
 
GYOMAENDRÔD 

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke 
III. évfolyam 2. szám             1996. február 

 

Ut panis ventrem, 
      sic pascit lectio mentem. 

Amint a kenyér a testet, úgy táplálja az olva-
sás a lelket. 

 

Ha igaza van ennek a 
kétezeréves latin bölcsességnek, 
akkor - úgy hiszem, - mi jó úton 
járunk. Jó úton ahhoz, hogy írá-
sainkkal, a tiszta szó erejével 
bekopogtassunk hónapról-
hónapra Önhöz, hogy elvigyük 
üzenetünket.  

Üzenetünket a múltból a má-
nak! Üzenetünket a mának, az 
itt élôknek! Üzenetünket váro-
sunkról, Gyomaendrôdrôl! 

Amikor múlt év novemberé-
ben Olvasóinkhoz fordultunk, 
kérve ingyenes lapunk támoga-
tását, szent Lukács evangéliu-
mának (2, 9) üzenete lebegett 
elôttünk: Pulsate et aperietur 
vobis! = Zörgessetek és ajtót 
nyitnak nektek! És valóban! 
Megnyíltak az ajtók. És aki tu-
dott, segített. Jöttek a csekkek 
nap-mint nap. És mi örültünk. 
Jöttek a csekkek városunkból, 
jöttek  megyénkbôl, de jöttek az 
ország legkülönbözôbb városai-
ból, községeibôl. 

És mi örültünk! 
Örültünk, hogy lapunkat már 

nemcsak a gyomaendrôdiek ol-
vassák, de Balatonfüreden, Bé-
késcsabán, Budapesten, Debre-
cenben, Dévaványán, Gödöllôn, 
Hunyán, Jászapátiban, Kecske-
méten, Kiskôrösön, Lentiben, 
Mezôberényben, Miskolcon, 
Orosházán, Piliscsabán, Rákó-
cziújfaluban, Salgótarjánban, 
Százhalombattán, Szarvason, 
Szegeden, Székesfehérváron, 
Szolnokon, Szombathelyen, Ta-
polcán, és Újkígyóson is! 

Köszönjük az adományokat, 
mert ezen keresztül érezzük és 
tudjuk: jó úton járunk. 

Nem tudjuk felsorolni az 
adományozókat, de talán ôk 
sem szeretnék. Az ôszinteséghez 
hozzátartozik, hogy immár ezer-
ötszáz példányban megjelenô 
VÁROSUNK finanszírozását az a 
kétszáz adományozó nem tudja 
megoldani. Nagy gondunk kö-
zepette segítségünkre sietett a 

BARANKOVICS ISTVÁN 
ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma tag-
jai, akik a holland RPF által e 
célokra adományozott összegbôl 
jelentôs segítséget nyújtottak. 
Köszönjük az alapítvány kurató-
riumának, köszönjük holland 
barátainknak. 

Köszönetünket, hálánkat csak 
egyféleképpen viszonozhatjuk: 
Nem térünk le az útról, amelyen 
elindultunk. Továbbra is a ke-
resztény és nemzeti gondolat 
hírnökei leszünk, változatlanul 
ökumenikus szellemben! Most, 
hogy országunk az ezeregyszáz 
éves évfordulóra készül, most 
különös hangsúlya, különös ere-
je van ennek a két szónak. Hisz-
szük és valljuk, hogy ez az a két 
alappillér, melyre támaszkodhat 
hazánk, melyen felépülhet egy 
boldogabb, szabad Magyaror-
szág. 

Császár Ferenc 
felelôs szerkesztô 

 
Kedves Olvasó! 
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A Kereszténydemokrata Néppárt január 13-án Országos 
Elnökségi ülést tartott. Mint ahogy már több esetben, most is 
a magyar politikai élet aktuális eseményeit nyilatkozat formá-
jában véleményezte, mely szerint: „A kormány nem teljesí-
tette az 1995. II. félévre vonatkozó törvényhozási prog-
ramját, mert az megalapozatlan és koncepciótlan volt. A 
törvényjavaslatok csaknem mindegyikét késedelmesen nyúj-
totta be az Országgyűlésnek, jelentős részüket 
pedig egyátalán be sem terjesztette...” 

„A törvényhozási késedelmet, illetőleg a 
kormányzati fejetlenséget tovább növelte a 
kormányzat azzal, hogy az Alkotmánybíróság 
által alkotmányellenesnek minősített gazdasági 
törvényeit az Országgyűlésnek újra kellett tár-
gyalni.” 

A privatizációról szólva a nyilatkozat meg-
állapítja: „Az 1995. évi 453 milliárd forint 
privatizációs bevételből mintegy 100-120 milli-
árd forint (megközelítően 1 milliárd USD) a 
privatizációs többletbevétel. Az 1996. évi költ-
ségvetési törvény 8. §-a (2) bekezdése értelmé-
ben a privatizációs többletbevételt adósságtör-
lesztésre kell fordítani.” A kormány indoka, 
hogy ezáltal csökkenthető a vállalkozók hitel-
kamata. A nyilatkozat azonban rámutat arra, 
hogy: „... az adósságállomány  csökkentésének hatására a 
belpiacon bekövetkező kamatcsökkenések gazdaságfejlesztő, 
gazdaságélénkítő hatásánál jelentősebb eredményt lehet biz-
tosítani, ha a privatizációs többletbevétel egy részét az 
elmaradott, halmozottan hátrányos helyzetű térségek 
infrastrukturális ellátottságának javítására, az annyira 
szükséges versenyképes termékek megjelenését biztosító 
műszaki fejlesztések, beruházások hitel kamatterheinek 
átvállalására, nemzeti lakásépítési program kimunkálásá-
ra és beindítására, az oktatás, a kutatás, a kisvállalkozá-
sok, a háttériparok létrejöttének támogatására, valamint 
a mezőgazdasági hitelgarancia-alap létrehozására fordí-
tanák.” Ugyanis növekvő gazdaság képes csak növekvő ter-
heket elviselni!  

A nyilatkozat a továbbiakban az útpályák létrehozásával 
kapcsolatosan megjegyzi: „Az ország lakosságával együtt a 
KDNP aggodalommal figyeli, hogy a kormány már a meglévő 

kevés autópálya-szakaszokat is fizető szakaszokká kívánja 
tenni. Egy ilyen lépés katasztrófális hatással járna. Ugyanis a 
magyar gépkocsi tulajdonosok - elkerülendő a hatalmas költ-
séggel járó úthasználatot - bekényszerülnek a falvakon, váro-
sokon keresztül haladó utakra. A balesetek száma ugrásszerű-
en növekedni fog, s ezzel együtt a halálozások és tartós sérü-
lések száma is. A drasztikus környezeti szennyeződés is a 
következmények között lesz. Nem szabad arról sem megfe-

ledkezni, hogy hosszú évek során a magyar 
lakosság már megfizette a benzinárban 
befizetett útalap formájában az eddig  ki-
épített autópálya szakaszokat. Ismételt fizet-
tetés alapjában erkölcstelen, a korábbi ígé-
retekkel való szemérmetlen visszaélés. Tuda-
tában vagyunk ugyanakkor annak, hogy az 
ország életében létfontosságú az infrastruktúra 
tovább fejlesztése, s az autópályák további 
építése. Ezt azonban nem csupán díjfizető 
formában lehet csak megoldani, hanem az un. 
vignettás formában is, úgy mint Svájcban vagy 
Csehországban. Ebből és az útalapból együtte-
sen igen jól lehet finanszírozni az ország autó-
pálya hálózatának továbbépítését. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt Országos Elnöksége 
tiltakozik a kormány tervezett lépése ellen, s 

mérlegeli aláírásgyűjtő akció kezdeményezését, azzal a céllal, 
hogy ebben a kérdésben népszavazást kényszerítsen ki, meg-
akadályozandó a következő 30-40 évre alapjában elhibázott 
autópálya üzemeltetési rendszernek az országra való rákény-
szerítését, ami ráadásul teljesen idegen testet képezne Európa 
e térségében.” 

Végezetül a nyilatkozat a Boszniába küldendő katonák 
szükséges védelmével foglalkozik és megállapítja: „Az IFOR 
keretében működő műszaki alegységek védelmének biztosítá-
sára vonatkozóan a Magyar Kormány az Országgyűlést meg-
tévesztette, sőt egymásnak ellentmondó nyilatkozataival azt 
bizonytalanná tette. A Kereszténydemokrata Néppárt Or-
szágos Elnöksége felszólítja a Magyar Kormányt, hogy a 
műszaki alegység munkájának megkezdése előtt annak 
védelmét biztosítsa.” 

Császárné Gyuricza Éva 
A KDNP Országos elnökségének tagja 

 
KDNP ülésrõl 

 

A KDNP Gyomaendrõdi Szervezete január 8-án 
megtartott taggyûlésén értékelte az elmúlt év mûködé-
sét, és megállapította, hogy nem mindenben sikerült 
elérni a kitûzött célt, de általában sikeres évet zártunk. 
Szervezetünk 3 taggal megfogyatkozott, akik eltávoztak 
az élõk sorából, de 9 új belépõvel gyarapodtunk. Jelen-
leg 92 tagot számlál a nyilvántartásunk.  

Két fontos javaslatot fogadott el a tagság.  
- Egyhangúlag fogadták el azt a javaslatot, hogy tá-

mogassuk a Mány község önkormányzata által felállí-
tandó Antal József emlékmûvet, mely az elsõ lesz az 
országban, a tagság erre a célra 10.000 Ft-ot szavazott 
meg.  

- Ugyancsak nagy lelkesedéssel fogadták azt a javas-
latot, hogy a millecentenárium keretében megtekintjük 
a Feszti-körképet, valamint az ott tartandó ünnepsége-
ket. 

A továbbiakban idõszerû politikai és társadalmi kér-
désekrõl tárgyaltunk. 

 
Közöljük a Mányi Alapítvány számlaszámát: 

Mányi Vértes Takarékszövetkezet 
 58300055-10000142 

Véháné Szedlák Ildikó 
titkár 

A KDNP Országos Elnökségének nyilatkozata 
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 
ÉRTESÍTÉS 

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 
akik a jövőben is támogatni kívánják 
újságunkat, vagy azt eddig nem tették 
meg és szándékukban áll, úgy azt postai 
úton megtehetik. Közöljük megváltozott 
számlaszámunkat:  
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
Városunk Szerkesztősége Gyomaend-

rőd 
53200015-10001617 

Készpénzben fizetőknek továbbra is 
állunk szíves rendelkezésükre a Damja-
nich u. 15-ben.  

 
A KÖZÖSSÉGI HÁZ  

FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA 
A Nyugdíjas Klub összejövetelei: 

minden hétfôn 17-21 óráig. 
Cukorbetegek Klubja minden hó-

nap 2. szerdáján 17.30-19.30 óráig. 
Magányosok Klubja minden csü-

törtökön 18-22 óráig. 
Gazdakör minden csütörtökön 18-

22 óra között. 
Gyomaendrôdi Ifjúsági Kör min-

den pénteken 18-22 óráig. 
Kereszténydemokrata Néppárt 

gyûlései: Minden hónap elsô hétfôjén 
18 órától. 

Független Kisgazdapárt gyûlései 
minden hónap utolsó szerdáján 17 
órától. 

Minden csoportba szeretettel várjuk 
az érdeklôdôket. 

 

Rendezvényeink: 
Február 4. 16 óra: Társastánc 

záróbemutató. Belépô: 100,- Ft. 
Február 9. 17 óra: Cukorbetegek 

klubjának vacsorája. 
Február 24.19 óra: „Farsangi rande-

vú” bál. 
FIGYELEM! 

Február 16-án 14-16 között könyv-
felvásárlás (Antikvárium, Budapest) 

 

MÁRCIUSI ELÔZETES: 
Március 12. Gyermekszínház. 
Március 14. Márc. 15-iki ünnepség. 
Március 20-19. Amatôr mûvészek 

kiállítása. 
 

Csapvíz helyett Pí-víz, életvíz 
A Pí-víz (életvíz) japán technológiával 

és Life Energy készülékkel létrehozott 
100%-ban bioenergiában dús ivóvíz. A 
Pí-vizet Dr. Shoji - Yamashita japán kuta-
tó fedezte fel, még az 1950-es években a 
természetben, növényi magvakban. Mint-
egy harminc éven keresztül kutatta a Pí-
víz természetét, fizikai és biológiai jelen-
tőségét és a szervezetre gyakorolt hatását. 
Felfedezését 1983-ban szabadalmaztatta. 

Munkásságáért Nobel-díjat kapott. a Pí-
vizet nagy mennyiségben gyártó Life 
Energy készülék speciális szűrőberende-
zésével a csapvízben található káros 
anyagokat (nitrát, klór, arzén, baktériu-
mok) kiszűri, majd bioenergiával a szűrt 
vizet feltölti. Ez által a Pí-víz a normális-
nál is magasabb energiaszinten stabilizál-
ja a sejteket, biológiai katalizátorként 
működik a szervezetben, s ez által javítja 
a sejtek életműködésének hatékonyságát, 
az öngyógyító folyamatokat. Pí-víz hatá-
sai japán vizsgálatok alapján:  

- sejtregenerálódás, immunrendszer 
megerősödése, gyomorfekély gyógyulá-
sának elősegítése, reumás fájdalmak 
csökkentése, cukorbetegeknél vércu-
korszint csökkentése, szinten tartása, 
alvászavarokban segít, terhes anyáknál 
a közérzetet javítja, különböző allergi-
ás megbetegedések, bőrelváltozások, 
vesemedence gyulladás gyógyulását 
segíti elő. További hatásai: incontinetia 
megszűnése, mértékének csökkenése, 
teherbíró képesség stressz- tűrőképes-
ség- fiatalkorú fejlődő gyermekek testi 
erőnlétének, szellemi képességének 
nagy mértékű javulása. A szervezet 
méregtelenítéséhez és a Pí-víz által várha-
tó hatások eléréséhez legalább 10 napig 
folyamatosan, kúraszerűen napi 1,5-2 
liternyit kell fogyasztani betegeknek és 
egészségeseknek egyaránt. Pí-vízből 
készíthető étel, leves is ajánlott. Ez a 
japán zseniális találmány olyan elképesz-
tő  gyógyító, regeneráló, egészségmegőr-
ző erővel bír, amely minden ember szá-
mára egy óriási lehetőség lehet az életé-
ben.  

Gyomaendrődön kapható: Anna ABC, 
ÁFÉSZ üzletekben, (Endrődi, Lakótelepi, 
Gyomai ABC), Balázs Imre, Besenyszegi 
ABC, Békési Mihály, Botlik Judit, Csapó 
Gyula, Dávid élelmiszerbolt, Dezső Zol-
tán, Hanyecz László, Kert-Kivi Kft Se-
lyem úti boltja, Kiss Sándor (Liget ABC), 
Molnár Tibor sörözője, Október 6 ltp-i 
zöldség bolt, Putnoki Sándor, Sarokház 
Csemege, Sikér GMK, Shell kút, Trinom 
GMK, Zsort Kft. 

 
A Pí-vízről könyv is jelent meg: 

Hargitai Károly: Életvíz címmel, a Pí-
víz hatásairól, kutatásairól szól.  

 
Akit a Pí-víz forgalmazása, 

árusítása érdekel, érdeklődhet a 
Békéscsabai Kórház II. 
Belosztályán (tel: 66-441-411) 
Dr. Bielik Terézia doktornőnél. 

SPORT 
 

Mérlegen az IFIK 
 
A sportkör megalakulásának má-

sodik évében indítottuk a bajnokság-
ban az ifjúsági csapatot. Csaknem 
teljes egészében azokból alakult, aki-
ket Pelyva Miklós szinte óvodás ko-
rukban összetoborzott, s akik nagy 
odaadással követték Mesterük taná-
csait. 

Szorgalmas, szívós, lendületes, 
ügyes együttessé fejlôdtek. A szabály-
zat szerint néhány túlkoros is játszhat 
közöttük. Jelenleg 12 ifi és 5 túlkoros 
alkotja a keretet. 

Hivatalos tabellával nem rendelke-
zünk, de számításunk szerint az 5.-6. 
helyen landoltak. A 16-os csoportban 
7 gyôzelem, 3 döntetlen, 5 vereség, 
33:24-es gólarány, 27 begyûjtött pont 
a teljesítményük értéke.  

55%-os teljesítmény! 
Az edzô véleménye szerint többre 

képesek. Az indulás gyenge volt, vi-
szont az utolsó 8 mérkôzésbôl 7-et 
megnyertek, s csupán 1 vereség volt. 

A legerôsebb vetélytársak: Bcs. 
MÁV, Jamina, Orosháza, Battonya és 
Mezôhegyes.   

A heti három edzésbôl kettô igen 
aktív. Kitûnô teljesítményt nyújtottak: 
Varga Péter, Szujó Tibi, Kiss András 
(Rizsa), Pelyva Zoli és Galambos 
Imre kapus. 

Az ifik közül Csikós, Farkas Ro-
land és Katona Csaba az elsô csapat-
ban is elismerést szereztek. 

 
Cél: az elsô 5 között végezni! Na-

gyon szeretnének a „Nagypályán” is 
játszani. Remélhetô, hogy a tökélete-
sedô csapatjáték és szellem eredmé-
nyéül az ôszi 
szezonvég folyta-
tását hozza a 
tavaszi idény. 

 
MÁRTON 

GÁBOR 
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Katolikus krónika 
 

 

februári ünnepeink: 
február 2. péntek: Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő 

Boldogasszony) 
február 3. szombat: Szent Balázs püspök és vértanú 
február 21. szerda: HAMVAZÓSZERDA 
február 24. szombat: Szent Mátyás apostol 
 

Február 21-én elkezdődik a nagyböjt, melynek célja a húsvét ün-
neplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a 
húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket, 
mind a hívőket is, akik visszaemlékezve saját keresztségükre bűnbá-
natot tartanak. 

Szórjad, ó Istenem főmre hamudat 
Bánat és kegyelem tisztaságod ad. 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem 
Lábadnál levetem töredelmességben. 

(SzVU. 55. Sík Sándor) 
 - A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a 

szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasz-
tásig nem mondunk alleluját. A liturgikus ruhák színe a bűnbánat 
színe: lila. 

A nagyböjti időszak péntekjein kötelező a böjt (húst nem 
eszünk) 14-60 év között. 

Szigorú böjti nap a Hamvazószerda és a Nagypéntek (ezen a két 
napon csak háromszor ehetünk, és csak egyszer lakhatunk jól, hús 
nélkül). A szigorú böjt 18-60 év között kötelező. Betegeknek fel-
mentésük van. 

Szent Gellért püspök I. 
980-1046 

Az idén nemcsak honfoglalásunk 1100. évfordulóját ünne-
peljük, hanem magyar történelmünk és egyházunk nagy szemé-
lyiségét, Szent Gellért püspököt is. Halá-
lának 950. évfordulójáról emlékezünk 
meg az idén. Benne egyházmegyénk 
védőszentjét, első püspökét is tiszteljük. 

980 körül született, Szent György 
napján, akinek nevét is megkapta; apja 
Gregorius Gerhardus velencei patrícius. 
(Ebben az időben Velence nem volt még 
a lagúnák gyönyörű városa, hanem csak 
az egyszerűbb faházak szigetei.) 

Szülei a Szt. Márk székesegyházzal 
szemben lévő sziget bencés kolostorába 
adják az ötéves fiút. Fogadalmat tettek 
ugyanis, ha halálos betegségéből kigyó-
gyul, kolostorba adják. Itt nagyon meg-
szeretik, igen fiatalon, 25 évesen lesz a 
monostor priorja. Tanul a bolognai egye-
temen elsősorban jogot, de más téren is 
nagy műveltségre tesz szert. Egyetlen 
ránk maradt művében majdnem hatszázszor idézi a Szentírást. 
Nemcsak a keresztény, de korábbi ún. „pogány” római és görög 
irodalomban és tudományos művekben is jártas. 

1012-ben a monostor apátjává választja. 1015-ben lemond, és 
két társával együtt (az egyik talán magyar volt) hajóra száll, 
hogy a Szentföldre menjen és a Szentírás magyarázatának szen-
telje életét. A viharos Adrián a horvát partoknál félig hajótörést 
szenvedve kikötnek. Itt találkozik Razinával, a pannonhalmi 
bencés apáttal, aki rábeszéli a „kis kitérőre”. Jöjjenek előbb 
Magyarországra. Innét is el lehet gyalog (!) jutni a Szentföldre. 

1015 május 3-án Pécsre érkeznek, majd az ottani székesegy-
házban Péter-Pál napján, Gellértnek kell mondani az ünnepi 
beszédet. Tolmács fordítja szavait. Az idegen pap, költő és író 
igen nagy feltűnést keltett, és nem győztek betelni szavaival. 

Sürgősen elviszik Váradra, ott is szónokol. 
Augusztus 15-én Szent István jelenlétében, ő mondja a kirá-

lyi bazilika ünnepi Szűz Mária-nagymiséjén is a szentbeszédet, 
„A Napbaöltözött Asszony”-ról. 

Itt kell maradnia! István már az első beszélgetésnél látja, mi-
csoda kincs került őhozzá Gellérttel. 

Életének krónikásai is megjegyzik, hogy valami sugárzott 
már a külsejéről is: valami megnevezhetetlen, valami varázsla-
tos. 

Eljön messzi földre, idegen nyelven beszél, tolmács fordít, és 
mégis, mint valami „tömegbűvölő” hat az emberekre. István 
király első találkozásuk alkalmával rábízza fiának, Imrének a 
nevelését.                                                             (folytatjuk) 

az iskoláról... 
 

Kedves Szülôk! Akiknek gyermekük szept-
emberben iskolások lesznek, már most bizo-
nyára gondolkodnak az iskolakezdésen. Az 
óvodákban januárban, februárban az iskolák 
bemutatkoznak, és tájékoztató szülôi értekez-
leteket tartanak. Önöknek iskolaválasztási 
joguk van. A Katolikus Általános Iskola is 
felkínálja segítségét, várja a gyermekeket. 
Jöjjön el, ismerkedjen meg Iskolánkkal! Sze-
retettel meghívjuk a február 27-28-29-én 
(kedd szerda csütörtök) tartandó nyílt napra. 
Ekkor szeretnénk lehetôséget nyújtani óralá-
togatásokra, beszélgetésekre, tájékozódásra. 

Köszönjük! 
 A Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítvány - mely a Kato-

likus Általános Iskola támogatására 
jött létre - karácsonyra megajándé-
kozta iskolánkat egy színes TV-vel 
és videoval. Köszönjük! 

 Köszönjük az Alapítványért dolgo-
zóknak is fáradságos, szervező mun-
kájukat. Köszönjük a Támogatóknak 
is anyagi áldozatvállalásaikat. 

 Az elmúlt időszakban is kaptunk 
adományokat. Újabb nevek kerültek 
föl arra az emléktáblára, melyet az 
iskola felszentelésekor helyezünk el 
az iskola falán. (Csak emlékeztetőül: 
azok, akik az Iskolának egy összeg-
ben legalább 50.000 Ft-ot adomá-
nyoznak, ill. ilyen értékű eszközt ad-
nak, azokat név szerint is megörökít-

jük az utókor számára. Hosszú évtizedek múlva is - ami-
kor talán már a családtagok sem emlékeznek - az akkori 
diákok név szerint is meg fognak emlékezni a jószívű 
adakozókról, jótevőkről. 

Újévi köszöntőmben igencsak vészharangot kongattam meg 
nemzetünk, városunk és városrészünk pusztulásával kapcsolat-
ban. Szomorú tanúságul álljanak itt a puszta 
számok és tények. Nem pusztán „száraz” adatok 
ezek! Érdemes a túloldali grafikon vízszintes 
évszám tengelyére odagondolnunk történelmünk 
eseményeit, és e száraz számok beszélni fognak. 

Iványi László 
plébános 

Emléktábla 
 

Bramac gyár 
Buti László vállalkozó 

Császárné Gyuricza Éva 
endrôdi Egyházközségi Képviselôtestület 

endrôdi Oltáregylet 
Gyomaendrôd város Önkormányzata,  
hajdani gyomai és endrôdi polgárok 

Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítvány 
Kirche in Not Ostpriesterhilfe e.V. 
Latorcai János Dr. és Ujházi Aranka 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szent Gellért Egyházi Kiadó 

Szilágyi Gáspár 
Ujházi Ernô Dezsô és Papp Piroska Ágnes 

Varjú László és családja 
Vaszkó András és Pena Pauline 

Vállalkozás Verseny Tisztesség Alapítvány 
†Wodianer család 
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Év Keresztelés Esküvő Temetés 

1900 591 110 369 
1901 548 160 302 
1902 568 110 310 
1903 599 82 507 
1904 605 134 308 
1905 519 112 437 
1906 581 134 391 
1907 586 148 351 
1908 619 132 336 
1909 548 117 352 
1910 574 130 337 
1911 562 129 477 
1912 627 111 358 
1913 537 122 297 
1914 652 64 366 
1915 339 14 380 
1916 255 31 372 
1917 267 80 272 
1918 242 118 415 
1919 436 292 257 
1920 524 204 270 
1921 536 197 334 
1922 532 147 292 
1923 483 151 243 
1924 446 126 273 
1925 516 138 241 
1926 427 114 247 
1927 442 151 270 
1928 422 139 260 
1929 395 130 249 
1930 388 128 232 
1931 355 143 277 
1932 342 141 262 
1933 318 136 223 
1934 303 122 237 
1935 286 116 195 
1936 218 109 210 
1937 263 125 201 
1938 266 125 183 
1939 246 112 180 
1940 229 88 184 
1941 196 115 156 
1942 241 107 186 
1943 221 108 185 
1944 220 63 174 
1945 169 101 180 
1946 168 136 143 
1947 177 117 143 

 

Év Keresztelés Esküvő Temetés 
1948 170 102 121 
1949 183 121 107 
1950 230 103 103 
1951 172 75 137 
1952 179 74 109 
1953 174 62 141 
1954 195 71 127 
1955 168 77 90 
1956 166 73 82 
1957 143 82 111 
1958 125 63 104 
1959 113 66 95 
1960 115 57 98 
1961 101 37 96 
1962 79 41 98 
1963 103 33 95 
1964 76 36 85 
1965 47 23 87 
1966 70 26 83 
1967 65 26 108 
1968 69 33 100 
1969 55 24 92 
1970 70 29 87 
1971 70 26 98 
1972 67 25 100 
1973 47 21 110 
1974 54 27 118 
1975 23 12 112 
1976 29 10 94 
1977 63 14 79 
1978 46 19 109 
1979 43 19 117 
1980 56 19 134 
1981 54 8 131 
1982 56 16 103 
1983 36 7 123 
1984 17 9 95 
1985 21 6 104 
1986 19 6 108 
1987 16 3 103 
1988 18 7 100 
1989 33 5 89 
1990 86 16 102 
1991 90 11 97 
1992 74 14 100 
1993 43 9 121 
1994 43 9 104 
1995 40 5 106 
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Pusztulásunk krónikája  1900-1995-ig 
(az endrődi plébánia anyakönyvi adatai) 

A grafikon vízszintes tengelye az évszámot mutatja,  
a függőleges a személyek, esküvőnél a párok száma. 
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Bujdosó költemény 
Olyan idôket élünk, amikor gyakorta az írói, költôi mûvek 

is bujdokolni kényszerülnek, vagy a nyelvinkvizítorok száján-
tollán: illegalitásba vonulnak, szamizdatnak. Ezt azonban nem 
demszkiék találták ki, elég, ha a Végvári-versekre, Márai 
Sándor Halotti Beszédére gondolunk, melyekkel „add-tovább-
postával” tartottuk egymásban a lelket, amikor a part szakadt. 
Ilyen az „Üzenet haza” is, melyet úgy 1950 táján P. Nádor 
Ferenc akkortájt Endrôdön káplánkodott kegyes-rendi atya 
juttatott szemtávolságba Mindszenty és Apor verseimért, hogy 
tudtával Mécs László mûve, hogy négy évtized multán igazi 
alkotójára találjon a bujdosó költemény. Czegei gróf Wass 
Albertra (Válaszút, 1908-USA 1994) az Erdélyi Szépmíves 
Céh egyik legifjabb tagjára, aki matuzsálemi korban, az Újvi-
lágban tért teremtôjéhez, olyan mûveket hagyván hátra, mint a 
Farkasverem, Mire a fák megnônek, A kastély árnyékában, 
Csaba, Kasza és kard, A fultinelli boszorkány, és a számos 
más jeles alkotások. Magyar lapokat szerkesztett, USA-
egyetemen tanított, aranyozta nemzetünk nevét, s egyik fia (a 
sok közül) például az Irak elleni háborúban az USA-ARMY 
egyik négycsillagos vezénylô tábornoka volt. Verse ma is, 
Endrôdön is idôszerû. 

Közreadja : Tímár Máté 
 

Üzenet   haza
 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború örökké való. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre se lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad a kő marad, 
a kő marad. 
 

Üzenem az erdőnek, ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzelmesen. 
S még mindig lesznek fák, amikor a rozs-
da 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrségváltásain 
jönnek majd újra  építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 
 

Jön ezer új Kömíves Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel, 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentum Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 
 
És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjuk leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk egy Cél és egy Akarat: 
a víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 
 
Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok, emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 
 

Bajorerdő, 1948.  
VASS ALBERT 

Valentin napi vallomás 
 
Nem játék, és nagyon megéri 
 
Úgy jön néha, hogy már-már vége, 
s a megnyugvásra készülünk, 
de valami furcsa fénybe 
akaratlan bekerülünk. 
(Néha a vesztes nyer babért, 
van, hogy az er�s elbukik, 
hogy átkozott lesz a galamb, 
és szent madár a kuvik.) 
Rohanásban könnyen elvetjük 
 
a tegnapok mesés sorát, 
s lelünk nyugtot, ha nyugalom kell, 
s ha nyugtalanság: orgiát. 
Aztán kifárad, eltör�dik 
az ember a zavarokon, 
pihenni vágy. Elég a hajrá, 
jól esik a csend, nyugalom. 
Keresgélünk a régi dolgok 
lomtárában, hogy mit lelünk, 
s valami fakult, kopott holmit 
forrón magunkhoz ölelünk. 
(Lehet, hogy bánt a tegnap sorsa, 
melyhez furcsa a jelent mérni, 
s rájövünk, hogy a tegnap dolga 
nem játék, és nagyon megéri.) 

Márton Gábor
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ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET 
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3. 
Telefon: 66/386-614, Fax: 66/386-226 

 Vállalkozunk magasépítési munkák teljes kivitelezésére, épület-felújításra, 
karbantartásra 

 Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket előállítunk Meleg 
vízzel való keverésre, illetve vegyszeradagolásra van lehetőség. 

 Készletünkön lévő különböző színű bútorlapokat méretre vágjuk és 
élfóliázzuk. 

 IKARUS 37 személyes autóbusz bérelhető. Hosszútávú igénybevétel is 
lehetséges. 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-891 
              66/386-251 
 
A TURUL CIPŐBOLT 
új helyen: Gyomaendrőd,  
                Fő u. 204.  
(a Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.  
 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

 

GYERMEKCIPÔ KÉSZÍTÉS 
 

Csikós János 
 

5502 Gyomaendrôd, Kör út 3. 
(Öregszôlô, Kondorosi út) 
Telefon: 06 60 485-788 
 

Béby-lányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 

14-41-es méretig 

Cipészek, figyelem! 
Női-férfi-gyermekcipő talpbélést rendeljen 

 

SZONDÁTÓL 
 

Szonda István 
 

5502 Gyomaendrőd, 
Rózsahegyi u. 11. 

Telefon: 06 60 351-876 

 Bútort közvetlenül a gyártól! 
Endrôdön közvetlenül a  

DÁVID BÚTORBOLTBAN  
nagy választékban, szolid áron kaphatók az alföldi 

bútor kft. és még 4 bútorgyár termékei. 
havi ajánlatunk: 
 francia ágy (160 cm) 37.900-tól 
 TV állvány 6000 
 ülôgarnitúrák 4 db-os, 68.000-tól 
 kiegészítô és kisbútorok reklám áron! 
Címünk: Gyomaendrôd, Blaha Lujza u. 1. sz. 

tel.: 66/386-262 

  




