
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke
IV. évfolyam 4. szám 1997. április

Mint ismeretes, a Kereszténydemokrata Néppárt nem Dr. 
Dávid Imrét támogatta a polgármesteri szék elnyerésében. Nem 
személyi okokból, hanem, mert nem tartotta időszerűnek a menet 
közbeni váltást, mivel sem jogi, sem személyi hézag nem állt 
fenn. Érveléseinket ez ügyben már többször kifejtettük.

A választási eredmény azt mutatta, hogy a leadott szavazatok 
nagy többsége Dr. Dávid Imrét támogatta, így Ő lett Gyomaendrőd 
polgármestere.

Mint a választási bizottság tagja, módomban volt az elsők 
között gratulálni győzelméhez, és biztosítani Őt arról, hogy a 
lakosság többségének akaratát elismerjük, és magunkra nézve is 
kötelezőnek tartjuk. Biztosítottam arról, hogy számíthat a KDNP 
támogatására, úgy Ő, mint a képviselő-testület, mindaddig, míg a 
polgárok javára fordítják munkájukat és erejüket.

Abban biztos vagyok, hogy mindazok, akik éltek állampolgári 
jogaikkal, hasonlóképpen gondolkodnak, még akkor is, ha más 
jelöltre szavaztak. A demokrácia fő erőssége abban rejlik, hogy 
tiszteletben tartjuk a többség akaratát. A baj csak azokkal van, 
illetve lesz, akik különböző megfontoltságból ugyan, de nem 
vették a fáradtságot, hogy szavazzanak. Azonban biztos vagyok 
abban, jogaik érvényesítése érdekében éppen ők lesznek a 
leghangosabbak. 

Tudvalévő, hogy a szavazatra jogosult polgároknak mindössze 
43.9%-a járult az urnák elé. Ha csak ezt veszem figyelembe, akkor 
azt mondhatom, hogy Dr. Dávid Imre fölényes győzelmet aratott 
56,1%-os  szavazati arányával. De - és itt jön a zavaró közjáték: A 

lakosság 51.6%-a tartózkodott a sza-
vazástól, és tudjuk, hogy a sza-
vazásnál a tartózkodás a "NEM" 
szavazatokhoz csatolódik, és ha 
összeadjuk a ténylegesen nem Dr. 
Dávidra adott szavazatokat a tartóz-
kodókkal, akkor arra az eredményre 
jutunk, hogy a város lakosságának 
több mint a 3/4 része, tehát 78 % 
nem támogatta Dr. Dávid Imrét. 
Természetesen a többi jelöltet még 
kevésbé!

És ez polgártársaim, egy meg-
döbbentő adat. Ez a tény hihetetle-
nül gyengíti a mandátum erősségét, 
főleg annál a jelöltnél, aki a lakosság 
támogatásával akar kormányozni, mert másképpen nem is lehet, 
mert különben diktatórikussá válik a tisztség.

Biztos vagyok benne, hogy ezek az aggályok nemcsak ben-
nem merültek fel, hanem Dr. Dávid Imre is kielemezte töviről 
hegyire ezt a választást és hasonló megállapításra jutott, és már 
azokon a megvalósítandó feladatokon dolgozik, hogy a teljes 
lakosság bizalmát hogy lehet vissza, illetve maga mellé állítani, 
mert e nélkül lehetnek bár oly jó elgondolásai, a megvalósításuk 
nehézségekbe fog ütközni. Természetesen, ha egy jelölt csak a 
győzelemre tör, annak megfelel a jelenlegi szituáció, de az nem 
fogja tudni lelkiismeretesen ellátni hivatalát. Én, mint a leg-
na-gyobb helyi párt szószólója, - a tagság véleményét képviselve, 
- nem akadékoskodni akarok, hanem a helyzet elemzését próbál-
tam tisztázni, és biztos vagyok abban, hogy Dr. Dávid Imre úr 
nem valamiféle támadásnak, nem győzelme leértékelésének veszi 
mindezt.

Lehetne még politikai elemzést is végezni, de abba már nem 
kívánok belebocsátkozni.

Végezetül biztosítom Polgármester urat, hogy a KDNP 
támogatja, és teljes mértékben megelőlegezi a bizalmat úgy 
személye, mint a választáson elért tisztsége iránt. 

Jó munkát, sok szerencsét!

VASZKÓ ANDRÁS

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

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

Zarándoklat Međugorjebe!! Részletek az 5. oldalon!

Március 15-én már az új polgármester koszorúzott Endrődön

Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának!
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hogy március 2-án zászlót 
bontott az ÖSSZEFOGÁS 
Egyesület.

Teljes nevén Pro Patria 
Összefogás a Kereszténydemokráciáért 
Egyesület.

Erről az eseményről, illetve az egyesület 
céljáról, szándékairól szeretném olvasónkat 
tájékoztatni. A fent idézett márciusi vasár-
napon több százan gyűltek össze a Gellért 
szálló márványtermében, hogy meghall-
gassák az egyesület társelnökeinek: Dr. 
Pungor Ernő professzor úrnak a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjának és Dr. 
Maróti Miklósnak a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem dékánjának megnyitó, 
úgy is mondhatnám vitaindító szavait, mely-
eket sok-sok felszólaló követett. Bizonyára 
még sokan szóltak volna, ha el nem jön a 
tanácskozás befejezésének ideje. Az utolsó 
felszólaló Dr. Varga László országgyűlési 
képviselő volt, aki elmondta, hogy ez az 
egyesület csak akkor végez jó munkát, ha 
nagyközönséghez szól, mert mint mondot-
ta: „különben bölcselkedő társaság mara-
dunk." S intőn emelte fel szavát, mikor azt 
mondotta, hogy csak azok vegyenek részt 
a közéletben, aki a közért és nem 
önmagukért kívánnak dolgozni! 
Felszólalása végén gróf Széchenyi István 
barátjához írt szavait idézte: „Megvallom 
neked barátom, a szabadság vágya és 
hazám felvirágoztatása volt életem egyetlen 
célja."

A találkozó jelmondata is Széchenyi 
István gondolata volt: "...egy magányos 
ember semmi, s csak egyesületnek van 
hosszú élete, s igazi súlya." (Hitel 174.)

Ennyi bevezető után ismerkedjünk meg 
az Összefogás megalakításának indokaival, 
az egyesület célkitűzéseivel:

A magyar demokrácia újraindulásakor 
többen is beépítették programjaikba a 
Nyugat-Európában sikeres keresztény-
demokrácia elveit és hivatkoztak is azokra a 
választási küzdelmek során. Ám a pártok 
versenyhelyzete arra ösztönzött, hogy ne a 
közös, hanem az eltérő gondolataikat 
hangoztassák. Így a magyar társadalom 
számára a kereszténydemokrácia, csak 
pártprogramnak és nem átfogó, megoldan-
dó problémarendszernek látszott, noha az 
egyetemes keresztény kultúra hazánkban 
évezredes gyökerű.

A kereszténydemokrácia értékeire 
hivatkozó politikai erők éppen 
különállásuk miatt - hiteltelenekké vál-
tak. A széttagoltság távolságtartásra 
kényszeríti a párton kívüli keresztény 
értelmiséget, nem akarnak egyik, vagy 
másik csoportosulás részeivé válni. Nehéz 
helyzetben van a keresztény elkötelezettségű 
sajtó is, hiszen az ellenzéki pártok egymás-
sal kapcsolatos vagy párton belüli vitáinak 
teret adva ront-hatja a vita egyik, vagy 

másik résztvevőivel való kapcsolatát.
Különös felelősség hárul arra a 

keresztény magyar értelmiségre, amely 
eddig sikeresen őrizte meg szellemi füg-
getlenségét, továbbá azokra, akik különféle 
politikai erőkben képviselik a keresztény-
demokrata eszméket.

Elérkezett tehát az idő, hogy egy pártok-
tól független társadalmi szervezet alakuljon 
Magyarországon, amely részt vállal az egy-
házak szociális tanításának megismer-
tetéséből, hozzájárul annak gyakorlati alkal-
mazásához, és kritikai megjegyzéseivel segíti 
a polgárokat a pártok által fölkínált mego-
ldások közötti tájékozódásban.

Az egyesület a kereszténydemokrácia 
megvalósításán munkálkodók egységének 
kialakítására törekszik. Valódi egység csak 
akkor jön létre ha a pártok vezető testületei 
nemcsak hangoztatják a népben, nemzetben 
való gondolkodás szükségességét, hanem 
alávetik személyes érvényesülési vágyaikat a 
nemzeti érdekeknek. Az ÖSSZEFOGÁS ezen 
dolgozik.

A kereszténydemokrata politikai mozgal-
mak története az összefogások sorozata. 
Közép-Európa friss tapasztalatai is megerősí-
tik, hogy érdemi politikai sikereket csak 
egymáshoz közeledő, mérsékelt pártok tud-
nak elérni.

Egy egyesület - és így az ÖSSZEFOGÁS 
- nem veheti át a pártok feladatait. A politikai 
pártok viszont csak akkor lehetnek igazán 
sikeresek, ha mögöttük komoly, mozgalom 
jellegű társadalmi támogatás van. Az 
ÖSSZEFOGÁS szellemi műhely és tár-
sadalmi mozgalom. Egyetlen politikai 
pártnak sem riválisa. Nem kér részt a 
ha-talomból, figyelemfelhívással, a pártok 
tevékenységének és programjának 
elemzésével járul hozzá egy valódi össze-
fogáshoz, a nemzeti, keresztény, konzervatív 
értékek újrahonosításához és elterjesz-
téséhez, valamint egy igazabb és test-
vériesebb Magyarország megvalósításához.

Tegyük hozzá, kedves olvasóink, hogy 
VÁROSUNK, mely alcímében hordozza, 
hogy a keresztény és nemzeti gondolat 
hírnöke, már négy évvel ez előtti indulásakor 
is e gondolatok jegyében fogant. 

Városunkban a közeljövőben megalakul 
az ÖSSZEFOGÁS gyomaendrődi szervezete. 
Várunk mindenkit, aki a fent vázolt gondola-
tokkal egyetért, párton kívülieket, és párt-
tagokat is, bármely pártnak tagjai.

Befejezésül idézem az Alapszabály 
néhány passzusát, (az Alapszabály 26 pontját 
és alpontjait hely hiányában most nem közöl-
hetjük) amely talán még jobban megvilágítja 
az eddig leírtakat:

„3.) Az egyesület meghatározása és célja:

Pártoktól független tár-
sadalmi szervezet, amely-
nek célja a magyar társad-
alomban a nemzeti, a 

keresztény, a konzervatív értékek újra-
honosítása és elterjesztése, valamint 
egy igazságosabb és testvériesebb tár-
sadalom megvalósítása.

4.) Az egyesület tagjai:
Az egyesület tagja lehet minden nagyko-

rú természetes személy, aki az egyesület 
céljainak megvalósítása érdekében kész és 
hajlandó dolgozni, és őt kérésére az 
egyesület soraiba az egyesület vezetősége 
felveszi. A felvett tagokat nyilvántartásba 
kell venni.

Kedves Olvasóink!

Ígérem, hogy az egyesület további 
munkájáról, esetleg a gyomaendrődi 
szervezet megalakulásáról hírt fogunk adni. 
Remélem, hogy az egyesület céljait mind 
többen fogják magukénak vallani

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

Önnek joga van tudni...

GOLGOTAJÁRÁS '97
Két Trianont Sorsunkban hordozván
esett magyarok Krisztus útját járjuk,
viseljük bár tövis koronáját,
de lészen-é majd feltámadásunk?
Nem ajándék, vállalni kell érte,
hitben, sorsban, jótetteket, munkát,
megváltás csak annyi adatik,
ki méltón járja keresztútját.

Visszavonás, egymástépítő, gyarló
vetélkedés nem az üdvnek útja,
magyar szóért büntetés jár néhol,
s belőlünk egy megállj-ra sem futja!
Bátorságot, mersz-et adj Urunk,
tisztánlátást a jelen sötétben,
íveljen az igéret-szivárvány
égi híddá a Kárpát tövében!

Nagypéntek - bűnbánaté legyen,
mert nélküle megigazulás
nem adatik, sem túlélni-készség,
sem jövő-építő buzdulás.
Megváltó-szép partján a Körösnek:
Adjon Isten erőt-egészséget
otthon-honos jó-testvéreimnek!

Tímár Máté



Anyanyelvi  verseny

Békéscsabán a Savio Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskolában rendezték meg március 8-án, 
szombaton, a katolikus általános iskoláknak meghirde-
tett országos anyanyelvi verseny területi döntőjét, ahol 
az egyházmegye 8 iskolájának tanulói vetélkedtek. A 
gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát 
4 tanuló képviselte 2 nevelő kíséretében. Az országos 
döntőt május 25-én Albertfalván tartják. Képünkön a 
gyomaendrődi kategória győztes, a Szent Gellért isko-
la másodikosa, Roncsek Nóra.
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK *

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA

 1. 14 órától: A Gondozási Központ és a Közösségi Ház 
szervezésében Vidám nap az időseknek.

  9. 18 órától: Cukorbetegek klubja.
12. 18 órától: A Nyugdíjas Klub batyus bálja.
24. 8-13 óráig: Új ruha- és cipővásár.
26. 18 órától: Az Endrődi Katolikus Templomban a 

SHIRCHADASJ holland gospel kórus műsora. Belépőjegyek 
(200.Ft.) elővételben kapható a Közösségi Ház irodá-
jában 1997 április 7-től hétköznapokon 8-16 óráig.

MÁJUSI ELŐZETES

1.  10-18 óráig: Majális az Öregszőlőben.
3.  18 órától: A Körösmenti Néptánc Alapítvány műsora a 

Közösségi Házban Belépő: 15O Ft. (Jegyelővétel: ápr. 
21-től)

11. 16 órától: Társastánc vizsgabál.

Véradásra hív a Vöröskereszt!
Városunkban ez év áprilisában két alkalommal szervez véradást a 

VÖRÖSKERESZT. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy vérkészít-
ményekkel gyógyítható betegeken csak akkor tudunk segíteni, ha 
Önök megjelennek véradásainkon és adják azt, amit semmi mással 
nem lehet pótolni; az éltető, életmentő emberi szövetet, a vért.

 Véradásra jelentkezhetnek mindazok, akik betöltötték 18. 
életévüket, egészségesnek érzik magukat, illetve a véradást 
megelőző 3 hónapon belül nem adtak vért.

Ifjúsági véradást szervez a Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
Szakközépiskola IV Szervezete 1997. április 24-én 8-11 óra között az 
iskola épületében (Hősök útja 40.)

Várjuk véradásra a középiskolák 18 évet betöltött tanulóit, szüleit 
és minden fiatalt, aki úgy érzi, hogy akar és tud segíteni embertársain.

Külön kérem az oktatási intézmények dolgozóit, hogy lehetőség 
szerint ők is jelenjenek meg donorként ezen a rendezvényen.

Városi véradás lesz Gyomaendrőd Fő út 2. sz. alatt április 30-án. 
Kérem, elsősorban az endrődi városrészben élő, dolgozó véradóinkat, 
jelentkezzenek véradásra.

Segítőkészségüket a betegek nevében is előre köszönöm.
Kurilla Jánosné VK.titkár

A KÖRÖS TERMÁL HOTEL
Részvénytársaság április 12-én, szombaton 10 órai kezdettel tartja évi rendes 
Közgyűlését, Fő út 2.sz. alatti Kirendeltség nagytermében. 
A Közgyűlés napirendje: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1996 évi társasági tevékenységről.
2. A részvénytársaság 1997 évi üzleti terve.
3. A könyvvizsgáló jelentése és javaslat a mérleg megállapítására.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése és javaslat a mérleg megállapítására.
5. Az 1996.évi mérleg megállapítása.
6. Igazgatósági tagok választása.
7. Zártkörű tőkeemelés
8. Alapszabály módosítása:
    - alaptőke emelés,
    - hirdetményi lap változás.

A Közgyűlés nyilvános. Minden érdeklődőt 
szívesen fogad az igazgatóság.

A moldvai magyarok 
(csángók) évszázadai 

címmel kiállítás lesz az endrődi 
tájházban 1997. március 24 - 

április 13-ig.

Előadással egybekötött 
megnyitó 

március 24-én, 18 órakor.
Megnyitja: Giricz László tanár.

A 1935-ös csendőrsortűz áldozataira emlékeztek az 
endrődi katolikusok gyászmisén, március 21-én este, 
majd a polgármesterrel együtt elhelyezte koszorúját a 
katolikus egyház és a hívek. Gyertyagyújtással  emlékez-
tek meg a szomorú évfordulóról.

Immár tizenharmadik alkalommal látogat Magyarországra a 
SHIRCHADASJ EGYÜTTES & ZENEKARA. Az ismert holland együttes 
országszerte több helyen fog fellépni teljesen új műsorával, amelynek 
címe: „Yes, Lord!" (Igen, Uram).

A programban az eredeti black gospeltől a rockig mindenféle stílusú 
dalok szerepelnek, amelyek Jézus Krisztusról, az élet Forrásáról beszél-
nek.

A hetven énekest - mint mindig - többtagú zenekar kíséri. A 
Magyarországon - többek között tévé- és rádiófelvételek által - nagy 
népszerűségre szert tett együttes ismét Bert Leeuwis vezetésével 
indul turnéjára, amelynek minden 
estéje felejthetetlen élményt kínál 
a közönségnek!

XIII. magyarországi turné
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A Szarvasvégi-temető főútja mellett, jobbról egy érdekes síremlék 
áll. Magára vonja a sírkert látogatóinak figyelmét, s ha olvassuk a feli-
ratot megdöbbenünk. 

Dr. Maácz János 
Polgári iskolai igazgató

1900-1931
Az alapos szakértelemmel megépített, és nagyon kifejező emlék-

műnél is maradandóbb, időt állóbb az élete. A temetésen Hajnal József 
búcsúztatta:

„...Dr. Maácz János emlékművét maga állította fel,... 
szeretetre alapozott, becsületes, vallásos, munkás élete, 
és hazáját szerető őszinte magyar szíve minden 
teljességével. Magához ölelte az Alföldet, s most az a föld, 
amelyért dolgozott, küzdött, szenvedett, s melyet annyira 
szeretett, ad munkás testének  örök nyugodalmat.

Alföld apostola! Mint szerető munkatársaid, fejfádra 
hajolva kérjük a Mindenhatót, hogy a föld dalosai közül 
magához szólítva, biztosítson számodra helyet égi dalosai 
seregében, s az itt árván maradt karmesteri pálcát a meg-
dicsőültek énekkarában ismét bízza rád..."

Kik voltak Maáczék?
Az Endrődi Szent Imre herceg Polgári Fiúiskola 1924-ben kezdett 

működni. Megszervezője, első igazgatója Kockás Sándor volt 1930-ig, 
mikor is Pilisvörösvárra helyezték. Utódának debreceni apostoli 
kormányzó, Linderberger János Maácz tanár urat találta legméltóbb-
nak, mert mint a megbízás mondja:

„...Biztosan remélem, hogy kinevezése nemcsak az 
intézet jövő fejlődésére és felvirágoztatására, hanem Isten 
dicsőségére s Egyházunk haszna mellett a rábízottak 
üdvére is hasznos lesz..."

Maácz János 1900-ban született Rákosszentmihályon. A Pázmány 
Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem-latin szakos 
diplomát. Oklevelét kiegészítette bölcsészdoktori diplomával. 

1925-ben iskolaszervezésben vett részt Vésztőn, majd a szeghalmi 
gimnázium születésénél bábáskodott. 1928-ban ismét Vésztőn van, 
mint igazgató. Felesége Truszka Irén ott szülte meg első gyermeküket 
Jánost. A feleség matematika-fizika szakos polgári iskolai tanárnői 
képesítéssel rendelkezett. Második gyermekük László, már Endrődön 
látta meg a napvilágot 1929-ben, amikor a házaspár már itt tanított.

Gyorsan beilleszkedtek Endrőd életébe. A férj, mint zenét kedvelő 
és hozzáértő, magas műveltségű ember, eljárt a templomba orgonálni. 
Újházy Miklós főkántort időnként helyettesítette. A gitár is szépen szólt 
ujjai alatt. Átvette a helyi iparosságból verbuválódott DALÁRDA 
vezetését. Községünk és a környék rendezvényein, sok sikert és elis-
merést szereztek.

1930. március 15-én a községi ünnepségen szerepelt a kórussal, 
amikor az időjárás alaposan megtréfálta őket, s alaposan megfázott. 
Betegsége elhúzódott, súlyossá vált. Mire Budapestre a Rókus 
Kórházba került , egyik veséjét ki kellett venni, de a másik is gyógyítha-
tatlanná vált.

1931 szeptemberében fejezte be áldásos életét. 
Felesége, - aki felvidéki születésű volt - két fiával Endrődön maradt.
A Bácska visszacsatolása után a szegedi tankerületi főigazgató 

felkérte, hogy Óbecsen vállalja el egy polgári leányiskola szervezését, 
igazgatását. Hosszas és nehéz töprengés után vállalta. Döntő érv volt, 
hogy így állami státusba kerül. Rövid és sikeres munka után jött a 
második világháború befejező szakasza.

Erről László fiuk - akinek kötődése a mai napig élő, többünkkel 
renszeresen levelezik, így tartván fenn kapcsolatát a szülőfölddel, és a 
barátokkal - így ír. „Az 1944/45. tanévben megértük a változásokat. 
Hullámokban érkeztek a Bánátból menekülő svábok kocsioszlopai, 
ágyúszó hallatszott a Tisza túlsó partjáról. A városon minderősebb lelki 
nyomottság vett erőt, különösen a ‘41 után odaköltözöttek körében. A 
szerbek bosszúállási hajlamairól suttogások terjedtek, melyeknek 
súlyát messze felülmúlta a később megtörtént véres esemény. (Lásd: 
Vérbosszú a Bácskában c. könyv.)"

Szeptember közepén két bőrönd, két hátizsák és három aktatáska 
tartalmával az utolsó vonattal hazajött a család.

„A háború utolsó stádiuma nagy vargabetűt íratott le velünk. 
Budapest, Mór, Szombathely, Szentkirály, Gyöngyöshermán volt alkal-
mi meghúzódásunk helye. Végül Szentesen kötött ki a család. Ott 
dolgozott anyánk nyugdíjazásáig." (M.L.)

A rengeteg megrázkódtatás teljesen aláásta egészségét. 1964. 
márciusában hunyt el.

A nálunk eltöltött évek bizonyságot tettek a két kitűnő pedagógus-
ról, akik magas szinten oktattak, mindenüket odaadták a rájuk bízott 
tanulók boldogulásáért.

Emlékezzünk, s gondoljunk rájuk hálával!
MÁRTON GÁBOR

A MAÁCZ HÁZASPÁR
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Április hónap ünnepei
április 7  hétfő: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 

 (a nagykeddről tevődött át ide az idén)
április 11. péntek: Szent Szaniszló püspök, vértanú
április 16. szerda: Soubirous Szent Bernadett
április 20. vasárnap: papi és szerzetesi hivatások világnapja
április 23. szerda:  Szent Adalbert püspök, vértanú
április 25. péntek:  Szent Márk evangélista
április 27. vasárnap: búzaszentelő
április 29. kedd: Sienai Szent Katalin

MISEREND ÁPRILISBAN
Endrőd

vasárnap: reggel 8, este 6 óra, hétköznap: reggel fél 8

Április 6-án az esti misét délelőtt 10 órakor tartjuk meg 

a hunyai bérmálás miatt!!!

Öregszőlő, Szent Imre iskola: április 6, délután 2 óra
(minden hónap 1. vasárnapja)

Nagylapos: április 20, du. 2 óra (a hónap 3. vasárnapja)

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kápolnája:
április 13-án fél 12-kor, 27-én fél 12-kor

Gyoma:
Vasárnap 10 óra, hétköznap: a vasárnapi hirdetés szerint

Hunya
vasárnaponként: délelőtt 10 óra

Április 6-án délután 4 órakor bérmálás, ekkor nincs 

délelőtt mise!!

hétköznap: kedden, csütörtökön, (hónap első péntekén) és 
szombaton: este 6 óra

Az új első osztályosok beíratásának ideje 
Gyomaendrődön: április 7-8-9.

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola szép környezetben, jól felszerelt 
körülmények között, a színvonalas oktatás 
és nevelés mellett a keresztény értékeket, 
hitet is közvetíti.

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, ahol 
a gyermek környezetében, családjában ezt 
értékelik, folytatni kívánják.

ZARÁNDOKLATOT HIRDETÜNK!
Međugor jebe, 
arra a híres 
kegyhelyre, ahol 
1 9 8 1 - b e n 
kez-dődtek az 
á l l í t ó - l a g o s 
j e l e n é s e k . 
Egyházilag még 
nem elismert, de 
már évek óta a 
világ minden 
részéről zarán-
dokolnak oda az 
emberek, főleg a 
nyugati világból.

Hogy valóban 
m e g j e l e n t - e 
Szűz Mária itt -  
még nem tudjuk 
biztosan. Én 
azonban biztos 
vagyok, hogy 
jelen van. Az ott 

tapasztalt élő hit ezt támasztja alá. Többször jártam már 
ott, átéltem mindezt. Külön csoda, hogy a boszniai háború 
is teljesen megkímélte, a legnagyobb háborús időben is a 
béke szigete volt, folyamatosan érkeztek a zarándokok. 
Zágráb felől közelítjük meg, és visszafelé pedig a csodála-
tos adriai tengerparton jövünk, Split felé.
Utazás:  Autóbusszal
Elhelyezés:  2-4 ágyas szobákban, magánházaknál
Ellátás:  reggeli, igény szerint vacsora
Program:
1. nap:   Indulás, este megérkezés, szállás   

  elfoglalása Međugorjeben.
2-3 nap:  Zarándok programok. Szállás    

  Međugorjeben.
4. nap:   indulás haza.
Az időpont:  április 29-május 2-ig.
Részvételi díj:  13.990 Ft, (ebben a biztosítás díja is   

  benne van)+ igény szerint 3 vacsora:   
  1.950 Ft.

Ha Endrődről lesz 15 fő, akkor a budapesti autóbusz itt 
vesz fel bennünket. (Már vannak jelentkezők) 
Jelentkezni lehet az endrődi plébánián.

Húsvét ünnepének üzenete, öröme és fénye abból indul ki, 
hogy van egy üres sír, melynek a természet rendje szerint nem 
szabadna üresnek lennie. Ebbe a sírboltba egy halottat helyeztek el. 
Ez a sír - majd’ 2000 éve - üres. Egy egyszerű asszony, Mária 
Magdolna fedezte fel, majd az ő elbeszélése után gyorsan elterjedt 
Jeruzsálemben, később az egész világon ez a hír... ez az örömhír... az 
Evangélium.

Ez a hír eljutott a XX. sz. végi emberekhez is. Ahogy annak 
idején is különböző módon értelmezték és válaszoltak az emberek, 
úgy ma is. Az élet-halál nagy kérdései mindannyiunkat érint. Az, 
hogy mi a felfogásunk erről a sírról, az egész életünket meghatároz-
za: gondolkodásmódunkat, erkölcsi értékítéletünket, lelkiismeretünk 
normáját, gyermekeink nevelését. Aki hisz Jézusban, és az ő húsvéti 
üzenetében, az másként fogadja az élet keresztjeit: a megpróbál-
tatásokat, a szenvedéseket, más eszközökkel oldja meg munkahelyi 
problémáit is.

Pusztán csak emberileg nézve, nehezen elképzelhetőnek tűnhet 
egy halott föltámadása - különösen azoknak, akik nem láttak még 
olyat. Pedig ez megtörtént, az Isten Fiával. Erről tanúskodnak a 
húsvét vasárnapi asszonyok, az apostolok és az őskeresztények. Ez 
alakítja át egész életünket, ezért olyan nagy erő számunkra húsvét 
üzenete: az Istennél a lehetetlennek tűnő dolgokra is van megoldás. 
Ez a megoldás sugárzik át hétköznapjainkon, ez ad erőt, ez segít 
bennünket az Örök Lét felé.
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... építeni, felújítani, 
korsze-rűsíteni, kedvező hitellel, 
állami támogatással?

Kérem, olvassa el tájékoztatáso-
mat!

Kedves Olvasó!
Ön, aki a magyar valóságot éli, 

tudja, tapasztalja, hogy milyen óriási 
anyagi gondot és problémát jelent a 
nagy többségünk számára a lakáshe-
ly-zet javítása. Akár új lakás épitésre, 
vásárlásra, vagy a meglévő lakás cseré-
jére, korszerűsítésére, bővítésére, 
átépítésére, közművesítésére gon-
do-lunk. Saját erőből ezek megvalósítá-
sa az esetek  többségében elképzel-
hetetlen, és a hitelintézeteknél felve-
hető lakáscélú piaci hitel kamat 30 % 
körül mozog, ami kamatteher elvisel-
hetetlenül magas. Ezek a dolgok 
vezettek oda, hogy az utóbbi években 
szinte leállt a középrétegű lakosság 
lakással kapcsolatos pénzügyi  tevéke-
nysége.

1996 novemberében, - 4 év után - 
került elfogadásra a lakás-takarék-
pénztárakról szóló törvény. A törvény 
értelmében 1997 január 1.-től a lakás 
- takarékpénztárak megkezdhetik 
működésüket. 

Ez az írás a FUNDAMENTA 
MA-GYAR - NÉMET Lakás-takarék-
pénztár ajánlatának főbb adatait 
ismerteti. Alapítói, a Bausparkasse 
Schwabisch Hall, és a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Rt. A 
ma-gyarországi piacon nagy újdonság-
nak számító lakás - előtakarékosság, a 
német Bauspar modelljére épül. Ez a 
német cég 1931 óta mintegy 3,5 millió 
lakás finanszírozásban vett részt. 1992-
tól Csehországban, és 93-tól 
Szlovákiában is sikeresen működik. 

Ez a rendszer a  betétesek hosszú 
távú takarékoskodásán alapul. 
Lényegében az ügyfél határozza meg 
azt az összeget, amelyre lakáscélú ter-
veinek megvalósításához szüksége 
van. A szerződéses összeg 50%-a a 
saját megtakarítás, az állami támogatás, 
és az ezek után jóváírt 3%-os betéti 
kamat. A másik 50%-ot pedig a megta-
karító igen kedvező, 6%-os kama-
tozású hitelként veheti igénybe a 
Fundamenta Lakás-takarékpénztárból. 
A legrövidebb hitel visszafizetési idő 
7-8 év lesz, a leghosszabb pedig 16 év. 
Ez a hosszabb törlesztési idő azt 
hiszem sokkal kedvezőbb, mint ha 

például 5-6 év alatt kellene a felvett 
hitelt visszafizetni. A magyar átlagjöve-
delmű ember kevés pénzt tud ugyan 
félre tenni, de arra a minimális megta-
karításra a 97 évben kötött szerződés 
esetén a befizetett összeg 40%, a további 
években 30%, de nem több mint évi 36 
ezer forint állami támogatás jár! Ha 
most el kezdünk pontosan számolni, 
akkor a következő eredményeket kap-
juk: az állami támogatás és a betéti 
kamat együtt magas hozamot, - jelenleg 
elérhető betéti kamatnál jóval magasab-
bat - biztosit.

Továbbá, a lakosság számára biztos 
pénzbefektetés, mert az állami kont-
roll, amit az Állami Pénz és Tőkepiaci 
Felügyelet gyakorol, valamint a törvény 
szigorú előírásai garantálják a lakás-ta-
karékpénztárak biztonságos működését. 
A minimális havi összeg 500 Ft, az aján-
lott legmagasabb összeg személyenként 
havi 10.ezer forint, - az állami támogatás 
évi 36.ezer forint maxi-muma miatt - a 
megtakarításokat nem-csak havonta, 
hanem negyed-, fél- vagy évente is lehet 
fizetni, és a család minden tagja, - a 
csecsemőtől, a dédszülőkig - megköthe-
ti, és felhasználásakor családon belül 
összevonható az összeg.

E cikk keretében nem lehet minden 
részletre és pontos számításokra kitérni, 
de ha Önt kedves olvasó érdeklik a 
további részletek, és számol, és szeretné 
lakását korszerűsíteni, felújítani, vagy 
elcserélni, vagy lakást akar venni, vagy 
építeni, és ehhez nem elég a pénze, 
személyre szóló tanácsadást tudok 
Önnek és családjának nyújtani 
.Javaslom, hogy éljen a lehetőséggel, 
jöjjön el, vagy telefonáljon, az alábbi 
címre, Gyomaendrőd Damjanich 15 
(Gazdabolttal szemben) telefon:386-323.

Császárné Gyuricza Éva

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Városi Könyvtár rajzpályázatot hirdet
„Égből Pottyant Mese" címmel.

Pályázni lehet bármely technikával készült A/3-
as vagy A/4-es méretű munkával.
A pályázat témája: szabadon választott nép-
mese, monda illusztráció. Bármely nép meséje, 
mondája választható.
A pályázaton részt vehetnek:
- nagycsoportos óvodások 
- általános iskolások (alsó és felső tagozat 
külön)
- középiskolai tanulók,
akiknek művei külön-külön, kategóriánként 
kerülnek értékelésre.
A legsikerültebb pályaműveket díjazzuk, és az 
Ünnepi Könyvhéten a könyvtárakban kiállítjuk.

A pályaművek leadási határideje:
1997. május 16 (péntek)
Leadás helye: Városi Könyvtár (Blaha L. u. 21. 

sz., Kossuth u. 50. sz.)
A pályamű hátoldalán fel kell tüntetni a nevet, 
címet, iskola (óvoda) címet, osztályt, valamint 
a pályamű címét.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 
könyvtárakban személyesen, ill. a 386-157 
(Endrőd) és a 386-131 (Gyoma) telefon 
számokon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A városi Könyvtár 1997-ben is meghirdeti az 
„aranyfonál" városi mesemondó versenyt.
Pályázni lehet szabadon választott népmese 
(bármely nép meséje) előadásával (könyv 
nélküli előadásban!).
A versenyen részt vehetnek:
- nagycsoportos óvodások
- alsó tagozatos tanulók - általános iskolás I. 
kategória
- felső tagozatos tanulók - általános iskolás II. 
kategória
- középiskolai tanulók
- felnőttek
akik kategóriánként külön versenyeznek.
A mesemondó versenyt a jelentkezők számától 
függően, több fordulóban bonyolítjuk le.
Az elődöntők megrendezésének tervezett 
határideje:
1997. április 24-25-26.
A döntő megrendezésére az Ünnepi Könyvhét 
keretében kerül sor.
Jelentkezési határidő: 1997. április 28. (péntek)
Jelentkezni lehet a Városi Könyvtárban (Blaha 
u. 21. sz. vagy Kossuth u. 50. sz.), ahol minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. További 
információk is itt kérhetők, vagy a 386-131 
(Gyoma) ill. 386-157 (Endrőd) telefon 
számokon.

A legeredményesebb versenyzőket díjazzuk.

Akar Ön lakást venni.....



A Magyar Vöröskereszt 
Gyomaendrődi Szervezetének 
tájékoztatója

Kedves olvasók! 
Néhány szóban szeretném Önöket 

munkánkról, s köztük is a leg-
jelentősebbekről, tájékoztatni.

Teszem ezt azért is, mert fela-
dataink zömét csak a lakosság és 
önkénteseink folyamatos és áldozatos 
támogatásával tudtuk, és a jövőben is 
tudjuk eredményesen megvalósítani.

Előjáróban annyit, hogy a Magyar 
Vöröskereszt területi szervezetének 
munkáját a Vöröskeresztről szóló 
törvény által reánk rótt feladatok és a 
helyi sajátosságokból eredő igények 
határozzák meg. E feladatok közül 
néhány jelentősebbről kívánok szólni:

1. A szervezet építésről
Működési területünk: 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, 

Ecsegfalva.
Taglétszámunk e területeken 1.275 

fő.
Gyomaendrőd vöröskereszteseinek 

száma 748 fő.
Városunkban 2 munkahelyi, 3 

lakóterületi, 1 ifjúsági alapszervezet 
működik.

Pártoló tagjaink száma 71, azok a 
természetes és jogi személyek, akik 
tevékenységükkel, anyagi támogatá-
sukkal segítik munkánkat.

2. Szociális munkánkról
Mely a jelenlegi társadalmi 

környezetben, és gazdasági helyzet-
ben a legnehezebb feladatot adja 
szervezetünknek. Az ellehetetlenült 
anyagi helyzetű családok száma 
növekszik, s így velünk támasztott 
elvárás egyre nagyobb. Szociális 
munkánk bázisát az adományok és a 
lakossági támogatás adja.

Adományaink származása:
- Magyar Vöröskereszt Országos 

Testülete
- Magyar Vöröskereszt Békés 

Megyei Szervezete
- Külföldi adományok
- Helyi adományok.
Az adományok tárgya legnagyobb 

részt ruhanemű, tartós élelmiszer. A 
helyi lakosoktól a múlt évben 1.300 
kg. használt ruhaneműt kaptunk. A 
mintegy 100.00 forint összértékű karác-
sonyi szeretet akciónknak több mint a 
felét helyi adományokból fedeztük. Az 

adományok kiosztása alapvetően 
szervezeteink bevonásával történt. Más 
esetekben a készenléti raktárunkból 
próbálunk segíteni a rászorultakon

3. A véradó mozgalomról
Gyomaendrőd város területén 11 

alkalommal szerveztünk kiszállásos 
véradást. Megoldottuk a klinikákon és 
más megyékben gyógyított betegeink 
rendkívüli vérellátását is. Általában 
elmondható, hogy a gyógyítás által 
támasztott vérigényt minőségi és menny-
iségi tekintetben, mintegy 85-90%-os 
mértékig teljesítettük.

Kiszállásos véradáson 786 vérvétel 
316.6 l.

Intézeti véradáson 68 vérvétel   22.2 l.
Összesen 854 vérvétel: 338.8 l.
Véradóink megbecsülésének leg-

jelentősebb eseménye, hogy évente a 
Véradók Napja tiszteletére ünnepséget 
szervezünk, ahol köszöntjük kitüntetett 
véradóinkat és szervező önkénteseinket 
is. E munkában is jelentős részt nyú-
jtanak a jogi- és magánszemélyek által 
adott támogatások.

4. Ifjúsági munkánkról
Az ifjúság körében végzett 

munkánknak, s az ifjúság által végzett 
tevékenységnek igen nagy jelentősége 
van. Nagyon fontos ez a terület, mert az 
ifjúság testi-lelki fejlődéséhez segítséget 
ad. A ma ifjú vöröskeresztesei lesznek a 
holnap felnőtt segítői, önkéntesei. Ezáltal 
talán érzékenyebben reagálnak 
környezetük szociális gondjaira és segítik 
a szükségben szenvedőket.

Az Ifjúsági Vöröskeresztes Szervezet 
és Klub a Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
Szakiskolában működik. A többi általános 
és középiskolában szervezetünk nincs, 
de alkalmanként a tanulók részt vesznek 
akcióinkban (fillérgyűjtés, véradás 
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A ma ifjú vöröskeresztesei lesznek 
a holnap felnőtt  segítő i ,  önkéntesei

szervezés, adományok szétosztása, fel-
menő rendszerű versenyek).

Érdemes szólni arról a szerteágazó 
tevékenységről, amelyeket a mezőgaz-
dasági szakközépiskola IVK  szervezete 
végzett:

- házigondozás, betegápolás tan-
folyam,

- egészségnevelési előadások  (25 
alkalommal kb. 2.300 részvevővel)

- egészségnevelési verseny (megyei)
- ifjúsági véradás megszervezése
- vízimentő szolgálathoz önkén-

tesek
- diákrendezvények, sportversenyek,
- külföldi tanulók patronálása
- időskorúak lelki gondozása
- fillérgyűjtési akció
- szociális akciók.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

megalakulásának 75-ik évfordulója 
jegyében, a káros szenvedélyek 
témakörében a Városi Drogellenes 
Munkacsoporttal közösen rajz és irodal-
mi pályázatot hirdettünk meg ered-
ményesen.

5. Életvédelmi feladatainkról
Vízimentő szolgálatot működtetünk 

szabadstrandjanikon (két szolgálati 
helyen) hétvégeken és ünnepnapokon. 
A szolgálatot 25 képzett és vizsgázott, 
zömmel ifjú önkéntesünk látja el. A 
szolgálat hatékonyabb ellátásához a 
Polgári-védelmi Kirendeltség 2 db 
rádiótelefont biztosított. Közúti elsőség-
nyújtó tanfolyamokat szervezünk és 
igény szerint a hallgatók vizsgáztatását 
is elvégezzük. Az elmúlt évben 6 tan-
folyamon 118 hallgatót képeztünk ki és 
vizsgáztattunk az OMSZ-szel közösen.

Végezetül, köszönöm mindazok-
nak, akik bármilyen formában 
részt vállaltak munkánkból. Kérem 
olvasóinkat, s rajtuk keresztül 
Gyomaendrőd lakosságát, hogy 
lehetőségeikhez mérten továbbra is 
támogassák mozgalmunkat. 
Segítsenek a feleslegessé vált, de jó 
állapotban lévő, tiszta ruháik, 
használati tárgyaik felajánlásával, 
pénzadományaikkal. Kérem jöjj-
enek el véradásainkra, ezzel is 
segítve a betegellátást és az élet-
mentést.

Segítő közreműködésüket előre 
is köszönöm.

Kurilla Jánosné



Meglehetősen sok adatot, eseményt ismer-
hetünk meg Gyomáról, és Békés vármegye többi 
településeiről is Oláh György: Békés vármegye 
1848-1849-ben c. munkájából. Bár Gyomán is 
izgalom uralkodott a márciusi események 
nyomán, de a nemzetőrség megalakítása nem 
ütközött olyan nehézségekbe, mint pl. 
Mezőberényben, vagy Füzesgyarmaton és más 
helyeken, ahol inkább az uradalom elleni 
követelésekkel voltak elfoglalva a helybéliek. 
Gyomán nagy lelkesedés mellett 1848. április 
3-án Debreczeni András fő- és Kruchió Mihály 
alvezérlete alatt megalakult 100 fővel a helyi 
nemzetőrség. A délszláv őrseregbe a megyei 
összeírás szerint 308 egyén lett volna kötelező a 
nemzetőri szolgálatra, azonban a „...hazafias 
tevékenység oly lelkesedést teremtett, hogy az 
összeírás félretétetett, s 1717 fő a hazáért 
élni-halni kész nemzetőr esküdött zászló alá, s 
számuk naponkint növekedett." A vármegye által 
Gyomáról 85-en rendeltettek ki, s midőn e ren-
delet közhírré tétetett;...egy szívvel és szájjal 
kiáltanak fel a gyomai nemzetőrök: menjünk el 
mindnyájan, mert mi magyarok és pedig lelkes 
magyarok vagyunk..." s elindultak 164-en. Az 
osztrák uralkodóház által különböző, később be 
nem váltott ígéretekkel fellázított szerbek (kora-
beli nevükön rácok), iszonyú kegyetlenséggel 
rontottak a Maros folyótól délre eső magyar lakta 
településeknek. Az Oláh György által külön is 
említett Debeljácsa (1872-től Torontálvásárhely) 
felperzselése, lakosainak elűzése a gyomaiakat 
érzékenyen érintette, mert ezt a telepes községet 
(A Német- Bánsági Határőrezred alárendeltségé-
ben) makói, szentesi, hódmezővásárhelyi csalá-
dokon kívül kb. 30-35 gyomai család alapította 
1794-1800-as esztendők között. A környező más 
nemzetiségű lakosok is ellenünk fordultak, s 
amit a szerbek meghagytak, azt emezek pusztí-
tották el. A mészárlásban kimerült debeljácsaiak 
arra kérték Vukovics Sebőt, a Délvidék kormány-
biztosát, hogy engedélyezze férfiaiknak egy 
külön gyalogszázaddá alakulását, s öregjeik, 
asszonyaik, gyermekeik eléhelyezését Makó, 
Vásárhely, Szentes, Békés, Gyoma városokban. 
Mint írták: „... láthatják testvéreink, hogy a 
kegyetlen ellenség nem ismer irgalmat, kegyel-
met, és a magyar faj kiirtására törekszik,...hívják 
fel a népet ellenállásra, bosszúra, mert a 
gyávaságot az ellenség fegyvere fogja megbün-
tetni." A gyomaiak harci kedvéről, vállalkozó 
tettrekészségéről tesznek tanúbizonyságot a 

korabeli történetíró sorai; „Volt nemzetőreink között 
egy kis csapat, mely úgy indult neki az aradi 
táborozásnak, hogy ha kell, kiveri az ellenséget és le 
is telepszik a megtisztított helyen. Felkészült mind-
ennel, mi egy telep alkotásához szükséges lehet, de 
háború viseléséhez nem igen alkalmas. Ásó, kapa, 
kasza, bogrács minden kocsin van. Tarisznyájok tele 
szalonnával, kenyérrel, hogy talán ki is telelhettek 
volna vele. Feleségeiket, gyermekeiket azért nem 
vitték magukkal, mert a szolgabíró úr nem engedte, 
pedig elhatározták a népgyűlésen, hogy ha kell még 
az asszonyok is fegyvert fognak. Ezek voltak a gyo-
maiak! A ködmönös, bundás csapat. Fegyverük 
egyszerű csákány volt." Ez a csákány nem az 
ismeretes munkaeszköz volt. Abban az időben a 
fokos, fokosbalta harci eszközt - támadó-védekező 
fegyver - értették alatta. Régi fegyvere ez a 
ma-gyarságnak (ótörök eredetű szavunk).

Amikor 1848. október 21-én a gyomai bundás 
csapat (egy-egy bundát 6-8-10-12 racka-
juh-ma-gyarjuh irhájából készítettek) sort fogott 
Angyalkút előtt, a debreceni verespántlikások csak 
mosolyogtak. Ám a gyomai atyafiak csak hallgattak, 
jól behúzva széles vállaikat bundáikba. A marosi 
átjáró védelmére voltak beosztva. Elsőként egy 
lovas-dzsidás ezred rohamozta a mieinket, akik 
vitézül ellenálltak. Ember-ember ellen küzdött, 
midőn legádázabban folyt a küzdelem, megmozdult 
a gyomaiak bundás csapatja és rátört a dzsidásokra. 
A csákány kiváló fegyver közelharcban, s forgatták is 
hatalmas erővel. A bundások megmutatták milyen 
alkalmas fegyver a csákány, csak tudni kell vele 
bánni. A gyomaiak nekimelegedtek a harcnak úgyan-
nyira, hogy bundát, ködmönt elhagyták magukról s 
egy ingre vetkezve szórták halálos csapásaikat. 
Különösen két ember vált ki a gyomaiak közül, 
Szűcs János és Kruchió Ferenc. Nagyerejű volt mind 
a kettő, s hatalmas csapásaikkal bámulatot keltettek, 
iszonyú vérontást vittek véghez. Ez volt az a híres-
neves angyalkúti csata, amelyről az öregek még a 
múlt században annyit meséltek. Kruchió Ferenc 
„vitézségének áldozatul esett, halva maradt az ang-
yalkúti csatatéren." Szűcs János vállán ugyan sebet 
ejtette egy uhlánus pika, de ezen sebből felépült, 
kérelmet adott be az elöljáróságnak, hogy a csata 
hevében elveszett ködmönét, bundáját térítené meg 
az elöljáróság. Mást nem kér, merthogy csak a hazá-
ja iránti kötelességét teljesítette. Alig akadt gyomai 
nemzetőr a csata után, kinek ne lett volna kisebb-
nagyobb sebesülése.

Cs. SZABÓ ISTVÁN
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ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK GYOMÁN -1848 - 1849 -
ÉS AZ ÖNKÉNYURALOM IDEJÉN

II. Rész

100 éves a hunyai templom III.

Erre a szép évfordulóra emlékezve visz-
szanézünk a múltba, az endrődi plébánia 
Historia Domusából idézzük az idevonatkozó 
részeket, a  korabeli helyesírás szerint.

1898.
„Januárban megérkezett a grődeni Rifesser-

cégtől a kondoros-tanyai templom Sz. László 
szobra, oltárszobor gyanánt, melyet eddig egy 
Mária-szobor helyettesíett. Került szállítással 
együtt 195 + 15.44 = 210 frt 44 hrba.

Ápril 24, húsvét II vasárnapján a tanyai tem-
plomban a Sz. László-szobor megáldása.

A kondorosi tanyákon állítandó II-ik iskola 
számára Hanyecz Andrástól egy rajta lévő ház-
zal 500 n. öl vásároltatott 700 forinton.

1908.
A Kondorostanyán szervezendő önálló 

lelkészség ügyében ujabb lépések lettek 
megtéve. A Hunya József-féle ház megvétele 
iránt ujabb tárgyalások folynak.

1912.
Oktober 16-án a Kondorostanyai uj temetőt 

és a benne Farkas Imre és neje Iványi Mária által 
felállított vaskeresztet megáldottam. Ezen 
időtől kezdve az uj temető használatba vétetett.

1913.
márc. 1. Kondorostanyai templomban az 

ottani hivek buzgósága s áldozatkészsége fol-
yltán Szűz Mária tiszteletére uj oltár emeltetett, 
a melyhez az oltárkövet az egyhm. főhatóság 
adta.

A Ktanyai helyi káplán egy ló, kocsi, nyereg, 
pokróc beszerzésére 850 Kor. segélyt kapott az 
egyhm. főpénztárból. Ezen fölszerelési tárgyak 
nyilvántartandók."

1922-ben Zelinka János plébános helyébe 
Csernus Mihály jön. Bejegyzés 1924-ből:

„a Kondorostanyai lelkészség Karakas Albert 
földbirtokrendező jóindulatából 25 kat. hold 

f ö l d h ö z 
j u t o t t . 
Ugyancsak 
4 és fél kat. 
h o l d a t 
kapott a 
k t a n y a i 
templom is. 
A kevés 
híján 30 kat. 
hold árát 20 
v a g g o n 
búzát 10 év 
alatt kell 
l e t ö r l e s z -
tenünk."

(folytat-
juk)

Csak azt engedd, hogy ezt az egyet,
a mesterművem eldaloljam,
utána eltöröm a lantom,
bevallom, április bolondja voltam.

(1947)
MÁRTON GÁBOR

Jön már, jön már Álom-királynő
aranysugaras szőke fényben,
és én, furcsa zenéjű kobzos,
hódolatra jövök elébe.

Szép királynőm! Most hallgass meg még,
míg a legszebb dalom elzengem!
Rólad mesél tündérmesét,
aztán, ha tudsz, elküldhetsz engem.

Bolond lantos Álom-királynő előtt
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szabad kilátástalan helyzetben tartani, s ezzel 
emigrációba kényszeríteni, hanem megalapozott 
reményt és politikai lehetőségeket  kell nyújtani 
nekik, - jelentette ki a szövetségi elnök.

VARADINUM ‘97

Idén is lesz Varadinum, méghozzá immár 
hatodízben. A hagyománnyá nemesedett egyházi, 
kulturális, közéleti eseménysorozatot a szokások-
nak megfelelően Húsvét után 4 héttel, tehát április 
27 és május 4 között szervezzük. Erről döntöttek 
nemrég a szervező kuratórium tagjai, egyházi 
vezetők, az RMDSZ tisztségviselők, kulturális és 
társadalmi szervezetek és a sajtó képviselői. Az 
idei program egyik fő vonása, hogy a váradi és 
bihari magyarság minél szélesebb körben legyen 
bevonva a különböző programokba.

A szervezők tárgyaltak a váradi diák és ifjúsá-
gi szervezetekkel is, a fiatalokat érintő, 
érdeklődésükre számottartó programok beik-
tatásáról

Újdonságot jelent, hogy hamarosan bejegyzik 
a Varadinum Alapítványt, mely jelentős szerepet 
játszhat az ünnepségsorozat anyagi hátterének 
megteremtésében.

Kedves Olvasóink és Gyomaendrőd lakossá-
ga!

Hívunk és várunk benneteket. Jöjjetek minél 
többen.                 STARK LÁSZLÓ

Ízelítőűl az igen gazdag 8 napos programból 
kiemelünk néhányat: (A teljes programot hely 
hiányában nem tudjuk közölni)

ÁPRILIS 27. vasárnap
11 óra
 Ünnepi mise a Székesegyházi Bazilikában, és 

körmenet. Misét celebrál és igét hirdet: Gyulay 
Endre szeged-csanádi püspök és Tőkés László 
református püspök. 

16 óra „Otthon a hazában" közéleti fórum 
(RMDSZ székház)

Április 28. hétfő
16 óra Könyvbemutató
18 óra „Az európai integráció emberi tényezői" 

(vitaest)

Április 29. kedd
14 óra Szabadtéri festőverseny (Helyszín: 

Kanonok-sor)
16 óra Gaál Imre Stúdió bemutatkozása 

(képzőművészeti kiállítás, helyszín Kanonok-sor) 
20 órakor Blues koncert a Múzeumkertben

Április 30.szerda
18 óra „A Duna televízió hivatása" (közéleti 

fórum az RMDSZ székházban)
20 óra Egyházzenei koncert a Vártemplomban 

Május 1. csütörtök
18 óra Néptánc találkozó a Nagyváradi 

Sportcsarnokban

Május 2 péntek
10 óra Váradi panoptikum (fényképkiállítás az 

RMDSZ székház kistermében)
17 óra „In memoriam Számadó Ernő" irodal-

mi est.(Helyszín: Tábor Ernő galéria)

Május 3. szombat
16 óra Csónakfejfa avatás Számadó Ernő sír-

jánál (Helyszín: Érkeserü)
19 óra „Csodaszarvas" (színházi előadás a 

Nagyváradi Színházban)

Május 4.vasárnap
19 óra „Moszkva téri találkozó" színházi 

előadás a Nagyváradi Színházban
21 óra ünnepségzáró fogadás ugyanott. 

A posta megtréfált bennünket, s így nem jelen-
hettek meg a múlt hónapban híreink Erdélyből. 
Most pótoljuk. 

Az 1996-os parlamenti választások az Arad 
megyei magyarság számára eredményesen zárul-
tak. Képviselőnk, TOKAY GYÖRGY jelen pil-
lanatban a Kisebbségvédelmi tárca nélküli 
miniszter. Az RMDSZ kormánykoalícióba 
kerülésének másik eredménye, hogy Arad megye 
alprefektusi beosztásba az RMDSZ színekben 
helyet kapott a magyarság képviselője 
BOGNÁR LEVENTE a megyei szervezet 
ügyvezető elnöke. 

Alprefektusunk született 1956-ban Aradon. A 
középiskola elvégzése után Temesvárott szerzett 
vegyészmérnöki diplomát. Dolgozott az aradi 
Vegyipari Kombinátban, majd az aradi 
Óragyárban. Az RMDSZ megyei szervezetének 
választmányi tagja 1991-től, majd a Szenátori 
Iroda vezetője és a szervezet ügyvezetői tisztségét 
töltötte be1996-ig.

A közel két hónapja beiktatott alprefektus 
kezdettől fogva azzal a szándékkal dolgozik, hogy 
a változást igénylő állampolgárok érezzék, hogy a 
változás az Ő érdeküket szolgálja. Itt elsősorban a 
megyei közhivatalok emberközpontú szemléletére 
lesz szükség. Természetes, hogy a változás egy 
összetett folyamat, melyben olyan kérdéseket kell 
megoldani, melyeket a korábbi hatalom nem old-
ott meg, félrevezetve a lakosságot, elhanyagolva 
az ország gazdasági átalakulását.

Az adott helyzetben, aki felelősséget vállal a 
változás demokratizálódási folyamatában, annak 
tudatában kell lenni, hogy egy olyan szolgálatot 
teljesít, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a megye 
minden lakosa, beleértve a magyarságot is, meg-
találja boldogulását szülőföldjén. 

TÓTH LÁSZLÓ

RMDSZ Szövetségi Képviselők 
Tanácsának (SZKT) ülése

Marosvásárhelyen
Sajnos, beváltak azok az előrejelzések, mely-

ek vihart jósoltak az RMDSZ SZKT ülésére, 
amelyre február 7-8-án került sor. A kétnapos 
tanácskozás a vezetésen belüli személyi és elvi 
ellentétek jegyében telt el. Ez nemcsak a hangula-
tot rontotta, de sok időt elvett az érdemi munkától. 

Az RMDSZ tavalyi választási szereplésének, 
koalíciós helyzetének értékelése mellett napiren-
den szerepelt a pénzügyi ellenőrző bizottság 
jelentése, és az idén esedékes kongresszus 
előkészítése.

A legnagyobb vihart az RMDSZ koalícióba 
való belépése kavarta. Sokan megkérdőjelezték , 
hogy úgymond feltétel nélkül léptünk be a 
koalícióba, illetve a kormányba. FUNDA 
GYÖRGY államelnök jelöltet azzal támadták, 
hogy az autonómia kérdést felaprózta, megfogha-
tatlanná változtatta. MARKÓ BÉLA szövetségi 
elnök védelmébe vette az un. reálpolitikai vonalat, 
amely a realitásokban él, így politizál, és ered-
ményt mutat fel. A romániai magyarságot nem 

A SZERETET HULLÁMHOSSZÁN 
III. fejezet

Kedves Olvasóim!

Ezúttal nem egy történetet, hanem egy levelet szeretnék 
Önökkel megismertetni. Hogy nem egy történetet? Nem is 
tudom. Hiszen olvasván a levelet bizony szomorú történet 
tárul elénk. Kérem ne vegyék rossz néven, hogy a címzettet 
elhallgatom, történetünk számára azt hiszem ez mellékes. De 
a levél közreadásával, bizony az a szándék vezet, hogy Önök, 
ha tudnak segítsenek. Íme a levél:

„Először is nagyon szépen szeretném megköszönni azt 
a segítséget, amit Önök önzetlenül karácsonykor nyújtottak 
nekünk. Pont dec. 24.-én kaptam meg és még egy másik 
családtól, és így tudtam karácsonyfát állítani. Nagyon hálásak 
vagyunk, és ne tessék azt hinni, hogy esetleg szélhámosko-
dunk. Higgyék el, azóta is pont olyan nyomorúságos az 
életünk, éppen hogy csak tengődünk. Sajnos a boríték elkal-
lódott, és csak most köszönöm meg kedvességüket. Tudom, 
minden embernek a maga problémája a legnagyobb, és biz-
tos Önöknek is van épp elég gondjuk, de hogy megértsék 
miért vagyunk ilyen helyzetben, leírom Önöknek, és kérem 
bocsássanak meg érte, mert olyan nagyon egyedül vagyok. 
Az égvilágon nincsen senkink sem. 2 éve múlt novemberben, 
hogy férjem meghalt és 2 havi családi pótlék és 2 havi nyug-
díjam (ez akkor volt 53.000.-Ft.) elment a temetésre. A 
kutya se kérdezte meg, hogy mi lesz velünk? Ott maradtam 
a 2 fiúval tüzelő, pénz nélkül, és azóta sem tudunk helyre 
jönni. Igaz, anyámhoz fordultam segítségért, akkor a karácso-
nyt nála töltöttük, de karácsony napján a legnagyobb 
meglepetésemre elküldött bennünket, mert vendégeket várt. 
Tudni kell ehhez, hogy ez mennyire fájt nekem, hogy Ő mind 
a 6 gyermekét eldobta, engem is, intézetbe adott és 
nevelőszülőknél nőttünk fel, és most hazaküldött bennünket 
a jégverem, üres lakásba, se tüzelőm, se ennivalónk nem 
volt, persze pénzem sem. Egy kutya különb bánásmódot 
érdemel, és kap, mint én, amit életemben tőle kaptam. De 
kibírtuk, mert ki kellett bírnunk. 

Gyermekeimet fel akarom nevelni, mert én nem az 
államnak szültem őket. Van egy 20 éves lányom is, Ő már 
dolgozik, de sajnos távol él tőlünk. A 2 fiam 15 és 7 évesek. 
Megműtöttek 7 éve a szememmel, az egyik szememre 
teljesen vak vagyok. Sokszor gondoltam az öngyilkossággal, 
de tudom, ha én nem leszek, a gyermekeim. szülők nélkül 
intézetbe kerülnének. Ezt pedig természetesen nem akarom, 
mert az élet úgy a teljes kiszolgáltatottság, és megaláztatás.

Én 40 éves leszek, és a 40 év nem volt elég, hogy elfe-
lejtsem az anyám tetteit, apámról pedig nem tudok. Olyan jó 
lenne, ha lehetne valakim, akit szeretnék, és aki viszont 
szeretne.

Nagyon szépen kérem bocsássanak meg ezért a 
sorokért, és őszintén kérek elnézést, ha esetleg levelemmel 
zavartam Önöket.

Ha nem haragszanak meg, küldök magunkról egy 
fényképet, arról, amikor még együtt volt a család, hogy 
legalább tudják, kinek segítettek.

Kívánok Önöknek nagyon sok boldogságot és 
emberségükért csak hálával, és köszönettel tartozom. 

1997. március 6.“
A személyiségi jogok biztosítására tekintettel nem 

közölhetem a levél aláírójának nevét, címét, de aki úgy érzi, 
hogy kész segíteni, és anyagilag megteheti, keresse meg 
szerkesztőségünket.

CSÁSZÁR FERENC

„... megmarad 
egy diadalmas 
erdélyiigazság: 
ez a föld egymás 
mellett... meg-
tartja örökös 
tarka virágzás-
ban a népeket, 
akik rajta és 
é r e t t e 
m u n k á l - k o d -
nak.“

Kós Károly
1925.

HÍREK ERDÉLYBŐL
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A XVIII. században újratelepült Endrőd a gyulai uradalomhoz 
tartozott. Mivel benépesülésében, fejlődésében a telepítő földesúr 
nagy szerepet játszott, érdemes néhány sorban külön is megem-
lékeznünk a gyulai uradalom birtokosáról, Harruckern János 
Györgyről.

Harruckern báró nem volt született arisztokrata, tehetsége 
emelte sikeres hivatali pálya eredményeként a birodalmi, illetve a 
magyarországi arisztokrácia soraiba. 1664-ben született 
Schenkenfelden mezővárosban (Felső-Ausztria). Apja Harruckern 
György takácsmester volt, aki fiát taníttatta, majd rokoni kapcso-
latai révén sikerült hivatalhoz is juttatnia. Harruckern János 
György, mint „pénzügyi-gazdasági szakember", gyorsan emelkede-
tett a ranglétrán, munkája eredményességét elismerték, becsületét 
fedhetetlennek találták. 1689-ben még számtiszt az alsó-ausztriai 
udvari kamarai számvevőségnél, de néhány év múlva már a főhad-
biztossághoz kerül, ahol hadi élelmezésügyi biztosként dolgozott. 
1697-ben az aradi vár építéséhez rendelték, mint kamarai biztost. 
Ekkor utazott keresztül először Békés megyén, és láthatta későbbi 
birtokait, amelyek akkor még kamarai kezelésben voltak. 1701-től 
alezredesi rangban Itáliában, majd 1708-tól Németalföldön vezette 
a hadsereg élelmezését. 1710-ben udvari kamarai tanácsosnak 
nevezték ki. Hadsereg-élelmezési reformja a Temesközért vívott 
„török" háború idején (1716-1718) jelentős megtakarításokat ered-
ményezett az udvarnak. III. Károly császár Harruckern érdemeit 
1718-ban birodalmi lovagi diplomával jutalmazta, majd 1719-ben 
30 éves szolgálata jutalmául az udvari kamara 24.000 forintot utalt 
ki számára. Ő az összeg fejében a kincstár budai vízimalmát, vagy 
a gyulai uradalmat kérte a királytól (császártól). Az udvari kamara 
a gyulai uradalom átadását javasolta, s a vizsgálóbiztosok annak 
értékét 37.000 forintra becsülték. A különbözetet Harruckern 1722-
ben megtérítette a kincstárnak, s még ugyanebben az évben elnyerte 
az indigenátust (honosítást) is.

1723-ban ünnepélyesen birtokba iktatták, s 1729-ben megkapta 
a magyar bárói címet is. Békés megyében teljessé tette hatalmát 
1732-es főispáni kinevezése.

Harruckern János György elsősorban a Békés vármegye lakat-
lan területeinek benépesítésében, a gazdasági élet beindításában, 
fejlesztésében kifejtett munkásságáért tarthat számot az utókor 
emlékezetére. Tessedik Sámuel az 1780-as években ezekkel a sza-
vakkal méltatta Harruckern mukásságát: „Ez a békességet tűrő úr 
tudott utat s módot találni, hogy Magyarországnak minden tarto-
mányibúl, sőt még némely idegen országokbul is, úgymint 
Németország Sváb, Frank, és Rajna kerületeibűl is ide embereket 
hívott. A vallásnak szabad gyakorlása megengedtetvén az új 
lakóknak, mindenféle nemzet, magyar, német, tót, rác és oláh 

barátságosan fel s bevétetett...Úgy az uraság tisztjei között, vala-
mint is az ő jobbágyai között, leghasznosabb rendeléseket szerzett...
Ott, hol azelőtt 50-60 esztendőkkel egy füstös gulyásgunyhó, vala-
mint törökferdő, örmények szállása s majorja állott, ott mostanság 
500,600,800 és 1.000 házakbúl álló helységek vannak... Báró 
Harruckern jobbágyainak jó állapotjok annyira felszállott, hogy azt 
mind az idegen, mind a hazabéli irigyek megorrolták, és az ember 
ezt a tartományt majd leginkább „magyar Kánaánnak" szokta 
nevezni..." A jobbágyok előnyére tett „leghasznosabb rendeléseket"  
Városunk 1996. márciusi számában már részletesen leírtam. Itt csak 
annyit jegyeznék meg, hogy ezek az intézkedések természetesen 
csak részben eredtek a földesúr jóvoltából, nagylelkűségéből. Saját 
jól felfogott „gazdasági" érdeke is arra késztette, hogy a lakatlan 
területeket benépesítse, s a jobbágyoknak kedvezményeket adjon. 
Amilyen mértékben növekedett a telepesek száma, és erősödtek 
gazdaságilag a letelepedett jobbágyok, ugyanolyan, illetve annál 
nagyobb mértékben gazdagodott - a megnövekedett adók és 
járadékok révén - a földesúr is.

Harruckern János György az újrakezdés időszakában kapta meg 
a Békés vármegye 4/5-öd részét kitevő gyulai uradalmat. 
Munkásságát összegezve elmondhatjuk, hogy személyében olyan 
földesurat és főispánt kapott a megye, aki megértette és kezelni is 
tudta az ebben a kritikus időszakban felmerülő problémákat, sőt a 
fejlődést is képes volt előmozdítani. Élete utolsó éveiben a gyulai 
uradalom ellenőrzésének feladatát fiára Harruckern Ferencre bízta, 
aki apja halála után a főispáni címet is örökölte. Harruckern János 
György 1742-ben hunyt el, testét Bécsben a Stephansdom kriptá-
jában helyezték örök nyugalomra.

TÍMÁR ANTAL

Kedves Olvasók!
A Harruckern-életrajzzal véget ért a Fejezetek a régmúlt 

időkből c. sorozat, Endrőd XV - XVIII. századi történetének 
összefoglalása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a 
munkámmal kapcsolatos pozitív reagálásokat, amelyekről a 
sorozat egyes részeinek megjelenése után mindig értesültem. 
Jelenleg is dolgozom azon, hogy minél teljesebb képet tudjak 
összeállítani az újratelepülés folyamatáról, s folytatom Endrőd 
történetét a XIX. század első felében történtek feldolgozásával. 
Bár mindez még sok és alapos kutatómunkát igényel, bízom 
abban, hogy a nem túl távoli jövőben ennek a munkának az 
eredményeit is megismertethetem a Városunk történelemked-
velő olvasóival.

TÍMÁR ANTAL

Fejezetek
 a régmúlt időkből XVI.

Endrőd
TÖRTÉNETE
A xviii. 
SZÁZADBAN
(Báró Harruckern János György 
élete és munkássága)

A Harruckern-család bárói címere
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Sokan írtak már a sorozatról, 
rádió is, tévé is foglalkozott vele.

Most én szeretnék írni róla, 
egyrészt, mert a tíz kötetre ter-
vezett sorozat első feléhez érkez-
tünk, és félúton illik egy kicsit 
körülnézni. Másrészt mert úgy 
gondolom, akkor tudnak erről a 
munkáról reális képet alkotni, ha 
tudnak a nehézségekről, a kín-
lódásainkról, a kudarcainkról is.

Jólesik, ha a szakemberek, 
vagy országos újságok dicsérik a 
füzeteket. De mi pontosan tudjuk, 
hogy ennek a munkának igazi 
kritikusa maga Endrőd. Ha úgy 
látjuk, hogy kell ennek a 
közösségnek, akkor folytatjuk, ha 
már nem látunk érdeklődést, 
akkor abbahagyjuk jóval előbb, 
mint ahogy a tíz kötet meg-
jelenne. Hangsúlyozom, nem a 
kritikáról, hanem az érdektel-
enség-ről beszélek. Szerencsére 
most még ilyet nem tapasztal-
tunk. Bírálják csak nyugodtan, 
persze dicsérhetik is, az a fontos, 
hogy ne felejtsük el a ránk hagy-
omá-nyozott értékeket. Őrizzük, 
és adjuk át a fiataloknak!

Mit is akarunk az Endrődi 
Füzetekkel? Megmenteni, össze-
gyűjteni mindent, amit még lehet, 
és megmutatni Endrődnek saját 
értékeit, hogy aki akar, bele tud-
jon kapaszkodni. Nagyon fogy a 
lakosság. Félő, hogy nyomtalanul 
eltűnik az a mérhetetlen szellemi 
kincs, ami ebben a faluközösség-
ben is megvolt, és itt nemcsak a 
népszokásokra gondolok. Hanem 
- és főleg - arra a példa értékű 
emberi életvitelre, ami akár a 
parasztemberek között, akár az 
iparosok között vagy máshol is 
még nem is olyan régen megvolt. 
Nagy baj nekünk, ha újat akarunk 
létrehozni, ezt azzal kezdjük, 
hogy a régit teljesen leromboljuk, 
eldobjuk. Pedig csak folytatni 
kellene, korsze-rűbben, módosít-
va, de folytatva. A gyökereket 
mindenesetre meghagyva.

A sorozat elkészítése évekre 
elveszi az összes szabadidőt a 
könyvön munkálkodók életéből. 
Persze, senki nem mondta 
nekünk, hogy ezt csináljuk, azt 
hiszem nem is csináltuk volna 
parancsra. Ilyen munkát kérni 
egyedül a szülőföldnek van joga.

Nagyon nehéz dolog a gyű-
jtés. El kell menni idős ember-
ekhez, kérdezgetni kell őket, a 

válaszokat magnóra kell venni, 
majd leírni, egybe kell fogalmaz-
ni. Rögtön az elején, amikor 
gyűjteni indulok, az egy borzasz-
tó érzés, nagyon nehéz legyőzni 
gátlásaimat és önzésemet.

- Van itthon is ezer dolgom, 
gondolom. Aztán: - Hogy merek 
én idegen emberekhez bekopog-
ni azzal, hogy mondják el az 
életüket... De megyek, mert 
menni kell. Megyek a köl-
csönkért magnóval, az egyesületi 
tagok pénzén vett kazettával. 
Útközben megint elfog a kétség: 
- Jó helyre megyek? Ki tud a régi 
dolgokról leghitelesebben 
beszélni? És majd beenged-e? 
Nem gondol-e román árusnak? 
Mert volt bizony, olyan is, hogy 
nem engedtek be, vagy azt 
mondták, jöjjek máskor, most 
nem érnek rá. Olyankor elmen-
tem Vaszkó Irénke nénihez, hogy 
erőt kapjak a folytatáshoz. De a 
legtöbb helyen szeretettel fogad-
tak, és ha nem is értették tisztán 
a célt, de megérezték a jó 
szándékot és segítettek. 
Valójában ezeknek az egyszerű, 
tiszta életű embereknek köszön-
hető az egész sorozat, a könyvek-
ben lévő minden mondatot vala-
ki nekünk elmondta, semmit 
nem találtunk ki.

Az az igazság, hogy én 
például soha ki nem tudtam 
volna találni az alábbi gyönyörű 
párbeszédet:

„- Nagyapa, te parasztember 
vagy? - Az vagyok kisfiam. - Mit 
jelent az, hogy parasztember? - 
Azt jelenti: kenyér." Pedig ezt 
egy idős ember mondta el 
nekünk a kiskonyhában, nem is 
tulajdonított neki különösebb 
jelentőséget. De mi tudtuk, hogy 
aranyat találtunk.

Amikor végre bejutok egy 
idős emberhez, leülök, 
előveszem a magnót, akkor meg 
attól ijednek meg. Mit akarok én 
azzal... Elmagyarázom, hogy a 
szép endrődi beszédet is meg 
kell menteni, már csak kevesen 
beszélik. Szó szót követ, aztán 
már észre sem veszik, amikor 
bekapcsolom a magnót. Na végre 

sínen vagyunk, gondolom. De 
mégsem, mert beszélgetés köz-
ben derül ki, hogy amiért jöttem, 
arról nem sokat tudnak. 
Csüggedten váltunk még néhány 
szót, amikor megüti a fülem 
valami más, valami szintén 
nagyon fontos dolog, például, 
hogyan építették újra fel a hidat, 
vagy hol volt először megvilágít-
va a faluban az utca. - Olyan ez a 
munka, mint az aranymosás, 
gondolom. Beszél, beszél valaki, 
sokáig nem mond semmi 
lényegest, aztán egyszercsak 
valami olyat mond, ami kárpótol 
minden elvesztegetett időért, 
amit csak egyedül ő tudott 
elmondani nekünk. Végül is 
mindenhonnan úgy jövök el: - 
Istenem, de jó, hogy éppen ide 
jöttem.

Még egy dolog a gyűjtéssel 
kapcsolatban. Idős emberek az 
adatközlőink, már többször elő-
fordult, hogy valakivel fel-
vettünk egy szép kazettát, majd 
néhány nap múlva hallottuk, 
hogy meghalt szegény. Sietnünk 
is kell a mentéssel, mert a halál-
lal való versenyfutásban nem 
mindig mi kerülünk ki győz-
tesen. Később eszébe jut a 
hozzátartozóknak, hogy van egy 
ilyen hangfelvétel, akkor elkérik, 
lemásolják, nagyon nagy öröm 
ez nekünk, hogy mégis legalább 
a gondolataik, a bölcsességük 
egy része itt marad velünk, oda 
tudjuk adni az unokáknak.

Már van négyszáz ilyen 
hangfelvételünk, ez országosan 
is ritkaság. Többen gyűjtünk: 
Vaszkó Irén, Tankóné Irmuska, 
Róza Olga tanárnő - ő a témához 
tartozó történeti anyagot is fel-
dolgozza. Gyűjt Marsiné, 
Hanyecz Margit, Fülöp Imréné, 
Ladányiné, Gellai Jóska. Gépelni 
segít Kovásznainé, az illusz-
trációhoz Liziczai Laci, Pelyva 
Imi, Altné Terike, Kulik Imréné, 
és sok fiatal is hozzánk sze-
gődött. A könyvek árusítását 
Bella Imréné tanárnő fogja 
össze, és Bartos Margitka a 
könyvelőnk.

Üzlet-e az Endrődi Füzetek? 

Csapnivalóan rossz üzlet. Pedig 
mindenki, aki a könyvön dolgo-
zik, ingyen teszi, csak a nyomdai 
költséggel kell számolnunk. De 
hát manapság a könyvkiadás is 
eleve biztos kudarc, hát még ha 
helytörténeti munkáról van szó. 
Bár a sorozat eljut az ország 
90-100 könyvtárába, de ezen 
kívül csak Endrődön van piaca. 
Egy kötetből kiárulni csak annyit 
tudunk, amely a következő kötet 
kinyomtatási költségeinek felére 
elég. Hogyan boldogulunk 
mégis? Nem helyi segítséggel, 
hanem országos pályázatok 
támogatásával. Nyolc év óta az 
idén kértem először a helyi 
önkormányzattól 50.000 forintot, 
de a Kulturális Bizottságtól pénz 
helyett csupán jó tanácsot kap-
tam, igaz, abból kettőt is. Rosszul 
esett az elutasítás. Pedig az ilyen 
civil szerveződések támogatása a 
költségvetésben jó üzlet lenne az 
önkormányzatnak, mert feladatot 
vállalunk át, és a kapott pénzből 
annak többszörösét hozzuk ki. Mi 
nem a saját szórakozásunkra, nem 
klubprogramra kértük a pénzt, mi 
is adunk, értéket teszünk le az 
asztalra. De a kudarc ellenére 
tovább reménykedünk a helyi 
segítségben - mi mást tehetnénk? 
De kérni nem fogunk, ez, azt 
hiszem érthető.

Mi lesz a következő kötetek-
ben? Sorra vesszük a többi 
foglalkozást: a summásokat, a 
kubikosokat, a kivándorlókat. 
Megpróbálunk választ adni a nép-
mozgás (fogyás) okaira. 
Szeretnénk egy szép, színes 
szakácskönyvet is kiadni. Nagy 
tervünk, hogy egyetemi tanárok-
kal feldolgoztatjuk Endrőd nyelv-
járását (már folynak a tárg-
yalások), végül Endrőd 
történetével szeretnénk zárni. 
Persze, ez mind pénz, sok pénz. 
Majd meglátjuk.

Végül egy személyes jellegű 
megjegyzés: mielőtt a fentiek 
miatt bárki is elkezdene sajnálni, 
elmondom, hogy nagyon szere-
tem ezt a munkát csinálni, és 
nagyon sok örömöm is van benne. 
Ha a barátaim segítenek, és 
Endrőd fogadja a sorozatot, 
részemről nincs akadálya, hogy 
folytassuk a munkát. Talán a 
második fele könnyebb lesz.

HORNOKNÉ 
NÉMETH ESZTER

FÉLÚTON
Kendőzetlenül az Endrődi Füzetekről
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ÉDESANYÁMHOZ

Szeretnék valami szépet,
Nagyon szépet mondani!
Szeretném a világ kincsét
Mind, mind eléd hordani!
Letépném a virágokat
Mind egy szálig néked.
E szép napon, Édesanyám,
Így köszöntenélek!

De a hangom könnytől reszket,
Méltó szavam sincsen,
A szeretet és a hála
Egyetlenegy kincsem.
Ennél többet, mit adhatnék
Édesanyám, Teneked?
Megcsókolom hálatelten
Dolgos, drága kezedet.

Szelíd szavaktól nyílt ki bennem
A felnövekvő értelem.
Te neveltél a szépre, jóra,
Szeretni házunk, és hazám!
Köszöntsön most kertek virága!
Köszöntlek én, is jó Anyám!
Áldjon meg téged minden jóval
Fölöttünk lakó Istenünk!
Hogy még sok évig jó erőben
És egészségben élj velünk! É D E S A N Y Á M !

Édesanyám, hajtsd le fejedet!
Megcsókolom drága szemedet.
Bokrétámat frissen kötözöm,
Hogy így szeretsz, szívből köszönöm!

Virág hullat szirmot, levelet,
Megsimítják dolgos kezedet.
Azt susogják néked Anyukám,
Hogy jó leszek, mindig ezután.

ANYÁM, TE DRÁGA

A legszebb ünnep ez a nap,
Anyám, Te drága!
Téged köszönt a kertünk
Minden virága!
Téged köszönt a május,
Téged köszönt a nyár,
Téged köszönt anyám, az
Éneklő madár!
Téged köszönt a szellő,
Téged köszöntlek én,
Kívánok sok, sok jót neked,
Hosszú és boldog éveket,
A május legszebb ünnepén!

Mária néni meséi

Kedves gyerekek!

Ugye tudjátok, hogy május első 
vasárnapja „Anyák Napja". Ezért, 
hogy legyen időtök megtanulni és 
verssel köszönteni az édesanyát, a 
nagymamit májusnak e legszebb 
ünnepén, küldök nektek néhány 
anyák napjára szóló verset.

ÉDESANYÁMNAK
A Te neved az örök jóság,
A Te neved a szeretet.
Nyáron hûs fuvalmat áraszt,
Zord télben áldott meleget.
Ha beteg vagyok, Téged hívlak,
Ágyam puhára Te veted.
S én mondom százszor és 
ezerszer
Naponta drága nevedet!
Te segíteni mindig kész vagy,
Türelmed csöndje végtelen.

NAGYANYÁMNAK

Nagyanyó, Te drága,
Úgy szeretlek én!
Köszönteni nemcsak
anyák ünnepén,
Mindennap szeretnék
verset mondani,
A Te jóságodról
Édes Nagymami!

Mikor kicsi voltam,
Te dajkáltál féltőn.
Óvtál erős fénytől,
Óvtál hideg széltől.
Ezentúl, ígérem
Szerepet cserélünk,
Én vigyázok majd rád,
Ameddig csak élünk!

Halkan, puhán szirom pereg,
Simogatja öreg kezed.
Piros szegfű, halvány rózsa,
Téged köszönt Nagyanyóka!

Szelíd szíved teli jóval,
Elringató meseszóval!
Köszönöm a sok, sok szépet,
Áldjon meg az Isten Téged!

IVÁNYI MÁRIA versei

ÍGY KÖSZÖNTLEK ANYÁM 

Virággal köszöntlek
Édesanyám lelkem.
Neked öntözgettem
Teneked neveltem.

Szeretettől nyílt ki
Minden egyes szála,
Tarka bokrétába
Kötötte a hála.

Sziromeső hullik
Csöndesen peregve,
Puha meleg csókkal,
Dolgos két kezedre.

Bársonyos kehelyben,
Szemem könnye rebben,
Így köszöntlek anyám
Minden szónál szebben.
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Aminek leírásába kezdtem, 1948-ban vagy ‘49-ben történt. Lehetett 
volna előbb is, utóbb is néhány évvel, aki emlékezik az a megmondhatója. 
No de állapodjunk meg, a 48/49-es tanévről van szó.

Akkor 9 éves voltam, harmadikos. Az un. „nagylány" iskolában 
éppen vége volt az első szünetnek, becsengettek. Jót játszottunk, és hom-
lokunkat törölve foglaltunk helyet az ósdi telefirkált, összevésett, repe-
dezett padokban. Mocorgás, halk beszélgetés, leckefelelősök elkésett 
informálódása..."nincs itt a füzetem", „add ide a radíromat", „bemondal-
ak"... és így tovább, ahogy ilyenkor lenni szokott a reggeli órán.

Az óra kezdete előtt tanítónk magához szólított, lezárt borítékot adott 
át, s arra kért vigyem, s adjam a mirhóháti iskolába H.L. tanító úr kezébe. 
Vigyázzak, ne gyűrjem össze, várjam meg a választ, egyik lábam itt, a 
másik meg ott...

Örömömet nem mertem kimutatni, -  nem illik lelkendezni a csa-
vargásért -, de alig vártam, hogy becsukhassam magam mögött az ajtót. 
Aki igazoltan „lógott" már óráról, az tudhatja csak, milyen jó érzés is ez! 
Uzsgyi, futás le a lépcsőn, ki az utcára! Süt a nap, kellemes az idő! Lehet, 
hogy majd sokat kell várni a válaszért, s nem érek vissza, csak amikor már 
indulnak hazafelé. Az úton nyugodtan bámészkodhatok, talán még hang-
yabolyt is találok a gödör oldalán - villan át fantáziadús agyamon, s 
nyugodtan lépkedtem tova.

Akkoriban elég távolinak tűnt az az iskolaépület, ahová mennem 
kellett, most azonban alig élvezhettem szabadságom, máris megérkeztem. 
Máris ott álltam a tanterem ajtaja előtt. Kicsit hallgatóztam előbb. 
Morgás, meg-megújuló jajgatás, sikítgatás hallatszott. Bátorságom egyre 
fogyott, a kopogtatásnak szánt gyenge kaparásomra bentről dübörgő, 
mély bariton hallatszott: „Tessék!" A hatalmas kilincsbe kapaszkodva 
benyitottam. A megszeppenés, egyátalán nem helyes kifejezés az akkori 
állapotomra. Az iratot valahogy átadtam, de arra már nagy hirtelenjében 
nem tudtam megnyugtató választ adni, hogy ki fia vagyok? Erre aztán 
mind az ötven gyerek egyszerre vihogni kezdett. Rajtam! S ezen közben 
csak azt vettem észre, hogy elnéptelenedett a tanterem, mindenki a pad 
alatt volt. Mi történt? A tanító úr pálcája felemelkedett! S a fele-
melkedéskor mindenki a pad alá menekült. S aki valamilyen oknál fogva 
nem figyelt oda, csak magát okolhatta a történtekért. Ezt a fajta személy-
iségformálást mindenesetre a jelen lévők megszokták, szinte ter-
mészetesnek vették. Tudtak gyorsan reagálni, veszély esetén játszi 
köny-nyedséggel tűntek a pad alá. Jó játék volt ez. Férfias. A riadó lefú-
jása után csupán egy-két szerencsétlen viselkedett kicsit másként. A 
„másként gondolkodók", akiket találat ért. Ők sziszegve, feszengve 
tapogatták sajgó testrészüket.

Már az ajtón történő bevánszorgásomkor szemembe ötlött, hogy a 
tanító úr térdén ülve jajveszékel egy korombéli. Hogy melyik térdén, arra 
már nem emlékszem, de ez talán nem oszt, és nem szoroz. Ült peckesen, 
csak egészen minimális helyet foglalva el , nem úgy mint bizonyos utasok 
a vonaton, akiknek egy egész kupé sem elegendő. A jajgatást pillanatny-
ilag nem folytatta az ölbéli fiatalkorú, és e közben jól láttatni engedte a 
tanító úr buggyos térdnadrágját, valamint izmos lábszárain feszülő 
harisnyáit.

Mi hívhatta életre e különös koprodukciót? Nem várok vele sokáig, 
tüstént elmondom. Dolgozatjavítás folyt, s az egyéni bánásmód elve 
érvényesült. Amíg egy-egy fogalmazványt a tanító úr javított, addig a 
szerző az ölben foglalhatott helyet, hogy tanúja lehessen a korrigálásnak. 
Mily szép! Együtt dolgozott nevelő és nevelt. Munkatársi kapcsolat a 
„fordulat évében." Ha valami vitás probléma felütötte a fejét, mindjárt 
konzultáltak, az érdekelt azonnal „kéznél" volt. No de már túlmentünk a 
lehetséges következtetéseken. Valójában nem erről volt szó. Vitának helye 

nem lehetett, viszont annál több jajszó hangzott el egy-egy szerző szá-
jából, szabadon előadva, viszonylag erős átéléssel, bár lehetőleg szo-li-
dan, nem nagy hangerővel. A feljajdulásokat nem a hibák láttán keletkező 
szégyen, vagy a felébredt lelkiismeret belső, de kívül hallható megnyilat-
kozásának kell tulajdonítanunk. Minden előforduló hiba esetén ugyanis, 
- annak súlyozott értéke arányában, - egy-egy jól elhelyezett csípés volt a 
visszacsatolás, melyet a tanító úr bal keze eszközölt - a másik kéz ugyanis 
a penna által elfoglaltatott - az éppen ott gubbasztó szerző testének vala-
mely alkalmas részén. Ilyenkor a meggondolatlanság, figyelmetlenség és 
egyéb - hibát okozó, a szerzőhöz nem illő - tulajdonság megvetésének, 
valamint az őszinte megbánásnak a látszata mutatkozott a mindenkori 
delikvens ábrázatán. A szerzői jajgatásokat - mint említettem - csupán 
szordínóval lehetett megejteni, egyébként azok büntetendő cselekvésnek 
minősültek. A közönség köreiben is - akik ez alatt egyéni feladataikat 
körmölték - be kellett tartani a csendrendeletet. Mindenki várt a sorára, és 
közben, amint lehetett, kihágást igyekezett elkövetni - mozgás, zavargások, 
megjegyzések stb. - úgy, hogy az állami vezető ne vegye ezt észre. 
Amikor a csintalanság zajszintje a megengedett határokon túl jutott, vagy 
valamely egyed életébe be kellett avatkozni, emelkedni kezdett a Nagy 
Vessző... s kezdődött - folytatódott minden előröl és tovább.

Kissé előre ugrottam az eseményekben. Térjünk csak vissza a kine-
vettetésem emlékezetes pillanatához! Rajtam nevetett tehát a tetemes 
gyereksereg. Ebből a helyzetből nem tudtam kivágni magam, segítség 
sehonnan sem érkezett. És ekkor mégis történ valami. (Nem tudom, meg-
figyelték-e, de ez mindig így van!) Máris jelzem, nem győztesként 
kerültem ki az újabb helyzetből. Persze, nem is voltam a mesebeli legk-
isebb fiú, akinek győznie kellett volna, de mindez nem is a mesében 
történt. De azért sokért nem adtam volna, ha sikerül megoldanom a várat-
lan feladatot!

Még mielőtt folytatnám, a teljes igazság kedvéért meg kell jegyez-
nem, hogy az a bizonyos Nagy Vessző nem csak figyelmező eszközként 
fungált, hanem az idők folyamán más funkciók ellátására is alkalmassá 
vált. Fejlesztette az együtt élők megfigyelő képességét, diffe-renciális 
gátlások épülhettek ki általa stb. Az alkalmazkodás magas iskolájáról van 
tehát szó, hiszen a gyerekek bámulatos biztonsággal tudtak különbséget 
tenni a Nagy Vessző mozgása, sebessége, hajlásszöge - és ki tudja, milyen 
egyéb jelek alapján, - hogy pillanatnyilag ütésre, simogatásra, dicséretre, 
vagy felszólításra, esetleg más egyébre lehet-e számítani. No a vesszővel 
egyszeriben a táblához rendelt a tanító úr, jelezvén azt is, hogy krétát 
vegyek a kezembe. Ezt követően a nagyvesszővel megbökött egyik isko-
laköteles felpattant, és hangos hadarással adta tudtomra, mit írjak a 
táblára: „cserépfedőinasnemsze-retiősszeladarázszsongást" Tessék? Még 
alig eszméltem, újabb felszólítás, újabb hangzavar. Lehet, hogy 
segítségnek szánták? Semmit felfogni, leírni (?!) nem tudtam. Ma már 
tudom, el nem feledem, hogy a második mondat így szólt: 
„Abarázdabillegetőnemszállfelasósborszeszgyárkéménynyilására." Azt 
azonnal láttam, hogy itt mily magas színvo-nalon folyik az oktatás, s mi 
- a saját iskolánkban - ehhez képest nem tudtunk semmit. A fejemből 
teljesen kiment a vér, szemem előtt karikák kezdtek játszadozni, erőm, - 
ha volt, - egészen elfogyott, kezemből a kréta kiesett, és... és nem ájultam 
el. Az persze, ha azt állítanám, hogy akkor arra gondoltam, ezt egyszer 
majd leírom, nem lenne igaz. Aztán már csak arra emlékszem, hogy  a 
válasszal nagy sietve visszaérkeztem. Hogy közben sütött-e a nap, volt-e 
a gödöroldalban hangyaboly, vagy találkoztam-e valakivel, azóta sem 
tudom felidézni. 

Teltek, múltak az évek. Később már tudtam, a Tanító Úr nem oly 
félelmetes. Generációkat nevelt tisztességre, becsületre, tanított írni-ol-
vasni, számolni, igaz olykor sajátos módon . Személyét ezért már életében 
is sok érdekes történet lengte körül. (Tanítványai bizonyára nagyon sokat 
tudnának „mesélni"!) Néhányszor láttam idősebb korában is. Számomra 
mindig érdekes, különös embernek tűnt. Sajátos mesebeli egyéniségként 
él bennem ma is. 

Hogy minden ugyanúgy történt-e, vagy képzeletem már átírt sok 
mindent, nem tudom. Minden esetre sokszor eszembe jutott azóta is a 
barázdabillegető meg a sósborszeszgyár és a többiek, meg az akkori gyer-
ekek is... Ha eljön az idő, s a Tanító Úrral újból találkozhatom, elhatároz-
tam, meg fogom tőle kérdezni: Nem szállt-e fel a barázda-billegető a 
sósborszeszgyár kéménynyílására? Talán Ő tudja, hisz onnan fentről 
könnyebb odalátni.

Dr. ENDRŐDI SZABÓ ZOLTÁN

Egy öreg diák visszaemlékezéseiből
(avagy: Felszáll-e a barázdabillegető 

a sósborszeszgyár kéményére?)
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Bűnügyi krónika
Tisztelt Olvasóink!
Időrendi sorrendben az alábbi bűnesetek történtek 

városunkban az utóbbi hónap alatt:
Február 21.-ére virradó éjszaka betörtek a Fürst Sándor 

utcai trafikba, ahonnan mintegy 100.000 Ft. értékű 
dohányárut vittek el. Az elkövetőt elfogták, ellene az 
eljárás folyamatban van.

Ugyanezen az éjszakán egy magánházba is betörtek, 
ahonnan pb gázpalackot tulajdonítottak el. Ennek tettese 
egyenlőre ismeretlen. 

A 21-ről 22-re virradó éjszaka ismét betörtek a 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskolába, ahonnan egy music cen-
tert és egy lemezjátszót vittek el. Mivel a zenetermen kívül 
más helységbe a behatolást meg sem kísérelték, elképzel-
hető, hogy a tettes, vagy tettesek helyismerettel rendelkez-
tek. Az okozott kár mintegy 35.000,-Ft.

Következő éjszaka baromfilopás történt, ez talán azért 
érdemel említést, mert azóta többször is megismétlődött, 
legnagyobb gyakorisággal a Csókási-zug területén, és ez a 
bűncselekmény olyan sűrűn fordul elő a város minden 
területén több ember kárára, hogy szinte folyamatosnak 
tekinthető.

26-án történt bejelentés alapján az „olajosok útja" mel-
letti vikkendházban dolgozó sértett személygépkocsijának 
hátsó rendszámát leszerelték és elvitték, a gépkocsit több 
helyen megkarcolták. Az elkövető ismeretlen. 

26-ról 27-re virradó éjszaka Gárdonyi utca 1/1 ház 
udvaráról 3 kerékpárt tulajdonítottak el. Ugyanezen az 
éjszakán a Rózsa presszó tetején lévő parabola antenna 
jelfogóját is ellopták. Szintén ezen a napon vasúti dolgo-
zók bejelentése szerint a sínek mellől 245 méter kábelt is 
elloptak. Sajnos ez utóbbi bűncselekmény azóta többször 
megismétlődött.

28-án fényes nappal!! a Zsort áruház elől egy lezáratlan 
kerékpárt vittek el. 

Február 28-ról március 1-re virradó éjszakán a Polányi 
Máté u. 7.sz. alatti ház udvaráról a száradni kitett ruhákat 
lopták el. Ugyanezen az éjszakán a hunyai Serfőzdét is 
feltörték egyetlen 1m×1m-es rézlemezért!

Március 2-án a kora esti órákban a Gyuricza-Sörözőben 
garázdálkodás bűntette miatt egy személyt előállítottak, 
ellene az eljárást folyamatba helyezték.

3-án 1.55 kor az állampolgári bejelentésre kiérkező 
rendőrjárőr a Takarékszövetkezet lépcsőjén erősen ittas 
állapotban lévő személyt elfogta, aki a szövetkezet három 
ablaküvegét betörte. Ellene az eljárás folyamatban van.

4-én reggel 7.45-kor a Kossuth utcai óvoda előtt par-
koló személygépkocsi első ablakát betörték, és az első 
ülésen lévő női táskát, a benne lévő személyes okmán-
yokat, és 30.000 forint készpénzt tulajdonítottak el. A 
rongálási kár hozzávetőlegesen 20.000 forint. Ugye kedves 
olvasóink, nehéz elképzelni, hogy ebben az órában szem-
tanú ne lett volna? 

3-ról 4-re virradó éjszaka a Fő út 10 sz. alatt lévő Watt 
Gmk boltjába betörtek, onnan több műszaki cikket tulaj-
donítottak el. A nyomozás folyik.

5-én 13.10-kor sértett állampolgár bejelentette, hogy 
udvaráról 5 db 6 méteres öntözőcsövet loptak el. A rendőri 
intézkedés nyomán sikerült az elkövetőt előállítani, ellene 

az eljárást megindítani. 
13-ról 14-re virradó éjszakán a Hősök útján lévő 

OFOTÉRT üzlet kirakatát betörték, és 7 db. fényképező gépet 
eltulajdonítottak. Az okozott kár a rongálással együtt mint-
egy százezer forint. Az elkövető még ismeretlen.

Az utóbb eltelt időszakban sem maradtak abba a már 
folyamatosnak mondható vikkendház-betörések, a „lefülelt" 
elkövetők, sorozatelkövetők „forgalomból való kivonása" és 
a már közelgő tavasz ellenére sem.

Nem kívánom a leírtakat különösebben kommentálni, 
annyi mégis a „tollamra" kívánkozik, hogy a fenti bűnözési 
hullám hallatán az embernek az az érzése támad, hogy 
rendőreink szinte fuldokolnak a munkában, és mintha az 
állampolgár segítő szándéka kissé alábbhagyott volna! Ne 
feledjük a „struccpolitika" lehet hogy első látásra megnyug-
tatóbbnak tűnik - ne szólj szám, nem fáj fejem - lehet, hogy 
tegnap még csak a szomszédhoz törtek be, holnap talán 
hozzám fognak!

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET

1 ponttal és jó gólaránnyal vezetjük a tabellát!
A kemény edzőmérkőzések szép sikert hoztak. A szezon kezdetén 

mégis kisiklással mutatkozott be a BARÁTSÁG.
Kamut ellen III.9-én végig támadtuk a mérkőzést. Néhány kontra 

mégis elég volt a hazaiaknak a győzelemre. Bizony! Egy védelemre 
beálló csapat ellen különleges harcmodor kidolgozása kívánatos lenne. 
Egyetlen pontra apadt előnyünk, mivel szerencsére a fő vetélytársak 
sem remekeltek. 

III.15-én azonban csorbát köszörült a csapat. A Békéscsabai MÁV 
az első félidőben még egyenrangú ellenfélnek tűnt, de aztán fáradt, s a 
második részben 4 gól sikerült. Így az 5:0-ás győzelemmel ismét 
tekintélyt növelt.

Sok, jó játékosunk van, de még mindig nem csapat! Pedig Czirják, 
és Molnár is kiváló játékos.

Az 5 gólon Czirják, Janis 2, Molnár, Gubucz és Bócsik osztozott.
A következő meccs sem lesz sétagalopp, Elek harcos, kemény, jól 

szervezett együttes.
Az IFI huszáros rohammal kezdett: Kamutot 2:1-re B.csaba ellen 

10:3-ra győztek.
Gyoma FC egy győzelemmel és egy vereséggel indult.

A megyei I. oszt. további mérkőzései:
20. Forduló: III.23. 15 óra Elek - Barátság
21. Forduló: III.29. 15 óra Barátság - Doboz
22. Forduló: IV. 5.  16.30  OMTK Barátság

23. Forduló: IV.12. 16.30  Barátság - Szeghalom
24. Forduló: IV.20. 17 óra Csabacsűd - Barátság
25, Forduló: IV.26. 17 óra Barátság - B.csaba 

Jamina
26. Forduló:  V.  1. 17 óra Gyoma FC - Barátság
27. Forduló:  V.  4. 17 óra Barátság - 

Mezőhegyes
28. Forduló:  V.11. 17 óra Mezőkovácsháza - 

Barátság
29. Forduló:  V.17. 17 óra Barátság - Csorvás
30. Forduló:  V.24. 17 óra Battonya - Barátság
31. Forduló:  V.31. 17 óra Barátság - 

Medgyesegyháza
32. Forduló: VI.  8. 17 óra Füzesgyarmat - 

Barátság
33. Forduló: VI.15. 17 óra Barátság - Nagyszénás

34. Forduló: VI.22. 17 óra Sarkad - Barátság

Látogassátok minél gyakrabban és minél többen a mérkőzéseket. 
Hajrá Barátság!

MÁRTON GÁBOR

SPORT



5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.T/F: 66/386-614,  386-226
VÁLLALKOZUNK ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.
Készítünk és szállítunk betonkeveréket. Osztályozott 
adalékanyagokból szükség esetén vegyszeradagolással, 
melegvíz felhasználással. Laminált bútorlapot méretre vágunk, 
élfóliázunk, értékesítünk több színben.
Négyhónapos fajtatiszta németjuhász kiskutyák eladók.

Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

/Fax (66) 386-896
(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás

Az ablak
teszi
a házat

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1 81/1.
Tel/Fax: 66/386-328

VÁROSUNK1997. április 15

AKCIÓ!
AZ ENDRÕDI  HÁZTARTÁSI BOLTBAN

Endrõdi út 1.

AJÁNLATAINK:

- E 45-ös jó termő kukorica, fémzárolt 180,-Ft/
kg áfával

- Hétízű vegyespálinka 550,- Ft/l
- Gumicsizma kedvezményes áron 1.200,- Ft
- Elektróda, olcsó, jó minőségben. 170,- Ft. + Áfa
- Alma, burgonya, hagyma jó minőségben,
- A kiegyensúlyozott életmódhoz Élet Kristály 

nálunk a legolcsóbb
- Energia szintű, biztos hatású arcápoló

MEGNYÍLT
a KÍNAI BOLT

Hősök tere 7.sz. alatt.
Sok szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!

Kaphatók: női, férfi, és gyermekruházat, 
cipő nagy választékban.

„ÉPFE“ építőipari-szakipari és festő-vállalkozó
BARTA LÁSZLÓ

5502.Gyomaendrőd, Juhász Gy.u.34/1.
Telefon/Fax: 06-66-386-896 (o8.00-16.00)

Rádiótelefon és üzenetrögzítő: 
06-60/481-041

VÁLLAL
G A R A N C I Á V A L :
Szobafestés, mázolás, tapétázás 

melegburkolási munkákat takarítással
Teljes szakipari munkák terveztetését, szervezését, 

lebonyolítását anyagbeszerzéssel.

ÁLTAL NYÚJTOTT EGYEDÜLÁLLÓ 
LEHETŐSÉGEKKEL!

-KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
-DÍJMENTES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, BEÜZE-
MELÉS
-1 + 1 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA
-TERMÉKVISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA

PC SHOP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
 SZAKÜZLET, SZERVÍZ

SZARVAS, Szabadság út 30. T.: (66) 311-422

A



Mint ismeretes városunk március 
9-én időközi polgármester-választás 
eredményeképpen Dr.Dávid Imrét 
választotta a kosság. A választást 
követően március 13-án volt az ünne-
pi Képviselő-testületi ülés. Az ülésen 
részt vettek: Szöllősi Istvánné Földesy 
Zoltán MSZP-s képviselők, a 
meghívot t  vendégek, 
intézményvezetők, a pártok helyi 
képviselői. 

A helyi Választási Bizottság 
vezetője, Hornok Béláné ismertette a 
választás lefolyását és az ered-
ményeket. Ismertette, hogy a válasz-
táson 43.5 %-ban jelentek meg. Ezek 
a négy jelölt közül

Dr. Dávid Imrére    2857 fő 51.%
Czibulka Györgyre 1502 fő 26.8%
Jenei Bálintra         1137 fő 20.5%
Kiszely Istvánra         98 fő   1.7%
adta szavazatát. Így Dr. Dávid 

Imre a város polgármestere. 
Ezt követően a Képviselő-testületnek 

ki kellett mondania, hogy hozzájárul Dr. 
Dávid Imre által betöltött funkciók 
(Endrőd és Vidéke Takarékpénztár 
igazgatóságának elnöke, és a Dél-Pesti 
Mezőgazdasági Rt. igazgatósági tag) 
ellátásához.

Ez után döntött a Képviselő-testület 
a polgármester úr illetményéről, mely-
nek összege

150.000,- forint/hó. Költségtérítés 
külön nem illeti meg.

Végezetül a meghívottak egy álló 
fogadáson, a pohárköszöntő után 
kívántak Dr. Dávid Imre polgármester 
úrnak jó munkát, melyekhez e pár sorral 
én is csatlakozom.

Kívánom, hogy vezetésével a 
városunk fejlődjön, lakossága boldogul-
jon!

Czibulka György

VÁROSUNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta. * Kiadja: A KDNP Gyomaendrődi Szervezete * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 
Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császárné Gyuricza Éva, Cs. Szabó István, Hornokné Németh Eszter, Iványi 
Mária, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton Gábor, Ungvölgyi János * Felelős Kiadó: Vaszkó András elnök * MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BÉ/1995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1 * Interneten: 

http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ * E-mail: ivanyi@moha.szikszi.hu
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Kedves Szülők!

Lassan közeledik az 
első osztályosok 
beíratása. Az iskolák a 
módszereiket ismer-
tették az óvodai szülői 
értekezleteken. Voltak 
az iskolában nyílt napok, bemutató 
foglalkozások. Minden tanító a maga válasz-
tott módszerét tartja a legjobbnak, legered-
ményesebbnek és szeretné a szülőket ennek 
helyességéről meggyőzni.

- Gondolom, a szülők már mérlegelték és 
el is döntötték melyik iskolába íratják gyerme-
keiket. Hiszen a döntés joga egyedül a szülőké.

A katolikus iskola is bemutatkozott, hogy 
mit kíván nyújtani a leendő első osztályosok-
nak. Most ismét fel szeretnénk hívni a szülők 
figyelmét, hogy egy igen gazdag, szép mód-
szert, egy szép, új, jól felszerelt iskolát, idegen 
nyelvet, számítógépes programot és számos 
játékos, szórakoztató, szabadidős tevéke-
nységet kínálunk.

Felajánljuk a keresztény értékeken alapuló 
tanítást, ami segít eligazodni az érzéketlen, 
eldurvult, rágalmazásokat sem nélkülöző 
világban. Ami segít a másik ember, a másság 
elfogadásában, megértésében. Meg kell tanul-
ni a mai fiatalságnak helyesen szeretni és tol-
eránsan viselkedni.

Mi nem járjuk le a szülőket és nem is kri-
tizáljuk a testvér iskolákat - csupán felajánljuk 
a választás lehetőségét.

A választás, a döntés joga - ismétlem - a 
kedves szülőké!

Hallgasson az eszére - és döntsön a szíve 
szerint. Gondolja meg, mikor tesz jót a gyer-
mekének.

Szeretettel várjuk a beiratkozás napján: 
április 7-8-9-én reggel 8 órától 17 óráig.

Kiss Pálné
igazgató

Iskoláink
koszorúznak 

március 15-én

A Szent Gellért 
Katolikus Általános 
Iskola képviselői

és a

Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola tanárai, diákjai


