népszavazás kérdésében foglaljanak állást
a tanácsülésben.

Az ülésen azonban nem jelent meg a ta
nácstagok kétharmada, így a kérdés felett
nem nyitottak vitát. Május 29-re rendkívüli
tanácsülést hivtak össze, ahol a népszavazás
kérdéséről döntenek a tanácstagok.

A május 29-i rendkívüli tanácsülésen
történtekről és a két település szétválá
sának lehetőségeiről és következmé
nyeiről, valamint a népszavazással kap
csolatos tudnivalókról a Gyomaendrődi

Híradó június ll·én megjelenő külön-
számából értesüJhetnek.

CSATORNAKOTRÁS
Értesítjük városunk lakosságát, hogy

a Gyomaendrődi Városi Tanács által vásárolt
Kisköre-7000 típusú géppel megkezdtük
a város csapadékcsatornáinak tisztítását ,
kotrását. A városfejlesztési iroda dolgozói
meghatározott mélységre, megfelelő esésse!
alakítják ki a csatorna szelvényét.

A közterületi átereszeket szükség esetén
kicseréljük, de az ingatlanok megközelítésé
re szolgáló átereszek karbantartása az ingat
lantulajdonosok feladata. Dolgozóink így
a "magán" átereszek között rendezik a csa
tornát.

Amennyiben a lakó megrendeli irodánk
nál az áteresze bontását és megfelelő kiépíté
sét, úgy a kivitelezésre váUalkozunk. 3000,
Ft+ AtA költségért 4 m-es szakasz kiépítését
tudjuk elvégezni.

A magán átereszekkel kapcsolatos észre
vételeinket (nem megfelelő szint vagy átmé
rő) a műszaki osztállyal írásban közöljük,
akik szükség esetén határozatban szólítják
fel a tulajdonosokat az átereszek cseréjére.

Kéljük a város közössége számára fontos
feladatunk elvégzésével kapcsolatos keUe
metlenségek türelmes elviselését és mun
kánk megértő támogatását.

Tamási Józsefné
irodavezeló

APRÓH'IRDETÉS

Gyoroaendr6döD négyszobás családi ház gázfútéssel,
szennyvfzvezetékkel ellátva elad6. Lakótelepi lakást beszá

mitok.lOrd.: Gyomaendród, Hantoskeni út VI.

A Körösi Állami Gazdaság
eladja aGyomaendród,

Kossuth út 20. szám alatti

kertes,
200 négyzetméter alapterületű

lakóépületét,
amelléképülettel együtt

Érd.: aKórösiAI/ami Gazdaság
igazgatójánái lehet

Tel.: 67131-472
Cim: Gyomaendrőd, Kossuth u.18.
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A két tanácselnök egy véleményen
Részletek Endrőd Nagyközségi Tanács 1981. május 29-i és Gyoma Nagy
községi Tanács 1981. május 21-i ülésén elhangzott előadói beszédekből

E rendezvényeken a megjelenés az alábbiak szerint alakult:

Az egyesülés elso éve

falu, tanács- össze- válasz- meg-
ill. tagi sen tói név- jelenés

réteg- beszá- jegyzékbe aránya
gyűlésen mo!ókon felvették

Gyoma 4696 1650 6346 7719 82%
Endrőd 3516 3516 5603 63%
Együtt 8212 1650 9852 13322 74%

Szilágyi Imre endrődi tanácselnök:
"Gyoma és Endrőd településpár földrajzi

helyzete, gazdasági adottsága a települések
közötti együttműködést- a lakosság jobb és
szélesebb körű ellátása érdekében - folytatni
kell. A településpár több évtizedes gazdasá
gi; kommunális, szociális, kulturális téren
való együttműködésének eredményei mind
annyiunk előtt ismeretesek.

A szellemi és anyagi erők jobb kihasználá
sa érdekében mind a gazdasági, mind a lakos
sági ellátási szférában, az együttműködések

révén több integrációs folyamat is létrejött.
1953-ban egyesültek a Háziipari Szövetkeze
tek, 1960-ban a Cipész Ipari Szövetkezetek,
míg 1963-ban az Építőipari Szövetkezetek.

A tanácsok a lakossági alapellátás javítása
érdekében hozták létre aszülőotthont,

a mentőállomást, a szemorvosi szakrende
lést, a vízművet, amely már 1964 tavaszára
Endródre is eljuttatta az ivóvizet.

A termelőerők fejlődése és területi kon
centrálódása, valamint a népességnek a tele
pülésekkel szemben támasztott sokrétű kö
vetelménye egyre jobban vetette fel a telepü
lések fejlesztésének tudatos és tervszecúbb
alakítását. "

Farkas Sándor gyomai tanácselnök:
"Gyoma-Endrőd településpár az

100711971. (III. 16.) számú Kormányhatáro
zatban "Részleges Középfokú Központ" be
sorolást kapott. Azóta igyekezett eleget ten
ni a funkcióból eredő munkahelyi, igazgatási
és kulturális feladatainak. Tekintettel arra,
hogy mindkét település lakóinak sorsa meg
közelítően azonos volt, így számtalan terüle
ten közös összefogással igyekeztek a felme
rült nehézségeken úrrá lenni.

A járás megszúnése után egyértelművé

vált, hogy a további fejlődés legcélraveze
tőbb útja az egyesülésben és később a város
sá fejlesztésben rejlik. Ebben a szellemben
vált mind szorosabbá és céltudatosabbá a te
lepüléspár vezető testületeinek együttműkö

dése is ... n

Szilágyi Imre:
Gyoma-Endrőd általános rendezési tervét

mindkét nagyközség pártbizottsága és taná
csa együttes üléseken vitatta meg és hagyta
jóvá. Ennek alapján folyt és folyik ma is a tu
datos, együttes településfejlesztési munka,
mely a lakosság igényeinek kielégítésében
további eredményeket produkál.

A két település urbanizációs célkitűzései

nek megvalósítását bizonyítja a közös Víz- és
Csatornamú társulás tevékenysége, a meg
épült több száz többszintes OTP-öröklakás,
mely sok száz endrődi, gyomai csaltdnak biz
tosít korszerű lakáslehetőséget ...

Egyesült a két ÁFÉSZ, az Endrődi Taka
rékszövetkezet Gyomára is kiterjesztette
működési területét, összevontuk a két ta
nácsnál működő Építő és Karbantartó üze
meket.

Az eddig vázolt tények alapján is meg
állapítható, hogy a két nagyközség együtte
sen látja el a két településre kiterjedően

a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészség
ügyi, művelődésügyi, kommunális feladatok
számos funkcióit, együttesen pedig részleges
középfokú központi szerepkört lát el a tele
pülés ..."

Farkas Sándor:
"Tekintettel arra, hogy az egyesítés mind

két nagyközség életében alapvető jelentősé

gű kérdés, ezért a lakosság véleményének
megismerése érdekében falugyűléseket (ré
teggyúléseket) tartottunk, illetve tanácstagi
beszámolókon kértük ki a lakosság vélemé
nyét.

"Egy év telt el azóta, hogy Gyoma és End
rőd lakosságának szinte egyöntetű akaratát
kifejezve, a Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak döntése alapján az egybeolvadt két Ta
nács kimondta az egyesülést és megválasztot
ta Gyomaendrőd Tanácsa bizottságait .és
tisztségviselőit.

Történelmi döntés volt ez, meghatározó
a két nagymúltú település jövőbeni fejlődé

sében. Magában hordozza a várossá fejlődés

felgyorsításának lehetóségét, de követelmé
nyét is.

Az elózóekből következik, hogy az egye
sült Tanácsra és bizottságaira, valamint tiszt
ségviselőire nagy feladatot és felelősséget ró
a jövő céltudatos építése, a jelen problémái
nak megoldása.

A feladatok fő iránya adott volt, hiszen
mindkét község elkészítette VI. ötéves ter
vét, elkezdte annak végrehajtását. A tervek
eggyéforrasztása sem jelentett nagy felada
tot, hiszen azok egyeztetve, összehangolva
készültek, számbavéve a közös érdekeket és
a józan ész diktálta egyesülés várható bekö
vetkezését.

A feladat végrehajtásához a Tanács testü
leteinek és bizottságainak, valamint szak
igazgatási szervének munkájához jó alapot
biztosított az egyesülés alapos politikai elő

készítése. Ez eredményezte, hogy a lakosság
jelentős része már nemcsak egyetértését, ha
nem türelmetlen akaratát is kifejezte a teljes
eggyéolvadással kapcsolatban.

6

Szilágyi Imre:
"A részfalugyüléseken megjelent választó

polgárok egyetértettek és támogatták a két
nagyközség egyesítésének kezdeményezé
sét. Endrődön 22 felszólaló volt, 4 fő tartóz
kodott véleményének nyilvánításától. (Gyo
mán 350 felszólaló volt, és 5 fő ellenezte az
egyesítést.) ... "

Farkas Sándor:
"A két nagyközség közigazgatási területe

széles fronton kapcsolódik; gazdasági, kultu
rális, kereskedelmi, egészségügyi,
állategészségügyi és ellátási vonatkozásainak
összefonódottsága ugyancsak a jelenlegi
igazgatási forma megváltoztatásának, a két
nagyközség egyesítésének sds'(ninj mutat ... "

M.L.

Mozgalmas volt Gyomaendrődön az 1982
es év, hiszen alig kezdődött el, sor került
a községi Pártbizottságot megválasztó párt
értekezletre, majd következtek a tanácstagi
beszámolók, a KIS2-bizottság megválasztá
sa, az április 4-i falugyúlés, a Hazafias Nép
front egybeolvadása, az Önkéntes Tűzoltó

Szervezet egyesülése és számos más es~

mény.
Az eltelt év során örömmel és köszönettel

tapasztalhattuk, hogy alakosság bizalom
mal, előítélet nélkül fogadta el az új testüle
teket és vezetőket.

Bizalmát tükrözte, hogyatanácstagi be
számolókon megnőtt az aktivitás, a javasla
tok és észrevételek száma, de ritkán előfor

dult elfogult türelmetlenség.
A tanácsüléseken, a vb-üléseken nyílt,

ő~zinte és tárgyilagos légkör alakult ki, ami
fokozta az aktivitást.

Az 5 fös kirendeltség létrehozásának he
Iyességét az élet bebizonyította. Munkájuk
kal jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
endrődi rész lakossága nem érezte komo
lyabban a központi tanácsháza távolabbra
kerülését ..."

Gyomaendrőd, 1982. december 3I.
Szakál József Jenei Bálint
pb-titkár tanácselnök

(Megjelent a Gyomaendrődi Híradó 1982.
decemberi számában)
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A Geinger-szaltó ósbemutatója Gvomaendródön
,.

Atadták a városi sportcsarnokot
A miniszterhelyettes 200 ezret ígért

Március 30-án a Városi Sportcsarnok átadása alkalmával
nagy megtiszteltetés érte városunkat. Tibor Tamás, az Orszá
gos Sporthivatal elnöke, miniszterhelyettes avatóbeszéde
után 200 ezer forintot ajánlott fel csarnokunk további fejlesz
téséhez. A miniszterhelyettes úr beszéde után a magyar tor
nászválogatott tagj ainak bemutatój a következett. Guczogi
György háromszoros Európa-bajnokot tulajdonképpen tisz
teletbeli gyomaiként is üdvözölhettük, hiszen szabadidejében
rendszeresen jár Gyomaendrődrehorgászni, pihenni. Töb
bek között ezért is fogadta el a gyomaendrődi meghívást és
a közönség előtt bemutatta a híres és számára oly eredményes
lólengés gyakorlatát. Persze ne felejtsük el, hogy eredményei
között kiemelkedik a világbajnoki második helyezés, amely
egyedülálló a magyar tornasportban.

Eredményei alapján Guczogi mögött nem sokkal marad el
6nodi Henrietta, a békéscsabai Előre Spartacus 16 éves ver
senyzője, aki felemás korláton szintén Európa legjobbja volt.
Gyakorlatának sikerét jelentette a megnyitón részt vevő több
mint hatszáz fős közönség tapsa.

Részt vett a bemutatón, s bemutatta gyakorlatait Fajkusz
Csaba (Újpesti Dózsa) a Győrből Budapestre került rendkí
vüli tehetségű fiatalember, aki a tornász világbajnokságon
negyedik helyezést elért csapat tagja. Sőt Szöulban a magyar
férfiválogatott egyik erőssége volt.

Takács Gyula (Budapesti Honvéd) ifjúsági Európa-bajno
kunk gyűrún mutatta be a ritkán látható tripla szaltót, melyet
a közönség örömére hibátlanul meg is ismételt.

Szintén felejthetetlen élményt nyújtott gyakorlatával Csol
lányi Szilveszter (Újpesti Dózsa) tornász, aki több jeles nem
zetközi verseny győztese. Külön élményt jelentett a két
Rezács tornabemutatója. Mesterfokú bajnoki címük mellett
a nyújtón bemutatott páros gyakorlatuk méltán aratott vas
tapsot. Zoltán gyakorlatában különleges mutatvány is szere-

Ónodi Henrietta
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Farkas Árpád

pelt: a Geinger-szaltó másfél csavarral. Gyomaendrődön ezt
az ősbemutatót csodálhatta meg a közönség, hiszen ezt a szal
tót a világon még senki sem tudta bemutatni. Tulajdonképpen
méltó hely volt Gyomaendrőd erre az ősbemutatóra, hiszen
a Rezács testvérek gyermákoruk óta Gyomán készülnek
a versenyekre Varga Lajos olimpikon irányításával, aki mel
lesleg városunk szülötte.

Az említettek mellett több első osztályú versenyző is szóra
koztatta a nézőket, sőt a békéscsabai Előre Spartacus után
pótlás korú kislányai Izsó Gábor szakosztály igazgató jóvoltá
ból szintén hozzájárultak a sikeres rendezvényhez. A műsor

ezt követően a dévaványai Medosz utánpótláskoTÚ birkózói
nak, a békési SE bokszolóinak, valamint a nagy sikert arató
gyomaendrődikaratésok bemutatójával.

Délután a kosárlabda-mérkőzésen a budapest válogatott
mérte össze tudását a Szarvasi Főiskola Spartacus NB-I-es
kosaras lányaival. Számos magyar válogatott is pályára lépett,
köztük a 267-szeres válogatott Winter is.

A rendezvény sikeréhez mindenki igazi sportemberhez
méltóan járult hozzá, s ez a mai nehéz pénzügyi viszonyok
között példa nélküli eset. A megnyitó ünnepséget megtisz
telte jelenlétével, többek között Varjú Vilmos Európa-baj
nok, olimpiai bronzérmes volt súlylökőnk és dr. Kertész
Tibor, a Magyar Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszéké- .
nek vezetoje. A sikeres rendezvény érdekében sokat dolgozó
helyi sportemberek nevét szerénységboi nem sorolom.
Köszönjük tevékenységüket.

Erőt, egészséget!
Halász István

városispor~elügyelő
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"A népfrontot átvitték az intenzív osztályról az elfekvőbe ... "

Szabó /ncénét nyugdíjba akarták küldeni

1989. NOVEMBER

November 16-án rendezték meg
a Hazafias Népfront gyomaendrődi te
rületi ülését, melyen dr. Herjeczky Já
nos, a HNF megyei elnöke ismertette
a népfront jövőjérev·onatkozó terveket.
Az ülés előtt kérdeztük meg Hunya
Eleket, a HNF gyomaendrődi bizott
ságának leköszönő elnökét, akinek a
kongresszusig szólt a mandátuma, és
Szabó incénét, titkárt, a népfront jövő
jéről.

Hunya Elek: Úgy fogalmazhatok,
hogya beteg népfrontmozgalom kike
rült az intenzív osztályról az elfekvőbe.

A pártok születésénél jelen volt a nép
front. Ma már a pártok elindultak útju
kon, önállóak és az állampolgároknak
lehetőségük is van, hogy valamelyik
pártban megtalálják a politizálás lehető

ségét. A pártonkívüli többség pedig
munka után fáradt, s nem érdekli őket

a politika. Véleményem szerint tehát
a HNF-re, a KISZ-re, s ezek fizetett ap
parátusára nincs szükség. Amennyiben
azonban a csendes többség akarja, ak-

kor társadalmi munkában el lehetne lát
ni a helyi HNF képviseletét, s ügyei
nek intézését. Egy ügyintéző bőven

elég, a népfront épülete pedig marad
jon közösségi ház, a pártok rendezvé
nyeinek színhelye. Ám hangsúlyozom,
csak akkor, ha pártonkívüliek így
akarják ...

Szabó Incéné: Örülök, hogyapártok
születésénél, a bö!csőjüknél ott lehet
tünk. Ám szeretnénk, ha a közeljövő

ben a városi népfrontbizottságok párt
szerűen működő, szervezett tagsággal
rendelkező, bejegyzett szervezetekként
működnének. Legalább annyi jogunk
legyen a választásokon, mint más pár
toknak. Viszont ha valamelyik párt szá
munkra is szimpatikus jelöltet állítana,
akkor melléjük állunk és támogatj uk
őket. A népfrontnak már politikai gya
korlata, rálátása van a dolgokra és jó
lenne, ha szervezetünk őrködne a vá
lasztások rendje felett. A népfrontmoz
galmat gyakran érte az a vád, hogy az
MSZMP kiszolgálója volt. Kérdem én,

hogy negyven évig ki, s mely szervezet
nem a pártot szolgálta? Mindenesetre
mi túlzásokba sosem estünk, s elégedet
lenségünket minden testületi ülésen
szóvá tettük, s ezeket az információkat
elküldtük a helyi pártszervezetnek és
a megyei népfrontbizottságnak is. Visz
szajelzést egyetlen egy alkalommal sem
kaptunk. 1990. február B-án nyugdíjba
megyek. Meg kell jegyeznem, hogy
több mint egy évvel ezelőtt a népfront
megyei titkárhelyettese nyugdíjba akart
küldeni. Kellett a hely ugyanis az
MSZMP gyomaendrődi bizottsága
egyik munkatársa számára. A HNF or
szágos vezetésével történt megbeszélés
alapján végül is maradtam. Szándékom
szerint mindig szolgálni kívánom a nép
frontmozgalmat, s ha a népfront ladikja
netalán elmerülne, akkor én is együtt
megyek vele a víz alá. A népfrontmoz
galmat eddig is hittel szolgáltam, és
nemcsak főállásban, hanem társadalmi
munkásként is szolgálni kívánom az em
berek és a közösség érdekében ...

Az MSZP egy párt atöbbi közt ...
1989. november 14-én megalakult

a Magyar Szocialista Párt Gyomaendrő
di Szervezete.

A taggyúlés Dankó Mihály személyé
beo titkárt, Fekete László, dr. Hunya
Béla és Babos László személyében párt
szervező bizottságot, Katona Lajos, Ba
logh Tamás és dr. Kovács Béla szemé
lyében választási bizottságot választott.

A pártszervezet elhatározta, hogy
hétfőn, szerdán és pénteken 16 órától
a pártszékház nyitva tart, fogadja a párt
tagokat és pártonkívülieket, mindazo
kat, akik az MSZP iránt érdeklődnek,

politikájával szimpatizáinak.
Sorainkba várjuk mindazokat, akik

a demokratikus szocializmus megterem
téséért tevékenykedni akarnak. Azo
kat, akik a köztársasági államformát
a demokratikus jogálIam ismérvei által
kívánják tartalommal megtölteni, akik
békés átmenetet akarnak, akik készek
együttműködni minden demokratikus
erővel - beleértve az ellenzéket is
- a társadalom gyökeres, alapokig ható
átalakításában. Ebben az állampárti irá
nyítási rendszer felszámolása csak az el
ső és a könnyebb lépés volt. A nehezebb
feladat csak ezután jön és ehhez kell
a nemzeti összefogás valójában. Ez pe
dig a gazdaság dinamizálása. Hazánk
történelmi esélyt kapott az európai fel
zárkózáshoz, a társadalmi, gazdasági le-

maradásunk ledolgozásához. Ha képes
a nemzet iránt érzett felelősség alapján
provincionális, szűk pártérdekeket fél
retéve a létező politikai sokszínűség el
lenére is összefogni a gazdaságifelemel
kedés érdekében. Ha a politikai szerve
zetek önmérsékletét tanúsítva felisme
rik, hogy nem a hatalom megszerzése az
elsődleges cél és nem ennek kell aláren
delni mindent, hanem a gazdasági pan
gás felszámolására. Nem lehet kalandor
politikai döntésekkel a gazdasági össze
omlás felé taszítani az országot. Aki
a mezőgazdasági nagyüzemek, állami
vállalatok helyzetének megfontolatlan
változtatására törekszik, annak tudnia
kell, hogy a nép élelmiszerellátását,
mindeddig nyereséges export árualapját
és milliók létfeltételeit közvetlenül be
folyásoló problémarendszerhez nyúl,
melyben többé nincs helye a bizonyta
lan kimenetelű kísérleteknek, és az erő

szaknak. Minden ezutáni magyarorszá
gi fejlődés a társadalmi békét feltételez
ve csak szerves fejlődés eredményeként
jöhet létre.

Nemrég azzal vádoltak minket a helyi
ellenzéki pártok, hogy megosztásra tö
rekszünk. Mi azt mondjuk, hogy velük
demokratikus együttműködésreés nem
megosztásra törekszünk. De nem tud
juk elhallgatni, hogy nem értünk egyet
azzal a politikai magatartással, amelyet

8

szűk pártérdekek érvényesítése, poli
tikai megállapodások felrúgása jelle
mez. Ez nemcsak etikátlan politikai ma
gatartás, de az állampolgárok félreveze
tése is.

Márpedig a november 26-i népszava
zás kierőszakolása (alig több mint 50%
os aláírási hitelességgel!) az SZDSZ ré
széről és az ahhoz való csatlakozás más
pártok részéről, ilyen magatartás. Ki
más ossza meg az ellenzéki pártokat, ha
nem önmaguk?

Felelős politikai magatartást várunk
tehát minden politikai erőtől. Mi, az
MSZP tagjai tudjuk, hogya mi pártunk
egy párt a többi között. Nem állampárt
többé, nem törekszik kizárólagos ura
lomra és nem birtokolja a bölcsek kö
vét. Tudjuk, hogy rajtunk kívül van más
felkészült, felelős, az állampolgárok bi
zalmát élvező politikai erő is környeze
tünkben. Ezt azonbao még sok vonat
kozásban bizonyítani kell ezeknek az
erőknek. Az ezután következőválasztá
sok jó alkalmat nyújtanak ehhez.

Mi bízunk abban, hogy a józan töme
gek nem támogatják a harsány szélsősé

geket.
Bizalmat építeni nagyságrenddel ne

hezebb, mint ellentétet szítani, de sok
kal messzebbre vezet. Arról nem is be
szélve, hogy tisztességesebb.

Dankó Mihály
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Dr. Iványi és az adósság
marad, de mi lesz a tsz-szel?

megmondták nekik, hogy mit
kell tenniük, ehhez szoktak,
mindenféle változást gyana
kodva fogadnak. Különben is,
a 170 aktív dolgozón kívül 250
nyugdíjasunk van, rájuk alig
ha számíthatunk a vállalko
zásoknál.

Egyszóval 1991 az újabb
várakozás éve lesz a mezőgaz

daságban. Már szinte biztos
ra vehető, hogy a par
lamentben nem születik a ta
vaszon döntés földügyben. Pe
dig úgy kellenének a
törvények, mint egy falat ke
nyér. A termelőszövetkeze

tekre külön kellene törvényt
alkotni. Ezután jöhet az át
alakulás.

- Úgy hallottam, hogy az el
nök úr is elpályázik a tsz-től.

Lelép a süllyedő hajóról?
- Valóban. felkértek arra.

hogy pályázzam meg a mező

gazdasági szakmunkásképző

és szakközépiskola igazgatói

állását. Kacérkodtam a gon
dolattal, végül úgy határoz

tam, hogy maradok, nem

hagyom cserben a tsz-tago

kat.
- Ne haragudjon, ez felet

tébb bizonytalanjövőtsejtet.

- Nem félek a jövőtől. A le
dolgozott évek után részese

désem van a tsz-ből, a

szüleimnek is volt 11 hold

földjük, ezt én öröklöm. A ta

gok bíznak bennem, majd ki

derül, hogyjól döntöttem-e.
S. S.

rülnéznek, de az öreg nem tá
gít. Föld kell a parasztnak,
hangoztatja, és szidja a fide
szeseket. ,,Mit dumálnak ezek
a taknyosok, nem lesz mit en
niök, ha mi nem túrjuk a fól
det."

A Lenin központjában dr.
Iványi Lajos, a tsz elnöke nem
valami vidám. Azt mondja:
nemsokára meg kell válniuk
Lenin elvtárstól, hiszen ilyen
formában már aligha életké
pes a gazdaság. Most fejeződ

tek be a munkahelyi
tanácskozások, ahol egyértel
műen állást foglalt a tagság.
Túlélni ezt az esztendőt!

Szántani, vetni, aratni kell, és
megállítani az eladósodást.
Az elmúlt évben 9 millió forint
veszteséggel zártak, a legna
gyobb bajuk azonban a fize
tésképtelenség. A szövetkezet
teljes vagyona
170 millió, az
adósság pedig
70 milliót tesz
ki. Ez még ak
kor is riasztó.
ha tudják: eb
ből 25 millió fo
rint vJssza
fizetése 3-4 év
múlva esedé
kes. De mi lesz
itt egy eszten
dő múlva. Va
lószínűleg el
kell adniuk a
gépeket, épüle
teket, eszkö
zöket. Igen ám.
de akkor mivel
művelik meg a
fóldet? Ördögi
kör. Mindene
setre egyik
napról a má
sikraélnek.
Munkabérre
még kapnak
hitelt, ugyan
akkor képtele
nek fizetni a
társadalombiztosítási Járulé
koto Árulják a húst, a tejet.
Március elsejétől áruba bo
csátják az idei termésűbúzát,
kukoricát. Szabad a vásár. Ha
bárki hajlandó az üzletre, ak
kor bankkamattal csökken
tett értéken kapja a gabonát.
Az elnök szerint mindez régi
tradíció a tsz-ben, de most kü
lönösenjóljön.

- Ötezer hektáron gazdál
kodunk - mondja Iványi La
jos. - Ebből 1200 hektár a
személyi, ugyancsak 1200
hektár a szövetkezeti és 2600
hektár állami tulajdonú fóld.
Eddig viszont még csak 11
hektárt vittek ki a tagok.
Ezek az emberek kiszolgálta
tott helyzetben vannak, nem
mernek vállalkozni. Mindig

már mit kezdeni vele. Utolsó,
kétségheesett erőfeszítéseket

tesznek, hogy mentsék, ami
menthető.

Padlóra került a szocialista
mezőgazdaság,mondja P. Jó
zsef a sarki italboltban. Kor
tyol a sörből, felemeli a
mutatóujját és kijelenti: lesz
még miniszterelnök Torgyán
József. A többiek óvatosan kö-

Hideg szél fúj északról,
csapkod az eső. Sötét fellegek
szállnak a Lenin nevét viselő

termelőszövetkezet felett. A
nagy bolsevik gondolkodó bi
zonyára elhűlne,ha feltámad
na múmia-álmából és
megtudná, hogy befellegzett a
kolhozrendszernek. Késői

utódai küszködnek a régi
örökséggel, de nem tudnak

Nemsokára meg kell
válniuk Lenin
elvtárs nevétől
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* IZ-én az önkormányzati
képviselőtestületel/Ut Auer
György százados, a rend6rörs
parancsnoka számolt be B

rendőrség m6lt évi munkájá
ról. Elmondta, hogy 1990-ben
GyomaendrcSdön 318 bifneset
vált ismertté, s ez 12 százalék
kal haladja meg az e16:ro, 1989.
évit. 1990-ben gyilkosság nem
történt.

,. l 3-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAENDRŐDI FUTBAL-

JÚNIUS

lehetőségeineksegítését. A
találkozó vendége volt Beth
len István országgyűlésikép
viselő, a kormány gazdasági
szakértője. A találkozót a
vártnál kisebb érdeklődéskí
sérte.

* Az önkormányzat 2-án
szándéknyilatkozatot tett,
miszerint a Thennál Invest
részvénytársaság töTZstőke

emeléséhez a gyomaendrlJdi
önkormányzat a gyomai
sportpálya edzőpályájának
területével csatlakozik.

* 16-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAKÖR TÁRSADALMI

EGYESüLET. ÜLÉSüKöN ELFO

GADTÁK AZ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYÁT ÉS MEGVÁ

LASZTOTIÁK AZ ÜGYVIVŐI

TESTÜLE1ET, MELYNEK TAG

JAI DR. ID. KULCSÁR LÁSZLÓ,

JENEI LÁSZLÓ, KÖSZL OTTÓ,

MÉSZÁROS GÁBOR, VASS IG
NÁC.

*Dr. Frank6 Károly pol
gármester a május 21-i fa
11lgyf1lésen - közmeghallga
táson - tájékoztatta a jelen
.lévö polgárokat a város rö
vid távú fejlesztési prog
ramjáról. A tervek szerint
1994-re a gyomaiés endrődi

városrész összeépülne.

ÁPRILIS

utca nevének megváltoz
tatásáról döntött a testület.

I

MÁJUS I

*Betörtek a városházába
5-én éjszaka. Tulajdonkép
pen semmit nem vittek el,
bár az {róasztalok fiókjait,
szekrények zárjait szétver
ték és több iratot szétdobál
tak. A rendőrségi nyomozás
sikertelenül zárult.

* Az Fndrődiek Baráti
Köre 12-i közgyűlésén úgy
döntött, hogy kezdeménye
zik egy gyógyszálló építését
Endrőd határábll!l. Az épít
kezéshez szükséges tőke

összegyüjtéséhez a baráti
kör alapítványt kíván létre
hozni.

* 16-án a bezárt torna
csarnok ügyében Igazság
ügyi mOszaki szakérttH
vizsgálat kezdődöttmeg,
melynek eredményeként
többek közt azt aJánlot
ták, hogya káros Jelensé
gek kiküszöbölését a hő

szigetelés anyagának ki
cserélésével lehet meg
szOntetnl.

MÁRCIUS

rületekbe, mivel az okt. 14-i
választások után több meg
választott képviselő lemon
dott mandátumár61. Az 1.
választókerUletből dr. /(ul
csár László, a 3-asból Kru
chió Lajos - mindketten
SZDSZ támogatással - ke
rültek be a testületbe.

*Egy évvel ezelőtt, 1990.
márc. elején ünnepélyes tor
nabemutatóval nyitoiták
meg a gyomaendrődi toma
csarnokot, amely azt köve
tően néhány hét múlva be
zárta ajtaját. Az építkezés
során elkövetett technológi
ai szabálytalanságok miatt
különböző,egészségre ártal
mas vegyi anyagok szennye
zik a csarnok levegőjét, ami
több mint 1 éve zárva van.

* 7-én a Béke Tsz. 1.
sz. kerületében megala
kult az Agrárszövetség
helyi szervezete.

* Gyoma szülötte, a 74
éves Határ Győző Lon
donban élő {r6 március
IS-én az Országházban vet
te át az irodalmi Kossuth
dfjat.

*-Mi az 1991-es évet úgy
kezdjük el, hogy nem szor
galmazzuk a privatizációt,
hiszen nem vagyunk olyan * A képviselőtestület máj.
pénzügyi és gazdasági hely- 2-i ü/ésén döntöttek a pol
zetben, amely igényeiné a gármesteri hivatal szerve
sürgős privatizációt, úgy zeti rendjének átalak{tásá
véljük, hogy egy jól menő r61. Osztályokat vontak ösz
céget nem szabad bármi sze és csoportok alakultak.
áron privatizálni -nyilatkoz- * Az Újrakezdési Szövet
ta a Szó-Beszédnek március- ség 4-6-áig gazdasági talál
ban Szujó Zoltán, a Hő- kozót szervezett a Katona
technikai és Gépipari Válla- József MűvelődésiKözpont
lat igazgatója. ban. A találkozó céljaként

*A márclus 28-1 önkor- tüztékkiaz 1991-esévüzleti,
mányzatl ülésen tizennégy kereskedelmi, piackutatási
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* 16-án beiktatták Gyoma
endr6d új jegyz6jét, dr. Tfmár
Gyöngyi!.

*AZ ÖNKoRMÁNYZAT 22·1

ÜLÉSÉN NÉMETH GABRIELLA,

GYOMAI SZÁRMAZÁSÚ BUDA

PESTI KÖZGAZDÁSZ ÉS EGY

TATABÁNY*I TÜDŐGY~

GYÁSZ FŐORVOSNŐ, DR JÁSz.

APÁTI LAURA TÁJÉKOZTATTA

A TESTÜLETET A BIOVÁROS

TERVEIRŐL.SZÓBA KERÜLT A

GYÓGYIDEGENFORGALOM

FEJLESZTÉSE, S TÖBBEK. KÖ

ZÖTT EGY, AGYOMAI SPORT·

PÁLYA TERÜLETÉN ÉpíTEN.

DŐ TERMÉSZETGYÓGYÁsz

KLINIKA ÉpíTÉSE IS.

*EgészségiJgyi állapotá
ra hivatkozva lemondott ön
konnányzati testiUeti tagsá
gár61 Vaszk6 Irén, akit a
Honismereti Egyesület
pártlistájáról választottak
meg. A listáról Hornokné
Németh Eszter kerUlt Vasz
k6 helyére.

* JANuÁR ELEJÉN LÉTRE

JÖTI A GYOMAKÖR EGYESÜ

LET t2 TAGÚ SZERVEZÓBI

ZOTISÁGA.

FEBRUÁR

JANUÁR

* A Felsőrészi Olvasókör
11-én kérelemmel fordult a
polgármesteri hivatalhoz,
miszerint a Felszabadulás út
ll.sz. alatti, egykoriFelsőré
szi Olvasókör régi épületét
juttassák vissza a régi tulaj
donosok, ill. örököseinek
tulajdonába.

* A választási bizottság
3-ára időközi választást {rt
ki az 1..és a 3. sz, választóke-



CLUfi, MELYNEK ELNÖKE

KULIK ISlVÁN, HELYETfESE

NAGY ANTAL ÉS üGYVEZETŐ

ALELNÖK VASS IGNÁC LETT.

*17-én az önkormányzati
testület úgy döntött, hogya
Budapesten élő, gyomaiszár
mazású Németh Gabri~l1ától

- aki a biovárossá fejlesztés
ötletét szorgalmazta - min
cenfajta szerződést és meg
bízá§t visszavont.

* A vÁROSI ÖNKORMANY
ZA T 19-ÉN ÚGY DÖNTÖTT,

[{OGY AZ ERZSÉBET LIGET

MELLETTI SPORTPÁLYA EGY

RÉSZÉNEK TERÜLETÉVEL, 15

EZER 531 NÉGYZETMÉTER

REL BESZÁLLA lliERMÁL IN

VEST RT-BE. A 6,2 MILLIÓ

FORINT ÉRTÉKŰ TERÜLETRE

A TERVEK SZERINT 1993. VÉ
GÉRE GYÓGYSZÁLLÓTÉpiTA

RÉSZVÉNYTÁRSAsAG.

*23-án egy kamionnyi se
géJyszállítmány érkezett
Gyomaendrődrea svédor
szági Skövde városból. A se
gély többek között a gyomai
születésű Svédoszágban élő

KruchióEndrénekésbaráta
inak köszönhető.

JÚLIUS

*Az önkormányZat 19-én
kinevezte Borzsák Lajost a
Bethlen Gábor Mezl5gazda
ságiSzakközép- és Szak
munkásképzl5 Iskola igaz
gat6jává. Borzsák azonban
augusztus elsején nem jelent
meg új munkahelyén. ezért az
igazgatóhelyettesre, Szifá
gyiné Katona Editre bfzták
az intézmány vezetését.

*26-án, újabb segélyszál
lítmány érkezett Svédor
szágból. Kétszer annyi
ruhaneműt, hűtőszekrényt

és villanytűzhelyt gyűjtött

össze a svéd Skaraborgs me-

gyei vöröskereszt, mint
amennyit júniús 23-án hoz
tak városunkba.

AUGUSZTUS

*Elsején az ÁFÉSZ 146
kUldötte közUl7 3-an írták
alá azt a nyilatkozatot,
melyben az ÁFÉSZ pénz
Ogyi helyzetére hivatkoz
va kérték egy rendkívOIi
kOldöttgyOlés összehívá
sát. A szövetkezet az év I.
felében 6,5 milliós veszte
séget könyvelhetett el.

* Valuska Lajos, a Gyo
maendrl5di Hfradó jelelős

szerkesztője szeptember 1
jétől nem vállalta tovább az
önkormányzati havilap ké
szftését. hivatkozva arra,
hogy pedagógusi munkája
mellett újabb tanulmá
nyokha kezd. Helyére pályá
zat útján Hajdú László
magyar-népmJJvelés-könyv
tár szakos tanár került.

SZEPTEMBER
*AZ ÁFÉSz 7-IRF.NDKfvűLI

KülDÖTTGYŰlÉSÉN FEL

MENTETTÉK TÖRÖK SÁNDORT

ELNÖKI TISZTSÉGÉBŐL,S A

SZÖVE1KEZET FŐKÖNYVE

LŐJÉT KULCSÁR LÁSZLÓNÉT

NEVEZTÉK KI MEGBíZOTT

ELNÖKNEK.

* 12-éna Gyomaendrődi
Barátság SE futbalcsapata
az olasz Castiglione Del
Pepoll-ban a La Ca- nale
csapatával játszott barát
ságos mérkőzést. Az
olasz egyOttes április 27
én Gyomaendrődön ját
szott meccset a Barát
sággal.

*A KöröSi SütI5- és ÉdeSi
pari Váll. 19-i küldöttgya
lésén úgy határozott, hogy

1992. január elsejével rész
vénytársasággá alakulnak.

*TŐKÉS LÁSZLÓNAGYVÁ

RADI REFORMÁTUS PüSPÖK,

21-ÉN ISTENTISZTELETET

TARTOTT A REFORMÁTUS

TEMPLOMBAN, MAJD FEL

AVATTA BENKE ZOLTÁN

BUDAPESTI SZOBRÁSZMŰ

VÉSZ BETHLEN GÁBOR

MELLSZOBRÁT, AZ ERDÉLYI

FEJEDELEM NEVÉT VISELŐ

MEZŐGAZDASÁGIISKOLA

UDVARÁN.

OKTÓBER

*l-jén átadták a 6120
m2 terUletti Shell Ozem
anyagtöltő állomást. A
Pecten Kft. és a Shell Inte
rag Kft. vállalkozásában a
terUlettel az önkormány
zat ls részt vesz.

* IS-ÉN LEMONDOTT DR

TIMÁR GYÖNGYIJEGYZÓ.

* 24-én az önkormányzat
közmeghallgatást tartott,
ahol a bevezetendő helyi
adótervezetekkel kapcsolat
ban hallgatták meg a lakos
ság véleményét.

NOVEMBER
I

* BÉKÉSI MlHÁLYNÉT, A 2

sz. ÁLTALÁNos ISKOLA IGAZ

GATÓNŐJÉT VEZETŐI MUN

KAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

ALKAI,MATLANNAK íTÉLTE, S

FELMENTETTE IGAZGATÓI

BEOSZTÁSÁBÓL A KÉPVISE

LŐTESTÜLET7·1 ÜLÉSÉN.

*November 13~án töltötte
be 100. életévét Gyomaend
rőd legidősebb polgára
Bartik Mihályné.

*A képviselőtestület nov.
19-ei ülésén 6gy határozott,
hogy a polgármester a 45

ezer forintos bruttó jöve
delmének 50 százalékát (22
500 Ft), a jegyző pedig
ugyancsak bruttó jövedel
mének 25 százalékát kapja
költségtérítésként havonta.

l '
DECEMBER

*A Gyomaendr6d és Vidéke
ÁFÉSZ 18-1 kfildöttgylilésén
többek közt 6gy döntöttek,
bogy jogutód nélktll megszOn
tetik az árész nyomdát, a Pan
ta Print Kft-t. A szövetkezet
több kereskedelmi egységét
bérbe adja, néhányat pedig el
ad.

*AzöOkonnányzati testü
letdecember 19-énaz endrő
di volt tanácsházán, a kiren
deltségen tartotta meg az
1991-esév utolsó ülését.

~I
A gyomaendrődi !
VIHARSAROK"

" HALÁSZATI
TSZ.

a gyomai
HALBOLTJÁT

1992. március
l-jétől

BÉRBE ADJA
Érdeklődnia

"Viharsarok" Htsz.
központjában

(5500
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 27.)
írásban lehet.
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Az Apeh kéri az ötmilliót

Az elnökre
néha

rákiabálnak,
az utcan

Szellőzőket

építenek a tetőre

A gyomaendrődi tornacsarnok helyreállftásá
val kapcsolatos szakértői vélemények elkészül
tek, s ezek szerint a nyitáshoz meg kell oldani a
csarnok valamint a csarnok tetőterének, megfe
lelő szellőztetését és az álmennyezet légmentes
lezárását. A tetőtér szellőzésére dr. Kakas
lászló éprtésügyi szakértő kilenc szellőzőnyflás

beépftését javasolja a tetőszerkezet gerincére. A
szellőzőnyílások beépftése mintegy 300 ezer fo
rintba kerül.

A további két helyreállítási feladat megoldását,
a kiviteli tervek elkészftését ugyancsak dr. Ka
kas László vállalta. Csorba Csaba jegyző úgy
ftélte meg, hogy az elképzelések szerint a hely
reálIftott tornacsarnokot szeptemberben nyitnák
meg.

,
Uj szövetkezet a Viharsarokból

Új szövetkezetet hozott létre április 1O-én Kö
rösi Halász Szövetkezet néven a Viharsarok
Halászati Termelőszövetkezet 49 dolgozója. Az
új szövetkezetnek tagja jogi személyként a Vihar
sarok HTSz ls. A Körösi természetes vfzi halá
szatra alakult, foglalkozik emellett tógazdasági
haltenyésztéssel, halfeldolgozással, és értékesf
téssel is.

A Viharsarok Halászati Termelőszövetkezet
január 8-án jelentett öncsődöt, s dr. Csoma An
tal elnöktőlmegtudtuk, hogy amennyiben a tsz ki
egyezik a hitelezőkkel, akkor a vagyonnevesftés
során üzletrészhez jutott tagok belépnek az új
szövetkezetbe. Amennyiben a hitelezőkkel nem
sikerül megegyeznie a termelőszövetkezetnek, s
felszámolásra kerül' sor, akkor a reorganlzációs
hlte.1 segftségével az új szövetkezet megvásárol
ja a halastavakat és a halfeldolgozót, és fgy tu
lajdonképpen minden munka és a termelés
akadály nélkül tovább folyhat. Az új szövetkezet
a tervek szerint 50-100 fős gazdaságot múköd
·tetne egy vezetőmenedzserrel és két adminiszt
rátorral.

H.E.

kesítik és a gyomaendrődi

nyaralót is árulják, 8-10mil
!ió forintért. A vagyonnevesí
tésen dolgoznak. hogya
dolgozók megkaphassák üz
letrészüket. De sok még a nyi
toU kérdés és semmi sem
biztos.

Némileg belefáradtam a
szélmalomharcba. mert az
emberek a jelen helyzetből

adódóan nem kis feszültség
alatt élnek, s ez olykor-olykor
agresszivitásba is átcsap. S ezt
megfelelőenkezelni nem egy
szeru dolog. Én sem tudom,
hogy mit hoz a holnap. Oe
mint a szövetkezet tagja. fel
tételezhetően jót akarok a
szövetkezetnek. Mindeneset
re a felszámolással kapcsola
tos gondok igencsak kikezdik
az ember idegeit. Három év
vel ezelőtt 51 millió forintos
hitellel vettem át a céget, s eb
ból azért jó néhány milliót le
farag tunk. Oe ilyen elavult
technikával, harminc-ötve
néves gépekkel a szövetkeze
tetkihúmi a bajból nemlehet.
Azutcán néha rám kiabálnak.
hogy tönkretettem a szövet
kezetet. Egyedül erre biztos,
hogy nem lettem volna képes.
Ehhez mások. pélqául a tag
ság is kellett. mert tény. hogy
én egy rossz minőségű puló
vert sem kötöttem... mondta
Oinya Máté elnök.

vert gyártottak, idén 250
ezer pulcsira van igénye az
olasmak. Ám az üzem jelen
legi konstrukciója mint az
Oinya Mátétól megtudtuk
olyan. hogy ezzel a létszám
mal gazdaságosan fenntarta
ni nem lehet. De ha az üzemet
bezárják, akkor is évi tízmil
lió forintot kell fizetni a né
hány éve beszerzett gépek
lízingdíjaként. Azok a gépek
pedig alig dolgoznak. nincs
munka.

Mindenesetre az 1990-es
év 190 millió forintos árbe
vétele is kevés volt ahhoz,
hogy a szövetkezet nyeresé
getmutasson fel. Az elnök re
méli, hogy a raktáron lévő

árut sikeriil eladni. az ecseg
falvi üzemcsarnokot is érté-

lásával a szövetkezet nyakán
maradt mintegy 15 millió fo
rint értékű. annak idején
Szovjetuniónak gyártott kö
töttáru. Egyébként pedig
több mint harmincmillió fo
rint értékűáruvan a raktáron.

.Ha ezt sikerülneeladni. akkor
az adósságot is ki tudnák fi
zetni. Az ózdi és ecsegfalvi
üzemek.et, ahol mintegy 25
25 ember dolgozott. bezárták.
Ecse~falván, annak idején
kéthonapramunkané1külise
gélyre küldték a dolgozókat. s
mikor lett volna munka. csu
pán öten akartakvisszamenni
dolgozni. A többiek inkább
jobbnaklátták. ha munkanél
küli segélyből élnek. A bérek
rőlugyanis nem mondható el,
hogy a csillagos égig érne~{. A
gyomái üzemből az admi
nisztrációs' dolgozók létszá
mát csökkentették.

Egy olasz cégnek tavaly
130 ezer darab kötött puló-

A Gyoma KötőipariSzö
vetkezettől elbocsátott admi
nisztrátornő édesanyjával
aki mellesleg a szövetkezet
nyugdíjasa bekopogtatott
Dinya Máté elnökhöz. és fel
tette a kérdést: miért éppen őt

küldik el. a többi dolgozó mi
ért marad a cégnél, mikor
azok sem csinálnak semmit?
Az elnök meg csak elherdálja
a va~ont. nincs termelés. de
fizetes az van! Aztán néhány
nap múlva a szövetkezet zok
niüzeméböl tizenketten fel
mentek az elnöki irod ába.
bekopogtattak. selmondták
Oinya Máténak. hogy sértve
érzik magukat. mert megkap
ták a munkakönyvüket. Hét
pontban elővezették, hogy
mit szeretnének tudni. Szó
volt a végkielégítésről, ami
minden elbocsátott dolgozó
nak jár. de mivel a szövetke
zetnek pénze nincs. így csak
abban lehet megállapodni,
hogy egy k~óö.bi időpontban

vehetik fel az összeget.
A Gyoma Kötőipari Szö

vetkezet február 26-án jelen
tett csődöt.s ezzel egyidóöen
az APEH felszámolást is kez
deményezett a szövetkezet
ellen. Van lehetőség a meg
egyezésre, de erre az APEH
csak akkor hajlandó, ha a cég
kifizeti az ötmillióforint adó
hátralékot.A jelenlegiadatok
szerint a szövetkezet 30 mil
li6forinttal tartozikkülönoo
ző cégeknek. a gyomai
vállalatnak pedig tízmillióval
.JógDak".

A bajok ott kezdődtek.

hogy a szovjet piac összeom-
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Szó- Beszéd 1992. október

Papp Debrecenben nem
lehetett igazgató ...

A Szóbeszéd szeptemberi szá
mában már hírt adtunk arról, hogy
október 1-t61 új igazgat6ja van a
Gyomai Kner Nyomda Kft-nek.
Acég tulajdonosai Szász Imre he
lyére a Debreceni Alföldi Nyom
da volt kereskedelmi vezér
igazgat6játPapp Lajost (43 éves)
nevezték ki. Az új igazgat6val ké
szítet!ünk interjút.

- On keresett új munkahelyet,
vagy ajánlatot kapott?

- Ez utóbbiról van sz6. Egyéb
ként 26 évet dolgoztam a Debre
ceni Alföldi Nyomdában. Az
elmúlt id6szakban olyan változá
sok mentek végbe a nyomdában,
amelyek nem tették lehet6vé szá
momra, hogy ott igazgató legyek.
Szerettem volna az első számú be
osztásban is kipróbálni magam.
Tavaly decemberben kerestek
meg a Gyomai Kner Nyomda új
tulajdonosai, hogy jöjjek át Gyo
mára. Ez év nyarán kaptam t61ük
ajánlatot másodjára, s ekkor igent
mondtam.

- Említette, hogy nem lehetett
igazgat6 Debrecenben. Nem fo
gadták el a pályázatát?

- Három évvel ezelőtt az Alfól
di Nyomda igazgatója nyugdíjba
vonult. A megüresedett széket
meg lehetett pályázni. Én az utób
bi tíz évben azért végeztem el kü
lönböző iskolákat, hogy ne csak
szakmai, hanem közgazdasági tu
dással is rendelkezzek. Pályáz
tam, mint a nyomda kereskedelmi
vezérigazgatója a múszaki igaz
gatóval együtt Két alkalommal is
patthelyzet alakult ki amiatt, hogy
egyikünk sem kapta meg az ele
gendő szavazatot. Harmadjára
már egyikünk sem pályázott. Vé
gül a termelési igazgatót válasz
totta meg a vállalati tanács. Ö két
évig volt vezérigazgató. Már te
vékenysége első h6napjaiban azt
tapasztaltam, hogy az Alföld
Nyomda dolgai nem abban az
irányban haladnak, mint ahogyan
én azt elképzeltem. Nem követ-

Az EndrtJdi Cipész Szövetkezet
a tulajdonát képezIJ alábbi in
gatlanokat értékesítésre fel
ajánlja:
1.1 GyomaendrtJd, Flj út 8111.
szám alatti központi irodaház
épületé~, szoros telekrésszel,
2864 m alapterülettel. Az iro
daház összkomfortos négyszin
tes lapostetr5s.
Irányár: 61250.000,-Ft.
2J Gyomaendrr5d, Fr5 út 8111.
szám alatti 600 adagos konyhtj
és étterem ingatlant, 872 m
össz alapterülettel, szoros te
lekrésszel.
Irányár: 16375.000,-Ft.
3.1 Gyomaendrr5d, Flj út 8111.
szám alatti aut6busz befogadá-

keztek be azok a változások, ame
lyeket a nyomda jövője szem
pontjáb6l fontosnak és
szükségesnek ítéltem. Ezért úgy
láttam, hogy a munkám szélma
lomharccá kezd válni. Ekkor gon
doltam arra, hogy inkább
elmegyek más munkahelyre, oda
ahol a saját elképzeléseimet tu
dom megval6sítani. Közben a ve
zérigazgatót a minisztérium
leváltotta, s most miniszteri biztos
irányítja a vállalatot Számomra
ez azt is bizonyítja, hogya koráb
bi elképzeléseimnek, terveimnek
volt némi igazságtartalma. A ki
nevezett miniszteri biztos nem
szakmabeli, egy fiatal közgaz
dász, akivel szemben már türel
metlenebb voltam, mert úgy
éreztem, hogy a vállalat helyzete
sokkal célratör6bb változásokat
igényel. Ekkor kerestek meg má
sodszor Gyomár61. A távozási
szándékomat megbeszéltem a mi
niszteri biztossal, s úgy jöttem el
Debrecenb6l, hogy már meg volt
az utódom.

- Járt már a gyomai nyomdá
ban korábban is?

- Nem, még a városban sem
jártam soha. A Kner család nyom
dászatban betöltött szerepét
viSZOnt természetesen j6l ismer
tem. Idénjúliusbanj ártam először

itt.
- Mit tapasztalt leendó munka

helyén?
- Vegyes érzelmeket keltett

bennem a nyomda. Kissé megle
pett az elhanyagolt üzem. Persze
nem elsősorban az épületekre
gondolok, mert azok olyanok
amilyenek. Nem tudom viszont
elfogadni a környezet gondozat
lanságát, amely az elhanyagolt
ság érzetét keltette bennem. Ha
egy ember környezete rendezet
len, akkor a munkája is el6bb
ut6bb azzá válik. ..

- Önjött, az eMdje Szász Imre
pedig ment. Milyen a kapcsula
tuk?

sára alkalmas garázst 496 m2

alapterülettel, szoros telek
résszel, a maútt61 20 méterre.
Irányár: 7.625.000,-Ft.
4.1 GyomaendrtJd, FtJ út 8111.
szám alatti irodaházhoz és ga
rázscsatlakoz6 de att61 levá
l~zthal6 telekrészefet.
Iranyár: 600,-Ftlm .
5.1 Medgyesegyházi telephelyét
Medgyesegyháza, Kossuth tér
15. szám alatt (a köz~ég ftJte
rén). A telek 5357 m , mahe
lyek, és irodaház hasznos
alapterülete 3528 m2

. Az ingat
lan összkomfortos.
Irányár: 73.750.000,-Ft.
Érdekl/Jdni lehel: Dr. Litauszki
Emma, telefon: (67)31-155.

Bár korábban már kétszer ta
lálkoztunk, de nem ismertük egy
mást. Úgy érzem, hogy vele
ugyanaz játsz6dott le, mint ve
lem. Igazából az ember a saját
munkahelyén - ahol több mint 20
évet eltöltött - pr6féta nem lehet'
Gondolom ő sem tudta igazán
megval6sítani azt amit akart.
Hogy ennek mi volt az oka azt
nem tudom, de nem is feladatom
ezt vizsgálni. Normális kapcsolat
van közöttünk, a helyzetet mind
ketten tudomásul vettük.

- Milyen feladatokat kapott a
tulajdonosokt61?

- A nyomdát illet6en komoly
jövőt vázoltak. Szeretnének fej
leszteni a könyvnyomtatás minő
ségének javítása érdekében és
visszatérve a régi Kner hagyomá
nyokhoz, a nyomtatványgyártás
is előtérbe kerül. Hogy milyen
nyomtatványok készítésére lesz
alkalmas a nyomda az a fejleszté
sekt61 függ, s a tulajdonosok eh
hez keresik a pénzeszközöket.
Vissza szeretnénk térni - s ezzel
én is egyetértek - ahhoz a hagyo
mányhoz, hogy e. mostani köve
telményeknek megfelelő

nyomtatványok szép tipográfiai
arculatot kapjanak.

- A dolgoz6k bérének emelése
is idr5szeravé vált ...

- Meglepő volt számomra,
hogy mennyivel mostohább kö
rülmények között élnek itt az em
berek, mint példáulDebrecenben.
Megdöbbentett az a tény, hogya
nyomdán kívül alig van olyan ha
sonl6 nagyságrendű vállalkozás,
amely stabilan múködne. Okt6ber

1-t61 - a tulajdonosok döntése
alapján - 20 százalékos béreme
lést hajtottunk végre. Tudom,
hogy ez a 20 százalék az infláci6
mértékénél kevesebb, de a lehető

ségek most ezt tették lehet6vé.
Ahhoz, hogy nagyobb bérfejlesz
tés legyen, a nyomdának sokkal
több nyereséget kell produkálnia.
Ehhez viszont fejlesztésekre, be
ruházásra is szükség van.

- Anyagilag jobban járt-e,
hogy új munkahelyet választott.

- Igen...
- Alkalmazottként dolgozik,

vagy tulajdonosa is a nyomdá
nak?

- Jelenleg csak alkalmazott va
gyok, de a szerződésem lehet6vé
teszi, hogy az évek során tulaj
donrészhezjussak, s ezzel a lehe
tóséggel mindenféleképpen élni
szeretnék. Az a véleményem,
hogy egy vezető igazából azzal
tudja elfogadtatni magát, hogy
nemcsak alkalmazottja egy cég
nek, hanem tulajdonával is koc
kázatot vállal...

- VélhettJen hosszabb távon
számíthalnak önre a tulajdono
sok, hiszen házat vett Gyomán, és
a családjával együtt ide költözik.

- Ez a külső szemlélő számára
is azt bizonyítja, hogy a munkát
komolyan veszem. November 1
t61 Gyomára költözünk, s a gyer
mekeim is itt járnak majd
iskolába. Egyébként a szerz6dé
sem öt évre szól. Szeretném j61
végezni munkámat, és nem aka
rok csak öt évig itt dolgozni.

H.E.
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A Hőtechnikai és Gépipari Vállalatnál feb
ruár tO-én szerdán délután a három órakor
kezdődő munkásgyiilése!l megjelent Raskó
György államtitkár, az Allami Vagyonügy
nökség igazgatópt~~csának tagja, Lukács Já
nos, szintén az AVU igazgatótanáesi tagja, és
Sütheő Sándor a kazángyár privatizációját
végző Budapest Holding vezérigazgatója is.

Az említett urakon kívül a gyiilés előadói asz
talánál foglalt helyet még dr. Frankó Károly
polgármester az város képviseletében, és Gel
lai Attila a kazángyár főmérnöke. Szujó Zoltán
igazgatót hiába kerestük az asztalnál, ő a
munkások és a félkész kazánok között a hát
só sorokban egy sámlin ücsörögte végig a
gyiilést.

.. Szujót menesztette az ÁVÜ
A dolgozók IS lehetnek tulajdonosok

-

Hogy miért, azt elŐször

SütheŐ Sándor jelentette be.
Szujó Zoltán megbízatását
az Állami Vagyonügynök
ség február 15-ével.meg
szünteti. A döntés okárQI
Raskó György tájékoztatta a
dolgozókat. Elmondta, hogy
az igazgató szakmai tényke
désével, tudásával kapcso
latban semmi kifogás nem
merült fel.

Összeférhetetlenség
- Az igazgatót nem azért

mentik fel, mert tönkretette a
céget. Nagyon is példamuta
tóan dolgozott, s a cég ered
ményeit tekintve mindenki
számára belátható, hogy ajól
múködőtársaságokközé tar
tozik. Tény, hogy ebben az
igazgatónak is komoly mun
kája van. A felmentés oka,
hogyaprivatizációban részt
vevŐ pályázók és közötte
egyértelmű összeférhetet
lenség mutatkozik. Az ÁVÜ
csak ezt kívánja felmentésé
vei megszüntetni ... mondta
Raskó György.

Sütheő Sándor bejelentet
te, hogy a mostani gyűlés té
mája a Hőtechnikai és
Gépipari Kft. privatizációja.
A vállalat kft.-vé alakítását
követŐenkiírt pályázatra egy
szakmai konzorcium,azaz
két cég - a Karzol Kft. és a
Buda Mont cégek - jelentke
zett vevőkénta kazángyár 70
százalékára.

- Ez a pályázat egy ered
ményes ajánlat volt, viszont

a pályázatok elbírálása ide
jén érdemi változások követ
keztek be 'az egzisz
tencia-hitel feltételeiben, és
a munkavállalói Rész
vényprogram létrehozásá
ban is. Másrészt az
eredményes pályázaton kí
vül Kun Lászlóné a Kazán
gyár volt dolgozója is
pályázatot nyújtott be a kft.
51 százalékos tulajdonhá
nyadának megszerzésére, és
egyben ajánlatot tett a dolgo
zók 49 százalékos tulajdon
lására. Az Á VÜ állás
foglalása alapján az a megál
lapodás született, hogya le
folytatott pályázatot
eredménytelenneknyilvánít
ják, lehetőséget adva eiz,el a
dolgozói tulajdonlás újbóli
átgondolására - mondta a
Budapest Holding vezér
igazgatója. (A hírek szerint a
pályázaton nyertes két cég
közül az egyikben SzujóZoI
tán igazgatónak érdekeltsége
van, s emiatt mentik őt fel
állásából. )

Új pályázat lesz

A dolgozók nagy része
egyébként már hónapokkal
ezelőtt úgy határozott, hogy
a MRP keretében vállalati tu
lajdonhoz kíván jUUli, ehe
lyett azonban mint azt a
gyűlésen is elpanaszolták 
sem Szujó igazgatótól, sem a
Budapest Holdingtól sem
kapták meg a kellŐ informá
ciót, segítséget.

Új pályázat lesz tehát, s
mint azt Raskó Györgyt61
hallhatták a résztvevők Ő

most azért is van itt kollégá
jával, hogy meggyŐZŐdjenek

arról, valójában mennyire ér
dekli a dolgozókat a privati
zációban való részvétel.
Egyébként pedig az elbocsá
tolt igazgató most már mint
független szabad ember min
den további nélkül jogosult
vételi ajánlatot tenni a követ
kező fordulóban, azaz tiszta
lappal indulhat a kazángyár
ra kiírt pályázaton.

Ezt követŐen Lukács Já
nos az ÁVÜ igazgatótaná
csának tagjaként és annak az
alapítványnak az ügyvezet6
jeként szólt, amely az MRP
törvény kidolgozásában is
részt vett. Lukács elöljáró
ban megjegyezte, hogy elég
sok tapasztalatot szerzett ar
ról, hogy milyen módon tör
ténik hazánkban a
privatizáció. - Vannak vesz
tesek, de gyakran azok a
vesztesek, akiknek kevés az
ismeretük a privatizáció
nyújtotta lehetőségekr61.Ez
után beszámolt az MRP új
lehetőségeir61, arról, miként
lehet hitelhezjutnia a dolgo
zóknak a bankok kiiktatásá
val, az új hitellehetŐ

ségekr61, a részletfizetési
módokról, azaz a dolgozók
számára kedvezőbb feltéte
lekről.

A tájékoztatót követően

Raskó György - annak elle
nére, hogy mint mondta kez
dett61 fogva MRP ellenes,

mert némiképp össznépi tu
Jajdonnak tartja az ilyen
megoldást - felajánlotta ban
ki kapcsolatait a dolgozók
nak, Lukács János pedig
megígérte, hogy amennyi
ben a dolgozók a munkavál
~alói részvényprogramra,
azaz a tulajdonlásra szavaz
nak, akkor a program kidDl
gozásához, Ő és munkatársai
minden segítséget megad
naJe. Raskó György és Lu
kács János is úgy ítélte meg,
hogy Kun Lászlóné pályáza
ta komoly, szakmai p~lyá

zatnak minŐsíthetŐ, az
ügyb61 az ÁVÜ is sokat ta
nult, s ígéretet tettek arra is,
hogyakazángyár sorsát
mostmár a privatizáció végé
ig figyelemmel követik.

A hozzászóló dolgozók
közül néhányan arról pa
naszkodtak, hogy nem tud
tak az MRP program
kedvező feltételeir61, s ezek
szerint a Budapest Holding is
félrevezette őket. Tóth Géza
dolgozó hozzászólását némi
taps is kísérte. - A Budapest
Holding csak hülyített ben
nünket. Maguk most elmen
nek, mi dolgozók pedig itt
maradunk. Mindenki fél,
mert ha az MRP nem sikerül,
akkor megveszi a céget Szu
jó igazgató, s akkor itt jóné-
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Frankónak
nem tetszett

,
vege

összesen mintegy 20 millió
forintért teljesen elkel1.

A Nagylaposi kerület épü
letei és a sertésállomány
szintén elkeit, az új tulajdo
nos a Fortiko Kft. tovább
működteti a telepet. Az l-es
kerületben, a szarvasi út mel
lett a központi iroda vár gaz
dára 2,5 millió forintért.
Ugyancsak érdekl6d6ket
várnak a gabonatiszútó és .a
tároló megvételére. Ennek
ára 6,5 millió forint. A volt
javítómúhelyt pedig 3 mil
lióért ajánlják. Nem sikerült
még értékesíteni a volt takar
mánykever6 malomépületet,
melynek ára a berendezések
kel együtt 3,5 millió forint.
Az Endr6di úti tsz-központ
épületére is keresik a vev6t,
s aki nem sajnálja az 5 milli
ós vételárat, az máris jelent
kezhet.

A pulykatelepeket a fel
számoló bérbeadta, a megvá
sárlásra is van már
érdekl6d6. A kacsatelepet
működtet6korábbi szakcso
port kft-vé alakult, s így vette
bérbe a telepet, és már vételi
ajánlatot is tett.

Február 18-án és 19-én
földárverés lesz a ;:olgár
mesteri hivatalban. Az első

nap a Béke Tsz mintegy 320
hektárnyi, a második nap kö
rülbelül 400 hektárnyi terü
letére lehet licitálni. A tagi
részaránytulajdonosok, va
lamint a föld nélkül belépet
tek részére mintegy 1300
hektár földterületet jelöltek
ki, 1cárpót1ásra pedig össze
sen 3000 hektárt.

BékeA

A Magyar Hitelbank Rt. minta gyomaendrődiGy6zelem
Tsz legnagyobb hitelez6je november végén megindította a
felszámolási eljárást. A termelőszövetkezet 30 napos hala
dékot kért, ám reális esély nem volt arra, hogy ezalatt az
összes hitelez6vel szemben fennálló mintegy ~Xl millió
forintos tartozást kiegyenlítsék. Ez év január elején a cégbí
róság kimondta a szövetkezet fizetésképtelenségét, amely
nek következménye a Gy6zelem felszámolása.

A Győzelem

felszámolása

Múlt év április 8-án kez
d6dött meg a Béke Tsz fel
számolása, melyet a Tisza
Reorg Kft. végez. A megszú
n6ben lév6 szövetkezet ma
már semmiféle tevékenysé
get nem folytat, s egy éjjeli
6rön és két raktároson kívül
még hat dolgozó segítkezik a
fel számolásban. Most fizetik
egyébként az 1992. évi föld
járadékot, valamint a végki
elégítéseket.

Pelle László felszámoló
biztos lapunknak elmondta,
hogy az utolsó pillanatig re
ménykedett, hogy múlt év
végére vagy az l-es vagy a
2-es kerületben megalakul
egy új tipusú szövetkezet.

- Sajnos nem volt annyi
kezdernényez6 készség a
szövetkezet vezet6iben,
hogy maguk köré csoporto
sítsák a dolgozókat. Igaz a
tsz-tagok sem lelkesedtek.
Pedig ellenkez6 esetben pél
dául a gépvásárlásoknál él
vezhették volna a törvény
adta el6jogokat a kivülálló
vásárlókkal szemben 
mondja Pelle László.

A felszámolás során eddig
4 gépárverés volt és két alka
lommal tartottak épületárve
rés t. A tilpasztalatok szerint a
volt tsz-tagok, akik a gépe
ken dolgoztak, igyekeztek
kenyérkeres6 munkaeszkö
züket kivásárolni. Egy-egy
gép megvételére többen is
összefogtak. A nagy gépeket
inkább a vállalkozások, kft:k
vették meg, s hozzá is fogtak
az általuk bérelt földek mú
veléséhez. Pelle Lászlótól
megtudtuk, hogy a géppark

elveszíti. Hogy ha valaki eb
ben amat6r, az lehet, hogy
másban is az. Aki pedig Szu
jótól ezek után is fél, azt csak
sajnálni tudom. Kunné pedig
február l 6-án akár küls6ként
is visszakerül a céghez és az
MRP szervezését támogat
hatja. Az akadályozó ténye
z6k elhárultak, tessék
mostmárnyilatkozni - kérte-a
dolgozókat Raskó.

A Budapest Holding ve
zérigazgatója Gellai Attilát a
kazángyár f6mérnökét java
solta kinevezni Szujó Zoltán
helyére. Err61 rövidesen az
Állami Vagyonügynökség
dönt. A gyűlés végén a dol
gozók közül l58-an szavaz
tak. l22-en a munkavállalói
részvényprogramra, tehát a
dolgozói tulajdonlásra vok
soltak.

Hornok Ernő

l~~J. [eOruar

A február IQ-i kazángyári munkásgyúlésen a város önkormány
zatának képviseletében részt vett dr. Frankó Károly polgármester
is, akitől azt kérdeztük, mi a véleménye a tapasztaltakról.

- Jobb is, hogy ott a gyűlésen senki sem szólt hozzám, mert ha
ott valaki kiprovokálta volna a véleményemet, akkor valószínűleg

ingerülten beszéltem volna. A gyúl és előtt az igazgatói irodában, az
előzetes megbeszélésen ideges hangulat volt. Szujó Zoltán igazgató
sírva jött be, mert egy félórával előtte telefonon megfenyegették,
hogya fiát elteszik láb alól, ha meg mer szólaIni a gyúlésen.
Véleményem szerint ha úriemberek ülnek ott a gyűlésen az előadói

asztalnál, akkor Szujó Zoltánnak azt mondták volna, hogy ő is ott
foglaljon helyet, hiszen még őtöltötte be akkor az igazgatói posztot.

A másik kifogásom: nem hiszem, hogy úgy lesz minden ahogy
Lukács és Raskó urak e1mondták és ígérték. Majd hiszem, ha látom.
Bár adja isten, hogy kiharcolják mindazt, amit ígértek. Mindene
setre nem vagyok megnyugtatva affelől, hogy nem lettek megve
zetve az emberek. Sajnálom, hogy a gyűlésen csak két ember akadt.
akik el merték azt vállalni, hogy Szujó Zoltán mellett nem megfé
lemlítve. terrorban éltek és dolgoztak. Láttam. hogy az emberek
még most is rabszolgalelkűek, gyávák, nem merték véleményüket
elmondani. Nemcsak asértetteknek kellett volna megszólalni. Néha
az egésztől hányingerem volt. Tudomásom van arról is, hogy Raskó
György és Darvasi Ferenc szerelőközött rokoni kapcsolat van. Ily
módon Raskó államtitkár talán nem véletlenül vállalta fel az ügyet.
Szujó ugyan nem barátom, de nem is egy köztörvényes bűnöző, egy
csirkefogó, akinek hátul kellett volna kucorognia a tömegben.
Számomra olyan íze volt a dolognak, mintha az ötvenes években
egy tsz szervezésen vettem volna részt.

- Az önkormányzati üléseken többször is napirendre került a
kazángyári privatizáci6. Az MRP korábbi szerveztJ bizottsága azt
kérte, hogyakazángyári jöldlerülettel a város maradjon benn a
céghen, s ne a pénzt kérje. A képviseltJk viszont inkább a pémt
akarták...

- Azt mondhatom, hogy a privatizáció során egyetlen cégbe sem
szabad apporttal belépnie a városnak. A szóban forgó terület nem
túl nagy, és nem túl értékes, ezért sem támogatta az önkormányzat
akkoriban, hogy ezzel maradjon benne a város a kft.-ben. A helyzet
most is a korábbihoz hasonló: csak szeretnék az MRP-t megszer
vezni. Ebből akkor lehet valami, ha Lukács és Raskó urak betartják
ígéreteiket - nyilatkozta lapunknak a polgánnester.

hányan lapátra leszünk téve 
panaszkodott Tóth Géza.
Szabó János dolgozó is fel
el6st keresett. Törvénytelen
elbocsájtásokkal vádolta
Szujó Zoltánt, s hiányolta a
felel6sségre vonását. Ketten
másként látták a dolgokat.
Juhász Józse! például kérte
azokat, akik úgy érzik, hogy
itt elnyomásban éltek, terror
ban dolgoztak, azok álljanak
fel.

A vitát Raskó György az
zal zárta le, hogya múlttal
fölösleges foglalkozni. Szujó
Zoltán a korábban elbocsáj
tOlt Kunné ellen benyújtott
kártérítési indítványával
kapcsolatban Raskó azt
mondta: - Abszolút dilettáns
vezet6re vall ez a dolog. Ami
megdöbbentett, hogy lehet
valaki ennyire amat6r, hogy
nem látja be, ezt a munkaü
gyi pert a kazángyár simán
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AVIDOVSZKY BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MEGNYITÓJÁN'
A december 4-én jelen lévő díszvendégek:

Banner Zoltán, a kiállítás rendezője,

Láng Miklós, a Vidovszky-emlékbizottság elnöke,
Dr. Szabó Ferenc, aki a megnyitó beszédet tartotta

a megyei múzeum igazgatója.
A Vidovszky család legidősebb tagja,

Vidovszky Ferenc 84 éves.
Dr. Frankó Károly Gyomaendrőd polgármestere.

(Érdekesség, hogy
a Vidovszky famí
lia szokásos, eVl
összejöveteién kül
földről és itthonról
74-en vettek részt
az idén a csecsemő

től a rangidősig.)

Szerető Béla is érdemei elismeréséül emlékplakettet kapott.

Testvérvárosok
Varga Gyuláné, Katika óriási érdemeket szerzett és oroszlán
részt vállalt a gyűjtemény megnyitásának érdekében.

Nagyenyed és Gyomaendrőd Képvise
lő-testületének együttes ünnepi ülésén
lepecsételésre kerültek a testvérvárosi
kapcsolatok megerősítését szolgáló do
kumentumok, valamint dr. Frankó Ká
roly Gyomaendrőd polgármestere átad
ta Nagyenyed polgármesterének Gyo
maendrőd város kulcsát.

Az ülést követően Crisan Vasile rövid
beszélgetésben a következőket mondta
a Gyomaendrődi Híradó számára:

- A Bethlen-iskolák között, Nagy
enyeden és Gyomaendrődön, eddig is
létezett kulturális kapcsolat az enyedi
Fülöp Simon, a gyomai Ördögh József
és Gubucz József kezdeményezésére.

Crisan Vasile nagyon kívánatosnak és
időszerűnek találta, hogy végre kiala
kuljon a két város között a testvérvárosi
kapcsolat.

- Mit jelent a kapcsolat városának?
- kérdeztük Vasile urat.

- Fantasztikus sikernek tartom ezt
mindenki számára. Személyesen nekem
Jézus és a béke jelenlétét jelenti a föl
dön, minek léteznie kell az emberek kö
zött.

- Mik a jövő célkitűzései, a "rokoni"
kapcsolat további fejlesztése érde
kében?

- Nálunk fontos elsősorban, hogy
a polgármesteri hivatal önrendelkezése
minden tekintetben biztosítva legyen.
Aztán, hogy ez a szívbéli kapcsolat min
den vonalon kialakuljon - kulturális,
g~zdasági, de sok más vonalon, és az
egyházak szintjén is.

Vasile úr, bár már nagyon szeretett
volna többször is Magyarországra láto
gatni, először egy éve volt nálunk, majd
most.

- Egy számunkra érdekes kérdést:
Mennyire vannak képviselve magyarok
az enyedi Polgármesteri Hivatal képvi-

selői között?
- A 21 tanácstag közül 4 magyar

RMDSZ-es képviselő található.
- Milyen benyomással tér haza kül

döttségük Gyomaendrődről?

- Rengeteget láttunk, tapasztaltunk.
Hullafáradtak is vagyunk, de megérte.
Szívélyes volt a fogadtatás már az első

pillanattól. Mint tudja, buszunk útköz
ben lerobbant és sokat késtünk. De
a gyomaiak, mégis ébren vártak ben
nünket. Szóval nehéz megfogalmazni
mit érzünk. Lelkünk mélyéig őszintén

meg vagyunk hatva. Sok nemes lelkű

emberrel találkoztunk, reméljük legkö
zelebb viszonozni tudjuk ezt a meleg fo
gadtatást, fejezi be Crisan Vasile Nagy
enyed polgármestere,
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golt tanít kommunikatív módszerrel. Ez
azt jelenti nagyjából,-hogy nem sok ma
gyar szó hangzik el óráin a teremben, de
a folyosón sem.

Maga a tanárság is izgalmas kezdet
volt, hiszen "nem is vagyok tanár, de a
gyerekek segítségével szépen lerende
ződött minden." A Béke Szolgálat kez
deményezésére tanulmányi verseny in
dult angol nyelven. Paróczai Tibor,
Varjú Eszter helyezéseket értek el ezen.
Egy Tolnán szerkesztett, diákok által
írott lapban rendszeresen részt kémek
maguknak a gimnázium tanulói is.

A tanulók által, Dyna vezetésével an
gblra fordított magyar népmesék előa

dásával nemsoká részt vesznek majd
egy drámafesztiválon.

Szívesen vendégül látja kollégáit, di
ákjait lakótelepi lakásában, amit az ön
kormányzat biztosít számára.

A kezdeti időszakban magányát sport
tal és zongoraleckékkel próbálta elütni.
Közben kellemetlen élménye is adódott:
egyszer ellopták kerékpárját, máskor
meg valaki a sötétben fenyegetően kö
vette a néptelen utcán, amivel alaposan
megijesztette.

Férjhez menésre nem gondol, míg a
második diplomáját meg nem szerzi
majd otthon, Amerikában.

Maryland Államban született, majd
családi okok miatt Oregonba költözött.
Az ottani egyetemen nemzetközi kap
csolatokat, szociális, nyelvi és egyéb,
Közép-Európára is vonatkozó témákat
hallgatott.

"Meglehet, hogy egyszer majd egy
amerikai cég képviseletében újra lY:a
gyarországra jövök, és talán Gyoma
endrődre is!"

Thank you, Dyna!

Talán nem sokan tudják, de van váro
sunkban egy kedves, amerikai lány. Itt
tanít a Kner L Gimnáziumban - an
golt.

Szülei nem magyarok, Európához
való viszonya édesanyján keresztül van,
aki Lettországi. Talán ez adta az érdek
lődését vén kontinensünk felé, és végül
elhatározását, hogy körülnéz a világnak
ezen oldalán.

1988-ban mint cserediák jött Magyar
országra. A l ózsef Attila Tudomány
Egyetemen kezdett - magyart is - ta
nulni.

1990-ben jelentkezett a Peace Corps
hoz (Béke Szolgálat). Ezt Bush kor
mányzása idején hozták létre. Kész
pénztámogatás ellenértékeként. Ugyanis
előfordulhat, hogy a pénz néha nem jut
el az eredetileg a mecénás által támo
gatni kívánt végállomáshoz, valahol el
tűnik. A szolgálat viszont speciális fela
datokat képes támogatni, segíteni. Dyna
Goff tehát mint önkéntes került hoz
zánk.

Az első idők rendkívül nehezek vol
tak. Ismerősök, barátok nélkül, sokszor
tanácstalanul és talán kétségek között is,
de eltelt egy év. Mára már,
hál' istennek, talán a magya
ros vendéglátás is feloldotta
Dynát és a legjobb úton van
a beilleszkedéshez, ha...

Ha nem kellene eltávoznia
- a Corps szabáiyainak
megfelelően - egy másik,
igaz magyarországi állomás
helyre, valószínűleg Pécsre.

Az eltelt idő alatt Dyna
nem volt tétle.l. Óriási elán
nal vetette be magát fiatalja
ink életébe, munkájába. An-

Újabb gyarapodás
Motoriában

A Sóczó Elek által alapított és üzemelő,

immár családi fő hobbivá váló Motormú
zeum két új szerzeménnyel gazdagodott.

BudapestIlŐl tett szert egy Gno
me&Rhone 1939-es 500-as boxer moto
ros négyütemű francia gyártmányú, va
lószínűleg katonai motorbringára. A má
sik pedig egy eddig még bizonytalan, kö
dös eredetre utaló csoda. Eddigi megálla
pítás szerint, egy O. K. Supreme lap 350
es sport motorbájk, Angliából. Valószínű

leg 1928-29-es modell.
Ezek a megmunkálásra, renoválásra

váró, most érkezett gépek talán a jövő

szezonban lesznek kiállítható állapotban.
A Sóczó Múzeum ezzel a 81. és 82. mo
torkerékpár-márkát tudja kínálni megte
kintésre.

A gyűjtemény száma kb. 170-re emel
kedett, de csak 150 darabra van hely a ki
állításon.

Derült égből 
balegyenes!

Balogh Tamás ifjú író sztorija a Szó
Beszéd novemberi számában jelent meg.
Nem sokkal ez után máris afférja keletke
zett egy volt iskolatársával. Ez a haver, a
volt ballagtatója a gimiben, az utcán
nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette
az ifjú, újságírónak tanuló írót. Talán Ba
logh Tamás korai sikerei nem tetszenek
ennek az ifjú brigantinak, de tény, hogy
meglendült a keze és a szavakat, mintegy
nyomatékkal kiegészítvén egy jól ülő ba
legyenest vitt be "barátja" arcára.

Hja, kérem, a népszerűség árnyoldala...

Január 19-én a Városi Könyvtárban
megtartott Egy füzet magánélete c. köny
ve bemutatójának apropóján, nagyon ked
ves Jelenetekkel, felolvasással - sőt egy
VIdeón, a TV2 által sugárzott, dramatizált
írását is megnézhették a vendégek.

- Milyen kár, hogy alig ismertem rá és
sok a különbség az általam írt és az elját
szásra került, dramatizált darab között 
mondta ezt követően a kicsit felkavart, de
rendkívül jó, friss humorú írónlc.
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GazdáIkodjon külön Gyoma és Endrőd? '
Interjú a polgármesterrel, aki
nem indul a parlamenti választásokon...

Március l-jén volt öt éve,
hogy városi rangot kapott
a korábban egyesült két te
lepülés, Gyomaendrőd. Az
eltelt öt esztendő mintegy
kétharmadát a jelenlegi
önkormányzat vezényelte.
Erról az időszakról készí
tettünk egyfajta számve
tést dr. Frankó Károly
polgármesterrel.

- Az idén 12 éves Gyoma
és Endrőd egyesülése nem
egy szerelmi házasság volt,
de végtére is ebből született
az a bizonyos gyerek, amit
városnak nevezünk. Az eltelt
időszakban sok jó dolog va
lósult meg, ám az a vélemé
nyem, hogy a sajtó nem
mindig azt láttatja, ami iga-

zából van - mondja dr. fran
kó.

- Hát akkor ill az alkalom,
hogy bemutassuk mi is van
igazából...

- Az elmúlt negyven hó
napban megszűnt egy sze
méttelep, s a helyén egy
Shell-kút épült, amely mégis
csak az önkormányzat érde
me. Igaz, időközben kilép
tünk a benzinkutat építő

Pecten Kft.-ből, de ez ré
szünkről egy taktikai lépés
volt. Az biztos, hogy az ön-

kormányzat nélkül ott nem
épült volna benzinkút. Aztán
korszerűsítettük végig a Fő

úton több millió forintért a
közvilágítást...

- Ez természetes dolog, hi
szen az új égó7<. kevesebb
energiát fogyasztanak.

- Nyílvánvaló, ám ez ed
dig rajtunk kívül nem jutott
eszébe senkinek. Nem mon
dom én, hogy ez nagy ötlet
volt, de ez is valami. S foly
tatva a sort: a közelmúltban
15 új utcába kellett bevezetni

költségek felét a város állta..
A felsoroltakat mi mind ész- :
revettük és itt látom az előző I
tanácsi rendszer és a mi mű- .
ködésünk között a különbsé- '
get. Gyomaendrőd ott.
maradt el a többi település- I

tól, hogyaszocializmusban l

a vezetőik sajnos olyan igé- .
nyű emberek voltak. Ha vé- .
giggondolja az elmú1t'
rendszer tanácselnökei,t: i
Megyeri Sanyi bácsit na- I

gyon tiszteltem, de senki l

nem várhatta el tőle, hogy i

Város lett "csakazértis"
Gyomaendrőd idén márciusban ünnepli várossá avatásának

ötéves évfordulóját. Endrőd és Gyoma egyesítése ennél azonban
régebbi keletű, de az együttélés korántsem nevezhető felhőtlen

nek. Mindig akadtak, akik az együttmaradás vagy a szétválás
mellett kardoskodtak, s amely belharcok aztán nem tettek jót a
közös ügynek ... - írja a Napi Délkelet február 17-i száma.

Cellai JÓZ5ej, Gyomaendrőd alpolgármestere hivatalból le
hetne bizakodó, de nem tűnik annak. Megemlíti, a városi cím
elnyerésekor abban bíztak, hogy olcsóbb lesz a villanyáram, a
közlekedés, de az utóbbi években már ez sem előny.

- Nincsenek karbantartott, szép középületeink, játszótereink,
parkjaink, ligeteink - mondja. - Lemaradásunk rövid idő alatt
nem oldható meg, mert nincs elég pénzünk. Még a Tiszántúl
jelentősebb településeihez sem hasonlíthatjuk magunkat. A
rendőrséget ugyan őrssé fejlesztettük, és a földhivatalt is idehoz
tuk, ennek örültünk is, de ez kevés. Ahhoz, hogy Gyomaendrőd

egy településsé váUon, legelőször is össze kellene épülnie. Az
elmúlt rendszer vége felé az akkori vezetők minden ígéretük
ellenére sem mutattak sok hajlandóságot arra, hogy ez íGY le
gyen. Hiába tervezték meg a két falu között az új központor nem
költözött oda az OTP, sem más közintézmény. Ezek az épületek
vagy máshol épültek meg, vagy sehol. Képesek voltak közellátás
nélkül hagyni a két település közti lakótelepet, de garázsok, utak,
járdák sem épültek. Ezért a fiataloknak sem mondhatták, hogy
költözzenek oda... A másik ok természetesen az évszázados
elmaradottság, melynek magyarázata valahol a török időknél

keresendő. Az Alföldet alaposabban megtaposta mindenféle
ellenség, mint például a Dunántúlt. Arrafelé egy háromszáz
lelket számláló kis faluban is mindenhol kövesút van, kiépült a
telefonhálózat, iható az ivóvíz, tiszták az épületek.
Gyomaendrőd még mindig falusias jellegű település, ahol

egyes utcákban ma sincs járda. Az elmúlt években még találtunk
olyan részeket, ahová a villanyt kellett bevezetni. Egy központi
kisvárosban megmagyarázhatatlan, miért csak az egyik főterét

hozzuk rendbe. Az emlékművek jelentős hányada Endrődön

található, a pihenő jellegű területek többsége pedig Gyomán.
Akkor most vigyük át Gyomára a szobrokat, az oda tervezett
sétálóutcát meg hozzuk Endrődre? Egy új, igazi városközpont
kellene, de ehhez túlságosan szegények vagyunk...

• ;.;5.........
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a kukás szemétszállítást. Ez
azért is van, mert az utóbbi
három évben eIll1yi utcában
építettünk új kövesutakat...

- Részint a lakosság pén
zébá?

- Persze, de ezekhez az ön
kormányzat is jelentősen

hozzájárult pénzzel. Az új
piactér kivitelezése is jelen
tős eseménynek számít, hiá
ba akarják ezt néhányan
elbagatellizálni. Fontosnak
tartom még az új helyi busz
közlekedés bevezetését is,
deide sorolom a képtár elké
szítését, sőt az autóparkolók
és a kerékpárutak megépíté
sét. Ez u:óbbira állami pénzt
kaptunk pályázat útján, de a

J

J

egy metropoliszban gondol- l

kodjon. Vagy egy Farkas I

Sándort, akit csak az érde- (
kelt, hogy a templom sarká· (
ról figyelje, ki, mikor
érkezik a tanácsházára dol- l
gozni. Jenei Bálintis 14évig I
volt itt első számú vezető, de (
ő is csak az ötéves terveket I

hajtotta végre.
- Folytassuk inkább a sort, l

mi történt még a városban? I

- Március közepétől lesz.
egy tűzoltóságunk.Fákat ül- I

tettünk, s ilyet például Kner
Izidor óta itt senki nem csi- ]
nált. Szépítjük tehát a várost,
mert a munkanélküliségen
kívül Gyomaendrődnek az a .
legfőbb gondja, hogy ronda..
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In tisztaságnak és rendnek
kelllennie, hogy jól érezzék
magukat az emberek.

- Tisz.tességes szándék? de
nem hiszem. hogya lakos
ságnak az a legfőbb gondja
ma, hogy nem szép a váro
suk.

- Az emberek többségé
nek fogalma sincs az önkor
mányzati törvényről.

Nekünk egy dolgunk van,
mú1<ödtetni és szépíteni a vá
rost és építeni az infrastruk
túrát. Nem rajtunk múlik,
hogy valaki ide munkahelyet
hozzon. Az sem rajtunk mú
lott, hogy tönkrementek a
tsz-ek szövetkezetek. Persze
ezek jelentős gondok. A vá
ros is azért szegény, mert ke
vés a jól tizetett polgár, sok
a munkanélküli és kevés
pénz csordogál a város
kasszájába. Ezért igazán
nincs miből fejleszteni. Tud
ni kell, hogy mi is sok lovat
ülünk egyszerre. Kevés pénz
van például a közvilágításra,
ezért a Kossuth utca csak
szakaszosan lesz ki világítva,
viszont Endrődön a kondo
rosi út és a szarvasi utak vé
gig. A külterületeinken is
emberek laknak, s nem
mindegy, hogy sötétben bo
torkálnak-e haza. Most
mondja meg mit fejlesszünk
akülterületeinket, vagy a vá
rost?

- Ez legyen az Önök gond
ja. Mindenesetre mintha
nem lenne egységes az állás
pont ez iigyben, még az ön
kormányzati testületi tagok
között sem. A Dél Keletben
néhány nappal ezelőttGellai
alpolgármester fejtette ki
egyéni látásmódját a város
építés gondjairól.

- Igen, azt mondta többek
között, hogy ez egy kétköz
pontú kisváros. Szerintem az
endrődi főtér egy befejezett,
rendezett terület. A gyomai
viszont nem. Aztán ahhoz,
hogy a két település igazán
eggyé váljon - Gellai szerint
- először is össze kellene
épülnie. Hát nem kell! A régi
központokat kell rendbe
hozni. Ezért gondoltunk ar
ra, hogy Gyomán egy szép
főteret építünk a régi piactér
helyén. Gellai alpolgármes
ter nem először mond ki bu
taságokat, amellyel jogosan

szül a gy,omai oldalon indu
latokat. En annak idején már
felvetettem, hogy a város
költségvetését ketté kell vá
lasztani, azaz területarányo
san lehetne elkészíteni. Ez
szerencsésebb megoldás
lenne. Az endrődi képvise
lők erre nem szóltak semmit,
de a gyomai képviseló1<: kö
zül, akik szeretnék önállóan
gazdálkodó városrésznek
tudni Endrődöt- sem ragad
ták meg ezt a lehetőséget.

Persze gondolom, hogy ez az
egész Gyoma-Endrőd ügy
most a választások során újra
felszínre kerül majd. Lásd a
Gyomakör felhívását,
amelyben nagyon sok igaz
ság is van. De megmondom
őszintén, hogy akik ezt a fel
hívást aláírták számomra
nem sokat mond a nevük.
Azt kérdezem én tőlük, hogy
az előző rendszerben vajon
mit tettek ezért a városért.

- A Szó-Beszéd egy évvel
ezelőtt megkérdezte Öntől,
igaz-e, hogy parlamenti
képviselőnek készül. Akkor
Ön azt válaszolta, hogy ha
a választások előtt valame
lyik párt felkéri, akkor majd
elgondolkodik ezen. Keres
ték?

- Igen, kerestek helybéliek
és szarvasiak is. Ugyanis
volt aki látott volna abban
fantáziát, hogy úgy lehetne
egy szarvasi jelöltet kiütni,
ha Gyomaendrődolyan em
bert találna, akit Gyoma és
Endrőd,népe egyaránt támo
gatna. Igy került az én ne
vem, mint esetleges
független jelölté szóba. Az
elképzelés szerint, ha még a
békésszentandrásiakkal is
összefognánk - akik nem
mindig rajonganak a szarva
siakért -, akkor esetleg be le
hetne kerülnöm a
parlamentbe. Mivel azonban
semmiféle tömegbázist nem
láttam azok mögött, akik
megkerestek, és igazán a
pártok sem gondoltak rám,
nem lett az egészb61 semmi.
A választók népszerű embe
reket fognak támogatni és
ezért nem szerencsés, ha
mondjuk itt budapesti em
bert jelölnek. Ne értse félre,
nem gondolom magamról,
hogy én népszerűvagyok, de
a polgármesterséget talán
nem csinálom rosszul.

- Azért jól esett volna ha
megkeresik. ..

- Igen, mert úgy hiszem,
más településeken szóba ke-

rült a polgármester neve.
Nem hiszem azért, hogy én
alkalmas lennék parlamenti
képviselőnek, de a felvázolt
modell kivitelezhetőlett vol
na.

- Ha már parlamenti kép
viselőnek nem kérték fel,
marad esetleg a polgármes
teri állás újbóli megpályá
zása?

- Ha megváltoztatják az
önkormányzati törvényt, s a
lakosság közvetlenül választ
majd polgármestert és ha
meglátom kik indulnak, ak
kor majd eldöntöm, hogy
részt veszek-e jelöltként a
polgármester- vál asztáson.
Félek ugyanis, hogy valaki
olyan kerül majd ebbe a po
zícióba, akinek egyetlen tö
rekvése lesz, hogy szétverje
a várost.

- Azt mondják, dr. Valach
Béla pályázik a po)gármes
teri székbe. Ha O lesz az
egyedüli jelölt, akkor Ön is
ringbe száll?

- A polgármesterség ak
kor érdekel igazán, ha úgy
látom, hogy olyan ember
kezébe kerülhet ez a jogar,
aki nem egészen azért fog
harcolni, hogy Gyomaend
rőd együttmaradjon. Dr.
Valach nem ilyen ember.
Viszont ez esetben én is
ringbe szállnék, de nem el
lene, hanem mellette. Ha a
lakosság választ polgár
mestert, és majd ha úgy lá
tom, hogy nekem nincs
esélyem, akkor is inkább Ő
legyen a város vezetője,

mint egy harmadik.
- Majd minden eddig is

mertparlamenti képviselője
lölt bemutatkozó látogatást
tett Önnél. Mit gondol az
esélyeikró1 ?

- Vegyes véleménnyel
vagyok róluk. Igazából
egyiknek sem adok esélyt,
mert nem igazán ismerik
őket Gyomaendrődön. Az
viszont biztos, hogy mind
nyájan jó és tisztességes
ügyet képviselnek.
Mindenesetre azt szeret
ném, ha gyomai vagy end
rődi képviselőnk lenne a
következő parlamentben 
mondta végül dr. Frankó
Károly polgármester.

Hornok Ernő
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gati országok, a világ síelő

közönsége körében.
Az itt készülő betét a más

hol gyártott műanyag sícsiz
mák elengedhetetlen tartozé
ka.

Vodova János megemlítet
te, hogy a dolgozók Békés
megyében az átlagosnál jobb
fizetést vihetnek innen haza.

A kft. egyébként 1987-ben
alakult, mint _a Körösi ÁG
tűződéje.

1991. december l-jétől lett
Raichle Sport Kft. Akkor 40
fővel indultak, más cégek
nek bérmunkavállalással.

A kft. valószínűleg, ha
számításaik bejönnek, továb
bi bővítés előtt áll. Ene vo
natkozólag időpontot sajnos
még korai mondani. B. K.

Winfried Ley, a svájci igazgatótanács tagja magyarázza a tech
nológiát dr. Frankó Károly polgármesternek

,/

ÁTADÁS
ARAICHLE SPORT KFT.-nél

, 994. JUNIU::;

A szalag átvágása... - Winfried Ley és Vadova János

GyomaendrődVII. kerüle
tében fekvő Raichle Sport
Kft. június 8-án ünnepélye
sen átadta új üzemcsarnokát.
A bensőséges ünnepségen
többek között megjelent dr.
Frankó Károly polgármester,
Csorba Csaba jegyző, a kft.
svájci partnerének képvise
lője, az igazgatótanács tagja,
dr. Winfried Ley és Vodova
János, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

A Raichle Sport Kft. évi
100 ezer' pár sícipőbélést

gyártott eddig. Az új csarnok
~tadásával már 100 fő kap
munkal5hetőséget és a ter
melés eredménye is 35 ezer
párral emelkedik évente.

A különleges, minőségi

áru rendkívül kelendő a nyu-

ü r lU'"",,AII::.NUH'

Ezt most itt is szeretné megkö
szönni minden kedves támogatójá
naki Az út New Yorkon, Atlantán,
Los Angelesen át repülővel történt.
Pasadenában volt megrendezve a
versenysorozat. A fiúk családoknál
vol tak kettessével elhelyezve, a
költségék leszorítása- miatt is_ A
döntőbe. vezető, győzedelmes útju
kon a Répával erősítet Orosházi
MTK-sok e'6:1 brazil csapattal is
összekeruitek. A brazilok legyőzé

sére egy kint élő magyar úr 5 dollárt
ajándéko~ott minden győzelmet

szerzett fiúnak (inkább csak emlék
képpen).

A döntőben 24-én kikaptak Kali
forrua válogatottjától. Ezért káprót
lást nyújtott az a tény, hogy a
meccset a t'-ose Bowlban játszották,
ahol nem r~gen a vb döntőjét is tar
tották.

Csaba szerint állítólag a koszt
volt kissé elmarasztalható, mikor is
"elég gyenge kajákat szolgáltak fel"
nekik az amerikaiak. Hét mérkőzést
játszottak Szűcs Ferenc és Ökrös
Ferenc edzőJe ~ezetésével. A küz
delmek során egy gólt is rúgOtt.
amivel segítette asikert.

Gyomaendrődön eddigi labdarú
gó-pályafutását Gál István és Bélte
ki János edző!< segítették, minek ezt
az eddigi legnagyobb sikerét kö
szönheti.

Az út egyik legnagyobb élményét
a repülőút mellett a Disney Land
meglátogatása és az óceánban való
fürdés adta.

Reméljük, a kezdeti sikereket
számtalan követi majd, hiszen Éé
késcsabán az EIé1re valószínűleg

szemet vet a tehetséges labdarúgóra,
és így gyorsan felfelé ívelhet pálya
futása. Ehhez sok. sikert kívánunk
mi is.

B. K.._,
\' \ ..'-J_o,

- .~

"Répa" egy gólja is
ezüsthöz segített

Brazil győzelemmel végződött az
idei labdarúgó-világbajnokság az
USA-ban. Ezt általában jól tudja a
fociszerető és a vb-t tévén követő

szurkoló. Ezt az eseményt szorosan
követő nemzetközi focirendezvény,
amiről kevesebbet tudunk, is Ame
rikában folyt le. A Disney Internati
onal Youth Cup volt, ami magyarul
annyit tesz, mint Disney Nemzetkö
zi Ifjúsági Kupa. Itt, ezen az esemé
nyen viszont volt magyar résztvevő,

sőt eredményesen is szerepeltek. A
máspdik helyezés, az ezüstösen csil
logó ér~m lett az övék..

Valószínűleg van, aki tudja, hogy
ennek a csapatnak (Orosházi MTK),
ami tulajdonképpen Békés megye
válogatottja, gyomaendrődi tagja is
van. Tóth Csaba személyében. Tóth
Csaba, a jól ismert Répa, rendkívül
jó játékosadottságokkal rendelkező.

tehetséges emberke, aki az edzése
ken megkövetelt munkát is szorgal
masan vegzl. (A békéscsabai
Széchenyi István Közgazdasági és
Külkereskedelmi Középiskolába ké
szül szeptembertől.)

A július 15-29-ig tartott Disney
Kupa küzdelmeken 15 országból
vettek részt csapatok, 36-an.

Répa 1994-ben került be a me
gyei válogatottba. Ez év februárjá
ban meghívást kaptak a Disney
Nemzetközi Ifjúsági Kupában való
részvételre. Értesítést kapott Csaba
is, ho'6:1 ha össze tudja szedni a kiu
tazás költségei t, akkor a csapatban
van a helye.

Ezután támogatókat kellett sze
rezni. A legfőbb segítőket Halász
István, Gaál István, Homok Péter,
Nagy Antal személyében találta
meg, de sokan mások is szívesen tá
mogatták kisebb-nagyobb összegek
kel Répa útját. Végülis összejött az
utazást biztosító, jelentő pénz
mennyiség, ami 95 ezer Ft-ot tett ki.
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"AT~Ii' EMLÉKÉRE

felcsigázni ha ki beteg
nesztek szédítőpöfeteg
ne 'tek gólyahír: másnapos
jánynak használ ha rátapos
ez a másik is mocsári:
szárazdajkát felcsinálni 
tópart nádi buzogánya:
ezzel ronthass a pogányra
agárkóró monyos kosbor:
mestert farag az inasból

G a r a b o n c i á ri u s á r a
Gyomaendrőd ma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

HATÁR GY6z6

A Gyomai Gyom
(az odavaJósiaknak küldi, hálával és szere
tettel. J995. május havában - Gy. bácsi)

ki a Nemzet Kalapácsa?
maga szerencse-kovácsa!
ki a Helység Csalogánya?
vigye kőpart üsse kánya!

jrissen szedettfőtt csalmatok
nincsen hozzá bizalmatok?
hát e gyöngyöző? beléndek
(hogy a süly essen belétek:)
bölcs itóka - Őt idézi 
bájitalnak szókratészi

"A Körös Menti Néptáncegyüttes műkö

désének segítésére Szabó Csaba volt tán

cos létrehozott egy alapítványt. Az együt

tes tagjai, az alapítvány képviselője és a

szülők kérelemmel fordultak a kulturális

bizottsághoz, melyben kérték az alapítvány

önkormányzati támogatását. Kezdemé

nyezték az együttes kiválását a művelődési

központból. A jövőben alapítványi formá

ban szeretnék működésüket biztosítani,

amelyhez anyagi támogatást kérnek."

A csoport optimális működésének bizto

sításához szükséges összeget kérték a tisz

telt testülettől.

Az utánpótlás nevelését, mint alapfokú

művészeti oktatás, a zeneiskola keretében

biztosítani lehetne.

A képviselő-testület január ll-i iilésén

döntött az előterjesztésről, amikor is a tes

tület elveiben elfogadta a javaslatot, de

további előkészítést igényel. B. K.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

A Körös Menti Néptáncegyüttes kérés
sel fordult a város önkormányzata kulturá
lis, oktatási, spOrt- és kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottságához, a városi képvise
lő-testülethez. Levelükben leírják, hogy:
"...a városban több mint 26 éve áll fenn a
Körös Menti Néptáncegyüttes, ez idő alatt
igen szép sikereket ért el... A művelődési

ház keretein belül működött. Az utóbbi
években azonban egyre több a probléma az
együttes és a művelődési ház között... De
cember 31-től egyáltalán nincs szakmai ve
zetője, illetve a nagycsoport gyakorlatilag
nem is létezik."

...A Vadvirág együttes (Puerto Ricó-i si
kerteam) feloszlása is biztosra vehető!

... Kérik a bizottságot, hogy az együttest
ne hagyja sorsára.

...Véleményük szerint az együttes alapít
ványi formában működhetne tovább...

A képviselő-testületi előterjesztésben

többek között ez áll:

1994. JANUÁR

Néptáncosaink jövője

;YOMAENDRŐDIHíRADÓ

"Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!"
Én vagyok tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon.
Én vagyok tomácod
barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz

a tűző nap elől,

és gyümölcsöm oltja szomjadat
Én vagyok a gerenda,
mely házad tartja,
Én vagyok asztalod lapja,
És én vagyok az ágy,
melyben fekszel
Én vagyok a deszka,
melyből csónakod építed,
Én vagyok házad ajtaja,
bölcsőd fája, koporsód fedele

"Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd
a kérésem
NE BÁNTS!

Búcsúzunk egy feledhetetlen, nem min
dennapi embertől, Jakó Lászlótól, akit
nem mindennapi képességekkel áldott
meg a természet. Egyszerre volt egyszeru
és különc, békés és elégedetlen, bölcs és
csökönyös, de ami miatt kitűnt a hétközna
pi emberek közül: mérhetetlen rajongása
a természetért, a gyerekekért, asportért,
hihetetlen közvetlensége, segítőkészsége,

becsületessége, szeretete az emberek
iránt. 6, aki annyira ízig-vérig magyar volt,
hogy március 15-én elsőként tette ki a

nemzeti zászlót házának falára, aki imádta
szülőfaluját, Gyomát, aki csodálatos, az
országban egyedülálló motorkerékpá~ával

bejárta Magyarország legeldugottabb zu
gát, bebarangoita fest6ien szép tájait, fel
fedezte féltve őrzött természeti kincsein
ket, kulturális és történelmi értékeinket 
elhagyott végérvényesen bennünket.

Az országban bárhová is' tévedt be,
mindenhol kedvesen fogadták, szívükbe
zárták és visszavárták, nem sejtve, hogy
már soha többé nem tér vissza. Nem cso
dálják meg fantasztikus motorkerékpárját,
nem hallatják tréfás anekdotáit, nem fo
gadhatják meg bölcs tanácsait. Nem látjuk
többet a stadionokban, a lelátókon, az
autó- és motorversenyeken, ahol oly sok
szor megfordult.

Árván maradt egy nevezetes pad Gyo
maer:tdrőd főterén, ahová minden este ki
ült nézelődni, beszélgetni Gyoma polgára
ival, a turistákkal.

Elment egy vándor, egy nagy utazó.

Koltai Róbert filmje jut eszembe. "Sose
halunk meg", igen "Atya" olyan elpusztít
hatatlan, erős, egészséges volt, hogy sen
ki sem gondolta, hogy legyőzi a halál.

Számunkra oly hihetetlen, hogy nincs töb
bé, nagyon hiányozni fog a Körös színes
él6világának, az Erzsébet-liget énekes ma
darainak, a végtelen róna védtelen növénye
inek és állatainak, és nem utolsósorban ne
künk, barátainak, sporttársainak, akik annyi
ra szerették, tisztelték és becsülték.

lsten veled, "Atya"!

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

ha ki kertje-úgy dézsmálta
jó komáknak kommendálta
úgy ismerte Ász Királyát
mint pákász a piócáját
szedret"epret ringlót málnát
leszedte a kertész álmát
- fájáróllekiabálnád?
nyaka közé szedi lábát
s mint ki kegyes dolgot művel
iszkol nádi hegedűvel

G a r a b o n ci á r i u s á r a
Gyomaendrőd ma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

csupa paraj és kakastéj
kömyeskörül ez a kastély
arrafúj a táltorján is
lakjad-rakjad lelkemjános
városgazda keresztjánya
lebabázott a burjánba'
cickafarkkórónak zsenge
bojtorjánnak - kutyabenge
boroszlánszáj vérrokona
gizgaz gyimgyom sógor koma

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom
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1995. január Szó-Beszéd

Február
Február 22-én a képviselő

testület elfogadta azt a rendele
tet, mely szerint márdus l-től

köbméterenként 66,4 forintra
emelik az ivóvíz hatósági díját.

Március
Március l-én volt öt éve

hogy városi rangot kapott ~
lwrábban egyesült két tele
pülés, Gyomaendrőd.

A gyomaendrődi Rumba
Társastáncklub a hazai, illet
ve helyi táncmozgalom tá
mogatására alapítványt
hozott létre.

AzEndrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet március 31
én 12 helysZínen tartotta
m:g az 1994. évi közgyűlé

set. A szövetkezet 14 110
r~szv~telrejogosulttagjakö

zul mmtegy l300-an jelentek
meg a gyú1éseken, ahol az
igazgatóság adott tájékoz
tatót a pénzíntézet 1993-as
gazdállwdási eredményéről.

,Március 25-27 között Haj
du László tanár, az ipari is
kola Komédiás Körének
vezetője szervezésében a
művelődési központban ren
dezték meg az Országos
DiáksZÍnjátszó Találkozót.

"
~ri1is

Április }4-én az önkor
mányzati testület dr. Bánki

Gyula tüdőgyógyász főor

vost nevezte ki városi főor
vosnak.

Április 30-án a Katona Jó
zsef Művelődési Központ
ban ünnepi műsorral

emlékeztek meg Gyomaend
rőd várossá válásának öt
éves évfordulójáról. Ez alka
lomból GyomaendrődDísz
polgára címet
adományoztak Határ Győző,
Londonban élő gyomai szár
mazású Kossuth díjas író
nak. Gyomaendrődért

E~lékplakettetkapott mun
káJáért az Endrődi Füzetek
~zerkesztőbizottsága, Gyu
ncza László, Jenei Bálint
Kruchió Endre, Soczó Elek'
CS.Szabó Albert, Tímár Já~
nos, Vaszkó Irén. Poszto
musz kitüntetésben részesült
Varjú Vilmos és dr. Szerb
György.

Május
A május 8-i parlamenti vá

lasztáson induló 12 képviselő

jelölt közül hárman maradtak
versenyben: Szöllősi Istvánné
(MSZP), Bődi János (SZDSZ
Köztárs~ágPárt) és dr. Kepe
nyes Janos (Független
Kisgazdapárt). A május 29-i
másodikfordulóban Szöllősiné

9985 szavazattal nyertaz 5494
szavazaJot szerzett Bődi János
előtt.

Június
A svájci tulajdonban lévő

Raichle Sport Kft. gyoma
endrődi telepén június 8-án
~gy új, 300 négyzetméteres
uzemcsamokot avatott fel
Wilfried Ley, az igazgató ta
nács tagja.

Június 20-án adták át a li
getFürdővízforgatóval ellá
tO!! és teljesen felújított új
hatsó medencéjét. A nyári
több héten át tartó kánikulá
ban naponta átlagosan 600
700 látogató kereste fel a
strandol.

A városban múködő 17
alapítvány vezetőjével talál
kozott június 21-én Szöllősi

Istvá~é, ~örzetünk parla
menti képVIselője.

Július
A Gyomai Kner Nyomda

Kft. június l-el rész
vénytársasággá alakult.

Július l-től új parancsnok
vette át az irányítást a gyo
maendrődi rendőrőrsön. Az
1992. szeptember l-én kine
vezett Tóth Mihályt Szúcs
József rendőralezredes vál
totta fel.

;4 Sárréti Tej Rész
~~n:rtársaság Igazgatósága
lullUS l-től vezér
igazgatónak nevezte ki dr.
T6th Lajost, a gyomaendrődi
Allwtmány Mg. Szövetkezet
elnökét.
. Július 25-től augusztus 7
19 a Bethlen Alapítvány
szervzésében a mezőgazda

sági iskola adott otthont az L
Gyomaendrődi Művésztelep

neDlZetköziképzőművészeti

alkotótábornak.

Augusztus
A Vadvirág gyermek nép

táncegyüttes augusztus 5-tó1
12-ig Romániában Tulcea
városában vett részt a Duna
menti országok táncfeszti
válján.

Augusztus 20-án az endrő

di Népházban Latorcai János
a KDNP alelnöke emlékezett
meg az államalapító Szent
Istvánról.

Augusztus 26-tól 28-ig a
gyomaendrődiGhost's MFC
~o~oros Alapítvány szerve
zeseben Gyomán a Körös
parton rendeztékmeg az első
gyomaendrődi motorosta
lálkozót,.. melyre több száz
motoros jött el.

Szeptember
~zeptember l-től új veze

tŐJe van a Békés Megyei
Munkaügyi Központ Gyo
maendrődi Kirendeltségé
nek. A szarvasi Farkas Péter
s~ékét a kirendeltségen
IIlfntegy három éve dolgozó
TImárné Buza nona foglalta
el.

A Keresztény Vállallwzók
Gyomaendrődi Kamarája
Jótékonysági Bálat szerve-

zett szeptember 9-én a Kisré
ti Gyógyszálló alapítványja
vára.

Szeptember 15-én az ipari
iskolában falugyúlést azaz
közmeghallgatást sze;vezett
az önkormányzat. A gyűlé

sen ahol a polgármester adott
számot az elmúlt időszak

munkájáról, alig 20 polgár
volt kíváncsi.

Október
Október l4-én a Bethlen ~

Gábor mezőgazdaságiislw- I

lán~ adományozott 48 gra- I

fikát a lengyel származású,
Mag:yaros~ágon élő Trojan
Mana;n Jozsef Az ünnepé- I

lyes tarlatot a budapesti-len- I

gyelfőkonzul nyitotta meg. I

A gyomai születésűIIIéssy I
Péter grafikus- és fest6mű- ~
vész hagyatékát fia, Illéssy:
Zoltán adományozta váro- i

sunknak. A művekből a kéP-!
tárban október 21-én nyílt,
kiállí~. . \

Az tdet esztendő legna- I

gyobb sporteseménye az ok-I
tóber22-i bajnoki labdarúgó
forduló volt. A Gyomai FC al
Gyornm;ndrődi Barátság SE
csapatatfogadta. A gyomai
ak 2:O-ra győzték le a Barát
ság együttesét.

November
Az önkormányzat novem

ber 17-i ülésén újra a vízdí
jak emelésér61 volt
kénytelen dönteni.

December
Gyomaendrőd tíz válasz

t6kerületében összesen 66
egyéni önlwrmányzati képvi
selőjelöltközül választhattak
december ll-én a választó
polgárok. A törvénynek kö
szönhetően most közvetlenül
v~laszthatotta lakosság pol
garmestert.

December l-t618-ig a
Gyomáról elszármazottKru
crnó Endrének és feleségé
nek köszönhet6en
svédországi vendégszerep
lésen vett részt a Körösmenti
Néptáncegyüttes.
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A gyomai születésű Kállai Ferenc színmű

vé,sz és Bacsó Péter filmrendező,Csányi Ist
vánné meghívására a Megint tanú című

film. bemutatójára érkezett Gyomaendrőd
re április 24-én délután. A vasútállomáson

Csányi Istvánné, az Apolló mozi vezetője és
Hajdú László tanár fogadta a művészeket,

akik ezt követően szálláshelyükre a Szilvia
panzióba mentek. Kállai Ferenc (70 éves) itt
adott interjút elsó'ként a Szó-Beszédnek.

Húsz év után újra itthon
- Hány év után köszönthet

jük újra szülónelyén, Gyo
mán?

- Az öregséggel együtt a
memória is kisség silányab
ban működik. Nem tudok
pontos dátumot mondani, de
minimum 20 éve nem jártam
itthon.

- Az elmúlt 20 év alatt nem
volt módja Gyomára láto
gatni, vagy nem is akart?

- Több ízben kaptam meg
hívás~ de nagyon nehéz a
színházi szezonban időpon

tot egyeztetnem. Nyaranta 
elég régóta - Gyulán vendég
szerepelek, szezon közben
pedig sokatjátszottarn, és je
lenleg is sokatjátszom. Azok
a dátumok, amelyeket meg
hívóim felajánlottak egysze
ruen nem jöttek össze és ezt
végtelenül sajnáltam.

- Milyen érzés most újra
végigmenni a gyomai utcá
kon?

- Mikor a vonat Gyomához
közeledett egészen különös
szívdobogást éreztem. Igaz,
nem egészen azt a tájat, falut
kapom vissza, amit annak
idején itthagytam. Az itt töl
tött fiatal éveimre viszont
mindig is noszJ.algiával gon
dolok vissza. En nagyon so
kat élek Gyomából, mint
színész. A mai fiatal színé
szek ha nem születtek civili
zálatlanabb vidékeken, kis
falvakban, akkor képtelenek
visszaadni szerepeikben
azokat a bizonyos különös
ízeket Például amikor az Úri
muriban Csörgő Csuri azt
mondja egy kis falusi ven
dégl6ben a Komájának, hogy
"ne mozogjék kend mert ki
izzad!" Bennem vannak
azok a gyermekkori különös
érzések, élmények, amelye
ket egy pesti soha nem kap-

hat meg. Tulajdonképpen
köszönöm a sorsnak, hogy
vidéken, falun születtem.
Tehát én ebb61 táplálkozom
és tudom, hogy másfajta di
menzióval, habitussal él az
az ember, aki vidéki szárma
zású. A gyomai élményeket
a mai napig őrzöm. Szóval a
visszatérés egy ilyen hely
zetben különösen izgalmas.
Bár azok az emberek akiket
ismertem már sokan a más
világon vannak és én is októ
ber 4-én betöltöm a

hetvenedik évemet. Ötven
éve teszek-veszek a pályán
és, hogy egy általam nagyon
szeretett film gyomai bemu
tatój ára idelátogathattam,
megint csak köszönetet kell
mondanom a sorsnak.

- Az 1969-ben készült és
sokáig betiltott Tanú rímű

film az ötvenes évekró7 szól.
A mostani, a Megint tanú a
rendszerváltás utáni helyze
tet próbálja tükrözni. Ez a
kétfilmfelöleli azt a korsza
kot amelynek ön is tanqja le
hetett. Melyikfilm áll Onhöz
közelebb?

- Meg kell mondanom,
hogy mind a·kettő. Az egyik

egy veszett korban született,
annak elkészítése egy hősie

sebb dolog volt, így az első

filmnek különleges pátosza
van ma is. Most egy porha
nyósabb, egy nihilistább
korszakot élünk. Egy még
nem kigyakorolt demokrácia
kinövéseibe harapdál bele ez
az új film a Megint tanú. Ez
egy kicsit szomorú film hi
szen amikor az emberek
óhajtották volt a változást,
most kicsit csalódottak. Még
a legrealistább gondolkodá-

sú ember sem azt várta, ami
most van. Hogy a párbeszéd
helyett egymást eszik a poli
tikusok és csak azért is tud
nak nemet mondani, hogya
másiknak ne legyen igaza.
Ez egy nagyon nehéz, ve
szett korszak.

- Ön parlamenti képviselő
ként politizált a múlt rend
szerben. Gondolom a
jelenlegi politikai helyzetró7
is van véleménye. Fokozó
dik-e a helyzet?

- Nézze, én mostmár 70
éves vagyok. Nap mint nap
termelem magamban azt a
bölcsességet, amely miatt
megbocsátó "a~yok a mos-

tani helyzettel kapcsolatban.
A véleményem jelenleg ag
gasztó. Félek! Egy dolog vi
gasztal - ha ez egyáltalán
vigasztaló lehet - hogy az
egész emberiség bajban van.
Bárhová nézek, arra jövök
rá, hogy az ember felgyorsí
totta a maga életét a pusztu
lás felé. A jelenlegi
civakodások engem bor
zasztóan elkeserítenek. Eh
hez akigyakorlatlan
demokráciánkhoz az a 70
évem segít, amely el6bbre
hozza azt a bölcsességet,
hogy én már ehhez nem tu
dok hozzászólni.

- És ha ma is parlamenti
képviselő lenne, akkor me
lyik párt padsorában üldö
gélne szívesebben?

- Köztudott, hogy én inkább
baloldali világnézetű ember
vagyok még akkor is, ha a
baloldaliság fogalma nagyon
összekócolódott. Az bennem
ragadt, hogy a kapitalizmus
vérrel, vassal jött Félek, hogy
úgyis fog menni. Az érdekelt
ség, ezen belül adifferenciált
ság nem funkcionál ma sem.
Minden maradt egy kicsit
azon a mezsgyén, amit az em
ber szeretett volna megvál.
toztatni.

- Hetven évesen is sokat
szerepel. ..

- A Nemzetiben játszom
már ötven éve. Most nyáron
újra játszom Gyulán. Egy
biztos azért, hogy óvatosab
ban fogok vállalni szerepe
ket fe1mérve mennyire bírja
az erőm. Túler61tetni nem
szeretném magam, mert eb
ben a korban már nagy a ri
zikófaktor. t

- De látom, jó eróoen van.
- Hát, a boncolásnál majd

kiderül...
HornokErnő
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'Bpdh üg!Jeáaz IstenéI
9{f-fdj, fwgg p0r6a ejtené
'Drágdn megodftott népét!

d reru[elsegitőt meffétl
qq. vész6en.1 .'VÚtar6an. megvéá
Tégeáés sunt igéjét.

(:Ja6rlciusJaka6 1593-1654)

Június 5.~n kegyeletes emléke
'~re hívta a város lekóit a német
szártílB.Zású eVfi08élikusok f)!omai
k~se ...

1862-ben épült templomban em
lékező istentiszteletet tBrtatt
Téborszky László püspökhelyettes,
az egyházmegye dlpeI'CAlC. A más
~or oly kev~ hfv6t számláló temp
lom most tömve voll eljöttek az
endrócli katolikusok. ~ más feleke
zetűek. a Keteszténydcmokrata
Néppárt tagjai ~ sokan mások.

k esperes 'úr ,mélyen szárító
SZ8vail hazáról. magyarságról, né
mct.sésról, imádsá&os lélekkel hall

saUuk..
Emlékeztünk a

kC€Crves idókre
(1945. jan. 41), amikor
,~8Jűjtötték B.

városunk német
származású lakóil
Nóket 18 évt61 40
i& férfiakat 16-tól 50
éves kOri& hogy 3
napi élelemmel részt
vq~yenek ~közös

munkákban-,
Gyomáról 171-en
indultak el. A 3
napból 3-5 éviS
tartó büntetó munka
ldl Közülük mint
ef)! nef)JVcnnek.
örök időre vá,lt.ozott
a bünte~, azok
most is a volt &z.ov
jetunióban porlad-

nak.
Bűnük volt a származásuk. ottho

nuk a hidc& esészséstelen barakk.
sorsuk az embertelen rabol érté
kük a mcsbélyeszés.

Többsésük már egy szót €cm ru
dott németül, mert számukra résen
Jödbe veszett a Rajna-. Nekik már
a Körös jelentette az életet
Mez6berényb61 történt áttelepülé
sük óta dolS08. becsületes polSárni
voltak a településnek.

Akik bírták az évekis tartó kény
szermunkál r~oL éhezésL és
múmiává aszalódva évek multán ha
zaérkezt.ek - se otthont. se C&8ládot
nem találtak. Otthonukat idcsenek
lakták. hozzátart.ozóikat kiz.suppolták
Némctorszá8ba.

Améltó szavak. ~ az alkalomhoz
illó költemények. az emlékezés ko
szorúi, viré8ai mellé - melyek az
obeliszk talpazatáre kerültek - illő

lenne, ha ~ Cyomakör ~ a fionism.:;
reti Egyesület közös ö&szcfoSással
részletesen, történelmi hű€é&8e1

feldolsozná Solsotás életükeL mert
éppoly kedvesek ók számunkra. mint
Mohipuszta. Mohá~, Rákóczi harco
sai, a &z.abac:lsásharc hÓl'CÍ, Isonzó
V8flI a Donkanysr. a fiolokauM és
56 dicsó halottai..

A hósök emléke örök.. és hall
hatatlan!

Mártan Gábor



"Minden városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel"
Határ Győző látogatása Gyomaendrődön

Diószeginé Bíró Ilona ajándéka Határ Győzőnek

HatiÍT Győző (81) gyomai
születésű, Angliában élő

Kossuth-díjas író június 11
én Gyomaendrődre látoga
tott feleségével Piroska
asszonnyal. Szálláshelyü
kön a Szilvia Panzióban be
szélgettünk az íróval, akit
1994-ben városunk díszpol
gárává avattak.

- A fiatalabb nemzedék ke
vésbé ismeri Határ Győző

nevét. Miként mutatkozna be
nekik?

- Gondolja el, hogy ha a
versailles-i kastély pompás
homlokzatát kellene bemu
tatnom. Ez persze nagyzolás,
de nagyon nehéz lenne csu
pán szavakkal elmondanom
hogyan fest ez az óriási kas
tély. Nekem is nagy életmű

vem van és igencsak
hányatott életr61 tudnék be
számolni. Gyomáról elég ha
tározott emlékeim vannak,
annak ellenére, hogy hat
éves koromban elkerültem
szüleimrnel Budapestre. Ezt
követőenmég :: éves koro
mig minden nyáron hazajár
tam nagynénémhez
vakációzni. Ezután többé
neIilláttam Gyomát.

- Hogyan kerültek el Gyo
máról?

- Szüleim szerencsét pró
bálni költöztek fel Pestre.
Édesapám megpróbált sza
tócsboltot nyitni. Nekem
mint parasztgyereknek sok
bajom volt a kiejtésemmel,
meg a habitusom és a ruház
atom miatt is. Megpróbáltam
barátkozni a pesti fiúkkal.
Volt egy kis báránybőr süve
gem és ezek egyszer bele
köptek. Sírva mentem haza
és bepanaszoltam őket

apámnál. Apám megkérdez
te: "Igen, beleköptek, és te
mit csináltál? " Hát idesza
ladtam hozzád. " Nem jó 
mondta apánl. Van öklöd?!
Üss vissza, hiszen jó vereke
dő vagy!" Attól kezdve én is
verekedős lettem, így aztán
nem köptek bele többet a

kucsmámba. Az elemi után a
Bólyai főreálba kerültein
műszakivonzalmaim miatt.

- Hogyan lesz egy műszaki
érdeklődésű emberbó7 író?

- Író úgy lesz az emberb61,
hogy elkezd írni. Már 14
éves koromban naplót írtam.
Később jöttem rá, hogy a
naplóírás angol szokás, pe
dig az angolokat nem is sze
rettem, azaz inkább
közömbösek voltak szá
momra. 18-19 évesen már
tudatosan írtam és akkorra
ezek a naplószerű firkálmá
nyok műformátkezdtek ölte
ni. A műegyetemen miután
elég jó kezem volt, úgyneve
zett főzőrajzokat, perspektí
vákat rajzoltam épületekr61.

Ezekkel próbáltuk megfőzni

az építtetőket. nyenért sokan
és szívesen fordultak hoz
zám. Vállaltam terveket 60
90 pengőért, ami nagy

pénznek számított akkori
ban. Amikorlediplomáztam,
akkor legszívesebben azt
csináltam, hogy elvállaltam
pályázatok készítését, s ez
zel a munkával három hónap
alatt összeszedtem annyi
pénzt, hogy utána kilenc hó
napig csak írtam. Az ember
sosem tudja, hogy mi lesz
bel61e. Csak később derül ki
az, hogy, miben lesz igazán
mester. En a zenéhez is von
zódtam, jártam zeneakadé
miára is, de festettem is. A
műegyetemen a professzo-

rom agitált, menjek adjunk
tusnak mellé. Csábított,
hogy ad majd önálló munká
kat, de engem semmivel nem
lehetett eltántorítani attól az
életformától, hogy gyorsan
nagy pénzt keresek, azután
elvonulok a csöndes ma
gányba és írok.

- Említette, hogy közöm
bös nép az ön számára az
angol. Mégis Angliában ta
lált otthonra...

- Annak idején a magyar
mentalitáshoz hozzátarto
zott, hogy,Párizs volt a világ
közepe. En is így gondol
kodtam, és beleboloildultam
a francia irodalomba. Tiszte
letbeli, fogadott gyermek
ének tekintettem magam.
Amikor 1956 végén kimene
kül tünk Bécsbe, megkeresett
az angol rádió és állást aján
lottak. Gondolja el, hogy az
ember ott áll Bécsben egy
szál ruhában egy asszonnyal,
akiról gondoskodni kellene
és egyszer csak állást kínál
nak. El is fogadtam az aján
latot. Később csábítottak
Amerikába, jó állást ígértek
nekem és a feleségemnek,
házat kaptunk volna két ko
csival de nem mentünk. Az
volt az elgondolásom, hogy
Európa mindig legyen kéz
nyújtásnyira.

- Az elmúlt esztendóoen
Önt díszpolgárává fogadta
szülőhelye, Gyomaendrőd.

Milyen érzésekkel értesült a
kitüntetőcímró7?

- Most szarkasztikus le
szek. Azt szokták mondani,
hogy minden nemzetnek
olyan kormánya van, ami
lyet érdemel. Ezt úgy is for
díthatnám, hogy minden
városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel. A
feleségem szokta mondani:
ezt a virágot sz'!kítottad,
mostmár szagold! En mindig
szeretettel gondoltam Gyo
Ínára és sok versemben meg
csillannak a gyermekkori
gyomai emlékek.
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sak azért is összevonták
a két gyomai iskolát

"Ugye milyen fájdalmas az
elsorvasztás? !" - jegyezte
meg az egyik endrődi kép
viselőaz önkormányzat
május 31-i ülésének
szünetében, amikor
a testület endrődi érzelmű
képviseló1 igent mondtak
az l. és 2. számú általános
iskolák összevonására.
Tény, hogy ezzel a döntéssel
mintegy 3 millió forintos
megtakarítás érhető el,
de a szavazást megelőző
három órás vitában
mintha nem is ez lett volna
a fő szempont. Pusztán
takarékossági okokkal
indolkolták többen a két
iskola összevonásának
szükségességét, ám amikor
egy másik napirendi pont
kapcsán az endrődi volt
községházán mú'ködő

kirendeltség megszüntetése
került szóba, akkor
ugyanezek a képviseló'k
nagy vehemenciával
indokolták az endrődi

kirendeltség szükségességét.
Még az sem számított
a takarékosságra törekvő

endrődi képviseló'knek,
hogy az endrődiek

szimbólumának tekintett
községházán 4 dolgozóval
mú'ködőkirendeltség
évente mintegy 2
millióba kerül évente.

De térjünk vissza az iskolaügyre. Az
ülésen részt vett Szöllősi Istvánné váro
sunk parlamenti képviselője, aki most
inkább mint a Pedagógusok Szakszer
vezetének főtitkáraként jelent meg, s
hangsúlyozta, hogy csak a 3 milliós
megtakarítás miatt ne tegyen a testület
visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen
dolgot, hiszen azzal, hogy ha összevon
nak két iskolát, még nem lesz több pén
ze a városnak.

Dr. Kovács Béla képviselőés az isko
la ügyekkel megbízott tl11ácsnok aZOll
ban kifejtette, hogy a város az anyagi
csőd elkerülése érdekében próbál taka
rékoskodni. - Ha minden területen ezt a
megtakarítást végre tudjuk hajtani, ak
kor Gyomaendrőd megmenekülhet a
cs6dt61 - mondta a tanácsnok. A város
háza pénzügyi csopor~ának vezetője

Nagy istvánné tájékoztatta a jelenlévő

ket, hogy a városnak majdnem 100 mil
liós adóssága van és az előző testület
mintegy 40 milliós hitelt vett föl 1992
ben a szennyvíztisztító telep bővítésé

hez, ami kidobott pénznek tűnik, hiszen
az igy megemelt kapacitású telep több
mint fele kihasználatlan.

Szöllősi Istvánné szerint tehát az ön
kormányzat belement egy fizethetetlen
beruházásba, melynek árát most az ok
tatásüggyel akarják megfizettetrú. - Ha
ez így van, akkor nincs szükség arra,
hogy szakmai érveket soroljak az ösz
szevonás ellen, mert ezek szerint a város
csődhelyzetben van.

Katona Lajos képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke is a csődhelyzettel fe
nyegetett. Kifejtette, hogy csupán az is
kolák szervezeti átalakításáról, egyfajta
takarékossági megoldásról van szó.

Dr. Szendrei Éva képviselőnő a testü
let elé kerülő anyag tárgyilagosságát
vonta kétségbe, s felhívta a képviselők

figyeImét arra, hogy ha mégis a két is
kola összevonása mellett dönt a testület
takarékossági okokra hivatkozva, akkor
legyenek ugyanilyen következetesek a
kirendeltség megszüntetése ügyében is.

Szöllősiné szerint az iskolaösszevo
nás nem old meg semmit, csupán túzol-

tó mUll1<áról van szó - A szülőnek pedig
joga van megválasztani gyennekc okta
tási körülményeit, s én azt tipasztalom,
hogy önök nem kívánják figyelembe
vemú a szülők véleményét.

Az l. számú Áltilános Iskola szülői
munkaközössége május 8-án 182 szülő

aláírásával tiltakozott a két iskola egye
sítésének terve miatt. Dr. Frankó Ká
roly polgármester szintén az
összevonás ellen szólt. Mint mondta
számára ez erkölcsi kérdés és koránt
sem biztos, hogy ez a néhány milliós
megtakarítás rántja ki a bajból a várost.

A három órás vita végén név szerinti
szavazáson döntöttek a képviselők,

akik közü112-en a két iskola összevo
nása mellett voksoltak: Bátori Gyula,
Balázs Imre, dr. Kovács Béla, Várfi
András, Katona Lajos, R. Nagy János,
Knapcsek Béla, Czibulka György, dr.
Valach Béla, Tótka Sándor, Hanyecz
Margit és Dávid István. Nemmel szava
zott dr. Szendrei Éva, Hangya Lajosné,
dr. Frankó Károly, Garai János, Nagy
Pál és Kovács Kálmán.

Eszerint tehát az önkormányzat 1995
július 31-el összevonja a két iskolát oly
módon, hogy az 1. számú beleolvad a 2.
számú iskolába. Szö1l6si Istvánné asza
vazást követőenbejelentette, hogya pe
dagógus szakszervezet jogi úton
megtámadja a testület döntését, mert a
képviselők alapvető emberi jogokat
nem vettek figyelembe.

H.E.

; ; ;

KUTFURAS
IVÓ- ÉS ÖNTÖZÖVÍZ

KUTAK
FÚRÁSA 200 MÉTER

TALPMÉLYSÉGIG.

Komóczy Attila
Gyomaendrőd, Apponyi

u. 17. Tel: 386-338
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Eredeti jurta készítésével készülnek a Közösségi Házban a
gyomaendrődi fiatalok a Millecentenárium megünneplésére

Egyedülálló kezdeményezés
Szonda ISlV"all,

a gyomaendrődi 3.
sziL.'llÚ Általá.: lOS

Iskola tanára
Csendes, halk
szavú ember, akit
tanítványai szeret
nek, mert am:~t

csinál, azt művészi fokon csinálja. j\.mit tud, azt a legtisz
tább forrásból meríti, és igyekszik közkinccsé tenni.

Nyáron kézmüvés táborokat szervez, maga tervezi, gyűjti

az anyagot, a tanítványok valóban meg is tanulják az általa
bemutatott ősi mesterséget.

.A2 elmúlt nyáron nemezkészítő tábort szervezett, ahol
szívvel lélekkel csinálták a nemezt. Hiszen tervük voltl Ma
már köztudo~ hogy a millecentenáriumra honfoglalás kori
jurta rekoIJstmkciót készít.enek, annak teljes pompájávaJ.
Olyanféle juttát. amelyben valószínűleg őseink laktak.

Kérdésemre elmondta Szonda István, hogy ezt a művé

szetet, a nemezkészítés technikáját Vidák Istvántól tanulták.
"Figyelem, kit:a.r.ás, türelem kell hozzál A lényeg: a gyapjút
jól ki kell mosnJ.. az összekuszált szálakat szétlazítani, s ha
ez megvan, kezdődhet a munka. Nemezelésr~ legjobb az
úgynevezett zsírfarú birka gyapjúja, ebből készül a nemez.
Mi 6 q cigá1ya gyapjút mostunk ki nyáron a Körösön,. ebből

készítjük a jurtához szükséges nemezt. Ragaszkodunk IllÍll-'

denben az eredetihez. A mintákat, a motívumokat sziné,s
gyapjúból készítjük. Ezeket is magunk festJük, mint őseink.

Festő anyag!..:l növényeket basmájunk: kutyabengekéreg,
diószirom és levél, iölgyfa gubacs stb. A mintákat az ásatá
sok során előkerült tarsolylemezekr61, esatokr61, szíjvégek~'

ről, esetileg előkerült veretekről rnintá.zzuk. Azok rendszerét,
fom1avilágát, am1ak törvényszerűségeit követjük: csak tiszta
forrásból. "

A minták összehozásában segítségükre voltak Kustár
Zsuzsa iparrnüvész, és a minták mondaniv-alójának kiváló
ismerője Kaszás Ákos nemezkészítő.

A békéscsabai múzeum nagytermében kivánják felállí
tani, szeretnék, ha ott állandó kiállítást nyerne, hogy minél
többen láthassák őseink e remek lakását. Nagyon nagyok a
méretek, így akárhol fel sem állítható: belseje 6 ID átmérőjű,

belmagassága 3.5 m.
A jurta váz fából készül. Mi fiízfából csináljuk, de őseink

kőrisfából készítették.
A munkánk csapatmunka volt, IIlÍJ!t.egy 80 ember dolgo-

zott eddig benne.
Minden munkát
közösen csinálunk
és csináltunk.
Nagy terhet ró
ránk a fa kiszabá
sa és a hajlitása,
összerögzítése.

Kemény munka ez! .A2 összerögzítés bőrszögekkel történik
A bőrszög marhabőrből készül. Ez is korhű. A berendezés
ben nem törekedtünk a teljesség igényére, csak amennyit a
régészet tud! Az alapvető jurtarendszert megtartottulc: ahogy
belépünk, középen tűzhely, szemben a szentély, balra a fér
fiak, jobbra a nők oldala, elől a munka helye. (A piszkosabb
munka helye, és akisállatoké. )

Készít.ettek-e már Magyarországon valahol juttát? 
kérdeztem.

"Igen. Székesfehérváron, de ők nem törekedtek korhű

ségre."
Tehát eredeti módon készítve csak Gyomaendrődön lévő

jurta látható?
"Igen! Miskolcon van egy honfoglalás kori kiállítás, ott

van egy eredeti kazah jurta, szándékomék megnézni"
A jelenlévő és Ilaeoyon szorgalmas jurtások közül Kaszás

Ákos tudott még nekem szent.elni pár percet, hogy a motí
vumokat értelmezze számunkra. Mint elmondta, a motívum
kincs a magyar nyelvre épül. A növény szavunk növekedés
sel kapcsolatos, az állat szavunk az állapotra utaló. A nö
vénymintákból, indákból - mint folyamatból - egy-egy ma
dár, a másikból egy-egy hal, az összetett fonnákból egy
bagolyfej, vagyis a folyamatszeruségből állatszeruségek
ala.lrulnak ki. Itt már a kozmikus dolgok is elöllinnek, mert
egy-egy állat megfelel az állatöv jegyének. A minták tehát
az ősi hitvilágról tanúskodnak.

Az elmúlt idők ,,kiradirozták" az emberek tudatából a
baUlsz.eret.et.et, a megismerést összes nemzeti értékeink iránt.
A jurtát készítő fiatalok példát mutatnak mindenkinek,
munkájuk hozzátartozik a magyarság-tudat rnélyítéséhez.
Ezt kell hogy megismeIje minden honi lakó.

Tiszt.elegve állunk meg a Jurta készítő fiatalok előtt. Kö
szönet és hála nekik!

Vaszk6Irén
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(1996. március ll. endrődi könyvtár)

A
mikor. igazán szép, meleg
hangulatú, közönségtől zsú
folt rendezvényen veszek
részt szülőfalumban, mindig

eszembe jut a kérdés, amelyet né
hány évvel ez előtt tettek fel a Hiva
talban: - Van egyáltalán kulturális
érdeklődés Endrödön?

Aki eljár rendezvényeinkre, az
tudja, hogy van. A Békés Megyei
Könyvtár dolgozói közül is, ha CSé? It.

tehetik, eljönnek néhányan. Elmond
ják, hogy nemcsak a műsor miatt
jönnek, hanem a közönség miatt is:
k.özvetlenek, otthonosak. a rendez
vény, az emberek szeretettel fogadják
a vendéget, mindig zsúfolt a könyv
tár.

így volt ez a Tímár Máté-esten is.
Nagyon sokan eljöttek a 74. évében
lévő író köszönteni, meghallgatni. Ott
voltak a tanyai ismerősök, falubeli
barátok, orvosok, cipészek, nyugdíja
sok, és - nagy örömünkre - fiatalok is.
Eijött a Kulturális Bizottság elnöke, ott
voltak a tanárok közül többen, ott
voltak az iskolaigazgatók közül: La
dányi Gábomé, Dr. Kovács Béla,
Gubucz József. ott volt a plébános úr
is, ott volt az író testvére is, Illés bá
csi, és még sokan.

A találkozót Vaszkó Tamás vezet
te be - endrődi gyerek volt ő is, - aki

]jelenleg a szeghalmi gimnázium
igazgatója. Tímár- Máté szeghalmi

,diák volt, ennek emlékére ajánlotta
fel régi iskolájának gyarapodására a
legutóbbi köteteinek bevételét.
(Amikor a szerelem véget ér,
Napáldozatja elött, ...és a Berettyó
folyik tovább...)

A megnyitó szavak után szép él-

ményben volt része a hallgatóknak:
Kurilláné Vaszkó Ildikó mondott el
mély átéléssel egy Tímár novellát
Árvai Mari néniről (Hogy a világ előre
menjen). Ezután Vaszk6 Tamás és
Márton Gábor beszélgetett az íróval
életről, irodalomról, majd a közönség
kérdezgetett. Arra az egyre vigy~

tunk, hogya politikát messze elkerül
jük. Viszont bőségesen esett szó az
író élményanyagáról, újverses~
véröl (lélekváltság), és a regényei
ben legjellemzőbb stilisztikai eszkö
zökről: az endrődi tájszólásról. Hiszen
az írói életpálya során meghatározó
körülmények voltak az édesapa, az
édesanya alakja, a tanya népe, étetfi
lozófiája, tiszta erkölcse, és az itt
beszélt nyelv. Ezért mondhatjuk bát
ran, hogy Tímár Máté irodalmi szint
re emelte Endrőd nyelvjárását,
szókincsét, ország-világnak meg-

mutatta annak szépségét. Lőricze

Lajos a Mai magyar nyelv története c.
kézikönyvében többször idéz az írótól
tájnyelvi sajátosságokat.

Fontos nekünk mindez. Ahol még
megvan, őrizni kell anyanyelvünk
gyöngyszemeit, a tájnyelvet. Nekünk
az endrödit kell őrizni, mert ez a mi
énk. A zárt e-t, a gyönyörű hangtani
sajátosságokat, aredeti és találó szó
lásainkat, tájszavainkat.

A találkozó végén Vaszkó Tamás
gratulált az író új. verseskötetéhez, és
bezárta a rendezvényt. Az író ezután
dedikált, és elbeszélgetett ~z őt kö
I'Ülvevőkkel.

S
::ép este ~olt, az irodalom
unnepnapJa.

Homokné Németh Eszter
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GELLAl JÓZSEFNÉ
Szeretetotthon vezető

'.... é Szeretetotthont a millecentenáriumOS g évében alapította."
A szeretetotthonban jelenleg hat

szobát, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal, tágas közösségi és
kiszolgáló helységeket vehettek birtokba a beköltözők 10 nő I férfi.
További tervünk az épület másik szárnyának kialakítása, ahol
hasonló körülmények között tudunk további 9 főt fogadni.
Működtetünk egy 20 fós Idősek Klubját is, azok részére, akik még
nem jutottak el arra az elhatározásra, hogy az otthon lakói legyenek,
de szívesen tartoznának valahová, ahol testi-lelki segítséget kaphat
nak.

S végül gondolataimat szeretném befejezni a mi, a szeretetszol
gálatot végzők hitvallásával ars poetica-jával:

Az idős, segítségre szoruló testvéreinkke! való első

találkozáskor szemükből olvassuk
- Tudod fiam, voltam, ami vagy, fiatal, egészséges, szerettek és

szerettem, szültem és temettem.
Leszel, ami vagyok! Idős, beteg, segítségre szoruló magányos.

Segíts, hogy ne fájjon a kiszolgáltatottság. -
Milyen igazuk van. Erre csak egy lehet a válasz: Annyi megbe

csülést, szeretetet, gondoskodást nyújtsunk ma itt és most, amit
majd holnap magunknak is elvárunk. Mert amit ma másokon
látunk, azt holnap magunkon is láthatjuk majd.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor vezetésével, a presbitérium és a
gyülekezet támogatásával, munkatársainkkal együtt ebben a
szellemben igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
valóban a szeretet otthona legyen ez a ház.

Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik testi-lelki ere
jükkel segítették az intézmény létrejöttét. Teljes szívvel köszöntjük
és várjuk a távollevőket, hogy közeledjenek és azonosuljanak a
napjainkban egyre fontosabbá váló szociális, karitatív
tevékenységünkhöz.

,~

~,

né a dic
.~ ..

Emberé a feladat, hogy Isten
akaratát e földi életben teljesítse. Ist

Ez történt a Gyomai
Református Gyülekezet életében is, amikor elképzelték, és minden
erejüket összeszedve felépítették Békés megye harmadik reformá
tus szeretetotthonát.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor régen dédelgetett nagy álma tel
jesült azzal, hogy otthont teremtettek a gyülekezet idős testvérei
számára, ami nem csak otthon lesz, hanem a szeret hajléka, állomás,
felkészülés a boldog földöntúli életre.

Pünkösd ünnepének másnapját tették még ünnepélyesebbé,
amikor is délután 3 órára a Gyomai Református Templom harangja
hívogatott mindenkit a Szeretetotthon felavatásának ünnepségére.

A templomban Sipos Tas Töhötöm, a gyülekezet lelkipásztora
köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve minden segítőnek a
közreműködését abban, hogy ítt most ünnepelhessünk.

A Istentiszteletet Papp Géza Csaba, a Tiszántúli Református
Egyházkerület főjegyzője, majd Nagy László Békés megyei esperes
szolgálatával folytatódott.

Végül minden jelenlévő nagy oromére Izsó Antalné
Gyomaendrőd legidősebb bábaasszonya, mindenki Erzsike nénije
köszöntötte szíveket melengető szavaival a jelenlévőket. Egy
gyönyörű verssel búcsúzott, hiszen ő már öt éve a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetotthon lakója. Könnyes szemmel hallgattuk,
ahogy 88 évesen szavalt szeretett temploma falai között: "Mi
mindig búcsúzunk".

Az istentisztelet végén a vendégek átsétáltak a Szeretetotthonba.
"Az idősek a gyülekezet múltjának hordozói, hitükre épülhet a

jelen és a jövő" ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünnepségen
résztvevőket Papp Géza Csaba áldást kérve az Otthon valamennyi
lakójára, dolgozójára, a gyülekezet lelkipásztorára, a presbitérium
ra. Végűl egy bibliát nyújtott át Sipos Tas Töhötöm lelkipásztornak,
benne egy kis nemzeti színű szalaggal, a következő szavakkal:
"Emlékeztessen ezen biblia mindenkit arra, hogy a gyülekezet a

29
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Katolikus Krónika

Szent Gellért püspök, egyházmegyénk védőszentje!

Köszöntünk Téged!
"Kedves Hívek!
(Az idén van) ... egyházmegyénk első

püspöke, Szent Gellért vértanúhalálának 950-ik
évfordulója. Neki köszönhe~ük, hogy egyház
megyénk már a szentistváni időkben rátalált a
~ómai katolikus hitre, és az egyházban megtalál
ta Jézus Krisztust, megtalálta élete értelmét.
Azóta adják át a szülők, nagyszülők e hitkincset
gyermekeiknek, unokáiknak. Azóta lett ezen
területen élő embnk viselkedése a keresztény
erkölcsökhöz mért. Az ő munkálkodása nyomán
indult meg itt az első katolikus iskola, amelynek
híre olyan volt, hogy más országokból is jöttek
ide tanulni. Neki köszönhető, hogy itt is végrehaj
tották Szent István rendeletét: minden 10 falunak
legyen saját temploma. De tőle tanulhatjuk meg a
hithez és a magyarsághoz való állhatatos
ragaszkodást, hiszen ezért áldozva életét lett vér
tanú.

Hálás szíwel emlékezünk rá ebben az (...)
évben, és naponta kérjük mennyei pártfogását
családunk, egyházmegyénk és egész magyar
népünk minden tagja számára.

+ENDRE
megyés püspök"

ENDRŐD

Irgalmas Isten, te Szent Gellért püspököt
a vértanúság halálos gyötrelmébőla vér
tanúhalál örök jutalmába emelted,
fogadj minket is kegyelmedbe, akikért a
szent püspökvértanú életét áldozta.
Engedj az ő vértanúságánal<: 950. Évfor
dulójára úgy emlékeznünk, hogy
ünneplésünk kedves legyen előtted, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Hódolat a Szent Gellért Ereklye előtt

a Szarvasi Esperesi Kerület zarándoklata
az endrődi templomba

- 1996. június 30, vasárnap -

9.30: Az Ereklye érkezése, bevonulás a
templomba, majd az Ereklye őre tart
ismertetőt az Ereklyéről, a Szent Gellért
zarándokútról, valamint az Ereklye
útjáról.
10.00: Koncelebrált szentmise az
Ereklye jelenlétében; vezeti: Ábrahám
István nagyprépost úr, az Ereklye őre.

Mise végén utcai körmenet az
Ereklyével.

Kb. 11.30-13 óra: a zarándokok egyéni
hódolata az Ereklye előtt (el lehet menni
előtte, és megnézni).
13-15 óra: A környező egyházközségek
közös imája az Ereklye előtt, fél órás
váltással:

13-13.30 Békésszentandrás
13.30-14 Kunszentmárton
14-14.30 Endrőd

14.30-15 Gyoma
15 óra: Énekes Vesperás Szent Gellért
ről, majd búcsú az Ereklyétől.

JÁTSZÓTÉR AVATÁS A KOSSUTH TÉREN
Az 1848-as szabadságharc 150 éves évfordulóiónak ünnepén átadásra került az endrődi

te/epülésen egy gyermek játszótér. Az ünnepélyes átadáson megjelentek az Országos és megyei
Cigány Önkormányzatok, képviselői, Rostás László, Kökény Kálmán, Lukács Mihály, és Pusztai
József, városunk polgármestere, több vidékről meghívott vendég, és a környék lakói.

Eljöttek a legilletékesebbek is, akikért mindez történt, a környéken lakó csillogó szemű

szép kis cigány gyermekek Mindenki az alka/omhoz illő ünnepé/yes öltözetben volt, de sajnos
az időjárás nagyon mostaha valt az ünneplőkhöz. Téli hideg köszöntött ránk március 15.-én
reggel, de ez sem hűtötte le az ünneplőket. Kedves színfaltjai voltak az ünnepségnek a szavala
tok, dalok, amit az iskolás gyerekek előadásában hallhattunk.

Megkérdeztük Dógi Jánost, aki a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, hogy
kinek volt az ötlete a játszótér építése. Megtudtuk, hogya kisebbségi Önkormányzat
képvise/őiben már régen megfogalmazódott a gondolat,
de csak most válhatott valóra. Közel 4 éves takarékos
gazdálkodásukkal, valamint más pénzügyi és ter
mészetbeni segítséggel tudták megvalósítani a közel fél
milliós beruházást. Köszönet akik segítettek: Tímár Vince
vállalkozó, Tímár János vállalkozó, a Rácz Kft,
Dambater Kft, ifi. Dógi János vállalkozó, ifj. Tótka
Sándor vállalkozó, a Cuti 8t, Gubua József igazgató, id.
Rácz Imre Cigány Önkormányzat, és a helyi
Polgármesteri Hivatal. Hosszú lenne felsorolni azak
nevét, hiszen 23-an voltak, akik szabadidejükből áldoz
tak a játszótér megépítésért, név nélkül köszönet azok- ......_...!OLJ

nak, akiket illet.

"Mérföldkő a mai esemény a helyi cigányság életében, - mondotta Dógi János, - hiszen, a
gyermekeinknek esélyegyenlőséget kell adni, már a nevelés kezdetén, kis gyermekkorban.
Úgy gondoljuk, hogy tovább fogjuk bővíteni a játszóteret, és körbe padokat fogunk még
telepíteni, és fákat, hogy a szülők kényelmesen felügyelhessék játszó gyermekeiket, és meg
taníthassák őket az együttélés legfontosabb normáira." Ismertette még a közeliövőbeni ter
veiket, mely szerint nyári tábort szerveznek a gyerekeknek, és részt kívánnak venni asport és
kulturális versenyeken.

Amai ünnephez méltó gondolatokkal folytattuk a beszélgetést, amelynek során elmond
ta a cigányok elnöke, hogy azért dolgozik, hogya cigányok és nem cigányok fogadják el
egymást, és számíthassanak egymásra. Előbb -utóbb szeretnémegtalálni azt az utódot, akinek
szépen folyamatosan át tudná adni a megszerzett tapasztalatait, mert nem veszhet el az a sok

munka, amit ő negyed magával a kisebbségi és a
városi önkormányzatban végeznek. Elmondta még,
hogy jó lenne munkájukhoz egy állandó önálló
helység, ahová rendszeresen be tudnának iárni, hogy
apró-cseprő ügyeiket és a fontos gyűléseiket is meg
tudnák tartani. Mindnyájunk nevében gratulálunk a

~t~t'J}~~~ ma megvalósult álomhoz, mert való igaz, hogy biz
g tosítani kell az esélyegyenlőséget a kisebbségnek, de

élni is kell vele! Ez mindnyájunk közös érdeke.
Agyermekek a metsző hideg ellenére nagy örömmel
vették birtokba aszámukra készült iátszóbirodalmat.

Császárné Gyuricza Éva
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Nagyszabású programot élvezhetett a
Katona József Művelődési Központ
nagytermét zsúfolásig megtöltő vendég
seregjúnius 29-én. Aváros önkormány
zata hazahívta aszülőföldről elszárma
zottakat. Közöttük találhattunk jeles
művészeket,közéleti személyiségeket, a
politikai élet képviselőit.A polgármes
ter, dr. Frankó Károly köszöntötte az
egybegyűlteket, a város díszpolgárait, a
megjelent díszvendégeket (Latorczai Já
nos országgyűlési képviselő, dr. Schmidt
Péter, az Alkotmánybíróság tagja, Dinya
László államtitkár, Gergely Ágnes író és
sokan mások; sajnos nem tudott jelen
lenni Határ Győző,Timár Máté, Fenákel
Judit, Sirokai Zsuzsa) a szereplőket. Ez
utóbbiak névsora: Kállai Ferenc Kos
suth-díjas, kiváló és érdemes művész,

Szilágyi István színművész, Frankó Tün
de, a Magyar Állami Operaház énekese,
Zombori Katalin, a Veszprémi Petőfi

Színház művésze,Veréb Judit énekmű
vész, Kiszely Zoltán, a békéscsabai Jókai
színház művésze,Tóthné Mucsi Margit,
Erdeiné Mucsi Márta, Pólus Krisztián
electric boogie, továbbá a Rumba Tánc
csoport Klub és a Körösmenti Néptánc
együttes. Az est műsorvezetője,egyfajta
házigazdája Kiszely Zoltán volt.

A Találkozzunk, hogy találkozhas
sunk! című est résztvevőiaszülőföldhöz
való viszonyukról, kötődésükről beszél
tek, s méltatták e rendezvényt.

Dr. Szilágyi Ferenc
egyetemi tanár:

- Remélem, nem veszik sértésnek az
endrődiek, mikor azt mondom, hogy én
miildig Gyomára jövök haza, mert itt
születtem. Aszülőfölddel érintkezve, ab
ból erőt merít az ember. Nagy öröm
ömre elhangzott a műsorban az a ver
sem, amit annak idején az Auróra kö
zölt. Ebben az Origó Gyomát jelenti.
Mondják, hogy az első 10 év a döntő az
ember életében, ez köti a szülőfölddel

örökre össze.
- Min dolgozik mostanság?

- Jelenleg a Csokonaival foglalkozó
hatalmas munkába vontak be. Tízköte
tes sorozatról van szó. Előfordul e köz
ben, hogy ál-Csokonai-verseket kell le
leplezni.... Éppen nyomdában van az Ész
világa mellett című tanulmánykötetem
(ez a cím is Csokonaitól származik).

- Milyen gyakran jár haza?
- Mindig, amikor hívnak.
6 javasolta a Petőfi emléktáblát is,

amit aztán Honti Antal készített el, majd
a városháza falán helyezték el. Előadá

sokat tart, író-olvasó találkozókra jár,
közben az egyetemen, Debrecenben ad
elő a felvilágosodás koráról.

- Milyen változásokat vesz észre a
városunkon?

- Sok tekintetben nehéz ráismerni.
Nagyot fejlődött. Egy adósságomat tör
lesztem a város iránt: Gyoma város tör
ténetét kezdtem el írni. E közben az a
csodás élmény is ér, hogy kicsit vissza
szállhatok a gyermekkoromba...

Zombori Katalin
színművész:

- A gyomai néptáncosból, aki több
mint tiz évig itthon táncolt, hogyan lett
mégis színész?

- Már gimnazista koromban kevés
nek éreztem a táncot és elhatároztam,
hogy színész leszek. Színifőiskolát bár
nem végeztem, de tanítóképző főiskolát

igen. Utána a szolnoki színházhoz kerül
tem segédrendezőnek,segédszínésznek.
Majd Veszprém következett, ahol szí
nésszé váltam.

- Milyen szerepeket szeret legin
kább?

- Amelyikben van mozgás, az se baj,
ha ez valami néptáncféle. Szerepálmom
még nincs. Úgy érzem, hogy adottsá
gomnál fogva karakterszínész válik majd
belőlem. Addig is remélem, megadatik,
hogy dolgozhatok együtt nagyszerű

partnerekkel és rendezőkkel, amíg ez
beteljesedik. Két gyermeket szültem
közben. Velük két-két évig otthon vol
tam. Most már hétéves l-ett Fanni, há-
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rom Peti, úgyhogy bevetettem magam
újra a munkába.

- Mit jelen Gyoma..?
- Mindent. A gyerekkor, az édesa-

nyám, a táncegyüttes ... Mindig elszorul
a torkom, ha a főutcán végigmegyek,
még bógni is szoktam. Bár átépítették a
művelődési házat, az emlékeimet, ez ki
csit fáj. Nagy dolog, hogy ennyi értékes
embert fel tud mutatni ez a város...

Szilágyi István
színművész:

- Nagyon jó érzéssel jöttem el. Azon
ban el kell mondanom, hogy úgy, mint
Kállai Feri, én sem forszírozom nagyon
a versmondást, mert párszor felsültem
már én is vele. Igazán nem tudtam, hogy
ráérek-e majd eljönni, de a polgármes
ter úr többször is megkeresett, így nem
tudtam kihagyni.

A fiam javasolta ebéd után, hogy men
jünk ki a Köröshöz. Természetes, hogy
a gyerekkori élmények törtek fel újra
bennem. Olyan emlékek ezek, mintha
trópusi dzsungelben játszottunk volna
annak idején. Sok élményem van a holt
ágakról is, még csónakot is elkötöttünk
a srácokkal egyszer...

(Képeink a szemközti oldalon.)
Biro

JEGYZET
Most, mikor fél Európa útra kel és

sokan az ismeretlent tűzik ki célul, biz
tos, hogy sokan mifelénk is elvetődnek.

Milyen látvány fogadja őket nálunk,
milyen emlékekkel térnek vissza ottho
naikba? Ez minden itt lakó hozzáállá
sától is függ. Ugyanis lehangoló képet
fest néhány főutcánkrendje, az ottani
állapotok. Néhány ház hulló vakolata,
düledező, hiányos kerítése, elavult, ga
zos I1,tcafrontja elüt a többitől és így
nagy a kontraszt, rosszabbodik a véle
mény.

Figyelni kellene erre is és lehetőség

szerint - magunknak is - kiköszö
riilni (kijavítani) a csorbát!...
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Névadó ünnepségen

Gellai Richárd leleplezte a Szonda István készitette domborművet
Rózsahegyi Kálmán arcképével. A kiállítás Gajdo Tamás szavai
val nyílt meg. (A képen Szonda István)

Rózsahegyi Kálmán nevét kapta a 3. Sz. Ált. Iskola, amely ün
nepségen részt vett a Rózsahegyi családból Rózsahegyi Marika,
Peták Emil - Rózsahegyi Kálmán unokái, Nádasi Dorottya,
Koltai Gábor - a néhai színész dédunokái, dr. Dinya László ál
lamtitkár, dr. Farkas János - az iskola alapítványának elnöke,
Gajdo Tamás - az Országos Színház- és Filmtörténeti Intézet
színháztörténésze, Gergely Ágnes írónő, Vaszkó Irén - Gyo
maendrőd város díszpolgára, Márton Gábor Gyomaendrőd Vá
rosért Emlékplakettel kitüntetett, a Rózsahegyi Kálmán-kiál
lítás anyagának összegyűjtője, Iványi László plébános, Komóczi
Attiláné, dr. Frankó Károly polgármester, Csorba Csaba jegy
ző, az iskola vezetői, nevelői, diákjai és sokan mások. 0/. 18-án)

Rózsahegyi Marika Abóczky Róbertné a hivatalos ünnepség
után a következőt nyilatkozta a Híradónak:

,,Amerikában, New Jerseyben élek. Ennyi éwel nagyapám ha
lála után az ember beletörődik abba, hogy személye feledésbe
merül. Mikor megkaptam az iskola levelét ez ügyben, a lehető

legnagyobb ünnepet jelentette számomra. Mivel én vagyok most
már az első a családi sorban, ezért tudom, hogy mit jelentett
volna az édesanyámnak, nagymamámnak, a nagyapámról nem
is beszélve, akinek Endrőd igazán a szívügye volt... Boldogan
egyeztem bele.

- Milyen tevékenységet folytat New lerseyben, ha megkér
dezhetem?

- Teljesen más irányút. Kilenc emberrel dolgozó, gépalkat
részeket gyártó üzemünk van, ezt vezetem. Az ottani művész
világba nem tudtam befolyni, hiszen későn kerültem ki. Az ot
tani amatőr világgal pedig nem értek egyet... Nagyapám min
dig azt mondta, ha nem tudsz jót csinálni, inkább ne csinálj
semmit!

- Milyen gyakran látogat haza?
- Minden májusban, hiszen itt él a családom legtöbb tag-

ja. Általában már márciusban "vágom a centit", alig várom,
hogy jöhessek.

Gellai József, az iskola tanára elmondta, hogy 16-án az isko
lából delegáció utazott Budapestre a Farkasréti temetőbe, ahol
megkoszorúzták Rózsahegyi Kálmán sírját. Találkoztak a csa
láddal, amikor is egy kis ünnepséget tartottak. Ezután a Mik
roszkóp Színpadra látogattak Sas József színész-igazgató aján-

dékát elhozni. Így egy pipávallett gazdagabb az iskola. Ezt a pi
pát ugyanis Rózsahegyi Kálmántól kapta egy vizsgája alkalmá
val Sas József. Ő egyébként szintén meghívottja volt az ünnep
ségnek, de édesanyja temetése miatt nem tudott eljönni.

- Hogyan készült a dombormű? - kérdeztem Szonda Ist
vánt, az alkotót.

- Összegyűjtöttem a jellemző arcait fényképeken, így egy
gipszmodellt készítettem. Ezután faragtam meg a fát. Adom
bormű tulajdonképpen egy "összegyúrt" arckép. Az ilyen kép
mindig az egész emberről mond el szinte mindent, míg a fotó
csak egy pillanatról...

Márton Gábortól arra vártam választ, hogyan sikerült a kiál
lítás anyagát összegyűjteni.

- Még iskolában bifláztatták be velünk Endrőd történetét,
amelyben többek között az állt, hogy Endrőd legkiválóbb szü
lötte, községünk díszpolgára, a Nemzeti Színház örökös tagja
Rózsahegyi Kálmán. Büszkék lehetünk rá míg élünk, és követ
hetjük példáját. Korábban elhatároztam már, hogy gyűjteni

fogom Rózsahegyi Kálmáról az anyagot. Egy szegedi tanárom
inspirálására végül elkezdtem. Ahelyi mende mondáktól kezd
ve a történelmi tényekig. így kerültem kapcsolatba Rózsahe-

Rózsahegyi Marika beszédet mond

gyi két lányával, Zsuzsával és Maricával. Nekik köszönhetem
ezt a sok szép anyagot, amit most ide tudtam ajándékozni. Itt
jó helyük lesz.

Szeretném megélni azt, hogy az iskolában színjátszó szak
kört alakítsanak. Biztos, hogy újabb Kiszely Zolik bukkanná
nak fel, és most már Gyomaendrődnek hoznának dicsőséget.

Köszönjük, hogy támogatták rendezvényünket!
ÁFÉsz Gyomaendrőd' Almási Gergely' Ambrózi László és családja' Bárdi Zoltán'
Béke Vadásztársaság • Békési Mihály • Bela Imre • Buza MIhály· Cartoon Bt • Csikós
János' Dinya László, Corvo Bianeo • Dinya Máté· Dinya Zoltán, Mar-Zol Kft. • D6gi
Jánosné' Dr. Kolfjzár József· Dr. Valach Béla. Erdei Ferene' Farka5 Károlyné' Far
kasinszki Z5uzsanna • Gellai Gyula' Gyomaendrőd Váro5 Önkormányzata· Gyuricza Éva
• Hegedűs József. Hídfö itterem • Holechnikai és Gépipari Kft • Hunya István, Turul
Cipo • Kert-Kivi Kft· Kner nyomda' Koloh Gellértné' Kovács Lajos' KovásznaiF..
rene' Kövessy Péter' Közösségi Ház • Ladányi Gábor' Lading János' Lázár Sándor'
Ligno Kft. • Lizák István' Mahovics Erika • Marsiné Giricz Erzsébet· Martinák István
• Márton Gábor' Mavad Kft. • Mol Rt, Orosházi' Németh Dezső • OTP Rt., Gyoma
endrőd • Özv. Dinya Máténé' PentamenI Kft. • Roósz Ádám' Sikér Gmk' Szabó Lajos
• Szah6ipari Szövetkezet· Szuj6 Zoltán· Szül1íi munkaközösség • Thermix ÉpílOipari
SZÖV.• Tímár Lajos' Turi Tamásné' Újlaky Szabolcs' Várfi András • Varga Tibor'
Varjú József. Vaszkó Lajos' Vékonyné Sztancsik Ágnes

A Rózsahegyi Kálmán Álmlános Is1cola mnulói és dolgozói, Úldányi Gáborné
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"Az adományozókat ráfestik a képre"

Elkészült az oltárkép
!!II!::i~~I!p;'ill.r_"~III.\[~I.lllill:

Elkészült az a bi
zonyos oltárkép,
melynek elkészí

tését dr. Frankó Ká
roly polgármester
fogadtatta el néhány
hónappal ezelőtt a
képviselő-testülettel.

A festményt a polgár
mester javaslatára az
önkormányzat ado
mányozzaaz egyházi
iskolának. Annak ide
jén nagy vitát váltott ki
a képviseló'k körében
az oltárkép elkészíté
sének terve. Többen
úgy ítélték meg, hogy
az e célra szánt félmil
lió forintot inás, fonto
sab b célokra is
elkölthetné a város.

A nagyméretű 3x2,8 mé
teres több alakos festmény
központi helyén dr. Frankó
Károly alakja látható,
amint a tenyerén lév6 egy
házi iskola stilizált képét
nyújtja át az iskola névadó
jának Gellért püspöknek...

- Várom, hogy egy két
helyró1 majd ezért piszkáI
ni fognak, de ez számomra
nem ügy. Ugyanis a fest
mény elkészítésének ötle
téhez volt közöm, de hogy
a tizenegy endr6di és gyo
mai polgár mellett én is sze
repelek a képen, ahhoz
nem. Egyébként ez termé
szetes, hiszen a barokk kez
dete óta az oltárképek
készítésekor bevett szokás,
hogy az akkor él6 adomá
nyozókat ráfestik a képre.
A festményen én tartom az
iskola makettjét, melyet a
lakosság nevében felaján
lok Gellért püspöknek, aki
egy mozdulattal tovább
ajánlja a Szűzanyának. Mi
vel jelenleg én vagyok a
polgármester, ezért nem
egy nagybajuszú gyomai,
vagy endr6di bácsit festet
tek a képre, hanem engem.
Gondolom valami fény
képró1 másolhattak, mert
én nem álltam modellt. Ez
teljesen szabályos, és az

-=--- --------

egyházi festés szabályai
nak is megfelel és hozzátar
tozik a művészi

szabadsághoz. Ha meggon
doljuk, hogy az elmúlt öt
ven évben hány Lenin
szobrot és Auróra cirkálót
festettek meg, ahhoz képest
ez az oltárkép egy egyszeri
kiadás. Meggy6z6désem,
hogy ez az oltárkép olyan
magas művészi értéket
képvisel, amely önmagáért
beszél. Persze nem azért

mert én rajta vagyok - tájé
koztatta lapunkat dr. Fran
kó Károly.

- Mennyibe került ez az
oltárkép a városnak?

- Összesen 560 ezer fo
rintb~ s ez nem egy olyan
nagy összeg. Ráadásul
részletekben kell kifizetni.

- Kit tisztelhetünk a fes
tő személyében?

- A Budapesten él6 Sala
mon György festette, aki
csodálatos műveket alkot

és akadémiát is végzett.
Ilyen egyházi jellegű témá
ban sok szép munkája van
külföldön is.

- Úgy értesüttünk, ho.gy
Salamon György az On
egyik rokona...

- Igen, de távoli rokonom.
De nem kell ebbó1 ügyet csi
nálni. Ez azért volt jó, mert
vele meg tudtam beszélni,
hogy ennyi pénzért fesse meg
az oltárképet - mondta dr.
Frankó Károly. H. E.



A tulipánba tettem egy cseppnyi bevágást
Interjú Szonda István díszítő szobrásszal

HüRNüKNÉ NÉMETH ESZTER

Kipihente
magát?

Nagyjából.
Elég nagy munka
volt, egy hónapig
dolgoztam rajta a
tervezésen kívül.

- Mit jelképez a
kopjafa?

- Sírjel. Régen a
harcok idején a
halottakat helyben
hantolták el, és a
fegyverüket, a.
kopját szúrták le a
fejükhöz. A kopja
fa ennél sokkal
több, a magyar
kultúra egész
j eIkép-r.endszerét
magában hordoz
za.

- A mi kopjafánk milyen jelképet hordoz magában?
- Legfelül van a tulipán, az a fiatalság szimbóluma. Az

'56-os forradalom a fiatalok forradalma volt, nagyon sok
fiatal áldozat is volt. Ezt úgy próbáltam jelölni, h9gy a
tulipánba tettem egy cseppnyi bevágást, ez az erőszakot

jelenti. A szép tulipán kelyhe át van törve bevágásakkal. A
tulipán alatt lévő csillagmotívum a világmindenséget jelen
ti. Lejjebb van egy kerek forma, ez mindig belső harmóniát
sugall. Ezután van a váll, a hengeres forma. Lent a láb, ahol
kiszélesedik. Mert a kopjafa emberi léptékű, olyan részei
vannak, mint az embernek: van kalapja, van feje, van
nyaka, válla, melle, lába. Ennek a kopjafának a föld feletti
része 165 cm.

- A tulipán sok népi tárgyon megjelenik.
Igen. Végig kíséri a kultúránkat. A legtovább a paraszti

környezetben maradt meg. Nem azért, mert ez a paraszti
társadalom jele volt, hanem mert a paraszti kultúra őrizte

meg legtovább az ősi magyar műveltséget. A polgárság
hamar átvette a nyugati kultúrát.

- Örömét leli a faragásban?
- Amikor egy munkát elvállalok, akkor amíg a munka

tart, igazából nincs egy perc se, hogy ne arra gondoljak.
- Akkor ez szerelem...
- Volt olyan munkám, hogy éjszakákon át nem tudtam

aludni, mert gondolkodtam, hogyan lehet megoldani.
Nagyszerű dolog fával dolgozni. A fának van szaga, tapin
tása, mindig válaszol az embernek az ő maga nyelvén.

- Engedelmeskedik magának a fa?
- Úgy engedelmeskedik, ahogy én engedelmeskedem

neki. A fával akármit meg lehet csinálni. Furcsa dolog. de
általában nem pontosan az születik a fából, mint amit elter
vez az ember. Erőszakosan nem lehet hozzányúlni a fához.
Akkor eltörik.

- Van más köztéri munkája is felállítva?
Ez a negyedik emlékmű. Tarcal címerét én faragtam meg
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egy barátommal, ez
egy ember nagysá
gú facímer, fekete
kőris. A Dunántúlon
készítettem ugyan
ezzel a barátommal
egy második világ
háborús emlék
művet kőből. A gyo
mai országzászló
oldalába is én farag
tam ki a címert.
- Mladoniczky Béla
is kőből faragta az
endrődi második
világháborús em
lékművet, ott áll a
kopjafa mellett.
- Nagyon jó érzés
ez nekem, mert
Mladoniczky Béla a

tanító mesterem volt. Ötven éves volt már, amikor egyszer
azt mondta nekem: "Dolgoztam, dolgoztam, de csak most
kezdek valamit érteni a szakm ából." Sajnos, nagyon hamar
meghalt.

- A központi temetőben az egyik síremlék egy nagyon
szép kopjafa, ezt is Maga faragta.

- Erre való a kopjafa, síremlék. Borzasztó ez a lakótelep
temető, mert úgy néz ki, mint egy lakótelep, még a nevek is
hasonlóak: A parcella, B parcella. A lakótelepen is minden
konyha, előszoba egyformán helyezkedik el, a temetőben a
sírhelyeket is csak az különbözteti meg egymástól, hogy az
egyiken egy kicsit több virág van, mint a másikon. Ha meg
néznek egy kopjafás temetőt, vagy fakeresztest, ott minde
gyik sírjel más, mert személyre szól. Ezt nem mester csinál
ta, hanem a család idősebb férfi tagja faragta. Mást faragott
az öregnek, mást a lányoknak, mást a legényekn\k. Ha
keresztek, vagy kopjafák között megyünk, olyan mintha
emberek között mennénk. A fa jobban beleillik a ter
mészetbe, mert a fa is élt. A beton, az nem természetes
anyag.

- A család büszke a kopjafára?
- Örültek, különösen az apám. De a fiam is, bár kétéves,

de tudta, hogy ez kopjafa. Ő is "segített" elkészíteni.
- Szeretné, ha a fia is faragna?
- Persze. Én hiszek abban, hogy személyesen lehet a

legjobban hatni valakire. Főleg az apa-fiú kapcsolatra igaz
ez. De nem akarom befolyásolni.

- Hány évig bírja ez a kopjafa?
- Ha minden évben lekezelik, akkor száz évig is.
- Úgy gondolja, hogy vigyáz majd rá a falu apraja-nagy-

ja?
- Bízom benne.
- Az aprajában is?
- Igen.
- Úgy legyen!



... ékesség, de nem ke//ék...

Címer- és
családtörténeti

kiállítás
AXVIII. században Gyomán pl. csak 4 kis

nemesi család élt: Gálos, Izsó, Krucsó
(Kruchio) és Szabó. 1843-ban már 40 ne
mest írtak össze.

Amillecentenáriumi év ünnepségeinek
apropóján már régebben megfogalmazó
dott, hogy rendezni kellene egy címer- és
családtörténeti kiállítást a település tör
ténetéből. Az élt/élő családok, emberek
történetét, sorsát, tevékenységét és kötő

dését Gyomához, Endrődhöz be kellene
mutatni ...

Az elgondolást aztán tett követte. A
Gyomai Szülőföld Baráti Kör és az End
rődi Honismereti Egyesület rengeteg
munkával állította össze a nem minden
napi anyagot. Akiállítás értelmi szerző

je, rendezője Holdmézesi Serb dr. Szerb
Györgyné és Kovács János, a Bethlen is
kola igazgatóhelyettese. Rendezője és
kivitelezője Hornokné Németh Eszter,
Kovácsné Nagy Katalin. Segítőtársak

Fekete László, Tímár Sándor, ifj. Kru
chió László, László Kruchió, Nagy Pi
roska, Kiszely Zsuzsi, Knapcsek Anikó
voltak.

Többek között láthattuk Wodianer, Die
nes, IlIésy, Vladár, Simay, Csepcsányi de

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Kiscsepcsény, Porubcsánszki, Bartha, Har
ruckner, Csernyus, Stockhammer, Bethlen
stb. családok anyagát.

Arendezvény fővédnökségét lllésy Zol
tán grafikus vállalta.

A meghívott vendégek között volt Vissi
Zsuzsanna, az Országos Levéltár munka
társa is.

A megnyitóbeszédet dr. Ugrio Emese
művészettörténész mondta. (Néhány kira

gadott gondolat eb
ből.)

- Werbőczy Hár
maskönyvében a
nemesség eredeté
ről ezt írja: A ne
messég megszerez
hető az élet érdemei
által...

A magyar ősi ne
messég a honfogla
lásig vezette vissza
eredetét, és amely
címet főleg hadi cse
lekedetek folytán
kapták.

A mai életre vo
natkoztatva: nemes
az, aki kiáll azért a
közösségért, amely
ben él. Amennyiben
ezt a szolgálatot el
mulasztja, akkor el
veszíti nemessé
gét...
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1997. JANUÁR

Werbőczy azt is mondja, hogy a címer az
ékessége, de nem kelléke a nemességnek!

Illésy Zoltán gondolatai:
Anemesség minket arra kötelez, hogya

régmúlt idők követelményei mellett -,
amely alapján a nemesség adatott - szük
ség van napjainkban egy, az azt tudatosító
és a magyar hovatartozást mutató tevé
kenységre. Ez alapján megőrizhetjük utó
dainkban néhány száz év eltelte után is po
zitív emlékünket.

Ama élő nemesség szent kötelessége kell
hogy legyen többek között az igen erősen

megcsorbított magyarságtudat helyreállítása,
a nemzeti kulturális értékek megőriztetése!

Hornokné Németh Eszter szavai:
Harmincegy címer található a közszem

lén, de a címer nélküli nemesi családok szá
ma is lO-IS-re tehető a településen.

Például látható a Gyuricza család óriási
családfája, kik ugyan nem nemesek, de ér
demes a tanulmányozásra.

Akiállítás apropója: a családkutatás lehe
tősége; a fiatalok minél többet megtudja
nak szülőhelyükről és családjukról...

Az idősebb nemzedék feladata, felelőssé

ge, hogy ezt a múltat megmutassa.
Acímerek és családok történetei nagyon

fontos dokumentumok.
Acímerek - mint azt Hornokné hangsú

1yozta - legméltóbb helyen a városháza
dísztermében volnának. Addig is a könyv
tárban kapnak helyet...

BK
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Halál bére mindenkor az éleI.
Mittehettél volna Vajkból·lstván,
hogy megváltsd néped szinte tisztán?
Koppány horkával csapoltad a véred...

,

KIRALY
SZENTISTVÁN

Prokopp Péter alkotása

TíMÁR MÁTÉ

Templomokkal, tudós iskolákkal,
gazdagulI, de, ha rend kívánla
korbácsol is lálott latrok hála,
évezredünk fénylik koronáddal.

Smert letört a Iiliom-virágod,
Imre herceggel ingolt a jövendó,
Boldogasszonynak népeI s hazádot

1996. VIII. 19,

felajánlottad. Kegyelmében élünk
száz vész múltán. Országépílónk,
Szentistván király. imádkozzál ér1ünk!
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fennmaradásunkra. Mindig tudat,'iban voltak, hogy
van igazi történelmi múltunk! Van felvállalható
szellemi örökségünk! Népünk rehetséges, nagy
munkabírású, ötletes mlálékony, kitartÓ a meg
próbált,'lt<1sokban. Ez az a sziklaalap, amelyre
építkezhetünk.

Most újra nehéz éveket élünk, kísértenek, "az
elmúlt századok". Gondjaink sokasodnak, megosz
rottságunk növekszik, a jövő megítélése egyre
bizonywlanabb.

A napról-napra növekvő adósságreher
következtében bénított, szűkülő gazdaságban
kevesek haralmas vagyonokar gyújrenek, a t,'ir
sadalom többsége pedig a kevesek sz..'imára kiszol
gált,'lrotran, szegénységben él, a létminin1Umon.
vagy éppen az alatt tengődik.

Gyermekeink, unokáink jövőjének

lehetőségeit alapjaiban veszélyeztető egyre rosz
szabbul ellátott okrat.'ist és szociálpolitikát kénysze
rítenek ránk.

Egyéni teherbfró képességünk végső határához
jutva, újra a megoszrottság, a jövőről való félelem
lett a társadalomban a meghatározó.

A hétköznapok rohanásában, a temérdek
bizonyr,'llanság közepette nincs idő, nincs közoon
ri akarar a nemzeti tudat, a hazaszeretet ismételr
kin1Unkálására'

A rársadalomban a rend és a fegyelem, a
közbiztonság hiánya szétrombolja erkölcsünket,
értékeinket.

Bánnennyire nehéz is a jelen, bánnennyire
megosztottak vagyunk is a tettben, Szent István
üzenerének szel1emében közös hazát kell
építenünk, csak egy közös jövőben reményked
hetünk.

Csakis az összefogás adhar erőt, hogy végig
tudjunk menni az Európába vezerő úron.

De ehhez újra fel kell emelni a nemzet Z,1szla
ját! Új célokar, mindenkinek esélyt biztosító jövőt

kell kitúznünk, új megacélosodott nemzeti tudatot
kell építenünk!

Kérjük rehár a magyarok Istenét, hogy jövőt

formáló népének küldjön Szent István-i jellemű,

tudású és elkörelezettségű államférfiakat, adjon
zavart<'llan, alkoró munkásnapokat, a nemzeti
ünnep igazi üzenerét megértő és tettekre váltó,
dolgos, összefogni képes magyarokat.

Dr. LATORCAI JÁNos

Augusztus 20. legnagyobb nemzeti
ünnepünkön első Szent királyunkat, az államala
'pMt, az apostolt ünnepeljük. Az ő elsz,'intsága,
kemény elkötelezettsége nélkül nem volna haz,'l itt
a K'irpát medencében, itt az Alföld közepén, a
Körösök partján a magyarság sz,'imára.

Azt az államférfit ünnepeljük, aki ezer év
távlat<'iból is hiteles és időtálló törvényeket, államot
alkotott, jövőt, a jövőben pedig reményt teremtett.
Meglátta, hogy keletre már nincs vissz,'lút, a Nyugat
pedig - ha idegenek maradunk számára - elpusztít.

De ma ünnepeljük a jelent és a jövőt biztosító
emberi munka gyümölcsét, létünk elengedhetetlen
feltételét - az új kenyeret is, és ezen a napon ünne
peljük újkori állami létünk, demokráciánk alappil
lérét - alkotmányunkat is.

Szent István az az államférfi, az a bölcs, aki
sziklára építette valamennyiünk ház,'it, a haz,'it, s
bár az sok-sok szenvedés és verejték árán épült.
időt,'illónak bizonyult. Időt,'illómlk, mert összemr
totta a rengeteg munka, megpróbáJtat,'is és a
jövőbe vetett hit. Ez 'a szentistváni hit, lelkület és
elkötelezettség adott erő a megpróbáltatásokban.

Jövőt építő törekvésünkben tehát ma is arra
kell figyelnünk, ami Szent Istvánnak örökéból éler
és alkoróerőkénr hasznosítható, ami segíther múl
tunkat és jelenünket a maga teljességében úgy
megélni, hogy legyen erőnk célunkat a jöv6 hori
zontján kijelölve következeresen megvalósítani. A
cél felé haladtunkban legyen elég megértésünk,
türelmünk egymás iránt, soha fel nem adva elvein
ket, elképzeléseinket.

Szent Istvánnak, és rörténelmünk nagyjainak
jelentősége éppen abban rejlik, hogy a nemzeti
létkérdésekben világosan felismerték a megoldás
jövőt jelentő ú0ait.

E folyamarban - a nemzet érdekében - felül
tudmk emelkedni szérhúz,1son, megrontottságon,
egyéni érdekeken, emberi gyengeségen. Világosan
látták, hogy itt a nyugat és kelet határán csak akkor
leher jöv6nk, ha európaiakká válunk, de újra és
újra átéljük gyökereinket, keleti kötődésünket, s
azokat a kor követelményeihez igazítva megmrtjuk.

De azt is felismerték, hogy mindig csak a sajár
erőnkre t,'imaszkodhatunk, hogy életünk minden
percének kettős szorít,1sában csakis belső tar
talékaink mozgósft,1sával, lehetőségeink és tehet
ségünk maximális kiaknázásávallehet csak remény
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ENDRODROL A HOLTAIi IS ELVANDOROLNAIi
Tövisháti sírfeltárások az endrődi határban

A Munkácsy Múzeum régésze Nikolin Edit szakmai liataljai. Árkus Péter vezető tanár irányításával, akinek szak
vezetésével az Endrődi határban Töv:sháton, július lS-én mája szintén régész, valamint azok a nevelő tanárok. akik a
hitelesítő ásatások kezdődteK. Történt ugyanis, hogy amikor táborban folyó munkában részt vesznek. Két hét alatt. - asok
ezen arészen acsatornát építették, akkor aföldgépek emberi eső ellenére - 4 sír teljesen feltárásra került. Máris igazolva
csontokat hoztak afelszínre. Sokan tudtak erről. de egyvalakit láthatjuk afeltételezést. miszerint egy temetkezési hely volt itt
nem hagyotl nyugodni a leletek sorsa. Gellai István. aki tős- Tövisháton, mert asírok egymástól azonos távolságra szabá
gyökeres endrődi, és érdeklődik is a régészet és amúlt iránt. Iyos rendben követik egymást A csontok teljes épségben
állandóan kereste a lehetőséget. hogy meggyőződhessenek megmaradtak. Aszakemberek véleménye első látásra. hogya
arról. amit fe/lételeztek vagyis. hogya régi idők újabb leletek honfoglalás előtti korból népvándorlás-korabeliek, kb
temetkezési helye került felszínre. Ilyen előzmenyek után adott 1500 évesek. Természetesen ezt majd vizsgálatok és
megbízást és némi anyagi segítségei abékéscsabai múzeum. elemzések fogják megerősíteni. Szinte bizonyos, hogy az
a Vízmüvek, és a helyi Önkormányzat. Az ásatások fizikai egyik sírban egy idősebb nő nyugszik. mert mellette találtak
munkáiban részt vetlek a Kocsorhegyi Életrenevelő Tábor egy díszlletl orsógombot. amit a nők használtak A másik

három sírban nyugvó csontok azonosításra
várnak. Az egyik sírban egy 150 cm magas a
másikban egy közel 170 cm magas ember
került eltemetésre. Ezekből asírokból semmi
más tárgy nem került felszínre. így ebből arra
is lehet következtetni. hogya temető szélén
kezdődtek el amostani ásatások, és ide felte
hetően aszegényebbek kerü/lek temetésre. A
negyedik sír fe/lárásánál azonban már
gyöngyöket és hajkarikákat is találtak. ame
lyek arra engednek követkr71etni, hogy egy
fiatal lány csontjai kerültek: ,-o Mivel abban
a korban zárt családi rendben temetkeztek.

~~'\i;~~~~ feltételezhető, hogy amost feltárt négy sírban
... nyugvók egy családhoz tartoztak

A helyszínen látva a sírokat. többünkben
megfogalmazódotl az az elképzelés, hogy

'l ' -..-~ milyen csodálatos dolog lenne, ha ezek a
:,-.~:. feltárt sírok itt maradhatnának a helyszínen.
~ (l~:;" ti, és egy szabadtéri múzeum keretében lehelne
!,'~ _.. :: megmutatni azoknak. akiket érdekel. És

.jJ:)J; sokan vannak ilyenek nemcsak a helyben
'~' '.:~ lakók közötti Sajnálattal adom közre a hírt,
~~- hogy mire ezt acikket olvasni fogják, acson
•. '~~ tok már rég elkerültek Endrődről. felszedték

és bevitlék őket a békéscsabai múzeumba.
Szerettem volna én személy szerint elérni azt.

,_ hogy legalább addig maradjanak a helyszí
,~~ nen, amíg ősszel (1 hónap múlva) elkezdődik

-,:.: j . '. a tanítás az iskolákban. és legalább ami ta-
;q~.:li~ ~ nul6ink láthatták volna amaga valóságában a

,.-' '... .: ~5"1' ." ~-({; leltárt sirokat. Teljesen más élményt jelentett
""';/~á, ~ ~'" .Tt;.~, . ,~,,~ !:·S volna, mint majd valamikor, valahol látni, ha. ~:J: ~1{: ".:, '-'r:·.:~\ ' ,~ '~:j 5:t· egyáltalán kiállítasra kerül Sajnos nem ez az

-,.:.?: j~-;.,.,,: ;::~-?i~l ' .~:~ ..{~:' első lelet. ami előkeriJlt Endrődon, és el IS

: 'r. ..9.t~: fl ;," ~7;':~ ,l' -':;"S~ 1.~.:" került onnan, és soha tobbé nem Jelezték,
;'?1itt~~~t:'"'l~~É 113 ~. .< --:i~4~..'7i ~~; ..;;...;: \' hogy hOl találták. ha egyáltalán kiállították

, '" .•,., , ~ .",>~". O I f I "d -
~~t.~~~(1~' .f.)' ~".> ~.'li.,,:;.;} ',': ;' ~"'il') :~:, nkentelenu IS eveto ott az a keseru gon-
;;~: OO~l~A.~~'" " .~~, :" o', h.i:~f·' ..;;'.:J ..':~

dolat. hogy Endrődről nemcsak az élő lelkek, hanem aholtak
is elvándorolnak. Igaz az utóbbiak nem saját akaratukból. sőt

még csak nem is kényszerből teszik ezt. Jó lenne ha az
illetékesek (sajnos nem tudom pontosan hogy kik azok) el
gondolkoznának azon, hogy ezt a területet. és biztosan van
még több is, védetté kellene nyilvánllani, vagy valami más
módon biztositani, hogy ezek a felbecsülhetetlen értékek ne
kerüljenek megsemmisítésre, hanem inkább feltárásra.
Tisztában vagyok azzal. hogya jelen feladatai is nagyok,
nyomasztóak, szinte semmire sincs elég pénz de. vannak
dolgok, amik mellett nem lehet közömbösen elmenni. vagy ha
ezt tesszük. helyrehozhatatlan hibát. búnt követünk el. ar.Jit az
utókor tő/ünk iogosan kér majd számon.

A feltárás ban résztvevőkkel elbeszéigettem, akik. mint
már korábban írtam, az Életrenevelő tábor tagjai. valamint az
éppen ügyeletes nevelőlanár Valuska Lajos. Atanár úr éppen
kihozta 4éves kislányát. feleségét. akinek karján ult anéhány
hónapos kisbabájuk is. Valuska tanár úr elmondta, hogya
táborban semmi extra feladat megoldását nem tüzték ki célul.
nem erre vállalkoztak. hanem arra. hogyagyerekeKkel megl s
mertessék a hétköznap minden feladatát. SZokásait. igy ő

inkább 'pótapának' tartja magát. és ugyanígy gondolkodik
rajta kívül még a többi nevelő tanár. Szarka Zsolt, Molnar
Albert, és Fürj József is. Ezeket agyerekeket is szeretnék úgy
elindllani az.életbe. mint atöbbi, családban felnövő\, hogy ha
úgy adódik. legyen nekik felnőtt korban is lehetőségük egy
egy probléma megbeszélésére kihez fordulniuk.

Megkérdeztük az ott dolgozó fiúkat. hogy hogy érzik
magukat Kocsorhegyen hiszen korábban a fővárosban éltek
Elmondták. hogy tanulnak és dolgoznak, és többen el tudják
képzelni. hogy vidéken éljenek, Legnehezebben a nagy sarat
szokták meg, ez korábban ismeretlen volt számukra, de ezt is
meg lehet szokni. mondták. és van sok minden más Jó dolog,
ami ezt ellensúlyozza. Békási Attila bőrdíszmüves szakmát
tanul avolt 617-es iskolában. Garai Gábor kereskedő szakmát
szeretne tanulni. és Kratochwi II Laci pedig a számllástech
nikát szerefné megtanulni. Akubikus munka közben szólítot
tuk meg akövetkező fiatalembert. akiről kiderült, hogy ő nem
atábor lakója. hanem az ELTE szociális munkás szakán tanuf,
és eljött ide. hogy élőben lássa és tapasztalja a munkára
nevelés módszereit. Elmondta Kovács Zoitán egyetemista,
hogy igen sok jó dolgokat tapasztal' atáborban. és nagyon jó
és hasznos módszernek tartja akis létszámú nevelő tábort.

A honfoglalás előtti korból származó sirfeltárásokról
kívántam tudósnani. s akaratlanul is mai korunk egyik
legégetőbb, s legaktuálisabb napi gondjaihoz jutottam el. É
letrenevelés, szociális gondoskodás, beilleszkedés társadal
munkba, a szülőföldről való elvándorlás, a múlt emlékeinek
kellő megbecsülése, ezek is ama gondjai!

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
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"Igen nagy tisztség lsten szeretett gyermekeit nevelni!"
Ezzel az idézettel kezdődik a szent szerint végzik, amikor "dolgozunk" akkor

Gellért Katolikus Általános Iskola 1997- nincs helye a játéknak, de amikor eljön a
98-as munkaterve. Október végi reggelen játék ideje. akkor minden gyermek felsza
mentem el az egyházI iskolába, badultan, kedvére játszik. Szeretet, szi
igyekeztem kora reggel, mert feltétlenül gor, igényesség így fér meg egymás mel
szerettem volna látni a gyermekeket már lett, és minden gyermek szívébe
az iskolába vezető úton. Jöttek is, ki szeretnénk ezt elplántálni. Van - e valami
biciklivei, ki busszal, ki az édesanyja Iyen említésre méltó változás ebben a
mögött ült a biciklin. A hidegtől tanévben? Igen, válaszolt az igazgató
kipirosodott egészséges arcocskájuk asszony. Az idei tanévben már a hittan a
csak úgy ragyogott, jókedvűen léptek be . tantervnek része, nem fakultatív, és min
a még mindig újnak tetsző, szép den gyermek a vallásának megfelelő

iskolájukba. A tanítás kezdetéig, azaz oktatásban részesül. A hitbeli ismeretek
amíg a hosszú csengetés el nem elsajátítása így válik lehetővé heti 2 hit
kezdődött, kedves zsibongás hallatszott tanóra keretében. Fokozatosan fognak
ki a tantermekből, folyosókról. A csengő eljutni ezek a gyerekek a keresztény
után elcsendesedett a sok kedves nebu- erkölcsi ismereteken túl a hazaszeretet,
ló, mért megkezdődötta munka. a munka, az ember megbecsülése, a

Kiss Pálné igazgató asszonytól meg- helyes közösségi magatartás ismeretei
tudtam; hogy a harmadik évfolyamot, hez. Nem titkolt célja a nevelésüknek,
idén szeptemberben 110 gyermek 7 hogy minél szélesebb látókört alakít
nevelőve! kezdte meg, összesen öt sanak ki, megszerettessék a könyveket.
osztályban. Elsőként minden kertelés Szilárd alapismeretekkel akarják a 8
nélkül megkérdeztem az igazgató asz- osztályt végzett tanulókat küldeni a
szonytól, hogy mi a véleménye arról a középiskolákba, mégpedig lehetőleg

helyi "hírről", mely. szerint ebben az olyan területekre, olyan szakmák felé,
iskolában nagyobb a szigor, mint máshol. amelyre itt helyben is szükség van,
Kérdésemre egyáltalán nem lepődött hiszen jó lenne megállítani a tanult fők

meg, az volt az érzésem, mintha várta elvándorlását, mondta el az igazgató asz
volna, és kis gondolkodás után azt szony. A szeretet, az összetartozás
felelte: ez legyen a legnagyobb probléma! légköre így alakítható ki, erősödött meg
Eljön az ideje, amikor mind a szülők, bennem a hallottak és látottak alapján
mind a gyermekek hálásak lesznek azért egy jóleső érzés.
a pluszért, amit ebben az iskolában kap- Megkértem, hogy ismertessük meg
nak a gyermekek. Nem tudom, olvasóinkkal azokat a fontosabb
egyébként, hogy valóban szigorúbbak eseményeket, amelyek ebben a tanévben
vagyunk-e, mint máshol, az a célunk, történtek. Ez időrendben a következő:

hogy áz egyetemes emberi értékekre Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély,
neveljünk, az igényességet kialakítsuk. aug. 31.-én
növeljük akaraterejüket, és kudarcvállaló Nemzetközi Katolikus pedagógus
képességüket. Munkájukat napirend

konferencia szept. 17.-én
Szent Gellért napja szept. 24.-én:

futóverseny, faültetés, lovas ko
csin Gyomára utazás, az "én
iskolám" rajz verseny, játékos
aerobik. séta a Körös partján

Szent Őrzőangyalok napja október 2
án, két ikon ünnepélyes átadása,
adományozó a festőnő, Latorcainé
Újházi Aranka

Kodályemlékhangverseny október
lG-én a Budapesti Szent Margit
kórus az iskolában tartott ének
hangversenyt.

Tímár Máté újonnan megjelent
könyvét adományozta az iskolá
nak.

Megtudtam még, hogy a gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően tanulhat
nak néptáncot, zenét, angol-német nyelvi
szakkör is működik már. A számítástehni
ka majd talán jövőre indulhat, ennek még
nincsenek meg a tárgyi feltételei. A har
madik osztály legjobbjai készülnek a
Zrínyi Ilona matematika versenyre. rajzpá
lyázatokon is rendszeresen részt
vesznek, és nagyon szép sikert értek el a
mese és versmondó versenyeken.

A forradalom ünnepe előtti napon
voltam az iskolában, eljövetelemkor már
megkezdődött az ünnepi szentmise, ahol
a miséző pap a prédikáció helyett
párbeszédet folytatott a több mint 100
gyermekkel, így emlékezve, és egyben
ismertetve az 56-ban történteket. Még
sokáig visszhangzott bennem az igaz
gatónő búcsú idézete, ami az ő és
nevelőtársai jelmondata: "Nagy kiválasz
tottság, boldogság, szent munka ez!"

Császárné Gyuricza Éva

Október 2-án bensőséges ünnep volt
iskolánkban. Délelőtt 11 órakor szentmise volt
kápolnánkban, Szurovecz Vince esperes úr
vezetésével, akivel együtt misézett Iványi László
plébános és Bauer Csaba káplán. Mise után az
emeleti folyosó falán elhelyezett két ikonképet az
esperes úr megáldotta. Ezután

a képek festője, és adományozója,
Dr. Latorcaí Jánosné Ujhází Aranka
ismertette akét kép mondanivalóját. üzenetét.
Végezetül a plébános és az igazgatónő

megköszönte aművésznő ajándékát. Ezután kötetlen
agapé keretében elbeszélgettek egymással a
vendégek.

Az ikonképek teológiája, és művészeti megfogal
mazása olyan mély, és gazdag, hogy ecikk keretein
belül nincs lehetőség az ismertetésére

Szakszerű leírást olvashatunk az Interneten a

http://www.szikszi.hu/isk/gellert/iskolaJikonok html
címen. Tervbe vettük aleírás kis füzetben való meg
jelentetését is.

Iványi László plébános
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Kedves Ádám! Köszönöm, hogy
olvasóinkat e beszélgetés keretében megis
mertethettük az iskola terveivel. Remélem, cél
jaitok valóra válnak.. Sok sikert kívánok Neked,
az iskola egész nevelő gárdájának, és ter
mészetesen az ott tanuló diákoknak is.

CSÁSZÁR FERENC

tizenöten tanulnak tovább, hogy magasabb
szakmai. vagy pedagógiai végzettséget
szerezzenek. Természetesen egyes szakmákban
(pl. nyomdász, bútorasztalos, halász) külső

óraadókra is szükségünk van, akik munkahe
lyük elismert szakemberei.

- Akkor hát, hadd tegyem fel a legfontosabb
kérdésem: az átszervezés folytán bővül-e az
iskola szakterülete, s ha igen, milyen új szakok
indulnak..

- A meglévő szakmák meJlett olyan új szak
mákat is fogunk indítani, amelyek oktatása a
korábbi években már folyt, de érdeklődés

hiánya miatt abbamaradt. De indítunk olyan új
szakmákat is, amelyek remélhetőleg felkeltik a
tanulni vágyó ifjúság érdeklődését.

Mindezekkel szeretnénk elérni, hogy a
gyerekek helyben maradhassanak, kielégítve profilban sok azonosság lelhetőfel. Nem jelent
szerteágazó tanulmányi érdeklődésüket, s így a heti majd ez az itt a tanulok létszám
családok anyagi helyzetén is segíteni tudunk. csökkenését?
De célunk az is, hogyatanulók képzését minél - Mit yálaszolhatnék erre? Ezt a jövő dönti
szélesebb körben biztosíthassuk, s így a város- el. Mi bízunk iskolánk további sikereiben.
ban a helyi vállalkozók utánpótlását, bővítését - Beszélgetésünket azonban nem zárhatom
tegyük lehetővé. le - egy talán nem ide tartozó - kérdéssel. A

Az iskola már kiadta az I998/99-es tanévre helyi sajtóban ugyan nem kapott nagy nyi/
szóló pályázati felhívását. Ezért ebből csupán vánosságot, hogy a Termál Körös Hotel Rt. és
néhányat emelnék ki: A szakközépiskolai az Első Magyar Játékkaszinó Kft. közös
képzés keretében lehetőség nyílik államház- szerződéssel a régebbi 617. szakiskolának már
tartási közgazdász és vámigazgatási ismeretek több mint egymillió forintot juttatott. Kérlek,
elsajátítására. Ez olyan új képzési forma, amely tájékoztass bennünket, hogy.mi lett az összeg
a gyöngyösi főiskolán való továbbtanulást teszi sorsa' Felhasználásra került? És mire? Vagy
lehetővé, illetve a végzettek az önkormányza- talán el sem költötték?
tokban ügyintézői munkát vállalhatnak. - Ebből az összegből a volt 617. sz. Ipari

A szakképzés terén a már hagyományosan Szakiskola 520 OOO forint összegben vásárolt
tanított szakmák mellett az élelmiszeriparban számítógépeket, most van beszerzés alatt egy
beindítjuk a pék, cukrász, az iparban a kőműves, nagy teljesítményű lézernyomtató 150 OOO
géplakatos, szerszám lakatos, szerkezetiakatos, forintért, a többit a megállapodás értelmében a
mechanikai műszerész, számítógép-kezelő, a fent említett szakmák igényeinek megfelelően

szolgáltató és vendéglátás terén pedig a falusi fogjuk felhasználni.
vendéglátó, vendéglátó, eladó, szakács - S végül engedj meg egy személyes kérdést.
élelmiszer és vegyi áru kereskedő szakmák Tudom, hogy a számítástechnika kedvenc
oktatását is. terü/eted. Mondd el olvasóinknak, hogy mit ter-

Meg kell említenem még, hogy a pályaori- vezel az elkövetkezendő évben ezen a téren?
entációs tárgyakat, melyek lehetőséget adnak - A jelenlegi - alapfokú - tanfolyamok már
fontos alapismeretek megszerzéséhez. október közepe óta folynak. A jövő évben ter-

A mezőgazdasági szakmák előkészítéséhez. vezem az Orosházi Informatikai Magániskola
számítástechnikai alapismeretek, biológia. Kft szervezésében további alap és középfokú

Az ípari szakmák elökészítéséhez: a tanfolyamok indítását. A tanfolyamoknak
számítástechnikai alapismeretek mellett, a iskolánk ad helyet. Jelentkezéseket már most
műszaki rajz alapjait is oktatj uk. elfogadok a 284-610 telefonszámon. Jelenleg

Élelmiszeripar, szolgáltatás, vendéglátás egy 150 órás tanfolyam, kedvezményesen,
szakmai előkészítő tárgyai. kémia és idegen 48.000 forintba kerül. Azonban az iskolarend
nyelv (angol vagy német). szerű képzésen belül is tervezem alapfokú

Minden esetre, amint már említettem, az számítógép-kezelői OKJ szerinti szakma
érdeklődőknek figyelmébe ajánUuk az iskola beindítását.
által már kiadott és a teljes palettát magában
foglaló 1998/99 tanévre kiadott tájékoztatást.

- Ehhez hozzátehetem, hogy i/yen részletes
tájékoztatást az érdeklődök szerkesz
tőségünkben is kaphatnak.. Amint tudod újsá
gunkban is közzé tettük a Dévaványán jövőre

megnyíló Eötvös Gimnázium és
Szakközépiskola tájékoztatását. Úgy tűnik, a

Kedves Ádám!
- Úgy gondolom, hogy az iskola ren

dezésében az év augusztusában a Bethlen napok
keretében megtarlOtl Vita Agricolae '97
Mezőgazdasági. Ipari Kiállítás és Vásár tovább
növelte a szakiskola hírnevét. Erre az alkalom
ra igen reprezentatív kiadvánnyal jelentetek
meg, mely bemutatta röviden az iskola
történetét, és hogy milyen szakképzés folyik.
Ezért inkább az ősszel beindult új tanévről

beszélgessünk. Befejeződölt az átszervezés.
Kérlek, erről mondj néhány szót. Az átszervezés
beváltotla-e a hozzáfií.zÖtt reményeket?

- Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemi
választ lehessen adni, nagyon kevés idő telt el.
Legalább egy tanévet végig kell dolgozni
együtt, hogy értékelni tudjunk. Aminek nagyon
örülünk, az az, hogy a korábban külön-külön
iskolába járó tanulók hamar összebarátkoztak,
elfogadták egymást. nincs közöttük ellentét,
semmilyen durva megnyilvánulás.

A Hősök úti épületbe járnak a szakmunkás
tanulók. a Selyem útiba pedig a szak
középiskolások.

- Tehát ezt kísérleti évnek is tekinthetjük.
Ígérem, az iskolaéveIteltével visswtérünk a
kérdésre. Maradjunk továbbra is az átszervezés
nél. Csak létszám és pénzügyi megtakarítás
vezette a szervezőket, vagy valami más is?

- A szakképző iskolák helyzete, összevoná
suk kérdése több mint 2 éves, elhúzódó ügy
volt, amit előbb-utóbb meg kellett oldani.
Országos jelenség, hogy évről-évre csökken a
beiskolázható gyerekek száma. A korábban
bevezetett normatív támogatási rendszerből

következően csökken a müködésre felhasznál
ható pénzösszeg. Ez egy idő után behatárolja az
iskola lehetőségeit, és kihatással van az oktatás
színvonalára. Az eredményes működésnek

azonban fontos eleme az is, hogy egy iskola
képes legyen saját bevételek elérésére, mellyel
javíthatja éves költségvetési helyzetét.

A város és az iskola vezetése pedig meg
valósította azt az alapelvet, hogy az összevonás
sal az i;skola dolgozói, tanári kara közül senki
nem vált munkanélkülivé, legfeljebb más
munkakörbe került, anélkül, hogy anyagilag
rosszabbul járt volna. Az egyesülést kimondó
képviselő-testü.leti ülésen pedig elhangzott,
hogy ha a jövőben az iskolában megtakarítás
keletkezne. azt nem vonják el, hanem a szín
vonal emelésre fordíthatj uk. Azonban llz anya
giakon kívül a szakiskola színvonalának továb
bi fejlesztésére is gondoltunk

- Lényegében tehát az anyagiak domináltak
az átszervezésnél. Mielőtt azonban az iskola
színvonalának fejlesztéséről beszélgetnénk,
ennek egyik legfontosabb feltételéről

kirdeznélek. Milyen most az iskola tanári struk
túrája?

- A nevelőtestület összetétele egyértelműen

jónak mondhaté. Mindenkinek egyetemi, illetve
főiskolai végzettsége van. Sőt' A testület döntő

többsége 2-3 diplomával rendelkezik. Jelenleg

, " ,
AZ ATSZERVEZES KENYSZERPALYA VOLT
Beszélgetés Roósz Adám úrral, az újjá szervezett Bethlen Gábor Mezógazdasági és

Ipari SzakképzőIskola igazgató helyettesével
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Virágzó Föld: elhervadt remények
Dávid elnökhelyettes lemondott

A Virágzó Föld
elnevezésűmező

gazdasági és ipari
szövetkezet- a
Munkáspárt
égisze alatt - 1995.
március 19-én
alakult meg
Endrődön.

Huszonhatan írták
alá az alapító
okiratot, melyet
benyújtottak
a cégbírósághoz,
ám a bejegyzés a
mai napig sem
történt meg.
A kívülállók közül
többen már a
megalakuláskor
csak legyintettek, 
s IC tudja miért 
azt jósolták, hogy
ebból nem lesz
semmi!
Mindenesetre a
szövetkezet két
vezetője,az
orosházi Kovács
András elnök és
helyettese az
endrődiDávid
István bizakodva
tekintett a jövóoe.
Nagy reményű

ígéretekból nem is
volt hiány.
A Virázó Föld
viszont néhány
hónapnyi
munkálkodás után
egyszerűen

elvirágzott.

Tavaly már nem is műkö

dött a szövetkezet, s a tagok
egyre kíváncsibbak lettek,
vajon a sors és a szövetkezet
vezetői milyen jövőt sejtet
nek. Ám hiába hívták meg
levélben orosházi elnöküket,
Kovács nem jött, de még
csak nem is írt. Írt viszont
levelet az APEH, melyben
közölte, hogy 70 ezer forin
tos bírságot ró a szövetkezet
re a múlt évi adóbevallás
benyújtásának elmulasztása
miatt. Igaz, hogy nem is lett
volna senki, aki elkészítette
volna a bevaliást, hiszen a
szövetkezetnek nem volt
gazdasági vezet6je, csak egy
a könyveléshez nem ért6
pénztárosa. Ezért gyűlt össze
két nejlonszatyornyi könyve
letlen számla, bizonylat, s
egyéb irat, amit most április
24-én délután aHídf6 vendég
16ben 17 dühös tag körbeült.

Az egyik beteg,
a másik elutazott

A tagság ugyanis erre a
napra összehívta a szövetke
zet közgYUlését, mert szeret
ték volna meghallgatni
vezet6iket, vajon miként áll
a szövetkezet sorsa, vagyo
na. Ezen az áprilisi napon
azonban sem Kovács elnök,
sem Dávid elnökhelyettes
nem tudott eljönni, mindket
ten levélben mentették ki
magukat. Kovács a megrom
lott egészségi állapotára hi
vatkozott, valamint arra,
hogy 6 már 1996-ban emiatt
érdemi munkát nem is vég
zett a szövetkezet élén. Dá
vid elnökhelyettes viszont
elutazott Isztambulba, s ápri
lis IS-én kelt levelében töb
bek között közölte, hogy
tisztségér61 ezennel lemond.
,,Én a legjobb tudásom sze
rint mindent megtettem a
szövetkezet érdekében, nem
érzem felelősnek magam a
szövetkezetjelenlegi helyze
te miatt" -írta Dávid István
aki mellesleg önkormányzati
képvisel6 is.

Az ukránnak nem
tetszett a cipő

Ezen a bizonyos április 24-i
közgyűlésen - ahová a Szó
Beszédet is meghívták a tagok
- az is elhangzott, hogya szö
vetkezetbe belép6knek 25
ezer forint tagdíjat kellett be
fizetnie. Egy ceruzával út ki
mutatás szerint öten fizették
be a teljes tagdíjat, heten pedig
a felét, egy ember 33 és fél
ezret, egy pedig 20 ezeret
adott. Egy endrődi származá
sú Budapesten élő tagtárs pe
dig az elnökhelyettesnek 300
ezer forintot adott át, amely a
nyugták szerint csak öt hónap
múlva került a kasszába...

Többen becsapva érzik ma
gukat, hiszen a Virágzó Föld
két vezetője azzal hitegetett
mindenkit, hogy az Endr6di
Cipész Szövetkezet megvá
sárlásához Fekete János bank
ja ad majd milliókat, s6t egy
ukrán üzletember is beszáll a
vásárlásba. Aztán majd lehet
majd gyártani a cipó1<et millió
számra az ukrán piacra. A
megvásárlásból nem lett sem
mi, igaz ugyan, hogy az Enci
egy részét kibérelte a szövet
kezet, a termelés is beindult,
ám annyi selejtet gyártottak,
hogy az ukrán vevőnek nem
kellett az áru. Sőt, az egy hó
napig tartó cipőgyártás után
derült ki, hogy idó1<özben 80
ezer forintnyi gépalkatrész is
eltűnt a bérelt üzemb61 ...

Paradicsomot is termeltek
- inkább kevesebb, mint több
sikerrel, de a tagság remé
nyét az elnök azzal táplálta,
hogy az önkormányzat rövi
desen 1400 hektárnyi földet
juttat a Virágzó Földnek. De
nem juttatott...

A tagok közül most egye
sek azzal is magyarázzák a
szövetkezet elhalását, hogy
sem a városnak, sem a me
gyének, sem a rendszernek
nem volt érdeke támogatni
az ilyen típusú szövetkezést.
Többen politik~ szándékot
látnak abban, hogya szövet-

kezet mindenütt falakban üt
között, hiszen köztudott,
hogyaVirázó Föld a Mun
káspárt égisze al att jött létre.

A közgyűlésen két jogász
is résztvett. Az egyik, dr.
Kolbusz Judit a szövetkeze
tet, illetve pontosabban ez al
kalommal Dávid Istvánt
képviselte, ám a magukat be
csapottnak érző tagok most
maguk is felkértek egy másik
ügyvédet, Ugrinné dr. Kato
na Klárát a saját ügyük kép
viseletére.

Ki afelelős?

A szövetkezet jogásza sze
rint nem csak a két vezető,

hanem az öt tagú igazgatóság,
a felügyelóoizottság és a ta
gok is felelősek azért, hogya
szövetkezet ott tart, ahol tart.

A tagság ügyvédje azt ja
vasolta, hogy a két nejlon
szatyornyi számlát és
bizonylatot könyveltesse le a
tagság, szánjanak erre 30
ezer forintot, s ki fog derülni,
hogy mi a helyzet, hová tűnt

el a pénz, ki, kinek, miért és
mennyit fizetett a tagság
pénzéb61. Ezután lehet arról
dönteni, hogy bírósághoz
forduljanak-e a tagok.

A szövetkezet létrehozásá
ban résztvevők jó szándéka
nem vitatható. Ám a jó szán
dék kevés ... A tanulságok le
vonását az Olvasóra bízzuk.

H.E.

Ház eladól
Gyomán a F6 út 152.

szám alatt a Shell ben
zinkúttal szemben össz
komfortos emeletes ház
(lIO m2) eladó. Alkal
mas üzlet- és irodaépü
let kialakítására is! A
házhoz nagy udvar és
melléképületek tartoz
nak. Részletfizetéssel
is. Érdeklődni: 66/386
676-os telefonszámon
Gubucz JÓzsefnéllehet.
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A március 9-i idóKözi polgármester-vá
lasztáson a négy jelölt közül dr. Dávid
Imre kapta a legtöbb szavaztot. A meg-

választása óta eltelt fél év tapasz
talatairól is kérdeztük Gyomaendrőd

polgármesterét.

A város lemaradását pótolni kell

Dr. Dávid Imre:

"Ragaszkodom a terveimhez..."
-Az 1991.február 3-i idóközi

önkormányZali választáson az
1. számú egyéni választókerület
kipviselőjelöltjei között az On
neve is szerepelt. Akkor nem si
kerűlt vissZalérnie a közéletbe...

- Az utolsó tanácsi rend
szerben voltam tanácstag 1986
1990-ig. Az ön által említett
választáson indultam, deakam
pány során - úgy hiszem - nem
tettem meg mindent a győzelem
érdekében. Igazából kampány
nélkül lettem második. A jelölt
személyének, és terveinekrneg
ismertetése a választókkal elen
gedhetetlenül fontos ahhoz,·
hogy egy választáson jól szere
peljen. A mostani egy lényege
sen következetesebb kampány
volt.

- Akkor és most is független
ként indult...

- Ez bizonyos mértékig hát
rállynak tűnhet, de úgy gondo
lom, hogy inkább előnyt

jelentett. Gyomaendrődön a
legtöbb párt hasonló nagyságú
szavazóbázist képez. Egy párt
jelöltjeként indulva kisebb lett
volna az esélyem. Mindezen
túl, úgy vélem a város gondjai
nem pártpolitikai kérdésként
kezelend6k.

- Melyik pán politikája, tevé
kenysége áll Onhöz legköze
lebb?

- Nem tudnám egyik párt po
litikája mellé sem letenni a vok
somat. A szakmám, paraszti
származásom a kisgazdapárt
hoz is köt. Az ifjúságomat az
elmúlt rendszerben éltem, an
nak a politikának is voltak - ta
gadhatatlanul - pozitívumai,
minthogy vannak a mai szocia
lista politikának is. Más kérdés,
hogy az elmélet a gyakorlatban
olykor mást mutat. Sorolhat
nám a Fidesz, a keresz
ténydemokraták pozitívumait.
Vannak olyan parlamenten kí
vüli pártok, amelyek politikájá
vai is egyet tudok érteni,
például a határainkon túl élő

magyarság problémái is ide tar
toznak. Tehát, a kérdésre visz-

szatérve, nem kötődöm közvet
lenül egyetlen párthoz sem, vi
szont sok párt politikájával
tudok azonosulni.

-A választási kampány idején
ellenfelei gyakorta hangoztat
ták, hogy nem érdemes most
olyan embert választani a város
élére, akinek nincs közigazga
tási gyakorlata... Ennek ellené
re - azt mondják - elég
otthonosan mozog a polgár
mesteri szerepkörben.

- Úgy gondolom. hogya
polgármesteri munka nem hi
vatali tevékenységet jelent.
Az én munkám egyfajta gaz
dasági munka. Ugyanis soha
nem tudtam elfogadni, hogy
Gyomaendrőd, adottságai el
lenére lemaradt, illetve nem
tudott lépést tartani a hasonló
adottságú városokkal. Ez a le
maradás már valahol a két te
lepülés egyesülését követően

megkezdődött,s a '90-es évek
elején a lemaradásuk még
nyilvánvalóbbá vált, annak el
lenére, hogy a rendszerváltást
követőévekben még volt pénz
az önkormányzatoknál. Ezt a
lemaradást most pótolni kell.
Ezek zöme pedig gazdasági
feladat. Valószínűleg hivatal
nokká soha nem válok, igaz
nem is akarok.

- Értékelte-e az eló'dje mun
káját, s ha igen talált-e benne
követendőt ?

- Nekem nincs jogom, s nem
is kötelességem az előző pol
gármester munkáját értékelni.
Mindenképpen találok tevé
kenységében pozitívumot is.
Egy intelligens, humán beállí
tottságú emberként vezette a
várost. Ám gazdasági szem
pontból bátortalanul közelítette
meg a dolgokat. Ez is vezethe
tett oda, hogy a valós értékek
helyett más jellegű értékek ke
rültek előtérbe.

- A hivatali és intézményi dol
gozók körében bizonyára van
nak ellendrukkerei, többen nem
kedvelik az Ön stílusát, aZI
mondják diktatórikus vezető...

- Vannak elképzeléseim, me
lyekhez bizonyos mértékig ra
gaszkodom. Főleg akkor
ragaszkodom az elképzelése
imhez, ha másoknak nincsen
véleménye sem. Lehet, hogy
sok önkormányzatnál virul a
demokrácia, de ezen kívül az
után semmi ... A valós demokrá
cia nem azt jelenti, hogy
mindenki azt csinál, amit akar,
a város csak adja oda a pénzt az
intézményeknek, azután ne
szóljunk bele semmibe. Egyes
intézményvezet6knek sokkal
kényelmesebb volt az, hogya
városi költségvetésb61 kilob
bizták a maximális összeget, s
utána szabadon gazdálkodtak,
még úgy is, hogy idejekorán el
költve a pénzt újabb összege
kért kilincselt az intézmény a
városnál. Ezt én nem akarom
eltűrni. Racionálisan működő,

színvonalas munkát végző in
tézményekre van szükség, hogy
több pénz maradjon azokra a
fejlesztésekre, amelyekkel a la
kosságnak és a következő nem
zedéknek is kulturált
életkörülményeket tudunk biz
tosítani, hiszen nincs jó ivóvi
zünk, nincs helyi rádiónk.
tévén k, 21 százalékos a szenny
vízcsatornára való csatlakozás,
rosszak az útjaink.

Tudom, hogya változás, az
újszerűség,a számonkérés nem
fog egyesek körében tetszést
arami. A hivatali dolgozók kö
rében sem tetszik mindenkinek,
ha tJármikor bármiért számon
kérhetik a munkáját, felelős

ségre vonhatják. Sokaknak kel
lett egy eddigi kényelmes
életstílust feladni. A hivatal
dolgozóinak - kivétel nélkül - a
város lakosságát kell szolgálni
uk.

- Az eltelt 6 hónap alau mi
lyen sikerekrőllud számot adni,
S milyen - esetleges - kudarcok
ról?

- Siker volt, hogy a hivatal
átszervezésével, közelebb ke
rültünk az cmberekhez. Siker
ként könyvelem el, hogy az

elmúlt hónapok alatt 37 pályá
zatot nyújtottunk be különböző

helyekre, s ha nem is mindegyi
ken de nagyobb részével nyer
tünk jelentősebb összegeket.
Sikerült az országgyűlési kép
viselővelolyan kapcsolatot ki
alakítani, amellyel közösen a
város érdekében tudunk tevé
kenykedni. Siker, hogya város
vezetésének új koncepcióját a
megyében is elfogadták, s tá
mogatják is törekvéseinket. A
testület tagjainak nagy része is
elfogadta az új koncepciót, a
változtatás iránti igényemet.
Ezeken kívül több olyan ki
sebb-nagyobb eredmény van,
amely azt mutatja, hogy néhány
éven belü! ezt a várost a mcgfe
lel6 szintre lehet emelni. Ku
darcok is voltak, de úgy
gondolom, hogy ezek a kedvc
met ncm vctték el, törekvései
met ncm gátolták. Igaz, jövőrc
választás lesz, de senki nem
várhatja, hogy 2 év alatt behoz
zuk a lemaradást. Én 6 évet kér
nék, de még lehet, hogy az is
kevés lesz ahhoz, hogy utolér
jünk hasonló adottságú és mé
retű városokat. Most is azt
ígérhetem, hogy a következő

önkormányzati választásig egy
fejlődési folyamatot aJapozwlk
meg, és indítunk el a városban.

H.E.

1'l. ieUu/a ~
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Továbbra is tart
- pulóverek

- pólók
-shortok

- tornanadrágok

30 %

árengedményes
vására!

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.



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 Kossuth 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 ;s belefér,
hogy megpályáztam a 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 állást
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 civil szerveződésekre gon
do/?

- Szeretném 1998. január 22-én, a
Kultúra Napján megalakítani 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
szervezeteknek, 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 kell
lenni.

- Az iskolai könyvtárosakat össze
akarom hívni, hogy egyeztessük 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
könyvtár lenne az információs 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

42

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 kevesell
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 kávézó hely.
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.

- Szétvált 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
ENel-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



1770.111dJU:;

Csász..írné Gyuricw Éva

fizeuék az éves tagdíjat (akkor 6 forint volt).
Tehát városunkban tiszteletreméltó hagyománya
van a Tíízo!tó Egyesületnek. és t"ímogat"ísának is.
Illik ezt Flórián nap uíján felidézni, mert elődeink
példája követésre méltó' De úgy gondolom. hogy
az Ön segítsége nem csupán hagyomány tisztelet,
hanem ennél sokkal többról van szó! Ön egy
olyan tevékenységét segíti a városnak. ami min
denképpen szükséges és hasznos. Az itt éló1< nyu
galmához, biztonságához sok minden hozzátar
tozik. Emlékszem. hogy gyermekkoromban.
amikor el kezdődött az aralás. akkor be voltak a
családok osztva a ttíztigyeJésre. Amikor ránk
került a sor, akkor meghatározott idó1len,
meghatározott órát a templom tornyának
ablak<íban kelleu tölteni. és tigyelni a határt. hogy
ha netán vabhol nlz üU1e ki, azt azolUlal jelezzük.
aharangok félreverésével. és egy z..íszlót abba az
ablakba kelleu tenni. amerre a rííz volt. Hát persze
akkor még itt nem volt telefon. ezért így oldouák
meg a gabonák tlíz elleni védését. SzereU1ém
megkérdezni, hogyan tervezi a jövőjét. s ha nem
veszi túlságosan személyes jellegt1nek a kérdést.
kérem. v;ílaszoljon is. Hol kivánja a nyugdíjas
évcit tölten.i. noha az még m<:ssze van. de az
ember áltabban előre tervez?

- Tt:rmészetesen juhon. aszülőhelyemen.
- Köszönöm a beszélgetést. köszönöm. hogy

a szülőföld szeretete ilyen tettekben nyilvánul
meg Önnél. Egyelien gondobtt,,11. búcsLÍzom: Ha
a vil;ígon mindt:nki ilyen voln:l, ez a világ mt:n
nyivd jobb volna'

WgczctüI. de ném utolsó sorban: Nagyon
n:tgy tisztt:lcllel meghívom az Endrődic.:k B:tráli
Köréná. május 16-iki taláJkozój,ír;l. '-Ihol
reményeink szerint n:lgyon sok máshol élő. és ter
mészetesen itthon éló1< találko7~'Ísára kenil sor.
valamint egy jóízíí endrődi birkapörkölt ebédre is
a Dombszögön. Kérem, ha teheti, tiszteljen meg
bennünket jelenlétével.

Tavaszi találkozás
Katona Sándor mecénással

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

-:-'JRUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386-251

a magyar munkatár
sakból 12-en földieim.
gyomaendrődiek. Ők

is a kezem abtt dol
goznak. és biztos
egzisztenciát teremt
hetnek maguknak. az
általuk végzett jó
munkával. Az anyagi
problémáikon tudnak
segíteni. Évente több
ször haza látog:ttok.
hiszen itt élnek a

==='" szüleim és testvéreim,
A képen jobbról Katona Sándor, aki átadja az Egyesület elnökének, Dinya és mélyek a gyökerek.

Lászlónak. a létrás tüzoltókocsil.
- Számomra. - és biz-

tosan nem vagyok egyedül ezzel a gondobtt:ll 
nagyon megható a szülőföld iránti sZ\lnni nem
akaró ragaszkodás. a tenni akarás. a segítés, ami
végül nemes tettekben is megnyilvánul. Az
adomány gondolom, hogy sok-sok munk::!. pénz.
törődés után érkezik ide haza. Kérem, mondjon
erról is néhány gondolatot.

- Sz:tkmai és baráti kapcsolatok révén tudok a
használt j,írrn(ívekhez jutni. amit saját eró1Jől \Ijí
tllnk fel úgy. hogy azok az itthoni I;tkosság teljes
biztonság:tt szolgálják.

- Hogyan került éppen a T(ízoltókkal kapcso
latban?

- A sz.íllásadóm aSiegen meg.yei tÍÍzoltó
parancsnok volt. Ő is sokat segít még a mai napig
is. Itthon pedig hallollam egy sajnálatos hal:tlos
balesetet, és ekkor határoztam cl. hogy ezen a
t':ren meg próbálok segíteni. hogy a b:lj ne
ismétlődhessen.

- Az érdekesség kedvéért elmondom Önnek.
hogya kezembe kenilt a minap az 1930-as évből

a "TÍÍzoltók Gyomai Önkéntes Egylet"-ének tag
nyilvántartó könyve. A tagság létsz..íma pártoló és
alapító t:tgokkal együtt 99 fő volt! Gazdálkodók.
kereskedóK, iparosok. vendéglősök. háztart.ísbe
liek. községi tisztviseló1<. földbir- ~-~-"""'"",",.-c-...,..,-",......""""'

tokosok, földmíívesek. italmérők.

ügyvédek, főj

egyző, jegyző,

gy:tkornokok.
községi or
vosok, római
katolikus plé
bános, banktu
lajdonos.
nyomdatulaj
donos, malom
tulajdonos
mind-mind az
"Egylet" wgjai
voltak, és

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
(a Gyógyszertár me Ilett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

- Az endrődi taVasz jöttét már évek óta nem
csak a hazatérő gól yák, hanem az Ön értékes
adományainak az érkezése is jelzi. Hiszen már 3
ik éve tavasz táján rendben érkeznek az Ön
küldeményei. amelyek a városunk vagyonát igen
szépen gyarapítják. Az Endrődi Ttízoltó
Egyesület használatába kerülnek <:zek az
eszközök, ttízoltóautók, mentőautó. idén pedig
egy megye szinten is ritkaságsziímba menő un.
"Iétrás tíízoltóalltó", amit éppen tegnap. április
l7.-én adott át igen nagyszámú érdeklődők

körében.
Minde'nekelőtt arra kérem Önt, hogy a

Városunk olvasói sz..ímára mutatkozzon be, mert
azt mindnyájan tudjuk, hogy itt született
Endrődön, de a késó1lbi évek is érdekelnek ben
nünke!.

- Az általános iskolámat Endrődön, a sz..1k
munkásképzőt Gyomán végeztem. Szolnokon
kezdtem el dolgozni, tovább tanultam a szak
mában. és megszereztem a szakmán belül külön
böző szakképesítéseket. és mestervizsgát tettem.
1981.-tól Németországban atomerőműveknél dol
gozwm, és 1988-tól vagyok ugyanazon a munka
helyen. a kreuzrali BLEFA cégnél, mint főszerelés
vezető dolgozom. Jelenleg 53 magyar munkatár
sam van. Nem kis büszkeséggel mondom el, hogy

VfIROSOttK, Gyomaendröd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrödiek Baráti Kör~ Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. IS. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Eva, Cs. Szabó Istv~, Hon:.o~é N~metI:. Eszter, Hu~ya
Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton Gábor, Star!< László * Felelős kiadó: Vaszkó András *MUVELODESI ES KOZOKTATASI
MlNlSZTÉRlUM: Nytsz.: BIPHF/1495/BÉJI995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaeodröd, Fő út 81/1

Interneten: http://www.szikszi.hufrslJgellertJ* E-maii: ivanyi@mail.szikszi.~u
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"MERT ÚGY MEGSZERETTEM RODOSTÓT,
Az Endrödiek Baróti Körének talólkozójóról

Május 16-án délelőtt 10 óra táiban már gyülekeztek az
Endrődiek Baráti Körének tagjai, a meghívott vendégek a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tornatermében. A várakozás
percei a találkoZások örömével, és a monumentális, eddig még
együtt soha ki nem állJ10tt endrődi születésű Uhrin Péter képeivel.
való ismerkedéssel teltek. Maid az iskolai csengő hangjára min
denki elfoglalta helyét

Hornokné Németh Eszter bevesző szavaival vette kezdetét az
ünnepség Őt idézzük

"Kedves Barátaim I Engedjék meg, hogy egy szép üdvözléssel
kezdjem: - lsten hozta kedves mindnyájukati A felelet erre
Endrődön - Köszönöm, magam is igyekeztem. Ha ez az üdvözlés
helyileg bárhol is elhangzik, szinte biztosak lehetünk abban, hogy
endrődiek találkoztak egymással. Mesélik, hogya nagy
Budapesten álltak a vásárlók egy kenyeres pult előtt, és az egyikük
megkérdezte: - Aztán púha ez a kenyér? Amikor ment kifelé, vala
ki vállára tette a kezét - Maga nem endrődi véletlenül?

A héten volt a táiházban egy gyomai gyermekcsoport, és az
egyik gyerek megkérdezte: - Van itt komra? Ha akariuk, ha nem,
igen gyakran előtörnek belőlünk olyan szokások, mozdulatok, kife
iezések, amelyek gyerekkorunkban vésődtek belénk kitöröl
hetetlenül.

Amióta erre a napra készülődöm, sokszor eszembe iutott,
milyen találó kifeiezés a földi szó. Kötődést jelent - kötődést

egymáshoz, kötődést a szülőföldhöz. Mindenki ismeri közülünk azt
az érzést, amikor hazaérkezünk. Erkezzünk bárhonnan, vagy bár
milyen iárművel, ahogyan közeledünk Endrődhöz, kialakul, maid
megnövekszik bennünk egyfajta feszültség. Es amikor meglátjuk az
a templomtornyot, amelyből csak egy van a világon, meleg ség önt
el bennünket, semmihez sem hasonlJ1ható nyugalom hazaértünk
Másnak, más, nekünk ez a hely a kezdőpont és sokunknak a végső

pont is - itt születtünk. Itt kaptuk az első, meghatározó leckéket a
világban való eligazodáshoz, itt kaptunk olyan tartást és
jellemvonásokat, amely elégnek bizonyult ahhoz, hogy az ország,
netán a világ bármely pontián meg tudjuk állni a helyünket Mert az
élet beleszólt dolgainkba, nagyon sokan elmentek közülünk.
Különböző okok miatt, legfőképpen a megélhetőségért, mondja az
endrődi. Es 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 szólásra:

"Barátaimi Testvéreim I Sok-bailátott szülőföldünk vigasztaló
szeretetében! - kezdte megnyitó beszédét - Megvénülhet az
anyaszülte ember, a honvágya nem vénül vele soha, ha Köröstől

messzi haitja is álomra a fejét, oda, hová a megélhetés kényszere,
a boldogulás reménye, vagy más élet-meghatározó kényszerűség

űzte. Hiszen az endrődieknek az újratelepülés kezdete óta
örökösen szűk volt Macedóniai S beilleszkedhettek ott, ahová a
sors vezette őket, mindig érvényes volt rájuk a mikeskelemeni
idézet: "Mert úgy megszerettem Rodostót, hogy el nem feledhetem
ZágonI"

Endrődöt a mi Zágon unkat, mi sem feledhetjük - már Gyomáról
a honvágy fordilona vissza - nyelvünk bele-belefeledkezik e-hang
zós gyönyörűség be, s így lesz az egyszer ből egyszer, az emberből

ember s ez a sajátosság annyira a miénk, s tájnyelvfeletti, hogy
éppen Zágonban nem akarták elhinni, hogy én vagyok a távol
honos, és nem a "szomszédban született" feleségem.

Ez fűz minket össze, az idekötődő emlékek és sírok mellett, s
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Dusa Kalalin főiskolás, és Kiszely Zoltán szlihész szavalolai lel/ék
még felejlhellenebbé a lalálkozól

most amikor e sereglés rendjén közösségünknek úi működési sza
kaszát kezdjük, engediétek meg, hogy szeretettel köszöntsem
mindnyáiatokat e testvériesülő ünnepen, és tanácskozásunkat
megnyissam és kérem egyperces néma felállással emlékezzünk
meg halottainkról.

E mögött a mostani sereglés mögött is ilyen mikesi
összeterelődés reitezkedik, megidézve boldogult Rózsahegyi
Kálmán bátyánkat, - aki bár alig mérhető esztendőkbe, amit e
földön élt - tanúja vagyok, hogy még a Hamlet sírásóiának nyelvét
is olyan mélységes endrődiséggel mondta - élte -, akár Tiborc,
vagyafalurossza nyelvéti S ebből kifeledkezni holtig sem tudott.

Rá emlékezve, emlékét idézve különös szeretettel illendő

köszönten ünk nevének örökítőiét Rózsahegyi Marikát, akit
egyesületünk tiszteletbeli tagjának tekintünk és szeretünk. Kérjük,
érezze ezt és ez az érzés is gazdagllsa az életét.

Ez az érem egyik oldala, mely emlékezés be zsondJ1. S a másik
felelősségrel Mert mögüle elénkbe villan a másik Endrőd is Alig
húszezer holdas tizenkétezres népességgel, szapora cse
csemőhalállal, béresekkel, negyedesekkel, kubikosokkal, kivándor
lássai, csendőrsortűzzel, irázi, ecsegfalvi, bucsai, körösladányi,
dunakömlődi telepesekkel, s lesorvadással a hatezres
lakosságszám alá l

Világképünknek meghatározója ez is, a szebb iövendő

épllésének kötelezettségével.
Tanácskozásunkat megnyitom."
Ezek után ismét Hornonké vette át a szót, hogy kezdetét vegye

az ünnepség, e szavakkal fordult az egybegyűltekhez:

"Nagyon vártunk benneteket, kedves Barátaink
Azt, ugye mondanom sem kell, hogyahírről, hogy az elszár

mazott endrődiek hazaiönnek, mindenki tud Az is természetes, és
a kötődés része, hogy ilyenkor az itthoniak 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 bizonYIlja, hogya falu még mindig számon tartja régen
volt lakóit.

Es ezzel párhuzamosan, természetesen készülődtünk is a
méltó fogadtatásra. De nem csak az un. "bizottság", annál sokkal
sokkal többen Először is a gyerekek a délután öt órai műsorukkal.
Aztán az Uhrin család például a mostani alkalomra lehetővé tette
a körülöttünk látható kiállJ1ási anyagol. Aztán azok az ismerős asz
szonyok, akik az esti állófogadásra süteményekkel készültek, vagy
azok, akik az óllófogadóst anyagiakkal segítették. Kérlek
Benneteket, hogy aki csak tud, jöjjön el az óllófogdásra, mert ott
látia vendégül Endrőd elszármazott barótail. De ott nemcsak a
vendéglótósróllesz szó, hanem arról, hogy oda nagyon sok itthon
élő endrődi is eljön. Vannak, akik erre a mai napra verssel, ének-
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számmal készültek. Öket hallhatjuk majd a most következő műsor

folyamán."
Ezek után a Zenebarátok Kórusa szívet-lelket gyönyörködtető

előadása következet!. Vezényelt Erdeiné Mucsi Márta. Bartók:
Áldás-békesség, Kodály Zöld erdőben c. művei hangoztak el

Következell a találkozó hivatalos része a KÖZGYŰLÉS, melyet
Császárné Gyuricza Éva vezetel1 le Titkári beszámolójában
elmondta, hogy egy év alat! háromszor találkozotl a Baráti Kör
tagsága, egyszer Budapesten és két ízben Endrődön A budapesti
találkozó több éves sikertelen szervezés után Tímár Imre és Kovács
Zoltán kitartó munkájával jÖtllétre. Ezen a találkozón több mint 20
an vetlek részt, akik első ízben jötlek el, és váltak a Baráti Kör tag
jaivá. Mind e mellet! változatlanul keressük azokat, akikhez még
nem jutol1 el hírünk, s szívesen jönnének sorainkba. A továbbiak
ban a pénzügyi beszámolóra és az alapszabály módosllására
került sor. A Közgyűlés a beszámolót és az alapszabály
módosllását elfogadta.

A Közgyűlés befejező aktusa volt, hogya tagság soraiba
fogadta Abóczkynét Rózsahegyi Marikát Majd ezt köve!öen Tímár
Máté átadta Marikának azt az oklevelet, melyben Öt az Endrődiek

Baráti Köre örökös tagiává nyilvánítolla. Az oklevelet a következő

szavak kíséretében adta át:

"Szeretel1 kedves barátaim I

Kedves Rózsahegyi Marikal
Ha olykor rámtenyerel több mint hét évlizedem, belémnyilall

nak Szibéria, börtön, és életküzdelmi hozományaim, ilyenkor ma
gammentéséből rendszerint behunyom a szemem és visz
szarévedek az időben.

Rendszerint a Liget ielenik meg emlékezetem képernYőién a
rögtönzÖI1 szabadtéri színpad ával, rajta egy ősz, göndör hajú,
csupa mosoly-szép emberarccal, aki sohasem hallol1
gyönyörűségű zengzetes magánhangzós, harangcsendüléses
zárt "e" betűs vallomásban tell hitet endrődisége, idelartozása, és
szülőföldünk vállalása mellet!.

Ez a drága bácsi, szinte az egész ország Kálmán bácsija
Rózsahegyi Kálmán, színművész, a Magyar Királyi
Kormányfőtanácsos, a Nemzeti Színház örökös tagja volt Nála az
endrődiség annyira hozzátartozó volt, mint a teste és a lelke Ezen
a szép endrődi nyelven formálta a Hamlet sírásóját, éppen úgy
akár a Falurosszabéli szerepét, vagy bármely film alakítását.

Most is ez a kép, ez a halhatatlan jelenség szorong bennem,
amikor kinyilvánítom, hogy Egyesületünk, Abóczkynét, Rózsahegyi
Marikát, miután tagjai sorába sorolta, annak Örökös Tiszteletbeli
Tagjává is nyilvánílolla

4S

Adja a jó lsten, hogy minél tovább viselhesse ezt a címet,
erőben, egészségben, kedves személyének és mindannyiunknak
örömére, Rózsahegyi Kálmán emlékének itIhoni és nagyvilági szol
gálatában."

A jelenlévők nagy tapssal fogadták a mikrofonhoz lépő Marikát,
aki megköszönte ezt a megtiszteltetést, majd égre emelve tekin
tetét fennhangon szólt: "Nagyapa, ezt ketlen kaptukl"

És ismét Hornokné Németh Eszter vel1e át a szót, és vezel1e
tovább az ünnepséget, mely a kórussal folytatódot!. Ezúl1al Kodály
Felragyog szép májusunk, Márványszoborhoz" Madrigálok
következtek.

Az ünnepséget Gergely Ágnes Pannon ég alat! és az ir fohász,
Hmár Máté: Emlékkisértő hajnaion c. verseinek elmondása kövelle,
amelyeket Dusa Katalin főiskolai hallgató és Kiszely Zoltán a
Békéscsabai Jókai Színház tagja mondtak el, a közönség nagy tet
szése mellet!.

A versek közöt! Mészáros Elekné Ugrin Magda népdalokkal
gyönyörködtet!e hallgatóságát.

A műsor Hegedűs Boldizsárné Liziczai Margitka megragadó
énekhang ján megszólaltatot! endrődi ballodáinak előadásával ért
véget E balladák a nép ajkán születet! igaz helybeli történeteket
meséltek.

Az ünnepség befejezéseként kövelkezell Uhrin Péter képeiből

alkotot! kiállítás megnyitása
Elsőként Várfi András alpolgármester az Önkormányzat

nevében mondol1 köszönetet a Munkácsi Mihály Múzeum
vezetésének, és mindazoknak az Ugrin család tagjai közül, akik
lehetővé tetlék, ezt a példa nélkül álló eseményt, hogy 44 kép kiál
Illásra kerüljön

Ezt követle Hunya Elekné Varjú Mariann tanárnő megnyitója,
amelyben aparasztfestő életútjából idézett Márton Gábor
könyvéből

Hornokné Németh Eszter zárszavai után a résztvevők ebédig a
képekben gyönyörködhet!ek, s kedves beszélgetésekbe merültek a
régiátollakkal

A hosszúra nyúlt ebéd után kevés idő maradt a városnézésre,
látogatásokra, de aki tehelle belátogatoll a templomba, a tájház
ba, a régészeti múzeumba. Este öt órakor kezdődöl1 a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola gálaestje, mely után állófogadás
következett, és éjfélig tartó beszélgetések közepel1e, vidám
nótázással fejeződöl1 be az Endrődiek Baráti Körének nagysikerű

találkozója.
CSÁSZÁR FERENC



TANíTVÁNYAI SIKERESEN
TEVÉKENYKEDNEK ÉVEK ÓTA....
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CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

A probléma sokszor a tevékenység
folytatásának hiánya. Hiszen nem minden
középiskolában, szakiskolában tud
szabadidejében irányítottan dolgozni,
fejlődni e téren. Jó lenne, ha a sporthoz,
tánchoz hasonlóan nyaranta legalább 1
hetet együtt tölthetnének a
képzőművészet iránt fogékony fiatalok.
Alkotómunkájukhoz, indittatást, a foly
tatáshoz segítséget kapnának. Biztos
vagyok benne, hogy sok fiatal
közmGvelődési szinten, színvonalas,
rendszeres kiálltló 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
jogosiló ifjú kerüljön ki, akikkel majd
művészeti táriatokon találkozhassunk,
akik tovább folytatják nevelöjük,
tanílójuk áldásos munkáját. Isten
áldását kérjük neveJö 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 hirben már közre adtuk, hogy dezett 3 napos konfe-renciáin is részt
városunkban idén elsőször került átadás- veszek. Ez év júniusában Gyöngyösön a
ra az "Év kiváló pedagógusa" eim. Június Soros Alapilvány az INTERINTRA-SULI-NET
Il-én bensőséges ünnepségen a pol- címmel rendezték meg a konferenciát.
gármester adta át a képviselő-testület (Ha rajztanár olvassa e sorokat, s
állal adományozott cimet. szeretne jelentkezni a MROE tagjai közé,

Hunya Elekné tanárnőt iavasolta e cím: 1751 Budapest, Pf. 142.)
c/mre az iskola igazgatónőie Giriczné A szakmai háttérben sokat köszön
Varga Erzsébet, aki /gy indokolta hetek Honti Antal bácsinak, műhely

iovoslotát a nevelőtestület előtt: - Hunya galériájában számtalan rendezvényét
é/ekné tam7ványaisikeresen tevékenyked- látogathattam tani1ványaimmal, volt
nek évek óta... 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.
(Vaszkó Irénke néni iut róla eszembe, és
fordi1va)

Diákjaim 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.

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 földrajz-, rajz
szakon. Nagylaposra, majd Gyomára
kerültem dolgozni. 30 éve nagy óraszám
ban taníTom a raizot, és szakkört vezetek.

Egy-egy iskolában elszigetelten
működik a raiztanár, így minden alkalmat
megragadtam a továbbképzésre. Részt
vettem a Magyar KépzőművészetiFőisko
la által szervezett l éves felsőszintű raiz
tanár továbbképzési cikluson, a megyei 2
eves komplex gyakorlati sze-mináriumon,

MINDENT EGY HELYEN

~
§C PIKTOR BOLTBAN!

J~' . rdr&l Fő út 204.
dfGIt ,1;~, : 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.
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KOZMA LAJOS BÚTORAI A KNER MÚZEUMBAN

A Kner Múzeum állandó kiállítása Kozma Lajos

bútoraíval 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 nyelvű

ismertetőjét is írta - előadásában kitért Kozma pályá

jának legfontosabb fordulópontjaira, a Kner család

dal, különösen Kner Imrévei való barátságára, s a

most megszerzett bútorok történetére.

Mint Ö is említette, nem elöször kerülnek Koz

ma bútorok a Kner házba. Magát az épületet, s az

eredeti berendezést is Kozma Lajos tervezte

1925-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 építész Kozma, aki fiatal mérnökként Lajta

Béla irodájában dolgozott, sok mindenbe belekós

to!t. Első sikereit nem is épületeivel, hanem grafikái

val, ex Libriseivel és szignettjeivel érte el, de a

festészetbe 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

izga0a. Első ilyen irányú komolyabb munkája a Ró

zsavölgyi Zeneműbolt berendezése a Váci utcában,

mely külföldön is nagy visszhangot keltett. Az I. vi

lágháború azonban, miként Kner Imréét, úgy az ő

pályáját is megszakítja, hogy aztán az újrakezdést

már együtt tervezzék meg. A világlátott, képzett mű

vész nagyon is imponál a szerteágazó műveltségét

autodídaktaként megszerző Kner Imrének. Kozmá-

. -. --

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 szakmájától gyakran messzire kalandozott.

1918 nyarán a nyomdászat alapismereteire vetette

magát nagy lelkesedéssel, hogy aztán megszülessen

a jellegzetes Kozma-barokk, s ennek jegyében a

Kner Nyomda egyedülálló díszítő készlete, a fejlé

cek, a záródíszek, vignetták sorozata, valamint az

egyenként önthető, betűként szedhető, változatos

keretek készitésére alkalm<'s, máig használatos kör

zet sorozat. Már ezek felhasználásával készültek a

Király György irodalomtörténésszel közösen

megalkotott Három cseppke könyvecske, a Kner

Klasszikusok és a Monumenta Literarum sorozatok.

amelyek folytatását Király Gyögy korai halála aka

dályozta meg.

A Kner villa l925-ben épült fel. éppen Kozma

stílusváltása előtt, még ebben a népies. neobarokk

stílusban. A bútorzat és az ajtókeretek magukon vi

selték a Kozma-féle díszítéseket. Sajnos az eredeti

berendezésből csak az ajtódíszek és a hálószobába

beépített gardróbszekrény maradt a család elhurco

lása és a lakás kifosztása után.

A most megszerzett bútorok Kozmának a követ

kező korszakából valók. A szobaberendezés

1928-ban készült, a biedermeier utánérzéseket sem

nélkülöző magyar art deco egyik legszebb darabja.

Szegő Zsigmond - a Fővárosi Elektromos Művek

akkori igazgatója - lakásában a leányszoba kényel

mét szolgálta. A bútorok alapanyaga cseresznyefa.

amelynek erezete. szépsége kiválóan érvényesül a

kerek asztalka lapjának körcikkekból való intarzia

szerű összeállításnál, s a fotel és a kanapé ívesen

meghajlított karfáináJ. Érdekes megoldású a fekhely

csónakszerűen meghajlított fej- és lábvége. A

mennyezeti lámpa és egy falikar szintén szerves ré

sze a berendezésnek. Kár, hogy az eltérő stílusok mi

att a már említett gyönyörű gardródszekrényt, a régi

berendezés egyetlen megmaradt darabját most egy

függöny mögé kell rejteni a látogatók szeme elől.

Mégis nagy nyeresége ez az új szerzemény a

múzeumnak, hiszen Kozma-bútorokhoz nem

könnyű hozzájutni. A gyarapodás Erdős Ákosnak, a

Kner Nyomda tulajdonosának, az Ő gyűjtő szenve

dél yének és hozzáértésének köszönhető.

Befejeződötta katolikus temetők rendbetétele
A Halottak napi megemlékezé

seket Endrőd minden katolikus te

metőjében méltóan előkészített

környezetben tarthattuk. Sokan hazajöttek halottaikhoz 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 munkatársainak a jóindulatú hozzáállást és min

den nemű segítséget. Köszönjük a képen látható munkacsapat minden tag

jána!<, hogy tisztességes munkát végeztek, kegyeletet nem sértettek a

legnagyobb munka közepette sem. Külön köszönjük Dinya Elek bácsinak

és Iványi Sándor bácsinak 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 összegyüjte

nünk ahhoz, hogy 14 ember 10 héten

át 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 Gyuricza Éva,

Dajkáné Hunya Irén, 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 Dezső, Uj házi Ernő, Porubcsánszki Mi

hály, Szabó Dezsőné,Tímár Jánosné, Varjú László, Vaszkó András, Zsigri

Mária. A legbőkezűbb adakozó, akinek az egész akció köszönhető,Ka

tona Sándor, és munkatársai Németországból.

Az ENDRÖDI SZENT IMRE PLÉBÁNIÁÉRT ALAPÍTVÁNY szám·

láján gyüjtjük folyamatosan ajövő évi munkákhoz a pénzt. Kérjük az itthon

és távol élőket, hogy erejükhöz mérten továbbra is támogassanak céljaink

megvalósításában. Jövő év áprilisábar.

szeretnénk megkezdeni a temetőkben

a munkát. Kisebb létszámmal, de to
Iyamatosan tervezzük, ha az anyagi

forrást össze tudjuk hozni úgy, hogy

ismét igénybe vehessük a Munkaügyi

Központ támogatását.

Az Alapítvány szárnlaszárna:

Endrőd és Vidéke Takarékszövet

kezet 53200015 - 10003231, vagy

készpénz befizetést a Plébánia is

tisztelettel fogad a Fő utca I sz.
, alatt.

Iványi László plébános
CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA



ti 1: UM8.~l'U.l.KUI.I.l n.l.K8.I.IU 1 'd ':::1:::1. LJ fil\1 U fi1'<.

Az
Interneten

Átadták Gyomaendrőd város
WEB Szerverének - honlapjának
Internetes oldalait. A Városháza
Dísztermében bemutatták több
monitoron is a szegedi Mars
Network Kft. és a gyomaendrődi

összeállítók munkájának ered-
ményét 1998. december 9-én.
Dezső Zoltán alpolgármester üdvözlő beszédében

elmondta, hogy Gyomaendrőd 1989 óta vesz részt
az informatikai programokban. A mostani rendszer
kidolgozásában jelentős szerepe van Megyeri László
vezetésével Homokné Németh Eszternek, Mile
Erikának, Megyeriné Csapó Ildikónak, Füzesiné
Hudák Júliának. Kóris Györgynének, Homok
Ernőnek, Hajdú Lászlónak.

Szántó József a Mars Network Kft. vezetőjének

köszöntőjében elhangzott, hogy céljuk az Internet
közönségét ezzel az anyaggal úgy határon belül,
mint határon kivül is a lehető legszélesebb sávban

ellátni. A Gyomaendrőd után érdeklődőknek az
információs rendszerben képi és szöveges anyag ad
minél teljesebb információt ezután.

Az eredmény egy szoros együttműködés

gyümölcse. Képpel és szöveggel témakörök szerint
áttekintést ad a város valóságáról, jelenéről,

jövőjéről és szándékairól.
A rendszer nyitott, fejlesztés alatt áll. Békés

megyében Orosháza, Békéscsaba után Gyoma
endrőd a harmadik ebben a formában az Inter
neten. Mintegy 300 kép színesíti a közel 700
oldalas anyagot.

Az Internetről és a honlapról Megyeri László al
jegyző a rendszer fő ismerője, létrehozója tájékoz
tatja dióhéjban a Híradó olvasóit.

Elmondta. mint ismert az Internet egy
világhálózat, ami azt jelenti, hogy vannak a föld
egy-egy pontján olyan nagy teljesítményű

számitógépek, amelyek a kábeleken keresztül
kapcsolódnak egymáshoz. Ezek között történik az
információcsere. Az Internet szolgálata a
közelmúltban robbanásszeruen terjedt el.

A Window's 95 megjelenésével az amerikai elnök
meghirdette a "szupersztrádát". Ez az egyetemek

falain túlra is eljutott és egyre
szélesebben terjedt el. Népsze
ruségét annak köszönheti. hogy
a korszerű számítógépeken az
ún. hypertext alapú oldalak is
megtekinthetők. Ezek színes
grafikákkal, különböző médiák
kal teletűzdelt sz6veges informá

ciót tartalmazó oldalak, és vonzóvá teszik az In
ternetezést a felhasználó számára. Úgy "köz
lekednek", lapoznak a különböző oldalak között,
mint a könyvek lapjai között.

Magyarországon egyre több közintézménynek.
vállalkozásnak, vállalatnak. kormányhivatalnak
van már ún. WEB Szervere. Ezek olyan adat
bázisok. amelyekben az adott cégre. közhivatalra
vonatkozó információk tömegei helyezhetők el.
Legkézenfekvőbb példa erre az a szolgáltatás.
amely a választások idején volt elérhető az
Interneten: azon nyomban követni lehetett az ered
ményeket a hálózaton ...

A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak a
szegedi Mars Network Kft. ajánlata kedvezményes
konstrukciót biztosított saját honlap - WEB
Szerver - készítésére.

A piaci érték töredékéért vállalták el a szakmai
elkészítést. A Tiszanet Kft. Szerverén 30 "megabájt
nyi" területet biztosítottak számunkra.

Június végén kezdődött meg a szervező. adat
gyűjtőmunka. Kialakult a honlap váza. és aztán az.
hogy azon belül milyen részinformációkat kívá
nunk megjelentetni rajta.

Létrejött egy munkacsoport. A tagok feladata a
szakterületüknek megfelelő adatok összegzése.
gyűjtése volt.

Egy virtuális szervert használunk. Maga a
számitógép nem Gyomaendrődön van, hanem
Szegeden és így adja ki a lehívott gyomaendrődi

adatokat.
Az átadás idején még a magyar verzió volt látható,

de készül az angol és német nyelvű is. Ezek kissé
szűkebbek lesznek, mint a magyar nyelvű.

Jelentőségét egyelőre nehéz megbecsülni, de
szerintem felmérhetetlen lesz. Valahol a multi
médiák egy irányba haladnak a fejlődésben. Az in
formációcsere új alapokra épül, és ebben a televíz
iózással is egybeolvadhat.

1996-ban nyilt arra lehetőség. hogy
Gyomaendrőd először felkerüljön az Internetre.
1997-ben jelent meg saját honlappal a Szent
Gellért Általános Iskola.

Az önkormányzatnak a WEB Szerverre való
kerülés egyszeri költsége 260 ezer Ft-ot jelentett.
Ehhez az idegen nyelvű verziók jönnek 20 OOO Ft
al. A kiadás az évi informatikai keretet terhelte. és
nem jelentett külön kiadást.

A puding próbája az evés. ennek meg az. hogy a
lakosság próbálja ki a szolgáltatást saját számitó
gépén. (http: j jWWW.Gyomaendrod.hu - eimen)
- mondta MEGYERI LÁSZLÓ.
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