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H Ú S V É T V Á R T Á N 

Zöldülget április, itt-ott már virággal 
szembesül a küzdős magyari világgal, 
melyben csupán annak jut holnapba-látás, 
akinek lelkében a Golgota-járás 
·ősi öröksége. Muhival, Moháccsal 
múltjával is jussos a feltámadásban. 

Ki viseli sorsát, s a jelent úgy éli , 
megszolgálja jogát holnapot remélni, 
nem keddről-sze rdára fordul divat-széllel, 
lsten-h itben sorsos embertestvérével, 
véleményét nem, mint más az ingét váltja, 
ha botlana képes a mea kulpára. 

Zöldülget ápril is, itt-ott már virággal... 
Krisztus Urunk hitben, áldott keresztfáddal 
járjuk golgotánkat, megújulva benne, 
megcsúfolva néha, olykor összeesve, 
de a herodesek ideje lejár majd -
hisszük s a tövisek virágba fakadnak! 

Moshatják mancsukat jelen - pilátusok, 
magukra mérik ki érdemelt sorsukat: 
Álmuk - Európa s az sem fészek annak, 
ki embernek gyatra és hitvány magyarnak, 
csak munka, tisztesség, igaz nép-barátság 
belépőjegy hozzá. Sok oly tulajdonság, 
mely a hitből fakad és visszhangzik másban, 
ki vélünk újul meg a feltámadásban! 

1998. április 

' 9 8 ! 

Légyen áldott ez a húsvét s hozzon békét, 
ki-ki talál ja meg lelkiüdvösségét 
hitében s a reményt: Jobb sorsot reméljünk, 
Golgotát járt Krisztus feltámadott értünk! 

Zöldülget április, itt-ott már virággal, 
Isten óvjon Testvér s áldjon boldogsággal, 
megváltás kegyelme töltse é;etedet, 
virrasszon ránk áldott húsvét-ünnepeket! 

TÍMÁR MÁTÉ 

.ll éfiúsvétünnepe 

alkalmából kíván;uk, 

hogy a 

~e/támadott ~risztus 

llrömerés dicsősége . 

töltse be 

Xedves Olvasóink 

otthonát, csalad;át. 

Városunk 

Szerkeszt ős ég e 
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Amint azt márciusi számunkban 
ígértük a kedves olvasóknak, meg
kerestük kérdése inkkel Domokos 
László urat, a FIDESZ Magyar 
Polgári Pá11 megyei elnökét, akinek 
jelö lését az MDF és a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség is 
támogatja. 

KITÖRHETÜNK A 
SZEGÉNYSÉGBŐL 

környezet fogadóképessé tétele a 
cél, mindenekelőtt a megközelít
hetőség, mert e nélkül minden célk
itűzés csak álmodozás. 

lnteriú Domokos Lászlóval, az 5. sz. választókörzet 
országgyü!ési képviselő ;előltiével 

Önt támogatja a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség is, 
milyen szerepe van programjában a 
keresztény eszmének, az egyházak
nak? - Fényképes szórólapján szerepel 

ez a mondat: "Fiatal családapaként 
naponta szembesülök közös prob
lémáinkkal..." Konkrétan mire gon
dol? 

- A gyereket vállaló családok 
kényszerű elszegényedésére, gya
korlatilag a Bokros-csomag óta. 
Am ióta a családpolitikai támo
gatórendszer úgy alakult, hogy 
megszünt az alanyi jogon járó 
GYES, és családi pótlék. A családok 
helyzetét keseríti az is, hogy az 
oktatásban egyre nagyobb mérték
ben függ a megszerezhető tudás 
minősége az anyagi helyzettől és a 
lakóhelytő l is. A gyereket vállalók 
elszegényedése mellett az á lta lános 
elszegényedést is tapaszta lom nap
mint nap. Amögött. hogy a nagy többség szegényebb, mint koráb
ban, hogy egyre nehezebben viselik az egyébként is magas inflá
c iót megha ladó közüzemi clíjemelkedéseket, a most l eköszönő 

kormányzat aktív döntése húzódik. A privatizáció, és a szolgál
tatók számára garantált 8%-os nyereség hajtja az árakat. 

- A megyénkben is ez a helyzet? 
- Sőt ! Békés megye elmaradottsága fokozódott az elmúlt cik-

lusban, egyre nagyobb a leszakadás a fej lett régióktól. Ez bizony 
a megyét képviselő politikusok eredm ényességét tekintve -
hangsúlyozom. nem a szereplések, felszólalások, intézkedések 
számát. hanem az eredményt tekintve - kudarc. Pedig van e llen
példa is, hegy hasonló adottságokkal rendelkező Nyírség például 
ütemesen fej lődött ez idő alatt. Szerintem rettenetes probléma a 
leszakaclásban, a lemaradásban az, hogy beszűkül á ltala az 
emberek perspektívája, a távlatok, a jövőkép. A folyamat azonban 
nem visszafordíthatatlan, lehet tágítani a perspektívát, ez adott 
nekem motivációt. hogy közgazdászként ismét aktívan fogla lkoz
zak a politikával. 

- Ön szerint mi a legfontosabb fe ladata az egyéni 
képvise lőnek , s hogyan képviselné Gyomaendrőd érdekeit? 

- Szerintem a képvise lőnek koordinálni, kezdeményezni és 
ösztönözni kell az egyes települések. és az egész térség fejlődését. 

Nem a települések helyett kell természetesen gondolkodnia, de 
mindenképpen információval kell ellátni a településeket, hogy 
úgy mondjam, ki kell tágítani a perspektívát előttük, a politikus 
feladata szerintem az érdekek konszenzusának megteremtése. 
Gyomaendrődön is azt kell cé lul kitűzni , hogy a népességmeg
tartó erő megmaradjon. Alapvetően ez, szerintem, a gazdasági 
fej lődésen múlik, s anélkU I, hogy most túlságosan elmerülnék a 
közgazdaságtanban, jelzem, hogy a lemaradó térségek felzárkóz
tatásában - egy növekvő gazdaság mellett - az állam szerepe a leg
nagyobb. Az infrastruktúra - ivóvíz, szennyvíz, hulladékkezelés -
fej lesztése, ezzel összefü ggésben a környezeti állapot megőrzése, 

a Gyomaendrődön is kiváló adottságokat j e lentő természeti 

- Miként a Fidesz, én is az általános 
erkölcsi állapotok javításában 
látom legnagyobb szerepét az egy
házaknak. Ehhez szorosan kap
csolódik az oktatásban betöltött 
szerepe. A bevezetés előtt álló 
Nemzeti Alaptanterv, meglátásom 
szerint, egy nevelés nélküli oktatás
ban gondolkodik, ami nem elfogad
ható, és amellett, hogy a nevelés 
hangsúlyos megjelenítését deklarál
ja, a Fidesz meg is kívánja duplázni 
a következő négy évben az oktatás
ra fordított pénzt. Az állam és az 
egyház . viszonylatában szakítani 
kell a mostani kormányzat "oszd 
meg és uralkodj" politikájával , az 
összes fél részvételével kell teljes 

körű megállapodásra törekedni. 
- Visszatérve Gyomaendrődre, miként látja a tagadhatatlanul 

létező Gyoma és Endrőd konfliktust? 
- Erről az a véleményem, hogy legalább "kifelé" túl kel l lépni 

ezen. Miként a családi problémákat, a két településrész konflik
tusát is belül, és lehetőleg demokratikusan kell megoldani, kifelé, 
a haszon reményében pedig egységesen kell fellépni . Azt ugyanis 
tudomásul kell venni, hogy egy nagyobb település vonzóbb - gaz
dasági, befektetői szemszögbő l , - mint két kicsi. Az értékeket ke ll 
fe lmutatni, mint például az endrődi cipőipart, a gyomai nyomdát, 
a Körös-holtágakat, a termálvizet hangsúlyozni. És merni kell egy 
kicsit nagyobb léptékben gondolkodni, a célokat évekre előre 
meghatározni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, - bár 
relatív szűkü lés tapasztalható - hogy a mezőgazdaság ebben a 
térségben meghatározó. Nem is szabad lemondani a magyar 
mezőgazdaságról , hiszen kiváló szakmakultúrával, nagy hoz
záértéssel és kitűnő adottságokkal rendelkezik ezen a téren az 
ország, az Alföld és Békés megye is. A családi gazdaságok mel
lett nagy szerep vár a tulajdonosok önkéntes szövetkezéseire a 
mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének növelésében, ami 
jelentheti a feldolgozóipar ütemes fejlődését is. 

Végül mindahhoz, amit elmondottam szükséges valamiféle 
lámpást mutatni, perspektívát ajánlani, amihez mindenki csat
lakozhat saját terveivel, perspektiv ikus cé ljaival. Szervező 
közgazdászként van gyakorlatom ilyen programok összeál
lításában, a végrehajtáshoz szükséges csoport létrehozásában, s 
biztos vagyok benne, hogy a politikában is érvényes és alkal
mazhatók tapasztalataim, a tudásom. 

- Köszönöm a beszélgetést, és a Magyar Kereszténydemok
rata Szövetség Gyomaendrődi Szervezete nevében kívánok 
Önnek eredményes munkát és a májusi parlamenti választásokon 
győzelmet. 

Császárné Gyuricza Éva 
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* HIREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 
Virágkertészetü n kbe 

keresünk 

2 női munkatársat. napi 
6 órás fog lalkozatással. 
aki megbízható. és ve
zető i jogosítvánnyal is 
rendelkezik. 

A Szen t Gellért Katolikus 
Iskola hírei 

A katolikus iskolák országos 
mesemondó versenyén 
Roncsek Nára, 3. b oszt. tan
uló 2. he lyezést ért el. 
A gyomaendrőd i könyvtárban 
megrendezett Petőfi szavaló
versenyen Kruchió Éva III „ 
Roncsek Nóra II. helyezett 
lett. Csúvár Alex a zsűri 

különdíját kapta. 

Ké rem. hogy akinek 
képes levelezőlapja vagy 
nélkülözhető fényképe 
van Endrődről. juttassa el 
a Helytörténeti Gyűjte

ménybe ajándékba, vagy 
másolás céljából. 

A KÖZÖSSEGI HÁZ 
ÁPRILISI PROGRAMJA 

április S-én 19 órától: A Független Kisgazdapárt választási 
gyűlése - vendég: Mészáros László kéviselö
jelölt 

Cím: Érdeklődn i lehet sze
mélyesen: 
Semmelweis u. 5-bcn. 
vagy telefonon: 

Hornok.né Németh Eszter 
5502 Gyomaendrőd. 

Szélmalom u.22. 

április l 0-én 20 órától: Rock-Húsvét, fiataloknak. 
Belépő: 150 Ft 

április 17-én 9-15 óráig: műanyag áruk vására 
{66) 386-741 számon. T: 66- 284-469. 

FELVÉTELT HIRDET az EÖTVÖS JÓZSEF 
GIMNÁZIUM és IPARI SZAK.KÉPZŐ ISKOLA 

(Dévaványa, Széchenyi u.8. (Tel: 66-484-243) az 1998/99-es 
ranévre a 4 éves (2+2-es) szakképzés kerecében a NŐJRUl-IA 
KÉSZfTő szakmám. 

Felvételi vizsg;íc nem carc. A szakmára jelenckezect rnnulók 
részére - a szakképzés re ljes időszak;íra - az iskola ingyenesen 
biztosít szakmai cankönyvekec, a ranmííhely ingyenesen készíti 
el a 8. oszt<ilyos ballagási ruh;ít, a fe hé r bltízt és a sörét szokny;lt. 

Az iskola szerecerrel v;lrja a 8. osztályos. vagy korábban 
végzect leányok jelentkezését. cov<ibb<í a gazdasszonyképzóben 
vagy m;ís szakiskolfüan végzete le<lnyokac is a nőiruha-készítő 

szakra. Ez ucóbbiaknak l ehe tőséget biztosít az iskola, hogy a 10. 
osznílyba felvéte lt nyerve rnnulmilnyaikac fo lyarhassák. 
Részükre is ingyenesen biztosítja a szakmai rnnkönyveker. 

A néíiruha-készítő szakképzésben va ló részvétel ne m 
minősül 1mísodszaknak. így a szakképzésre jelenrkezerr tanuló 
ucán 20 éves korig a Társadalombizcosítási Igazgatóság folyósítja 
a családi pótlékot. 

A gyakorlati oktat<ís korszer(f gépekkel felszerelt ranm(fhely
ben fo lyik. A szakképzés keretén beli'il a ranulók a méretes női 

és gyermekruha-készítés mellen cermék-el6állícással is 
fogh1lkoznak. melyet az iskola "boltj;íban" a lakoss;íg részére 
ércékesícenek. 

Az iskola szeretetre ! várja az érdeklődó'kec személyesen, 
vagy ínísban a fent megadotr címen. 

f\ középiskola, s így Dévavfoya autóbusszal és vonatral is jól 
megközelíthet6. 

KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYT 
Hatvanezer forintol adományozott helytörténeti célokra Dr. 

Sztanyik B. László endrőd i szü l etésű sugárbiológus az endrődi 
Honismereti Egyesületnek. Az egyesület a pénzt a település 
tö1ténetének, irodalmának, nyelvjárásának kutatására és közre
adására fordítja. 

Köszönjük a segítséget kedves László, amely amellett, hogy 
anyagilag is igen fontos a számunkra, az á!talunk végzett munka 
szükségességének az elismerését is jelenti. Es ez ad erőt nekünk a 
munka folytatásához. 

Tisztelettel és köszönettel: 
Homokné Németh Eszter 

PÁLYÁZAT I FELHÍVÁS ISKOLATATAROZÁSI 
MUNKÁLATOKRA 

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon pályáza
tot ír ki a Gyomaendrőd, Népl iget u.2. sz. alatti épületének külső 
tatarozási munkáira. 
Az e lvégzendő munkálatokkal kapcsolatban érdeklődni , és aján
latot tenni az intézmény vezetőjénél lehet 1998. április 25-ig. 

BARÁTI TALALKOZÓRA KÉSZÜL AZ 
ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE 

Május 15-1 6-án az "Endrődi Rózsahegyi napok"-ra hívjuk haza minden 
elszármazott és itt é lő barátunkat. 

Programunk: 
15-én: 
----;Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában dé lelőtt "rendhagyó tanítási 

órák" lesznek. A meghívott előadók témái : 
- régi dokumentumok szülőhc lyünkről. 

- versformák. és az idegen nyelvbő l való fordítás érdekességei. 
- mesemotívumok. 
- a fel sőoktatás bemutatása, 
A gyerekek saját érdek lődésüknek megfele l ően vesznek részt az előadá
sokon. 
Délután kerül sor a "nagy meccsre". ahol szell ők. diákok. tanárok 
mérkőznek. 

16-án: 
--1-0.30 órakor a ligeti (Rózsahegyi) iskola éttermében kezdődik a Baráti 

Kör találkozója! 
- Melyet a felnőll kórus müsora. és szavalatok tcszmek ünnepélyc~sé. A 
találkozónk egyik színfoltja lesz az endrődi születésű UGRI N PETER 
festményeinek bemutatása. 
- A talalkozó helyt ad az éves rendes közgyű lés megtartására. melyen 

- 1itkári beszámolóra. 
- az új . módisított alapszabály ismertetésére és jóváhagyására 

kerül sor. 
ezt követik a baráti beszélgetések és az ebéd. Sokak kívánságára igazi. 
endrőd i birkapörkölllel várjuk kedves barátainkat. 
Itt em lítjük meg, hogy aki ebédelni kíván, már jelentkezhet a 
szervező bizottság tagjainál telefonon, vagy írásban az alábbi 
címeken. Jelentkezési határidő: május 1. Igény esetén szállásról is 
gondoskodunk: 

Császárné Gyuricza Éva. Damjanich u. 15. T: 386-323. 
1-lornokné Németh Eszter. Szélmalom u.22. T. 284-469 
Fülöp Imréné. Szabadság u.4/2. T: 284-435. 
Ladányi Gáborné. Endrődi u.2 1. T: 285-329 

Ebéd után 16.30 óráig "szabad foglalkozás" majd a Népházban (Blaha 
Lujza u.21.) az iskolások másfélórás müsorral kedveskednek. Ezt 
követően folytatódhatnak a baráti beszélgetések "kivilágos kivirradtig". 

Kérjiik mindazokat, akiknek Ugrin Péter fes tménye van. s:iveskedjen 
kölcsönadni bemutatásra. a magán és közgyzljteményben lévő képeket egyiill 
s:eretnénk láttatni. A Munkácsi Mihály nní:eum igazgatója a Baráti Kör 
rendelke:ésre bocsátja a 1111Íze11m birtokában lévő Ugrin képeket. 

Hívjuk, várjuk minden barátunkat. 
a Baráti Kör vezetősége 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy églcij felől! 
Anyanyelved billyogként jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áldjonl Te légy végső álmunk, 
s ivadékamkba szebb Jövői 

Tíméir Málé 

Fehérvári Ferenc 
(Endrőd 1922 - Budapest 1988.) 

Jobbról Fellén·ári Ferenc (/ 98i. a11g11s=111s 21.) 

Apja, id. Fehérvári Ferenc tanító, a Trianoni béke rémétől 

megriadva menekült Endrődre . Itt barátokra, munkára, 
szeretetre talált. Kocsorhegyen adta át tudását, szíve 
melegségét a község legszegényebb gyermeke inek. Itt 
ismerték meg az emberek a sokoldalú képességgel megál
dott fiatal neve lőt, aki a kántori teendőkben is tájékozott 
volt, de az iskolahagyott fiatalokkal is sikeresen foglalko
zott. Leventeoktatói tevékenysége is említésre, és követésre 
méltó volt. Az akkori elemi iskolai igazgató lányát, Bencze 
Margitot vette fe leségül. Az elsőszülött az apja nevét 
örökölte, belőle lett az országos hírű fotóművész. 

1922-ben Endrődön született. Elemi és polgári iskolai 
tanulmányait szülőfalujában végezte. A tehetséges, ügyes 
fiú Jászbe rénybe került az állami tanítóképzőbe. Már akkor 
egész életre való vonzalom ébredt benne a fotózás iránt. A 
harmincas évek első felében Endrődön a fotózás még luxus
m1k számított. Ó Szabó Ernő barátjával, a nagy múltú 
Szélmalom szomszédságában, sajátkezűleg hivta e lő és dol
gozta ki a filmeket. Olyan mennyiségben, hogy akár az 
egész falut körül lehetett volna ke ríteni képeivel. 

Köszönjük, hogy - valószínű tudati megérzésből e redve 
- mindent megörökítettél félszázaddal előbbi Endrődről, 
amire ma is büszkék lehetünk, mert e;::eknek a dolgoknak 

túl11yomó része már csak az öregek halványuló 
emlékezetl'>ben élne; a felrobbantott első vashid, az 
összedőlt szélmalom, a három gőzmalom, a helyi áramfej
lesztő, az e lbontott tanyai iskolák, a pusztulásra jutott, 
gyönyörű Erzsébet-liget, a területünket beágazó tíz holtág 
növény- és á llatv ilága, a már alig lelhető nádfedeles házak, 
a lassan feledésbe menő népviseletek, népszokások a régi 
falusi élet bi7.onyítéka i, a kenderrel végzett munkától a 
pásztorkodáson át a temető ig . És nem hiszem, hogy volt 
még a környékünkön olyan neves "sztár", mint P. E. kisasz
szony, akiről annyi szép fénykép készült. 

A képesítő után egy évet a dunántúli mesés szépségű 
Szőc-ön tanított. Aztán a háboru poklát megíárva vissza
húzta Endrőd, az akkor még "poros szülőfalu". llt bontako
zott ki, kora ifíúságától ke?.dve, sok kiváló tulajdonsága. A 
jégsport (korcsolya, hoki) meghonosítása. Mindenki 
utánozni, utolérni akarta. Egy alkalommal még hokiztunk 
is Gyomával, Jakóékkal. De remek úszó is volt, és próbálko
zott az evezős sport meghonosításával is. 

Fogságából megtérve ugyanabban az iskolában kezdett 
tanítani, ahol édesapja is: Kocsorhegyen. Ma is szemem 
előtt van az a sok mesefigura, amikkel a tanterem falait, 
igaz művészettel, tele festette. 

Aztán, a nagy szenvedélye, a fo tó elcsábította közülünk, 
oda, ahol képességeit korlátlanul kibontakoztathatta. A 
Magyar Távirat Iroda fotósa lett. De távol sodorva is hí'l 
maradt szülőfalujához. Minden kínálkozó alkalmat megra
gadott, hogy újra köztünk lehessen. Az egyre gyorsuló élet 
minden lényeges mozzanata gépe lencséjére került, volt az 
akár ipari, mezőgazdasági, vagy kulturális vonatkozású. 

Büszkén álltunk meg az o rszágos, vagy megyei sajtó 
olvasása közben, hogy gyönyörködjünk az általa készített 
fotókban. Nem múlt el itthon komolyabb ünnep, társadal
mi esemény, amelyen nem vett részt. 

Kiállításai közkedveltek, látogatottak voltak. igy jutott 
el az MTI osztályvezetői megbízásáig. Csendes, szerény 
ember vol t. Két fiúgyermek édesapja, kinek politikai és 
erkölcsi felfogását tanúsítja, hogy mindketten, még édesap
ja életében, disszidáltak. Később egy kislánya született, akit 
ma már édesanyja nevel. 

Váratlan és aránylag fiatalon bekövetkezett halála 1988-
ban történt. A Fa rkasréti temetőben, a ravatalozó szom
szédságába n, alig százméternyire Rózsahegyi Kálmán 
sírhelyétől, került örök nyugalomra. Régi, itthoni barátai 
közül tucatnyian vettii nk részt vég tiszteletén. Az 
endrődiek nevében én kös7öntem el Tőle. Koporsójára a 
szülőföldbö l vett körösi homokkal hintett vékony réteg ren
deltetését a következő szavakkal summáztam: 

"Hí'lséges voltál szi.i l őhelyedhez, Endrődhöz. 
Örömének, bánatának részese voltál. Képességed elvitt 
közülünk. Nálunk lenne méltó pihenöhelyed. Ringasson a 
főváros földje olyan szelíden és lágyan, mint valamikor, 
fiatalságod idején, a Körös hullámai tették! Hogy a fiatalság 
emléke örökre Veled maradjon, a hazai föld ből hoztunk 
könny ű takarót, s hiszem, holtan is érzed a endrődi föld 
illatát, me legét. .. " 

Felesége, férje akaratát teljesítve, legsikeresebb munkáit, 
és legkedvesebbfotós eszközei t a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolának adományozta. 

Megőriaük munkáid, s emléked ! 
MÁRTON GÁBOR 
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ÁPRILISI MISEREND 

End rőd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fé l 8-kor. 

Nagyböj tben péntekenként este 6-kor, vasárnaponként 
fél 6-kor keresztút. 

Szent Gellért Iskola kápolnája: ápri lis 26-án, vasárnap fél 12-
kor. (Húsvétkor nincs mise!) 

Öregsző lő Szt. Imre: április 5-én. 2 óra, Nagylapos: április 19-
én, 2 óra 

Hunya 
Vasárnapokon: dé lelőtt 10-kor. 
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor, 

valamint elsöpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti 
mise elöesti mise, így érvényes vasárnapra. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor. 

A NAGYHírr UEND.JE 
Endrőd Hun a G oma 

8 10 10 óra 
18 16 18 óra 
15 17 18 óra 
18 15 17 óra 
10 8 10 óra 
10 8 10 óra 

Sl-liRcl-IAdAS 
„ ••....•. „. 1 

A holland SHIRCHADASJ ének és zenekar immár 14. alkalommal 
szerepel Magyarországon. A Magyarország szerte is nagy népszerüségnek 
örvendő gospel zenét játszó együttes számos koncen, TV- és rádiófelvétel 
után ismét elkezdi tuméját ápril is 25-én. 

Több mint 60 fiatal találkozik a magyar közönséggel kü lönböző kon
ceneken. ezúttal nemcsak Magyarországon. hanem első ízben Erdélyben is! 

A Shirchadasj amerikai és európai szárma7..ású gospel zenét játszik. A 
gospel zene - mely jelentése "örömhír zene" - mindig hordoz magában egy 
üzenetet. Az örömhír egyik legfontosabb üzenete az. hogy Isten szeretete, 
segítsége által szeretni lehet embertársainkat is. Ezért kapta az új koncert
program a "Use me" ("Használj engem") címet. 

Az endrődi templomban immár másodszor láthatjuk. hallhatjuk öket. 
Időpon t: május 2. szombat 18 óra. 

Jegyek kaphatók április 20-tól. 

ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI 

április 5. vasárnap: 
április 9. csütörtök: 
április 10. péntek: 
április 11. szombat: 
á p r ilis 12. vasá rnap: 
á p r ilis 13. hétfő: 
április 23 . csütörtök: 
április 24. péntek: 
ápril is 25. szombat: 
április 29. szerda: 

Virágvasárnap 
Nagycsütörtök 
Nagypéntek 
Nagyszombat 
H úsvétvasá rna p 
Húsvéthétfő 

Szent Adalbert püspök és vé1tanú 
Szent György vértanú 
Szent Márk 
Sienai Szent Katalin 

,,, 'l(greszteá efőtt hoáo[unf(_ 'Urunfv 

szent feftámaáásoáért 

magaszta[unf(_ és áicsérünRi 

íme, a fy,resztfa áfta[ 

fött az üávösseg a.z egesz vifdgra. 

'l@nyörüf;ön raftunf( az Isten, 

és á[áfon mer; minfy,t: 

ragyogtassa fe[ arcát, 

és fe91Jen ir9a[mas! 

HÚSVÉTI SZEKVENCIA 

A Húsvét Bárányt keresztények dicséive áldják! 
Krisztus ártatlan Bárány: 
vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. 
Benne élet és halál csodás nagy párharca száll: 
élet Ura a sírból felkél, és győztesen é l. 
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! 
„Az élő krisztusnak sírját, feltámadt urunk nagy diadalmát, 
angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. 
Feltámadt Krisztus, reményetek? Galileába megy előttetek." 
Krisztus a halálból valóban feltámad, tudjuk. 
Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! 

Kolozsvári Tamás: 
Feltámadás (1427) 
Keresztény Múzeum, 
Esztergom 
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HUNYAI llRÓNlllA 
Általános Művelődési Központ (ÁMK) hírei 

Több héten át e lőadás sorozat volt a helyi Művelődési 

Házban; önkormányzatiság, képviselöség, demokrácia cimmel. 
Az előadásokon a környező települések polgármesterei, 

képviselői és a téma iránt érdeklődők vettek részt. Az ötletet egy 
pályázati lehetőség adta, melynek segítségével 270.000.-Ft-ot 
nyert az Általános Művelődés i Központ. Célja. hogy a 
kistelepüléseken élő fiatalok társadalmi integrációját e lősegitsük , 

hogy bevonjuk őket a saját életüket meghatározó döntések 
előkészítésébe, és megvalósításába. 

Így e lőször csak a fiatalokra gondoltunk, de mivel valójában 
mindenkinek hasznára válhat, ha bizonyos fogalmakkal 
tisztában van, ezért a résztvevők körét kibőv itettük . 

Az, hogy milyen egy településen élők hangulata, életmódja, 
befolyásolja az anyagiakon kívül az ott é lők hozzáállása ahhoz, 
hogy ott akar élni és nem mindegy milyen körülmények között. 
Ám ehhez az kell, hogy kialakítsuk az emberekben azt az igényt, 
hogy akarjon az őket érintő kérdésekről beszélni, azokat megvi
tatni , és javaslatokat tenni, természetesen úgy, hogy tisztában 
legyen azzal. mit is jelentenek azok a fogalmak: demokrácia, 
önkormányzatiság , képvise lőség, hogy milyen joguk és 
kötelezettségeik vannak ahhoz, hogy egy tartalmasabb életet 
éljenek. 

A jelen fiatalok majdan képviselők lehetnek. Célunk az 
ismeretnyújtáson kívül, hogy megtanuljunk vitatkozni, érvelni. 

.. 

Am vitatkozni csak az tud, akinek ismeretei vannak a jogairól, 
kötelességeiről. 

Európa felé igyekszünk, éppen ezért közügyekben jártas. 
felelősségteljes. agilis, aktív, közösségért dolgozó emberekre 
van szükség, akik felül tudnak emelkedni a kicsinyes egyéni 
érdekeken. 

Az előadás sorozat úgy épült fel, hogy ismereteket nyújtson 
az országgyűlés munkájáról, a helyi képviselők munkájáig. 
Szöllősi Istvánné az országgyűlés. a kormány, a köztársasági 
elnök, a képviselők munkájáról. fe ladatairól beszélt, Dr. Pataki 
István a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője a megyei 
közigazgatásról, annak felépítéséről, fe ladatairól tartott előadást. 

Minden előadás után kérdéseket lehetett fe ltenni az előadók
nak. A közönség élt is ennek a lehetőséggel. Legtöbbször nem 
is előadásnak, hanem közvetlen fórumnak voltak részesei. 

Úgy vélem, sikeres előadás sorozat volt, és az embereknek 
nagy szükségük van arra, hogy ne csak a médiákon keresztül 
szerezzenek sokszor félreérthető információkat. hanem 
közvetlenül olyan emberektől, akik a gyakorlatban részesei az 
önkormányzatiságnak és képviselöségnek. A demokráciát még 
sokáig tanulnunk kell. 

Petényi Szilárdné 
AMK. igazgató 

Hunya Község Önkorm ányzatának 
Képviselő-testülete 1998. március 12-én 
tartotta soros ülését. A legfontosabb 
napirend az 1998-as költségvetés elfo
gadása volt. 

Onl<ormányzati melyre természetesen az idén is 
pá lyázunk. - pénzeszközöket nyernünk. 

Ennek értelmében a Képviselő

testü let a költségvetés i rende letet 
55.098.000 forint bevéte llel és kiadással 
fogadta el. Az önkormányzat for
ráshiánya ez évben 8.786.000 ezer forint. 
Tehát sú lyos pénzügyi nehézségekke l 
kell a jelen gazdasági évben is számolni. 
A helyzetet tovább rontja, az enyhülni 
egyáltalán nem akaró belvízhelyzet. 

A telepü lésen jelenleg is 1. fokú 
belvízvédelmi készültség van el rendel ve, 

hírek 
ami azt jelenti, hogy több ponton müköd
nek a szivattyúk, illetve új ból szükség 
volt egy nagy teljesítményü szivattyú 
beállítására. Az edd ig felmerült költ
ségek az idén már mintegy 220.000 
forintot tesznek k i, de ezek jelentősen 
nőni fognak. 

Fo lytatni kell a tavalyi évben 
megkezdett csapadékvíz-elvezető csator
na építését. Ez is je l entős anyagi áldoza
tokat követel még akkor is, ha sikerü l 
ehhez a Területfejlesztés i Alapból , -

A bevételi források bővítésére. a helyi 
i parűzési adó bevezetésén túl, a testület 
döntést hozott a Jókai utcai üres terület 
megosztás utáni értékesítéséről. 

Mivel a bevételi források máshonnan 
nem növelhetők, az Önkormányzat az 
idén is indul az "önhibáján kívül 
hátrányos helyzetben l évők" pályázatán , 
bízva abban, hogy az így szerezhető álla
mi támogatást megkapja, s ez átsegíti a 
nehéz pénzügy i gondokon. 

Soczóné Fa rkasinszki Ildikó 
jegyző 

Újabb értékes tűzoltó felsze
relést kap ápri lis 16-án 
Németországból, Katona Sándor 
közreműködésével az Endrődi 
Tűzoltóság! 

A szerelvény 30 méteres létrá
val van felsze relve, s a maga 
nemében egyedülálló lesz a 
megyében. A kialakulni látszó 
kedvezőtlen helyzetben vajon 
fogadja-e a város vezetése? 
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„ Tulajdonképpen azt hihetné az embe1; 
hogy a múlt lecseng. De nem, 
eltlinik. aztán visszaté1; 
a földet megkerülve visszatér. 
akár az évszakok. melyek 
hol maggá tömörülnek, hol kinőnek. 

pontatlan 1ítiain a téridőnek. .. " 
(NEAlfES NAGY ÁGNES) 

ISKOLÁK 

ENDRŐD 
Róm. kat. egyházi polgári fiú és leányiskola. 
Alapítva: 1924. 
Tanulók lélekszáma: 180. 
Róm. kat. elemi népiskola. 
Községi alsó fokú iparos tanonciskola. 
Alapítva: 1893. 
Tanulók lélekszáma: 56. 
Mezőgazdaság i népiskola. 
Községi elemi népiskola. 
Tanulók lélekszáma: 120. 

GYOMA 
Állami polgári fiú és leányiskola. 
Alapítva: 1920. 

Lemásolta oz őszi kezdési o 
Barátság. Akkor S gólos 
győzelem itthon Tótkomlós 
ellen, majd döntetlen 
Kisújszálláson. 
Most, 3 gólos győzelem 
itthon Mélykút ellen és dön
tetlen Tótkomlóson. 
Eddig nem mutatkozott 
javulás o csapol teljesít
ményében. (vagy oz ellen
felek javultak fel o téli 
szünetben?) Csalódást 

hozott o vidéki mérkőzés, különösen, ha azt nézzük, hogy o 
Barátság o tabellán második, Tótkomlós pedig utolsó előtti 
volt.Csúfos szezoneleji teljesítmény! Bácsik mentette! meg az 1 
pontot. Persze, azért még mindig az egyetlen veretlen csapol 
vagyunk az NB.111-ban! Az új játékosok közül Kanál és Papp 
Csaba, meg o sérüléséből felépült Mester szerepelt. 

A tabella eleje: 
1. Gyula 
2. Borólsóg 

17 11 s 
17 9 8 

29:10 38 
33:13 35 
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ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT . . . 

Ill. Rész. 

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA 

1943. 

Tanulók lélekszáma: 323. 
Községi mezőgazdaság i népiskola. 
Alapítva: 1926. 
Tanulók lélekszáma. 200. 
Református központi népiskola. 
Alapítva: 1783. 
Róm. kat. népiskola 
Alapítva: 1868. 
Községi elemi népiskola. 
Alapítva: 1908. 
Tanulók lélekszáma: 210. 
Evangélikus népiskola. 
Tanulók lélekszáma: 120. 
Községi iparos-tanonciskola. 
Alapítva: 1886. 
Tanulók lélekszáma: 120. 

3. Makó 17 10 2 S 37:20 32 
4. Hódmezővásárhely 17 8 6 6 26: 17 30 
Látnivaló, hogy egy győzelemmel jelentősen javulhatott 

volna helyzetünk, mivel mindkét vetélytárs döntetlent ját
szott. (Szarvas - Gyula 0:0, Jomino -Makó 1: 1) 

Március 21-én Kisújszállás! fogadjuk, március 29-n 
Mezőberénybe megyünk. Lesz mii törlesztenünk. De erről 
majd csak következő számunkban szólhatunk. 

Viszont Pelyva Miklós legénysége, oz IFI huszáros rojtot 
vett: Mélykút ellen itthon 1 :O-ra, 

Tótkomlóson pedig 5:2-re győztek. 
Gyoma Kovácsházán 2:0-ás győzelmet aratott, s így jelen

leg o 3. helyen von: 
17 12 1 6 41 :23 37 ponttal. 

Battonya és Csabacsüd előzi meg, míg oz előbbi 15, az 
utóbbi 1 ponttal. 

Tekintsük ól o BARÁTSÁG SE 1998. TAVASZI NB. Ill. 
mérkőzéseit április 4-től június 14-ig: 

5. április 4. 16 00 Barátság SE -Hódmezővásárhelyi VFC 
6. április 12. 16 00 Kerekegyházi SE · Barátság SE 
7. április 18. 16.30 Barátság SE - Kunszentmártoni TE 
8. április 25. 16.30 Szegedi VSE - Barátság SE 
9. május 2. 17.00 Barátság SE · Dömsödi SE 

{A kiadvány nem minden esetben jegyezte fel az 
alapítási évet. és nem mindenütt tüntette fel a 
tanulók számát. Nem közli továbbá a tanyasi 
iskolákat. SZERK.) 

HELYI SAJTÓ 

ENDRŐD 
Hármas-Körös. Hitbuzgalmi, közgazdasági és 
szociálpolitikai folyóirat. 
Felelős szerkesztő: Csernus Mihály apát
plébános, m. kir. kormányfőtanácsos 

GYOMA 
Gyomai Újság. Politikai. társadalmi és közgaz
dasági hetilap. Felelős szerkesztő: Wagner 
Márton 

10. május 10. 17 .00 Örkényi SE - Barátság SE 
11 . május 17. 17 .00 Szarvasi FC - Barátság SE 
12. május 23. 17.00 Barátság SE - Békési FC 
13. május 31. 17 .00 Makói FC - Barátság SE 
14. június 7. 17.00 Barátság SE - Gyulai FC 
1 S. június 14. 17 .00 Jomina Patrick SE - Barátság SE 

A játékosok: 

Halász Ferenc, Janis János, Illyés Imre, Hegedüs Attila, 
Pisonl András, Karácsony József, Mester levente, Sórosi János, 
Czifrók András Lipták Miklós, Tóth Mihály, Bácsik László, 
Molnár Tamás, Nagy Márk, Such András, Papp Csaba, Kanál 
Zoltán, Varga János, Kulcsár Szilárd, Brokszotórisz András. 

Elnök:Kovács Lajos 
Szokoszólyvezető: Polónyi Zoltán 
Gazdasági vezető: Szurovea Istvánné 
Elnökségi tagok: Jakus Imre, Dinyo Zoltán, Gyuricza János 
Edző: Szendrei Béla 
Gyúró: Szigetvári Béla 

HAJRÁ BARÁTSÁG! 
Márton Gábor 

Az ablak 
teszi 

Minőségi női cipők nagy választékban, a házat 

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Telefon : 06/66 386-578 

06/30 436-781 

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

81 /1.Tel/Fax: 66/386-328 
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Családtörténeti hagyományok Gyomáról 
Az ősök tisztelete. 1. Fejezet 

Az ősök ismerete, tisztelete még ötven-hatvan eszten
deje is jóval elterjedtebb volt egy-egy hagyományos 
paraszti közösségben, mint napjaink meglehetősen zilált 
értékrendű, egy meghatározott földrajzi területen
településen élő, meglehetősen alacsony létszámú kis
családok együtt élő csoportjaiban. 

Az úgynevezett 11primitív", "természeti népek" gondol
kodásában, értékrendjében még ma is első helyen áll az 
ősök ismerete, tisztelete. Közép-Ázsia türk eredetű, 
közeli-távoli rokonaink, - hogy csak egy példát említsek, 
- ennyi hány esztendős fiai kérdésére legkevesebb hét fel
menőjük nevét sorolják el büszkén és hibátlanul. Nem 
ritka, hogy ezer esztendőre visszamenőleg is elsorolják 
őseik nevét, nem feledkezve meg közben külön azokról, 
kik emlékezetes tetteket hajtották végre. M inden 
valószínűség szerint a mi magyar őseink is hasonlókép
pen emlékeztek meg e l eikről. Alátámasztja ezt a 
feltételezést nem kevés okleveles adat, és a néprajz i 
kutatás ilyen irányú adatgyűjtése. A mai (pénz-és üzleti 
v ilágba süllyedt) ember ezt a bizonyos tekintetben erőt 
adó em lékező tehetséget nem tiszteli, nem gyakorolja, 
semmibe sem veszi . Terjedelmi okokból nem kívánok itt 
kitérni a családtörténet szerepére a helytörténetben, 
illetve egy ország, egy nemzet történetében. Az minden 
esetre nyilvánvaló, hogy a közösség összetartó ereje, az 
együvé tartozás tudata, egy néphez, nemzethez tartozás 
érzete az ősök ismerete-tisztelete nélkül tartósan nem 
maradhat fenn . 

Gyomán (is) meglehetősen sok időt szenteltem a 
település török hódoltság utáni újratelepülésének néprajzi 
szem l életű kutatására. Adatgyűjtésem során örömmel 
jegyeztem le jó néhány törzsökös református vallású 
család Gyomára településének történetét. Gyoma újra 
megülésének ideje a XVIII. század e l ső harmadára esik. A 
telepü lő családok több csoportba oszthatók: 

- Azok, akik a hódoltság alatt végig itt éltek (hol futot
tak, hol lappangtak), ők azok, akik a település középkori 
helyneveit átörökítették. 

- Azok, akik hosszabb-rövidebb időre elmentek, de 
időve l visszajöttek (a szomszédos Túron, Felső-Tisza 
vidéken, Felvidéken, Biharban húzódtak meg). 

- Végül azok, akik az ország északi-keleti vidékeiről 
telepedtek ide kü lönböző okok miatt, pl. vallásukban 
üldözöttek voltak. 

Fe ltűnő módon sok olyan család van, akiknek hagyo
mánya nemesi eredetről tud. Bizonyára itt arról van szó, 
hogy az illető csa lád őse kollektív nemességből szakadt ki 
(pl. hajdú, kún, jász-szabadságot élvező telepü l ésről 
költöztek el), de van, lehet köztük "személyökben" is 
nemesi eredetű. 

Természetesen Gyomán az e l ső megülők között is volt 
"valóságos nemes" família, ilyenek voltak; Komádi 

Kruchió (azért Komádi, mert a Komádi privi legizált hajdú 
communitásából szakadtak ki, s Bihar vármegye 
nemességüket igazolta), Izsó (kinek eredetéről nincs 
ismeretem), Gálos (Bars vármegye kisnemesi famíl ia). 
Óhatatlanul említeni kell a ragadványneveket is Gyomán. 
Minden o lyan közösségben, ahol egy családnév tú lsá
gosan "terhelt'', azaz sok van belőle, ragadványnévvel 
különböztetnek meg. Ezek sokféleségére, kialaku lására 
sorozatomban visszatérek. Annyit e l őre szeretnék bocsá
tani, hogy három fő csoportba lehet e ragadványneveket 
sorolni : 

1. Anyja leánykori nevéről különböztetik meg, pl. 
Mata Szilágyi, mert egy ősanyjuk Mata-lány volt, 

2. földrajzi helynévről különböztetik meg, pl. Ványai 
Nagy, mert ősük Dévaványáról jött, 

3. testi tulajdonságokról, pl. Topa Cseh Gabi, lelki 
tu lajdonságról, pl. Zsinór Erdei, mert "akkurátus ember" 
volt, fogla lkozásáról, pl. Csengettyűs Kruchió, mert a 
vasúti indóháznál egyik ősük indította a vonatot csen
getyűvel , Tucat Kruchió, mert "ippen tizenkét családja 
vót". 

Az anyakönyvezés is csak a XVI 11. század közepe 
táján szilárdu lt meg annyira, hogy az illető család neve 
állandósult, éppenséggel a ragadvány neve lett "hivat
alosítva" pl. Csökmei, eredetileg Csökmei Nagy, mert az 
ősük - Nagy nevű - Csökmőről jött által Gyomára. 

Talán nem neheztel a kedves o lvasó, ha az első ha
gyomány éppen a magam családjáról szól. A Cs. Szabó 
név "CS."-je "Csősz"-t jelent, mert őse im a Mirhóháton 
lévő gabonásvermeket őrízték s a hajdani - filoxérától 
elpusztult - Csepűskerti szöl lőben is kertcsőszök voltak, 
puskával, "lúháton". Három ága volt a famíl iának: 
György, Gergely, Ferenc. György családja a 
Csepűskertben is lakott, Gergely "gazda" família volt, a 
Ferenc ág halászattal foglalkozott. M indhárom ágon 
jellemző foglalkozások voltak ezek és a keresztnevek is 
sokáig nem változtak; György, Gergely, Ferenc, János, 
István, Imre, (később József). A hagyomány szerint a 
Rákóczi szabadságharc idején "valamit csináltak, valami 
vót a fülük megett, mert Gömör vármegyébűl el kel lett 
jönni, ahun nemesi család vót, s Galóczi vót a nevük. 
Nyereg alatt jöttek (azaz bujdosva!) által a Tiszán csó
nakkal egy apa meg két fia, osztán elébb Túron ál lapod
tak meg, majd által mentek Kevibe, oszt mindkét helyen 
lúhátas-puskáskertcsőszök voltak, Kevibűl osztán által 
jöttek Gyomára." 

Az egyik Szilágyi család Érköbölkútról jött el s őket 
Köbölkúti Szilágyinak írták az anyakönyvba, s mint 
Szi lágyi Ferenc professzor úr mesélte, magyapja szerint 
úgy jöttek el, ... "hogy ígve hagyták a mícset...", vagyis 
szöktek. 

Cs. SZABÓ ISTVÁN 
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A gyakorlati életre 11evelés alsó fokon 
1 . rész. Tessedik S á muel 

A 18. század mezőgazdaságát nevelhetők. Így az ifjúság felé fordult. Az 
kezdetleges talajművelés, külterjes állat- akkori korabe li iskolában elképzeléseit, 
tenyésztés, rabló legelőgazdálkodás, célkitlízéseit megvalósítani nem tudta 
fejletlen mezőgazdasági eszközök, fejletlen volna, ezérl hosszas töprengés után 1780-
agrotechnika jellemezte. Az Alföld ban egy iskolát alapított, amelynek jel-
lakosságának é letszínvonala igen alacsony legénél fogva a Gyakorlati Gazdasági és 
fokon állt. Rosszak voltak a lakásviszonyok Ipariskola nevet adta. Az első időkben az 
is s ehhez járult a gyenge táplálkozás. Mai oktatást, nevelést maga végezte, később 
szemmel nézve, bizony embertelen megfelelő munkatársakra találva együtt 
életkörülmények között tengették életüket. végezték. 

Ebben az időben került Szarvasra A tanítás munkáltató jellegű volt. A felada-
Tessedik Sámuel, aki élete folyamán azon tokat a tanulók önállóan oldották meg, 
fáradozott, hogy javítson a lakosság sa- különösen j e llemző ez a gazdasági 
nyarú helyzetén, hogy tanításaival kiemelje vonatkozásokra. A nevelők feladata az 
a népet a tudatlanságból. irányítás, majd az ellenőrzés volt. A gyakor-

Tessedik Sámuel 1742-ben sziiletett lati munkát többnyire a szabadban 

Albertiben (ma Albertirsa). Falujából korán 111111111!11!~ végezték, oly sorrendben, ahogy azt az 
elköltözött a család Békéscsabára, majd az időjárás, a tanulók fizikai képességei, és 
édesapa halála után Pozsonyba került. IJIJll.i hajlamai megengedték. A tanulókat meg-
Ekkor 7 éves volt. Tanulmányait tanították a nemesebb gyümölcster-
Magyarországon és Németországban mesztésre, a magról való vadonc nevelésre, 
végezte. 1764-ben, mint evangélikus lelkész oltásra. 
Szarvason telepedett le. Hazai és külföldi A tanulók nagy kedvvel végezték a felada-
utazásai során volt módja arra, hogy összehasonlítsa hazánk gaz- tokat: szántóföldi, kerti munkákat. vetéstő l a betakarításig, de 
daságát, kulturális helyzetét más országokéval. Ekkor ébredt rá megtanulhatták a kosárfonást, gyapjúfonást, stb. 
elmaradottságunkra. Iskolájának egy évtizedes fennállása alatt csaknem ezer tanu-

Miután hamar elvesztette szüleit, a megváltozott családi lója volt A régi iskolaépület kicsinek bizonyult, ezért további új 
helyzete is hozzájárult, hogy nyílt szemmel járjon a világban. épületet építettek, mely máig múzeumként működik. Az építés 
Munkásságában egyre nagyobb szerepet töltött be az az költségeit csaknem teljesen a rendelkezésére bocsátott földek 
igyekezete, hogy javítson a parasztság elmaradottságán. Ezért jövedelméböl fedezte. Munkáját olyannyira elismerték, hogy 
munkásságának fő célja: a mezőgazdaság és kertészet fel- megbízták a Békés megyei evangélikus iskolák feletti felügyelet
lendítése volt. Kísérletei során ért kudarcok, buktatók nem ked- tel. A7, elért e redmények népszerűvé tették az országban. Nem 
vetlenítették e l. Állításainak helyességét végül sikerült a gyakor- csoda hát, hogy népszerűsége a kortársak irigységét vonta 
latban bizonyítania. Tessedik Sámuel egy pár évtized alatt híres magára. Az illetékes hatóságoktól már nem kapta meg a kellö 
ember lett. Külföldi szakemberek, tudósok, sől uralkodók anyagi támogat:'ist, s ezért 1806-ban iskoláját be kellett zárni. 
ismerték meg és dicséretekkel, dicsérő oklevelekkel, kitün- Azonban, é lete végéig nagy akarással tevékenykedett, 
tetésekkel halmozták el. eszményeinek megvalósítását egy percre sem adta fel. 1820-ban 

A természettől mostohán hagyott, növénytermesztésre alka!- é letének 78. évében hunyt el. Nevét örökre beírta a nemzet hű 
matlan, mészben szegény szikes talajok megjavítására olyan fiainak szívébe. Tessedik Sámuel volt az első, aki felismerte, 
módszert talált fel, mely máig felülmúlhatatlan. A mészben hogy alsó fokon nemcsak e lméleti ismereteket kell tanítani, 
gazdag sárgaföldet a szikes talajra terítette. Talajmlíveléssel ke- hanem a tanulókat a gyakorlati élet sokoldalúságával, annak min
veredett a két réteg s így a föld növénytermesztésre alkalmassá <len csínjával, nehézségével fel kell ruházni, hogy az élet bár
vált. Ugyanakkor növekedett a felső hasznos talajréteg. Sokan mely területén feltalálják magukat, és helyt tudjanak állni. 
felfigyeltek e nagy horderejű felfedezésre külföldön is. és sokan 
keresték fel otthonában. Mind szélesebb körben terjedt a mód
szere, elsősorban a szomszédos településeken, majd távolabbi 
szikes területeken is. (pl. Gyoma-, Mezőtúr-, Békésszentandrás-, 
Szeghalom térségében.) 

A rét, a legelő művelése, takarmánynövények termesztése 
terén úttörő munkát végzett. Bécsből hozatott lucerna magot, és 
elterjesztette a lucerna, majd a lóhere termesztését. Lelkészi 
kertjében felfigyelt egy akácfára, - melyet ő ültetett, - hogy igen 
jól bírja a szárazságot. Az igen szélsőséges, és ugyankkor száraz 
éghajlatú Alföld részére olyan fát biztosított, amely enyhíteni 
tudta az Alföld fahiányát. Fájának keménysége, szilárdsága pedig 
igen alkalmas szerszámfa, lovas kocsi, góré készítésére. Az első 
világháború után, erdeink elvesztésével indult meg egy országos 
fásítási program. Dűlő utak két oldalán akácfákat ültettek, és kis 
akácos erdőket is létesítettek. 

Munkálkodása során rájött arra, hogy az idősebbek nehezen 

HUNYA ALAJOS 

'~éretes f ábbefi készítést 
mérsékelt fefárraf <láffalunk." 

35-tő( 42-es méreti<}.. 
SEVRO MODELL BT. 

Fő út 57. ((/oft Napkeleti <1endé9fő hef1Jén) 
Tefe(on: 06-66-386-800 
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ORVOSI TANÁCSOK 
Szembetegségek megelőzése 

Ha vósórolunk 
egy hasz
nálati eszközt. 
igyekszünk 
tonulmó
nyozni szer
kezetét, mű

ködését, biz
tosíloni az 
optimólis üze

meletetési feltételeket. szervizeltettjük, 
hogy megelőzzük a meghibásodást. A 
legkisebb hiba észlelésekor szakem
berhez visszük. 

Miért nem cselekszünk így a világ 
legbonyolultabb, legdrágább 
eszközével: testünkkel? 

Egészségünk megőrzésével, a 
betegségek megelőzésével olcsóbban. 
hatékonyabban tudjuk biztosítani 
magunk szómóro a hosszú. minőségi 
életet - érdemes mindent megtennünk 
ennek érdekében! 

Vizualitásra alapozott világunkban 
rendkívül fontos a lehető legjobb lótós 
biztosítása. életünk végéig. Ez a cse
csemőkortól tartó folyamatos szOrővizs
gólotokkol, a kikerülhetetlen, többnyire 
öröklött szembetegségek gondozósó
vol lehetséges. 

A megfelelő időben, kisdedkortól 
kezelt koncsolsóggol megelőzhető a 
kancsal szem tompolótóso. amely az 
embert egész életében hátrónyoson 
befolyósoljo pólyovólosztósóbon, 
életvitelében. A kancsalság oka az 
esetek nagy részében a tóvollótós, 
amely szemüveg viselése nélkül felnőtt
korban hozzójórulhat a zöldhólyog 
kiolokulósóhoz is. A nem javított 
szemhibók miatti rossz lótós, 
fórodékonysógot. fejfó jást, a gyer
mekek, felnőttek teljesítményének 
csökkenését eredményezheti. 

Felnőtt korban a legalább kétévente 

végzett szemészeti szürővizsgólottol 
időben felfedésre kerül a kezdődő 
szürkehályog. amely még észrevehető 
lótósromlóst sem okoz, és megfelelő 
kezeléssel megállítható. 

Ugyanakkor felísmerésre kerül a 
lappangó. panaszt nem okozó zöldhó
lyog. amely állandó gondozás mellett 
ma mór évtizedeken keresztül sem 
vezet a látás megromlásához. 

Mivel a szervezetben minden 
összefügg egymással. szemészeti 
szempontból rendkívül fontos a 
szervezet egészének. vagy más 
szerveknek megbetegedéseinek 
kezelése. gondozása. 

Elsőrendű fontossággal bír ebből a 
szempontból is a cukorbetegség és a 
magos vérnyomós. amely érrendszeri 
kórosiló hotásónól fogva veszélyezteti 
is a szemet. 

A szemfenék vizsgálattal az erek 
állapota látható, a betegség követhető. 
jobb gyógyszerelésre ad lehetőséget a 
gondozó háziorvossal. 

De nem elhanyagolható fontosságú 
egyéb; fül-orr-gégészeti, fogászati. 
reumatológiai. urológiai, nőgyó

gyószati, stb. betegségek kezeltetése, 
mellyel súlyos, sokszor a látós 
elvesztéséhez vezető szemgyullodá
sok, egyéb szemészeti meg
betegedések előzhetők meg. 

Mivel szemünk a történések felé for
dul, igen gyakoriak a szemsérülések. 
sokszor a látás szempontjából 
végzetes kimenetellel. Amikor csak 
lehetséges. viseljünk védőszemüveget, 
legyünk óvatosak, körültekintők. 

Hogy életünk végéig láthassuk 
szeretteinket. a gyönyörű természetet. 
a csodálatos emberi alkotásokat - gon
doskodjunk szemünk vilógógról, előz
zük meg a bajt. 

Dr. GEDEI MARGIT 

Garancia! Minőség! 
Kedvező ár! 

Gell"1-i eiptf 
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2 

Tel.: 06-66-283-359 
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A KERTBARÁT KÖR ÜZENI ... 

Múlt havi írásomat azzal kezdtem, hogy milyen 
örvendetes a kertészkedő ember számára a 
kellemes. jó idő, mert folyamatosan lehel 
tevékenykedni a szántóföldeken, a kertekben. Sajnos 
az idő megtréfált bennünket. mert télre fordult. és az 
is előfordulhat. ha hosszanlarló lesz. hogy 
komolyabb károkat okoz a gyümölcsösökben 
Sajnos a barack már lefagyott. Bizony a parasztem
ber. a kertészkedő ember mindig ki van téve a ter
mészet viszontagságainak. Egyel azonban meg kell 
tanulnunk. hogy a talajt meg kell mavelnünk. és 
vetni kell, a gyümölcsfát gondozni kell, még akkor 
is, ha a termést csak jövőre remélhetjük. AJ. elmaradt 
veteményezést még pótolhatjuk. 

A virágmagokat is érdemes még vetnünk, 
hiszen a virágok környezetünket díszítik. AJ. 
elhanyagolt kertek gazdái még mindig nem késtek el 
a munka pótlásával, ne fertőzzük a szomszéd kertjét 
a gyomnövények terméseivel! A gyümölcsfák per
metezéséról szóltunk már. de azok folyamatos per
metezése még nem késő! Főleg alma-. körtefáinkal 
piros bimbós állapotban a varosodás ellen, a 
meggyfákat pedig monilia ellen. de minden 
gyümölcsfát érdemes virágzás előtl és virágzás után 
megpermelezni, hogy egészséges és jól tárolható 
gyümölcsöket szüretelhessünk. Tegyük ezt annak 
érdekében is, hogy szebb kertünk. udvarunk, utcánk, 
városunk legyen! 

Valuska Lajos 
Kertbarát Kör elnöke 

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÜZLETH ÁZA 

ÁRUAJÁNLATA: 
(Endrödi u. 1. Háztartási Bolt) 

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

Étolaj 1 literes 207.-Ft/db 
Étolaj kimért 182.-Ft/I 

Hagyma 120.-Ft/kg 
Étkezési burgonya 55.-Ft/kg 

Hétizü kisüsti, hunyai főzésű pálinka 
650.-Ft/I 

Hipó kimért 20.-Ft/I 
Vetőmag kukorica Középértéküek, 

fémzároltak: 
Dekalb 524-es 335.-Ft/kg 
Dekalb 241-es 230.-Ft/kg 
DK-045 190.-Ft/kg 
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BAKOS GYUIÁNÉ UHRfN fLONA. február 12· 
én hos!V.as betegség után hunyt el 68 éves 
korában. Endr&Iön február 2().án !emelték el. 
Gyáswlják: félje, 2 gyenneke, S unokája, és 2 
dédunokája, rokonai és ismerő:;ci. 

Özv. CZIKELY IMRÉNÉ 80 éves korában rövid 

szenvedés ulcin március 4€n halt meg, aki lakolt a 
Tanács u.14-ben. Gyáswlják: 2 gyermeke, 2 
un?ká)a, rokonai és barátai. 
DEKANY AlBERT, volt Semmelweis u.12.sz. alat
ti lakós, 68 éves korában tragikus hirtelenséggel 
huny el február 2&án, temették Gyomán március 
4€n. Gyász.olják: 2 gyenneke, 2 unokája, valamint 
barátai. 
Özv. DRAVUCZ MlHÁLYNÉ BARÁT ESZfER, a 
Körg-át u.6-ban lakott, 91 évesen érte a halál rövid 
szenvedés után február 27-én. Március 2-án 
Gyomán temették el 
GUGOLYA JÁNOS, 70 éves volt, Kazinczy u.3-ban 
lakolt, hos.w.as betegség után március 11-én hunyt 
el. Temetése március 13-án volt. Gyáswlják: 
felesége, 3 gyenneke. 3 unokája, valamint rokonai, 
barátai és ismerősei. 
HEGEDÜS MÁTÉ, aki a Gorkij u. 16-ban lakott, 
hoSS7'AS betegség után 82 éves korában érte a halál 
február 2S-án. Március 3-án helyezték örök nyuga
Iomrn. GyáS7,olják: felesége, 2 gyem1eke, menyei 3 
unokája és 2 dédw1okája, rokonai és ismerősei. 

17.-SÓ SÁNDOR 61 évesen hos.57.as 57,envedés után 
hunyt el március 9-én, aki lakolt Alti.la u.38.-ban. 
Gyomán temették március 17-én. Gyás7,oljálc 2 
gyennekc, 5 unokája valamint rokonai és barátai. 
Özv. JUHÁSZ DEZSŐNÉ, Ái1:>ád u. 2. sz alatt 
lal<otl, rövid szenvedés után, 8.5 éves korában már
cius 6-án adta viss1.a lelkét a teremtőjének. 
·remetése március 16-án voll Gyomán. Gyáswlják 
gyem1eke, 2 unokája, 4 dédunokája, rokonai és 
ismerősei. 
KOVÁCS MIHÁLYNÉ, VASZKÓ MÁRIA február 
16-án hosS7.as 87..envedé~ után elhalt 53 éves 
korábrui. Enclr&Iön temették el február 20-án. 
GyáS7J)ljálc gyermeke, 2 unokája, rokonai. 
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Öm. NAGY IMRÉNÉ, KATONA MARGIT 86 
éves korában hosszas betegség után tért meg 
teremtőjéhez március 7-én, Endröclön helyezték 
örök nyugalomrn március 12-én. Gyaszoljálc 2 
gyermeke, 5 unokája, valan1int rokonai és barátai. 
PELYVA JENŐ 71 évesen hunyt el, al<l lalmtl Fő 
út 13-ban, március 11-én rövid S7~nvedés után, 
Gyomán temették március 14€n. Gyász.olják: 
felesége, 2 gyermeke, 3 tmokája és rokonai. 
Özv. ROJlK MÁTYÁSNÉ, TÍMÁR MARGIT 
lakott a Dobi u. 3. sz. alatt:. rövid betegség után 82 
éves korában hunyt el március 14€n. Endröclön 
március 18-án temették. GyáS7,olják. 4 gyenneke, 
7 unokája, 4 dédunokája, rokonai és brucítai. 
SIMON SÁNDOR, 77 évesen hossz.as betegség 
után március 6-án htmyt el, al<l lakott a Hársfa 
u.29-ben. Gyomán temették március 12-én. 
Rokonai és barátai búcsúztattál<. 
SZAlMÁRI LAJOSNÉ, al<l lakott a Me7..ö Imre 
u.2. sz alatt, 60 éves korában tragikus hirtelen
séggel halt meg március 17-én. Túrkevén temet· 
ték el Gyáswlják: férje, lánya, veje és w1okája 
Ti MÁR GÁSPÁR a Petőfi u. 56-ban lakott, 
meghalt váratlanul február 24€n, temették 
február 27-én. Gyá57,olják: felesége, 4 gye1meke, 9 
tmokája, rokonai és bru'átai. 
Özv. TURCSÁNYI MIKLÓSNÉ 76 éves korában 
tragikus hirtelenséggel március 3-án hunyt cl, 
lal<0tta Sugár u. 20/l. sz. alatt. Enclröclön, március 
Um helyezték örök nyugalomra. Gyá.<v_.oljál<: 2 
gye1meke, 2 unokája, 2 cléclw1okája, rokonai és 
bru"átai. 
VARJÚ JÓZSEFNÉ, DINYA MARGIT 44 évesen, 
rövid szenvedés után visszatért teremtőjéhez már· 
cius 11-én. Enclrödön március 17-én helyezték 
örök nyugalomra nagy részvét mellett. 
Gyászolják: fé1je, testvére, rokonai, barátai. 
Békesség haló poraikon, f~~ be ó1{et az Úr 
az ő országába Az örök világosság ~ogjon 
felettük. 

JÁTSZÓTÉR AVATÁS A KOSSUTH TÉREN 
Az 1848-os szobodsóghorc 150 éves évfordulójának ünnepén átadásra került az endrődi 

településen egy gyermek játszótér. Az ünnepélyes átadáson megjelentek az Országos és megyei 
Cigány Önkormányzatok, képviselői, Rostás László, Kökény Kálmán, lukács Mihály, és Pusztai 
József, városunk polgármestere, több vidékről meghívott vendég, és a környék lakói. 

Eljöttek a legilletékesebbek is, akikért mindez történt, o környéken lakó csillogó szemü 
szép kis cigány gyermekek Mindenki az alkalomhoz illő ünnepélyes öltözetben volt, de sajnos 
az időjárás nagyon mostoha volt az ünneplőkhöz. Téli hideg köszöntött ránk március 15.-én 
reggel, de ez sem hülötte le az ünneplőket. Kedves színfoltjai voltok az ünnepségnek a szovolo· 
tok, dalok, amit az iskolás gyerekek előadásában hallhattunk. 

Megkérdeztük Dógi Jánost, oki o helyi Ggány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, hogy 
kinek volt az ötlete a játszótér építése. Megtudtuk, hogy o kisebbségi Önkormányzat 
képviselőiben mór régen megfogalmazódott a gondolat, 
de csak most vólhatotl valóra. Közel 4 éves takarékos 
gazdálkodásukkal, valamint más pénzügyi és ter· 
mészetbeni segítséggel tudták megvalósítani a közel fél 
milliós beruházást. Köszönet akik segítettek: Tímár Vince 
vállalkozó, Tímár János vállalkozó, a Rácz Kft, 
Domboter Kit, ifj. Dógi János vállalkozó, ifj. Tótko 
Sándor vállalkozó, a Cuti Bt, Gubucz József igazgató, id. 
Rácz Imre Cigány Önkormányzat, és o helyi 
Polgármesteri Hivatal. Hosszú lenne felsorolni azok 
nevét, hiszen 23-on voltok, akik szabadidejükből áldoz
tok a játszótér megépítésért, név nélkül köszönet azok· 
nok, akiket illet. 

"Mérföldkő a mai esemény a helyi cigányság életében, · mondotta Dógi János, · hiszen, a 
gyermekeinknek esélyegyenlőséget kell adni, már a nevelés kezdetén, kis gyermekkorban. 
Úgy gondoljuk, hogy tovább fog juk bővíteni a játszóteret, és körbe padokat fogunk még 
telepíteni, és fákat, hogy o szülök kényelmesen felügyelhessék játszó gyermekeiket, és meg
toníthossák őket az együttélés legfontosabb normáira." lsmerletle még a közeljövőbeni ter· 
veiket, mely szerint nyári tábort szerveznek a gyerekeknek, és részt kívánnak venni a sport és 
kulturális versenyeken. 

A mai ünnephez méltó gondolatokkal folytattuk a beszélgetést, amelynek során elmond· 
la a cigányok elnöke, hogy azért dolgozik, hogy a cigányok és nem cigányok fogadják el 
egymást, és számíthassanak egymásra. Előbb -utóbb szeretné megtalálni azt az utódot, akinek 
szépen folyamatosan át tudná adni a megszerzett tapasztalatait, mert nem veszhet el az a sok 

munka, amit ő negyed magával a kisebbségi és a 
városi önkormányzatban végeznek. Elmondta még, 
hogy jó lenne munkájukhoz egy állandó önálló 
helység, ahová rendszeresen be tudnának járni, hogy 
apró-cseprő ügyeiket és a fontos gyűléseiket is meg 
tudnók tartani. Mindnyájunk nevében gratulálunk a 
ma megvalósult álomhoz, mert való igaz, hogy biz· 
tosítoni kell az esélyegyenlőséget a kisebbségnek, de 
élni is kell vele! Ez mindnyájunk közös érdeke. 
A gyermekek a metsző hideg ellenére nagy örömmel 
vették birtokba a számukra készült játszóbirodolmot. 

Császárné Gyuriczo Éva 
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eső járt felém kislegény 
,1 • ,1 • koromban, no de, hogy óriás 
~ ~lennék, az egy kicsit túlzás, 

nem gondolod? 

Amikor a táltoskecske 
lepottyantotta a hátáról 
Jóskát, úgy szétpattant a 
kétkedése, hogy valóban 
tündérországba pottyant, 
mint a szappanbuborék. 

Jóska Makkosországban II. rész - Összebeszél ez mindent! -
legyintett fölényesen a manó, 

Az első, akit megpillantott, a pajkos 
manó volt. Nem is lehet más. Akkor 
bújhatott elő va lamelyik üreglyukból, 
mert csupa maszat volt. Az egyik 
cipőjéből hiányzott a fűző, kócos hajába 
tüskés bogáncsgombócok ragadtak. 
Mókás kis manó volt. 

- Leestél a kecskéről? - kérdezte 
részvéttel , és vágtatva nyargalt közelebb 
hajlós vessző lován . - Megütötted magad? 

Jóska ugyan szepegett egy kicsit, 
me1t igazi manókkal eddig még sosem 
találkozott, de azért járt ő annyit a 
mesékben, hogy össze ne terelte volna 
azon nyomban szétfutott bátorságát. 

- Már nem is fáj! - mondta önérzete
sen, de azért kicsit elhúzta a száját, mikor 
megtapogatta hátul a nadrágját. 

- Egy ilyen kecskére nem is szeretnék 
felülni! - mondta fitymálóan a manó, de 
Jóska haragosan toppantott. 

- Az nem is kecske volt, tudd meg, 
hanem táltos! Egy igazi táltos! 

- Azt csak kitaláltad! - mondta 
fölényesen a manó - Táltoskecske nincs 
is. De nem baj! - vonta meg a vállát a 
manó. - Gyere, vágok neked is füzfa lo
vat, és játszunk lóversenyt! - aztán gon
dolt egyet, és a saját lovát adta oda 
Jóskának., - Majd az enyém lesz az új! -
magyarázta fontoskodva, - hogy te addig 
se gyere gyalog. 

A vessző lovak a Fürgepatak partján 
termettek, és aki vesszőt akart vágni, 
megtehette bátran a földről is, bezzeg a 
manónak egy sem volt ínyére a bokrok 
aljából. Kiválasztotta a legmagasabb 
legöregebb füzfát és szempi llantás alatt a 
hegyében termett. Gyors volt az útja 

fölfelé, de még gyorsabb lefelé! Reccsent - Hogy a kecske táltos, meg, hogy 
egyet az ág, és zsupsz, a pajkos manó Meseország olyan, mint az ő fa lujuk, 
máris ott csücsült a patak vizében. mett náluk is van iskola. Te érted ezt 
Hanem nadrágjának egyik szára odafönt nagyapa? 
maradt. Úgy lebegett a legmagasabb - Azt hiszem, már igen. - Fordította 
ágon, mint egy ottfelejtett szélzsák. De maga fe lé Jóska könnyes arcát. - Mondd 
Jóska felmászott érte. csak, nem a Horváték unokája vagy te? A 

- Ó te haszontalan rosszcsont! - pörölt kis Jóska gyerek, akit elragadott a 
egy kis tündér csengettyűs hangjával, - és kecske? 
aki nem járatos a mesékben, akár le- - Csak itt ne hagyott volna! - sóhajtott 
gelésző libának is nézhette volna. - Hogy keserveset a kis szeplős legényke. - Most 
állhatsz így a nagymama elé? Nem elég aztán hogy találok haza? 
szegénynek az a nagy bánat, hogy - Egyet se búsulj! - vigasztalta a bácsi 
hamarosan úgy is utazol haza, mert - Inkább fordulj hátra, s nézd meg, ki jön 
e lkezdődik az iskola. Még te is szomorí- ott! 
tod? - Nagymama! - kiáltotta sírósboldo-

Puff nek i! Jóska, aki már kezdte gan Jóska, és úgy nekiiramodott, hogy 
feltalálni magát a tündérek földjén, most még köszönni is elfelejtett. 
egyszeriben úgy érezte, hogy beborult Nem is termett még egyetlen 
körülötte a vil ág! mesében sem olyan táltos, akinek a hátán 

- Hát nálatok is van iskola? - hüp- még egyszer világgá repülne, s odahagy
pögte sírosra vált hangon - No, hiszen ná a nagymama két ö lelő karját. Hisz 
érdemes volt akkor vi lággá szaladnom! olyan jó dolog megsimulni benne. 
Hiszen Meseország is csak olyan, akár a 
mi falunk! S itt még azt sem tudom, 
látom-e még vagy sem nagymamát! Jaj 
csak ki ne sírná a két szemét utánam! 

Bizony, aki sírt, az most Jóska volt. 
Úgy záporozott a könnye, hogy tán el 
sem állt volna soha, ha meg nem dördül 
feje felett egy hatalmas hang: 

- Hát te mért itatod az egereket, kisfi
am? 

Jóska amint felpillantott, úgy el
csodálkozott, hogy sírni is elfelejtett. 
Egy igen-igen hosszúra nőtt bácsit látott 
maga e lőtt, és tüstént tudta, hogy az csak 
az óriás lehet. De nem gonosz óriás, 
nagyon is jóságos. Olyan a mosolygása, 

hogy szinte mele-

Kedves gyerekek! 
A következő újságban folytatom a 

mesét. 

Elaludt a nagymamikám 

Elaludt a nagymamikám 
Itt. az öreg széken. 
Ne dorombolj cirmos cica! 
Maradi csöndben szépen! 

Meg.súgjam. hogy mit álmodik? 
Meséket, meg verset. 
Elmondja majd neked is. ha 
Vársz egy néhány percet. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----, 

gít. Csak az a baj, hogy nincs rajta 
Szemüveg, és hátha (/1: t8l 5500 Gyomaendrőd, 

THERM X Ipartelepút3. 
~rfTOIPARJnövnKmT - WT/F: 66/386-614, 386-226 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 
"'"Magas és mélyépítési munkák generál kivite lezése - tervezése 
<ll"'Transzportbeton és betonacél értékesítés. elöregyártás. szerelés 
<7 Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyí lászárók. lnterspan 

bútorok) 

<7 Építőipari anyagkereskedés ( fenyö fűrészáru, lnlerspan bútorlap 
szigetelölemczek. kartonplasztlemez.„) 

cr Építöipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acél zsalu, 
keretes állvány. útpanel„.) 

crBurkolólap értéskesítés (minta után) 

- Ugye óriás bácsi , 
te hazaviszel innen? 
- kérdezte remény
kedve - hiszen át 
tudod te lépni még 
az Óperenciást is. 
- Hát te engem 
óri ásnak nézel? -
nevetett a bácsi. 
- 1-1 iszen hosszúra 
nőttem, az igaz, sok 

Anékül a meséket s az 
Álmokat se látja. 

Gyere cirmos! Odatesszük 
Az orrára szépen! 
Hadd álmodjon nagymamikám 
Itt az öreg széken. 

A verset és a mesét írta 
IVÁNYI MÁRIA 
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... A NYELV MINDEN NÉP ELSŐ 
NAGY KÖLTEMÉNYE ... 

Emlékezés Gubucz Gáspárra, a hunyai Parasztszótár 
megalkotójára 

1914. I. 6-án született 
Endrődön. Az anyja Iványi
lány volt, Iványi Julianna. 
Nyolc gyereket szült, és alig 
negyven évesen meghalt, 
itthagyta férjét, Gubucz 
Istvánt a nyolc gyerekkel. Az 
apa sohasem nősült meg, 
egyedül nevelte fel a nyolc 
gyereket. 
Gubucz István nagyon intel
ligens parasztember volt. 
Mindegyik fiának szakmát 
adott a kezébe · a lányoknak 
nem. akkoriban ilyen szokás 
volt. Úgyhogy István 
géplakatos lett, Imre ács 
lett, József pék, Gáspár 

kereskedő, Jenő pedig kerékgyártó. A lányok: Irma, Margit, 
Gizella. 

Gáspár a háború e lőtt a Dombszög mellett nyitott 
kereskedést, majd jött a háború. ahonnan ugyancsak kivette a 
részét: 1949-ben jöt.t haza. Azután Dunakömlődön dolgozott, 
majd Budapesten, Bodajkon. azután ismét Pesten. 1954-55-tó1 
elkezdtek a téeszek fejlődni . Akkor hívták haza Hunyára a 
téesz irodába könyve lőnek. Haza is jött az egész családjával. 
Elkezdtek építkezni, fel is építettek egy szép házat a Rákóczi 
utcában, a gyerekek, Zsuzsi és Kati, iskolába jártak Szmola 
;Emónöz, Zádori Illéshez. Ott lakott a család 15 évig. Nagyon jó 
volt a téesz, nagyon szép évek voltak. Gáspár imádta a faluját, 
Hunyát, mindene volt az a kis falu , nagyon szerette. Mindig 
mondogatta, hogy munkalehetőséget kellene adni a fiatalok
nak. hogy ne menjenek el. Valamilyen élelmiszerfeldolgozó 
üzemró1, vagy kertészetró1 álmodozott. De semmi nem válto
zott. Úgyhogy amikor a gyerekek elkerültek. a szüló'k is jöttek 
utánuk. beköltözött a család Békéscsabára. 

Békéscsabán aztán elkezdett dolgozni: összeÍl"ta, 
betűrendbe szedte és legépelte az összes. több tízezer Endrődön, 

ill. Hunyán használatos szót, tájszót. A munkának 
"Parasztszótár" elnevezést adta. Már azelőtt is foglalkozott iro
dalommal. Részt vett az 1943-as szárszói találkozón. ő akkor 
könyvkereskedéssel foglalkozott. De nem árult akármilyen 
könyveket, csak olyat, ami maga is értékesnek tartott. Bejárt a 
Püski-féle Szerb utcai könyvesboltba, ahol a népi frók megje
lentek. Rengeteget olvasott, fó1eg szociográfiákat. Sok író barát
ja volt. 

Gubucz Gáspár hamar rájött, hogy az endrődi beszédstílus 
irodalmilag is megállja a helyét, tudta, hogy ez egy értékes 
nyelvjárás. Közel negyedszáz évig készülődött a munkára, 
gyl'.íjtöget.te a sok-tízezer szót. Majd kb. 6-7 évig, akkor már 
nyugdíjasan. szinte állandóan ezen a munkán dolgozott. Senki 
nem kérte erre, senki nem fizetett ezért neki, valójában nem is 
sokan tudtak a hatalmas munkáról. A leghalványabb remény 
sem volt arra, hogy ha elkészül a szótár , talán valahogy valahol 

ki lehetne adni. Gubucz Gáspár mégis dolgozott, be is fejezte a 
munkát. 

· Milyen iskolai képzettsége volt Gáspár bácsinak? . 
kérdeztem a feleségétól. 

- Hat elemije, majd késóbb elvégezte a hetediket és a nyol
cadikat. 

Ezen nagyon meglepődöm, mert a munka, amit a kezemben 
tartok, szakmailag is igen magas szintű, egyetemi 
végzettséggel is becsületére válna bárkinek . 

- Mi motiválta őt ebben a munkában? 
- Szerette az endrődi és a hunyai népet. Mindig azt mondo-

gatta, hogy nem baj, ha nem jelenik meg, ő a gyerekeinek 
csinálja ezt, és esetleg valaki érdeklődik, annak. Hogy marad
janak meg ezek a régies szavak legalább leírva. Mert a fiatalok 
elköltöznek, nem használják ezeket a gyönyörű szavakat, köz
mondásokat, és végül elkopik ez a csodálatos nyelvjárás. Nem 
tudom, van-e még valaki, aki így ragaszkodik a szülőfalu 
jához.. . nem hiszem · mondja a felesége lassan. - Innen 
Csabáról is egyszer csak meggondolta magát, és hazament, két 
napig otthon volt, akkor megnyugodott. Haza kellett mennie, 
szabályos honvágya volt. ' 

Gubucz Gáspár közel négyezer (!) Hunyán használatos 
szólást és közmondást is összegyűjtött. A legépelt anyag egy 
példányával megtisztelte a Honismereti Egyesületet. Mi össze
hasonlítottuk a magyar szólás- és közmondás gyűjteménnyel 
(0. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások). Jócskán 
találtunk olyanokat a Gubucz Gáspár-anyagban, amelyeket ez 
a magyar szólásgyűjtemény nem ismer, tehát joggal 
feltételezhető, hogy azokat az endrődi és hunyai parasztem
berek "találtak ki" élettapasztalataik sűrítményeként. Jó lenne 
nem elveszni hagyni. 

Az alábbiakban ezekból a feltehetően itt született köz-
mondásokból közlünk néhányat: 

· Egy abroszba kötötte ó'ket a falu szája. 
· Munkára szegődik a béres. nem a gazda udvarlására. 
· Ostoba gazda, ki lelkes bérest keres. 
· Bottal szabtak rá inget. 
· Rossz bor az, amit már a vasutas se iszik meg hitelbe. 
·Ahol sokan lopnak, erény lesz a b(ínbó1. 
· Bűz után menj, urat találsz. 
· Vasárnap cifra, hétköznap lusta. 
· Elég egy sütetból egy cipó. 
· Elóbb cipó, aztán cipő. 
· Kendezve is lehet csepülni, tetuzva is lehet becsühú. 
· Bocskorhoz, csizmához egyformán ragad a sár. 
- Csókkal sose maradj adós! 
·Aki sok vendéget traktál csütörtökön, sovány lesz péntekje. 
- Száz csősz se tud megőrizni egy asszonyt. 
·Aki adjonistent mondott, nem szabad útját állni. 
- Savólevesér még a koldus se alászkodik meg. 
·Az anyai pofont simogatássá szelídíti az idő. 
· Jó kapaszkodó az apai kéz. 
· Fent hajazzák az asztagot, de lentró1 dirigálják. 
· Elviseljük a bajt, mint az ecsegfalviak az esőt. 
· Ha békéltél, sérelmet felejtsél. 
·Akkora fülei vannak, mint a Dinyáék derelyéje. 
· Rostáld a sokat dicsérő szavat. 
· Két vén disznó ma1·akodik, két kismalac összeszokik. 
· Nem kell a dolognak nekidólni, se nekifekiidni, csak ta-

karosan végezni. 
- Szónak, késnek az élével óvatosan bánj. 
- Lemondták, mint a keviek az esőt. 
- Jólesett neki az evés, mint ártán kutyának a vajalja. 
- Nagy asztag mellett sok tyúk elkapii·gál. 
· Pergelt leves, ha hús nincs, vizet iszunk, ha bor nincs. 
· Unja, mint Szent Péter a kapuskodási: 
- A rongyos lop, a nadrágos sikkaszt, a cilinderes panamázik. 
- Hogyha a lá11y szaladi, (folytatás a kővetkezö olda/011} 
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(folytatás az előző oldalról) 

minden dolga maradi. 
- Vezetőjét szava hitelén méri a közösség. 
- A tehén tőgye is formálódik a markolászástól. 
- Szétnéz, mint Vak Bula Orosházán. 
- Válogat. mint Kopasz Ugrin a bontófüsííben. (Ez utóbbi 

ugyan nem Gáspár bácsi anyagából való, de lehetetlenség 
nem leírni egy ilyen Vak Bula szólás után.) 

Részletek Gubucz Gáspár Parasztfilozófia c. írásának 
előszavából: 

" ... Mennyi föld- jószág- és családszeretetnek kellett lobog
ni a parasztban ahhoz, hogy kicsinyke függetlenségéért eltűr
je, elviselje mindazt a nyúzást. gúnyt és lenézést, amiben 
rész.e volt ... 

És milyen gerincnek, hogy ezt elbírja! 
Etetni, itatni, módban tartani nagy és kiskirályokat, 

katonák és szolgák hadseregét, a maga gyámolítására szoruló 
öregjei és gyermekei me~lett! Hány embert tartott el a földre 
hullajtott verejtékével? Es hány semmittevő, haszonta lant? 

És mit kapott cserébe? 
Olyannyira utolsó rangot a társadalomban, hogy nevével 

egymást sértegetve az urak, 1·öhécseltek raj t uk a kabarézók ... 
Egyszóval sáros, mocskos lábát, lábbelijét, bárki, bármikor, 
bármilyen mértékben beletörölhette a parasztba · bi.in
tetleni.ü! 

A magyar parasztság történelmét lapozva há rom jelentős 

szakaszt találunk: Werbőczi Tripartiumát, amely a paraszt
ság teljes jogfosztottságát. .. törvénybe iktatta. a második a két 
világháború közt i népi megmozdulás. amely méltó helyére 
próbálta tenrú a paraszti értékeket, a harmadik a Rákosi.
Kádár-akció, amely kihúzta a lábuk alól a földet, s tette őket 
földönfutóvá ... 

Az eredmény megdöbben tő: a földjétó1. létbiztonságától, 
hagyományától, erkölcsétó1. közösségétó1 megfosztott paraszti 
nép néhány évtized alatt engedelmes, terelhető, szavanincs 
tömeggé züllött. 

Lehet fújni a politikai hallelujá t! 
De mert sok, korábban vívmányként lobogtatott dologról 

kitíínt, hogy téves,.„megindult valamiféle új ú t keresése. 
Vállalkozásra serkentik a parasztságot, több és jobb ter
melésre. amit tó'kés piacokon jól lehetne értékesíteni. Vehet, 
bérelhet, építhet, parasztkodhat ... , csak növelje a nemzeti 
jövedelmet, csak adózzon ... S nyomban előtüsténkednek 

a ... pártok, pártocskák. zászlóvivó'ként, a parasztság fogada t
lan prókátoraként. 

Mókás lehetne ez a nyüzsgés, ha a lényeg nem volna olyan 
véresen tragikus ... " 

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER 

A „Futóbolond"' 4 fe lvonásos énekes színmü bemutatója 
Kondorostanyán.(ma: Hunya) Kondoostanya. 1940. VII. hó 19-én. 

Középen ül Gubucz Gáspár. 

P-eszélgetés D r. Rácz Béla lézerkutatóval 

- Arra kérlek, mutatkozz be 
Városunk e. újság olvasóinak. 
- Rácz Béla vagyok, a szegec 
József Attila Tudomán} 
egyetem rektor helyettese 
Endrődön születtem l 94E 
március 16-án. Édesapár 
Rácz István, édesanyár 
Gyebnár Jusztina. Öregsző 
főben laktunk, otl is az utols1 
soron, most Szőlőskert utCJ 
Öregszőlőben jártam általáno 
iskolába, az alsó tagozatot méi 
úgy, hogy egyszerre egy helyei 
tanult az e lső-második-har 

madik-negyedik osztály, vagyi 
osztatlanul. Ezután Gyomár; 
mentem gimnáziumba, 1964 
ben érettségiztem. Érettség 

után azonnal felvettek egyetemre, 1969-ben szereztem Debrecenber 
okleveles fizikus diplomát. 

- Ezután a szegedi egyetemre kerültél kutatói státusba. Hogy sike 
rült ez? 

- Amikor a szegedi JATE kutató csoportja létszámbővítést kapott 
megkérdezték a debreceni egyetemet, hogy kit ajánlanak. Csikai pro· 
fesszor engem ajánlott. 

- Szegeden mivel foglalkoztfü 
- Lézerkutatással. A lézert 1960-ban találták fel. Ez egy fényforrás. 

amelynek segítségével fe lvillanásokat lehet előá l lítan i. A felv il lan<lso~ 
hosszát a fény 300.000 km/s sebességéből számítható hosszúságával 
jelezhetjük. Kezdetben, mi 30 centi lézereket áll ítottunk elő, későbl: 
már sikerült századmilliméter hosszúságúakat csinálni. Ez nagy ered
mény volt, és a tudomány számára igen fontos, mert az atom
fiz ikában, akár más területeken az elemi folyamatok olyan rövid idő 
alatt játszódnak le, mint a másodperc milliomod részének milliomod 
része. Tehát, ha meg akarjuk érteni például azt, hogy egy kémiai 
reakció során mi történik, akkor ehhez rövid fényimpulzus kell. 

- A hétköznapi életben hol alkalmazzák a lézereket? 
- Nagyobb áruházaknál, a pénztárnál már sok helyen lézeres 

vonalkód leolvasó van. A gyógyászatban számos helyen. Ha valaki 
nem akar szemüveget viselni, annak egy eljárással a szem külső gör
bületét meg lehet úgy változtatni, hogy plusz-mínusz hat dioptriás 
korrekciót lehet létrehozni. A műtéteknél is fontos a lézerek alka
lmazása, mert a vágás során a lézer gyakorlatilag az erek végét 
hegeszti, tehát ezután már a test olyan részeit is lehet műteni, ahol ez 
eddig a sűrű hajszálerezettség miatt lehetetlen volt. Tudjuk, hogy a 
nők egy része azért nem megy mellvizsgálatra, mert félnek az évente 
ismétlődő röntgensugártól. A lézeres vizsg<llattal mindez kímélete
sebb lehet. De a számítógép hálózatok, az újabb CD lemezek, a tele
fon előbb vagy utóbb, ez mind optikai adatátviteli rendszert használ. 

(Folytatás a követke=ő oldalon) 

"ÉPFE" - vállalkozó 
közüle ti-, vállalkozói-, magánrendelőknek 

teljes köni építőipari, szakipari és festő munkákat, 
azok ten1ezését. szervezését. 

lebouyolítását an yagbeszerzésse l vállal ja. 
ELLENŐRIZI IETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK. 
BARKA.FA részlegünk igényes rendclóinek egyedi, mtívészi 

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít. 
Mint.merem, iroda: Gyomaendrőd, Blaha L. u. 12/ l. 

Vezető: Barta László 
Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896. 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST! 
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(folytatás az elózó oldalról) 

- Éveken keresztül dolgozlál a göttingeni Max Planck lnlézetnél is. 
- Az úgy kezdődött, hogy egy kollegámmal ketten 1973-ban az 

egyelem pénzmaradványából kaptunk 14.000 forintot, ezzel a 
lehetőséggel élve néhány hónap alatt sikerült - egy akkor nagyon iri
gyelt - lézertfpust megcsinálnunk, ez volt a nitrogénlézer. Januárban 
kezdtük működletni, májusban már a BNV-n bemutattuk, és ősszel az 
első példányt már el is adta az intézet. Sokan kezdtek érdeklődni, a 
göttingeni intézet is, ők is ezzel dolgoztak. Volt nekik egy megoldallan 
tudományos problémájuk, a magyar MTA és a göttingeni intézet 
szerződést kötött, engem kiküldtek, és adtak egy fél évet, hogy oldjam 
meg, amit kell. A félévből erre nekem ráment három hónap, azután 
még publikációt is csináltam, az is belefért. Ez azlán jó alap volt a 
további tárgyalásokra, úgyhogy folytattuk a tudományos 
együttműködést. 

- Mivel magyarázod a sikert? 
- Mi magyarok teljesen új munkasti1ust vittünk oda. A német 

kutatók, ha kaptak egy feladatot, akkor először katalógust kezdtek 
lapozgatni, beikszelték, hogy milyen műszerigényük van, aztán vagy 
sikerült nekik a megoldás, vagy nem. De nekünk itthon mindig kevés 
pénzből, improvizálva kell dolgozni. Van az embernek néhány drótja, 
néhány műszere, és ebből kell mindent megoldani. Tehál ha ered
ményeket akarunk elérni, krealívnak kell lenni. Ez a munkasti1us a 
némel felszereltséggel mindent elsöprő eredménnyel járt, mert az 
ottani emberekhez viszonyítva hihetetlen sebességű és ötletdús teljesít
ményt jelentett. Úgyhogy több részletben én összesen négy évet töltöt
lem Németországban. 

- Nem gondoltál a kintmaradásra? 
- Én nem, de a gyermekeim, akik két iskolaévet ott töltöttek. a 

második év után megkérdezlék: Miért megyünk haza? Erre én azt 
mondtam: Mert ott az apám, az anyám, ott születtem, én magyarnak 
sikerültem. 

- Azóta se bántad meg a döntést? 
- Nem. Én elég jól megismertem az ottani életet, annak is vannak 

előnyei is, és hátrányai is. A fejlett országok szeretettel várják az ember 
munkaerejét és tehetségét mindaddig, amíg fiatal és munkaképes. De 
ha beteg, vagy ö reg lesz, akkor már más a helyzet. Csak nagyon 
kevesek számára jelent a külföldi munka igazi boldogulást. 

- Sokat hallottunk a magyar kutatás magas színvonaláról. 
- A tudományos tevékenység nemzetközi összehasonlításában a 

rendszerváltásig Magyarország lényegesen jobb pozíciót fogla lt el, 
mint amit az ország gazdasági potenciája lehetővé tett volna: a 
nemzetközi listán az ország a 25.-27. helyen volt. Sajnos a jelenlegi 
helyzet azt fogja eredményezni, hogy hátrább fogunk csúszni. Mert 
amíg a szocializmusban presztis-kérdés volt, hogy a tudományra 
fordítható összeg összemérhető legyen a fejlett országokéval, mostan
ra az a vélemény, hogy az ország fejlettségének megfelelő összeget kell 
adni a tudományokra - és bizony, az ország fejlettsége meglehetősen 
szerény. Egyébként az állam által adott összeg megfelel az EU átlagá
nak, de a fejlett országokban más ipari cégek is támogatják a kulatást. 
De - mint tudjuk - nálunk a szocialisla ipar összeomlásával ez a 
lehetőség kiesett, és az új még nem alakult ki. 

- Most professzor vagy, amihez olvasóink nevében is grat.ulálok. 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

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

18-41-es méretig 

Rektorhelyettes, vagyis az egyetem második embere. Hétezer hallgató 
1.1rtozik az egyetemhe.z, tehál szinte felbecsülhetetlen a felelősség. 
Mégis ott a kérdés: abbahagytad a kutatást? 

- Takaréklángra lettem. Nagyon komoly az indok: át kell ?lakítani 
a felsooktatásl. 1996 januárjában az Európai Rektori Konferencia és a 
Világbank szakértőivel együttműködve kezdtük el a reformprogram 
kidolgozását. A tervek szerint, itt Szegeden az összes felsőoktatási 
intézmény egy szervezeti egység lesz, ez kb. 12.000 hallgatót jelent. 
Ezzel párhuzamosan a képzési is át kell alakítani úgy, ahogy azt a 
munkaerőpiac igényli. A gazdasági változások bizonyos diplomákat 
feleslegessé tettek, ugyanakkor újakat is igényelnek. Egy példa a sok
ból: orvosi fizikus - ugyanis a fizikai elven alapuló gyógyílási eljárások 
rohamosan szaporodnak. Ehhez o lyan orvosokra van szükség, akik 
értenek a lézerekhez is. 

- Mit jelent neked Endrőd? 
- Öregszőlőt. Édesanyám tanyán lakik, úgyhogy háromszor is meg 

kell gondolni, milyen i dőben megy haza az ember. Ott tapasztalturn 
meg azt is, mint gyerek, hogy milyen az, mikor csupán két vagy három 
ipari termékkel találkozik az ember az élelben: a kocsikenőccsel, a 
petróleummal, és a gyufával. Láttam azt a rettenetes küzdelmei. amil 
szegény apám végigcsinált, amikor felnőttként este, petróleumlámpa 
mellett elvégezte a technikumot. De otthonról hoztam az alapvető 
jellemvonásaimat, amire a tudást rárakhanam. Az egész család létfor
mája a kemény munka volt - Gyebnár nagyapámtól kezdve mostanáig. 
Mindenki rá volt szorítva a kilartásra. Másrészt arra, hogy maga oldja 
meg a gondokat, vagy nincs megoldás. A világ végén senkire sem 
szám1lha1ott az ember, csak önmagára. Ez az, ami a mostani tár
sadalomból kiveszett. Úgy jártunk, mint a Szovjetunió, hogy nem 
tudjuk, hogy a munka és az élelem között összefüggés van. Manapság 
a társadalom a legrosszabb fonnában segít: munkanélküli segélyekkel 
az embereket "letudja", ahelyell, hogy megtanílaná őket, hogyan kell 
ezl az élethelyzelet kezelni, hogy ne torkolljon az életünk tragédiába. 

- Édesanyád mit szól ahhoz, hogy 1udós ember lett a fiából? 
- Soha nem felejtem el az alábbi kis epizódo1. Amikor mentem ki 

a családommal Göttingenbe, hazamenlünk elbúcsúzni anyámtól. Már 
jöttünk el, kint még megálltunk a föld szélénél a mezsgyén. Anyám 
csak állt, látszott, hogy valami erősen foglalkoztatja. Majd megszólalt: 
- Osztán, fiam, tudod te azokot, amit oda ludni kell? - Tudom, édes
anyám, tudom. - No jó' van, akkor eredj„.Lehet, hogy ő is csak akko
riban hitte el, hogy csak tudhat valamit ez a gyerek, ha már annyi t jár 
oda ki. Nagyon büszke rám anyám, mint minden anya a maga 
gyerekére. Csak hát nem beszél róla, minálunk a dicsekvés soha nem 
volt divat. 

- Végül arra kérlek, hogy a szűkebb családodat mutasd be 
o lvasóinknak. 

- Feleségem, Kati egy évig Öregszőlőben tanított gyakorló 
tanárként, ll''>St az egyetem könyvtárosa. Két gyermekem van, Detti és 
Attila. A lányom fogorvos lett. most gyakorló éves, a szakvizsgára 
készül. A fiam a Műszaki Egyetemre jár. ő örökölte tőlem a vonzódást 
a technikához és a fizikához - az új idők szellemében. 

- Minden jót, további sikereket, a magánéletben pedig jó 
egészséget és nyugalmat kívánunk Neked és az egész családnak. 
Köszönöm a beszélgetést. 

Homokné Németh Eszter 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

Cipőipari Bt. 
5502 Gyomaendrőd, Fö út 14. 

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

Női, Leányka-, és Fiú 
cipőgyártás 
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Az önkormányzat munkájáról 
Március 19.-én ülésezett a tisztel t testület, egy hÍján 

tel jes létszámban. A polgármester úr a napirendek tár
gyalása előtt beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb 
eseményeiről. 

Mindnyájunk örömmel hallotta, hogy sikerrel 
pályázott az Önkormányzat a Póhalml út elkésznésére. A 
pályázaton 25 millió forintot nyertek. az útberuházás 34-
35 millió forintba fog kerülni. Gratulálunk azoknak, 
akiket il lel. 

Megkötötték az adás-vételi szerződést arra a házra. 
amivel a Mirhóháti Szoc. Gond. Központot fogják 
bőv11eni. 

Sajnálatos, hír, hogy elutasílásra került a város idei 
közhasznú munkára beadott pályázata, de van lehetőség 
arra, hogy újabb pályázatot nyújtsanak be. 

Márc. 25. -én ide, és Hunyára is ellátogat dr. 
Halmos Csaba, aki a helyszínen közvetlenül találkozik a 
térség munkaerő gondjaival. 

A jövő testületi ülés fogja ismét tárgyalni a Mezőtúri 
kórház beruházási támogatását. 

A lakossági bejelentés alapján kivizsgálták az állati 
tetemek elílélendő kezelését, a szükséges intézkedéseket 
megtették. Egy névtelen levél részleteit is ismertette a 
polgármester. A levélíró a szomszédja nagybani állat
tartását nehezményezi. 

Részt vett a Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Zoltán 
úr azon az üzemavatón. ahol most már 120 ember fog 
dolgozni. Az. üzem neve: Raichle Sport Kit. 

Részletesen ismertette a polgármester az egyik helyi 
újság közvélemény-kutatásának eredményét. amivel is a 
helyi lakosság közérzetét befolyásoló tényezőkről 
kérdeztek. Válaszolt 348 ember (az összlakosság 16174 
fő} akik szerint a legpozilívebb történések voltak: a tele
fon ellátás. a szemétszállítás megoldása. a tömegköz
lekedés színvonala. A negatív tényezők sorrendben: a 
sáros utak, az utcai szemét. a szálláshely hiány. a szeny
nyes holtágak. és a helyi közbiztonság. Végezetül 
köszönetet mondott a március 15.-i ünnepség színvo
nalas szervezőinek . előadóinak, és az ünnepség 
résztvevőinek. 

Ezt követően személyesen bemutatkozott a 
körzetünk 3 képviselőjelöltje : Mészáros László a FKGKP. 
Simon István a Munkáspárt, és Dr. Szendrey Éva az 
SzDSz képviselőjelöltje. 

Tíz napirend tárgyalása vol t nyilvános. és 4 
napirend zártkörű. 

A nyilvános tárgyalások eredménye: Teljekörű 

szavazati támogatási kapott a magánerős lakossági út és 
közműépttések szervezésének és támogatásának rend
szere. a Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 
megválasztása. a város Közművelődési koncepciója, és 
a Gondozási Központ alap11ó okiratának módosílása. 
Hosszú vitát váltott ki a városi bölcsőde jövőbeni 
működtetésének ügye. Hosszan érvelt az illetékes 
bizottsági elnö~. felszólalásának rövid lényege az volt. 
hogy az Onkormányzat keresi a bölcsőde 
működtetésének gazdaságosabb módját, és a bizottság 
javasolja. hogy írjanak ki pályázatot a bölcsőde 
üzemeltetésének vállalkozásba adására. A pályázatokat 
csak gondos mérlegelés alapján fogják a testület elé ter
jeszteni. Volt olyan képviselői javaslat, amely szerint a 
jelenlegi módozaton ne változtassanak. ez a javaslat nem 
talált támogatásra. így az eredeti bizottsági javaslatot 
elfogadták 14 igennel. 3 nemmel. Ezenkívül elhatározták, 
hogy alaposabban megvizsgálják a bölcsőde alapílványi 
működtetési lellételeit is. Az. előkész1lő anyagból meg 
lehetett tudni, hogy az elmúlt 4 évben az évenkénti 
születések száma 17 1 -ről 130-re csökkent. a városban. 
De a két településrészen nem azonos a csökkenés, amíg 
1994-ben Endrődön 59, Gyomán 112 gyermek született. 
addig 1997-ben Endrődön ffi. Gyomán is ffi gyermek 
sZűletett. A bölcsődei ellátást a bölcsődés korúaknak 
mintegy 6%-a vette igénybe. Nem a súlyának 
megfelelően került értékelésre az a tény, hogy a böl
csődei alacsony igénybevételt az is befolyásolhatja. 
hogy hiába született ugyanannyi gyermek Endrődön, 
mint Gyomán. nem valószínű, hogy Endrődtől 5-6 km
re lévő bölcsődébe hordják a szülők a kicsi gyer
mekeiket. A polgármester úr e téma zárszavában meg
nyugtatta a jelenlévőket. hogy a város így, vagy úgy, de 
működtetni fogja a bölcsődéket' (Ez magától érthető, 
tekintve. hogy a törvény is erre kötelezi!) 

Elfogadták a Ligettürdő május 1-től alkalmazandó 
árait, a növekedés a már megszokott árnövekedési 
mértéket nem lépi túl. Jóváhag~1ák a Csejti 
Vadásztársaság ingatlan bérleti kérelmét. a haszonbér 
mértéke azonos a szántóknál szokásos bérleti dÍjjal. azaz 
25 kg búza/AK. A Vadásztársaság 5 évig élvezheti ezen 

,---------------- ------- előnyös mértékű bérleti 
díjat. A Kecsegési 

TURUL CIPÖ GYOMAENDRŐD . ,. 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/3 86-891 

66/386-25 1 

A TURUL CJPÖBOLT 
új helyen: Gyomaendröd, 

Fö u. 204. 
- · · (a Gyógyszertár rne llett) 
Megúju lt választékkal, bevezetö árakon kínálja termékeit. 

Y ÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

Tájvédelmi Egyesület 
kérelme is egyhangú támo
gatásra került, mely szerint 
az Önkormányzat támogat
ja a földszerzési pályázatát 
részben azzal. hogy az 
Önkormányzat nem pályáz
za meg, túl kicsi a terü let! 
És írásban is támogatja e 
civilszervezet földtulajdon
szerzési törekvését. 

Császárné Gyuricza Éva 

1998.április 

FELNŐTT KÓRUS ALAKULT 
GYOMAENDRŐDÖN 

A "zenebarátok" kamarakórusa 1996 őszén alakult 
az önálló zeneiskola fennállásának 1 O éves jubileuma 
alkalmából. Első szereplésünk az említett év november 
22-én volt, az ünnepi hangversenyen. A kórus tagjai a 
volt zeneiskolai tanulók, valamint gimnáziumi 
tanítványaim egy kicsiny csapata. 

Mivel ez a fellépés szépen sikerült, ezért a kórus 
tagjai kérték. hogy továbbra is működjünk. és rend· 
szeresen próbáljunk. Ennek ellenére több hónap szünet 
következett, majd 1997 nyarán kértem a Műv. Központ 
igazgatóját, hogy heti egy alkalommal az intézményben 
lehetőséget biztosítson egyórás próbára. Kérésemre azt 
a választ kaptam: Csak abban az esetben tudják 
kérésemet teljesíteni. ha a tagok "próbapénzt" fizetnek! 

Természetesen, megköszönvén e "nemes" hozzáál· 
lást, azt azonnal visszautasítottam. mert azt felháborító· 
nak tartottam és tartom a mai napig is. 

A kórustagok 90%-a pedagógus, többgyermekes 
családanya, aki a cél érdekében, valamint az éneklés, 
vágya és a muzsika iránti szeretetéből szánta a próbákra 
és az együtténeklésre idejét. 

Hosszas gondolkodás után mentem el a 
Református Egyház Lelkészi Hivatalába Sípos Tas 
Töhötöm lelkész úrhoz, hogy lehetséges lenne-e a 
gyülekezeti teremben énekpróbákat tartanunk? A lelkész 
úr azonnal megígérte pártoló segítségét, de ehhez az 
egyház vezetőségének a presbitériumnak is a 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megtörtént! 

1997. szeptember első péntekje óta minden héten 
ott énekelünk. Szerepeltünk az okt. 6-án megtartott 
Zenei Világnapon a Művelődési Központban, a kará· 
csony·esti ünnepségen a ref. egyház templomában. 
Előttünk áll még az Endrődiek Baráti Körének május 16· 
iki találkozója, és pünkösdi ünnepi istentiszteleten való 
éneklés. 

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani a kórus 
minden tagja és a magam nevében a presbitériumnak és 
Sípos Tas Töhötöm lelkész úrnak a segítségért. 

HUNYA ALAJOSNE 

Kedves olvasóink, őszinte fájdalommal közöljük, 
hogy Hunya Alajosnénak, a mindannyiunk által tisztelt, 
nagyra becsült és szeretett Erzsikénknek, tanárnőnek. 
kórusvezetőnek, a Gyomaendrődi Zeneiskola 
Megalapítójának ez volt az utolsó közlése. Kérés nélkül 
küldte el az írását a szerkesztőségbe, talán a Sors akar· 
la így, hogy még ő adja hírül, hogy megszervezte a fel· 
nőtt kórust városunkban, ezzel is szolgálva a zenebará· 
tokai. Váratlanul, hirtelen jött a halála. Mindenkit 
megdöbbentett, hiszen mindnyájan szerettük. tiszteltük, 
sok · sok gyermekbe plántálta a zene szeretetét, az 
együtt éneklésre is megtanította tam1ványait. Tőbb tehet· 
séget indított el a zene világába. Áldja meg érte a jó 
Isten, nyugodjon békességben! Reméljük, hogy lesznek, 
akik életművét folytatni fogiák, tanítójuk iránti tiszteletből, 
szeretetből, amely belőle sohasem fogyott ki. Életének 
utolsó percéig a jó Isten, a zene és az emberek szol· 
gálatában állt. (SZERK.) 
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