
VfÍROSU rt I< 
GYOMAENDRŐD 

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke 
V. évfolyam 8. szám http://www.szikszi.hu/isk/ gellert/ 1998. augusztus 

Szent István .. ~ unnepere készülőben ... 
"Őrizd meg mind-azt, 
ami magyar és ne feledd el, 
amely nemzetnek nincs múltja, 
jövője sem lehet" 

(Szent István Imre fiához írt intelmeiből) 
Az ünnep mindig egy - egy közösség ügye. "Minden 

közösség onnan fel ülről. a világosság Atyjától szár
mazik.· - tanít Szent Pál. Az ünnepein i tudás művészetét 
a családban tanuljuk meg. A csa lád az ünnepre nevelő 
legkisebb és legfontosabb közösség. Kultúránk első 
táplálékát ott kapjuk. mikor anyánk csendes, áhítatos 
beszélgetésekben kinyitja lelkünk rejtett titkát, titokra 
éhes kapuit s beléülte ti a nagy példaképek iránti 
csodálkozó vágyat. Szüleink közvetílik nekünk a megis
merés végett a külvi lágot a bölcsesség nevelő szűrőjén 

átszűrve. hogy érzékeny gyermeklelkünkhöz a jóra, 
szépre. igazra és szentre nevelő értékek jussanak. Az 
ünnepben éli meg a család önmaga belső mibenlétét. -
divatos szóval: identi tását. 

Az ünneplés elsősorban a lélek dolga. A lélekben 
ragadjuk meg az eszményeket, a lélekben ébrednek a 
nagy tettekre ösztönző erők. a lélekben értjük meg 
Vörösmarty szavait: "Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
erőnk szerint a legnemesbekért. előttünk egy nemzetnek 
sorsa áll .. : Igen. nemcsak a család, de nagyobb 
közösség, a nemzet ügye is egy-egy ünnep. Szent István 
ünnepe nemcsak a nemzet, de az ország ügye is. E két 
logalom nem azonos. Egy országban több nemzet él, és 
egy nemzet több országban él. Mélyen gyökerező lelki 
értékeknek kell megvalósulni. hogy harmóniát 
teremthessünk. 

Harmóniát. békét, hogy végül is az öröm csilloghas
son mindenki, legalább is minden gyermek szemében. -
ebben látom én példaképnek Szent István királyt. 

Hogy is volt ez? 
A magyarok a hiedelmekkel ellentétben nem egy 

rendezett Európába érkeztek. Európa egy forrongó, áta
lakulásban lévő terület volt A németek között a törzsi 
háborúk dúltak, kü lön voltak még az egyes törzsek. 
Angliát a dánok tartották ura lmuk alatt. Franciaors!Jg 
r:3m volt egységes állam. A vikingeknek nevezett norvég 
és svéd kalózok rettegésben tartották az egész földrészt. 
M~ghódították a franciák tengerpartját. Normandiát. 
el!oglal lák Szicíliát. Lehajóztak a Volgán, és Kievben 
megalapítottak egy államot. s elnevezték Russnak. Min
den mozgásban volt. semmi sem volt elrendezve. kivéve 
a keresztény hitel. amit Róma és Cluny képviselt. 

Éppen ezer körül jártunk - amit hangsúlyozottan 
misztikus évnek tartottak - s néhány nagyszerű éve 

Prokop Péter: Szent lstván király 
(Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 

Gyomaendröd) 

következik Európának Egy kiváló pápa, az akkori vi lág 
egyik legműveltebb és legnagyobb embere. II. Szi lveszter 
zseniálisan szervezte az egységes Európát. Az ő nevéhez 
fűződik a keresztény Anglia. Spanyolország, Fran
ciaország, Németország megszervezése. S ebbe a védő 
félkörbe nagyszerűen illik bele Magyarország. István 
király ezt pontosan értette, s érezte is. 

A törpék mindig zavart keltenek. csak a nagy formá
tumú emberek képesek rendet csinálni. mert átlátják az 
egész horizontot. 

Ünnep? - Megismerni egy-egy nagyformátumú 
embert és lelsorakozni mögéjük. Ez erkölcsi köte
lességünk. A zsoltárban olvasom: - ·raníts számot vetni 
napjaink sorával. hogy békességre neveljük szívünket.· A 
zsoltáros Istenhez imádkozik. aki taníl Ezt a tudományt 
kutatta egész életében Szent István király. 

Egy ősi kínai közmondás szerint: - "Az állam akkor 
van rendben, amikor a kardokat rozsda emészti, az ásók 
lényesek, amikor a börtönök ü rességtől konganak, a 
magtárak meg szűkek. amikor az orvosok gyalog járnak. 
a pékeknek meg kocsira is jut. - ami csak akkor valósul 
meg, ha a törvényszék udvarát felveri a gyom, s a temp
lom küszöbét kopottra járják az emberek.' 

Szent István Imre fiához írt intelmeit olvasgatva érez
zük a nemzetért és országért lelelősséget érző bölcs ki
rály aggodalmát, ő nagyon is tudta. hogy a jog, a 
törvénykezés fon tos, mit emberi szorgalom !orrnál cikke
lyekbe, de nem elég. Mert mögötte ott kell állnia egy 
olyan egyetemes és emberi törvénynek. ami a lelki is
meretben szólal meg, és ez az erkölcsi törvény, ami nem 
az emberek érdekkapcsolalaiból született, de az emberért 
van. 

Az erkölcsi törvény esetében az ember lekiis
meretében Ismeri lel végső célját és eszményeit, amiket 
követni 'kell" s amit elérni akar. Szándékában ál l úgy 
tenni. hogy végső célját elérje. s eszményeit megvalósil
sa. Ha végső céljának megfelel ően tett. lelkiismeretét 
nyugalom tölti el: - ·megtettem, amit megtehettem· A 
jog külsőleges. emez a lélek benső világában zajlik Azt 
írják, hogy Szent István nem mosolygott. inkább komor 
volt. Ily felel ősséggel a vállán és ily nagy leladattal 
lelkében oly körülmények között - úgy gondolom -
érthető. 

Minél inkább áthatja a közösség tagjait, lelkiis
meretüket az erkölcsi érzékenység, a szent iránti 
fogékonyság, az igaznak, a jónak, szépnek ismerete és 
megvalósításának szándéka, - annál kevesebb törvényt 
kell hozni. 

Az Isten törvényeit valakinek képviselnie kell itt a 
földön és hitelesen tanítani, ezért írja Imre liának: ·Légy 
példal<épe alattvalóidnak a katolikus és apostoli hit 
védelmezésében.· 

Ősi énekünk Szent Istvánról fgy szól: 
Ah hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga! 
Ki voltál valaha 
Országunk istápja! 
Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván. 
Gyászos öltözetben 
Teelőtted sírván„. 

Megtépázott nemzeti öntudatunk és talajvesztett 
erkölcsi ellehetetlenülésünk olyan ünneplést indokol, 
mely nemzeti öntudatunkat életre kelti és erkölcsi elle
hetetlenülésünket megállítja. Az ünnep az igaz, a jó, a 
szép és a szent megélése. - eszménykereső óhajtás. -
vágy, törekvés, a lelki képességek aktivizálása. az erköl
csi értékek tisztázása, önazonosságunk, történelmi és 
társadalmi helyünk megtalálása. Mindezen tulajdonsá
gok elevenen rajzolódnak ki Szent István királyunk föl
séges alakján. 

RÉTHY ISTVÁN 
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lémája van. hiszen ami jó a nemzetnek, az nem lehet 
Kiemelte a keleti ellentétes. Történelmi változás történt idén 
régió különösen a választásokon. A választási győzelmet 

hogy a Magyar Kereszténydemokrata nagy mértékű leszakadását, és a tennivalók meg kell őriznünk, mi nem lehetünk eszköze 
Szövetség (MKDSZ) június 20.-án tartotta nem tűrnek halasztást. ~emmineR, ami bomlaszt! Hisszük a 
e lső Küldöttgyűlését. Véleménye szerint a magyar keresztény- kereszténydemokrata gondo1at érvényre jut-

A 127 küldöttből jelen volt 96. A demokráciának 2 dolgot kellett felismernie tatását a gazdaságban és a társadalomban. 
Gyomaendrődi MKDSZ-t 5 küldött a közelmúltban. Az egyik, hogy a keresztény- Hangsúlyosan akarjuk a keresztény
képviselte. Olvasóinknak elmondtuk már, demokrácia híveinek támogatása nélkül a demokráciát, ezért olyan pozíciót kell elérni, 
(de hátha valaki még nem tudja,) hogy a választást sem most, sem a jövőben nem hogy ez sikerüljön. A parlamentben a 13 
Gyomaendrődi kereszténydemokraták. lehet megnyerni, a másik pedig, hogy kereszténydemokrata képvi selőre, és az 
amikor 97 nyarán kiléptek a KDNP-ből , önmagukban sem képesek a győzelemre, őszi önkormányzati választásokon pozíciót 
akkor egy emberként léptek be az MKDSZ- erőhozzáadásra van szükség. Ezért az szerző kereszténydemokratákra nagy fela
be. Ebben a szervezetben segítették a 98 együttműködést hosszú távra kell ter- dat vár. a tisztességes, jó szakmai munka 
évi választásol< során a jobboldal győzelmét veznünk! révén . hangsúlyozta az ügyvezető elnök. 
itt helyben. Az országos eredmény, a jobb A jelen lévők nagy tetszéssel és őszi nte Szövetségünk újabb nagy erőpróba előtt 
oldal győzelmén belül, hogy a Parlamentben örömmel fogadták a miniszterelnök úr üd- ál l, az önkormányzati választásokon szük
van 13 kereszténydemokrata képviselő, vözlő és köszönő szavait. Ezt követően Sur- ségünk van a sikerre! Ezen a választáson a 
akik a FIDESZ frakcióban dolgoznak. ján elnök úr beszámolója következett. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

A kü l döttgyűlés ünnepi szónoka Varga Emlékeztette a küldötteket, hogy éppen 294 egyenrangú a pártokkal! A jelölések során 
László képvise lő úr volt. A barankovicsi napja alakult meg Győrben az MKDSZ. A közös fellépést szorgalmazunk a polgári kor
hagyomány hatásáról, és je lentőségéről nemzeti, keresztény értékekért tenni akaró mányt támogató minden politikai erővel. Az 
beszélt. Hangsúlyo:-~a. hogy a társadalmi és tenni képes kormányt akartunk, ami az érdekünk, hogy az ellenzékkel szemben 
átalakulással kapcsolatban a keresztény- csak a jobb oldal összefogásával jöhetett az új kormányt támogatóiból, a helyi szem
demokratáknak l<ötelességeink vannak! létre. "Dávid ismét legyőzte Góliátot, és pontok figyelembevételével a l ehető 

Fontos a szociális igazságosságot érvényre ebben szövetségünknek része volt," mondta leghasznosabb polgári összefogás alakuljon 
juttatni , miszerint mindenki tehetsége Surján László az MKDSZ elnöke. ki. Így jöhetnek létre az önkormányzatokban 
szerint érvényesüljön! A tőke mindig kapzsi, Az Alapszabá ly módosítása után azok a közös polgári frakciók , amelyek 
ezért erre nagyon kell vigyázni, hogy az megválasztotta a Választmány Dr. Rapcsák akkor is valóssá teszik a jövőre nyitott 
egyén ne károsodjon. Véleménye szerint a András alelnököt ügyvezető elnökké, az összefogást, ha annak lnté;;ményes 
98-as választáson valami elkezdődött, és ügyvezetőmunka javítására. Tudomásul megalakulására az önkormányzati választá
valaminek vége lett! A Fidesszel, MDF-el, vette a Választmány az Elnökség június 17-i sok e l őtt nem kerülne sor. 
tudja az MKDSZ a hosszú távú döntését, ahol is az ügyvezető Elnökség lét- Büszkén valljuk, képviseljük értékeinket! 
együttműködést megvalósítani. Megtisztelte számát 3 fővel bővítették. Az új alelnökök: Hit, hűség, bizalom, talán ezzel a 3 szó-
a küldöttel<et, és üdvözlő beszédet is mon- Csépe Béla, Latorcai János, és Rapcsák val jellemezhető legjobban a Magyar 
dott Orbán miniszterelnöl< úr. Beszédében András. Rapcsák ügyvezető elnök úr szemé- Kereszténydemokraták Szövetsége 
ismét megköszönte a közös sikert„ "Bíz- lyes bemutatkozása után, rövid programis- Kü ldöttgyűlésén résztvevők hangulata. 
tunk, hittünk egymásban, így győztünk." Ezt mertetést tartott. Elmondta, hogy 55 éves, Császárné Gyuricza Éva 
a választási eredményt elérni és megtartani 8 éve polgármestere Hódmezővásár- az MKOSZ elnökségének tagja 
csak összefogással lehet. Hangsúlyozta helynek, 1994. évtő l parlamenti képviselő 
továbbá, hogy a kormány csak úgy lehet sik- (olvasóink biztosan ..------------------------
eres, ha a polgárok támogatják, mozgósítják emlékeznek, hogy 
erejüket. A siker vezérfonala: az össze- Rapcsál< úr volt az 
fogás, és a kormányprogramot si-kerre kell egyet len képviselő- . 
vinni a polgárok kö~reműkődésé-ve l és jelölt, aki május 1Q.
segítségével. Elmondta, hogy az új kormány én, az első for
az üzleti világban is nyugalmat és bizalmat ·dulóban bejutott a 
keltett. A választási program el-nyerte a Parlamentbe). 
hazai és üzleti világ bizalmát. Nem késett a Kifejtette, hogy a 
nemzetközi elismerés sem, Bonn, Brüsszel, nemzeti , liberális, 
Strassburg azonnal, mind örömmel konzervatív, és 
fogadták a kormányváltást. Említette a min- kereszténydemokra
iszterelnök úr az országrészek fejlettségi ta elvek nem lehet
problémáit, de a vidéknek sok közös prob- nek ellentétesek, 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-891 

66/386-251 

A TURUL CIPŐBOLT 
új helyen: Gyomaendrőd, 

Fő u. 204. 
(a Gyógyszertár mellett). 

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

Minőségi női cipők nagy választékban, 
kevező áron 

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

06/30 436-781 

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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* HÍREK, KÖZLEMENYEK * HIREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSEGI HAZ 
AUGUSZTUSI PROGRAMJA 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola augusztus 31 -én, hét fön este 18 
órakor tartja t anévnyitó ünnepségét az iskolában. Mindenki t szeretettel 

hívunk és várunk. 
3 -10-ig: Kézműves tábor a 14 év fölötti fiatalok számára. 

Felvilágosítás Szonda Istvántól. 
13 -15-ig: 
20-án 10 órától: 

A Magyar Hogyomóny Műhelyének találkozója. 
lovasbemutató az endrődi vásártéren. 

Vaszkó Mihályró l utcát neveznek el 
Az egész napos program részleteiröl plakátok és hangos hirdetés 

útján adunk tájékoztatást. Örömmel adjuk hírül olvasóinknak. hogy a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
Gyomaendrődi Szervezete és a Honismereti Egyesület javaslatára a július 30-iki Önko
rmányza ti Ülés Vaszkó Mihály end rődi kisgazda kl!pviselöröl utcát 111.:vczcll el. 

TOVÁBBI VÁROSI PROGRAMOK: 
A határozatot a testület 11 igen, 4 nem. és 3 tan ózkodás melleu fogad ta el. Az V. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor Táborozó kiállítása 

augusztus 20-án o városi Sportcsarnokban. Köszönjük mindazoknak, akik az utcanév változtatásában közremüködtck. 

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÜZLETHÁZA 

LEGÚJABB AJÁNLATA: 
(Endrődi u. 1. Háztartás i Bolt) 

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

Étolaj 

1 literes 220.-Ft/I. 
Burgonya 

állandóan itt a legolcsóbban! 
Görög- és sárgad innye 

itt a lego lcsóbban 
Hipó 20.- Ft/1. 

TovábL·á: 
Női-, férfizokni 

70.-Ft/pár 

Az eltelt bajnoki 
év csodálatos s i
kcn hozoll a 
Barátság részére. 
Az újra alakulás 
hetedik szezonja 
si kercsúcsot jelen
ten a focib<111. Az 
NB. lll. újonca 
ezüstérmes lett. A 
szövetség kép-
viselője a sze-
zonzáró ünnepi va
csorán ad ta át a 
jáLé k oso k nak, 

Kovács Laj os elnöknek és Szendrei Bé la 
edzőnek a szépen csi llogó díjat. Az ünneplők 
lelkes tapssal toldották meg a dicsőség szim
bólumának értékét. És ami legalább . ekkora 
meglepetés, az ifiknek Pelyva Miklóssal a 
bronzérmet. 

Szép volt fiúk! 
A szezon végén, néhány levezető edzés 

után, jól kiérdemelt szabadságra tértek 
sportolóink. 

Augusztus 9-én kezdődő lijabb bajnoki évre 
mozgalmas készülési tervet dolgozo11 ki a 
vezetőség. Az első felkészítő mérkőzésen, július 
14-én, Orosházán, 9: l-es győzelmet könyvel-

II. Nemzetközi Volkswagen 8ogár1alálkozá augusztus 7 -9-ig. (8-án 10 
órától ünnepélyes megnyitó és Bogár felvonulás, ügyességi 

versenyek, esle ulcobál. 

Vita Agricolae mezőgazdasági, ipari kiállílás és vásár Augusztus 20-
22-ig. Helye Városi sportcsa rnok. Gyomaendrőd és a régió cégei mel
lett ezúttal bemutatkoznak román és ukrán kiállítók. Az esemény 

keretében 21-én halfőző verseny lesz 01 Erzsébet ligetben. 

Sakk emlékverseny augusztus 24-30.-ig. Helyszín: Körös Hotel. 
Nevezési ha táridő augusztus 24. 

A HUN YA ALAJOSNÉ ERZSIKE NÉN I által alapí
toll Gyomaendrödi Zenebarátok Kórusa szcreteucl vár 
minden olyan énekelni vágyó hölgyet. aki úgy gondolja. 
hogy a mai túlhajton világban tud egy órát szívesen eltöl
teni a müvészettel. A nyári szünet után 87 clsö próbákat 
auguszrns 7-én (pénteken) 18 órától tartjuk a Ref. Egy
ház. l l ősök útja 44.sz. alalli imatermében. 

heuiink el. Július 18-án Körösladány látogatou 
hozzánk, az eredmény: 1 :2. 25-én Fiizesg
ynrmatra ment csapatunk, az eredmény 4:4. 
YlJJ. l -én Gyula, majd ismét Fiizesgyarmat 
látogat hozzánk. 

Czifrák Bandj távozása folynmatban van. 
Az NB. II-es Érd hez igyekszik. Köszönjük, amit 
a Barátság színeiben produkált. Sportszercncsét 
kívánunk Neki. Kívánjuk, kissé higgadjon le! 

Távozou még Papp Csaba és hazatért 
Gyulára Schuk kapus. 

Nálunk erősítés várható a csatársor és n 
középpályás posztokon . Négy új j;ilékos 
teszte lése folyik. A felkészülést a si ker-edző 

Szendrei Béla vezeti . Cél: a dobogón maradni! 
Nem lesz könnyű. mert Baja és Kecskemét Nil . 
11-t megjárt sportolói is ellenfeleink lesznek. 
Meglehetős anyagi terhek is várhatók, de 
reméljük, hogy a Polgármester lÍr beígért segít
ségével a vezetőség megbírózik a gondokkal. 

Kecsegtető sportbarátság van kialakulv<i 
testvérvárosunkkal, Nagyenyeddel. Reméljük, 
hogy az augusztus 20-iki nemzeú ünnepünkön 
Nagyenyed-Gyomaendrődi Barátság találkozó
val rendezhetjük meg az lij pálya és Klubház 
avntását. Reméljük, hogy a vezetőség, Kovács 

e lnök lÍ r veze tésével. még nagyobb fc lad:nokat 
képes lesz megoldnni! 

Ez liual tájékoztatom o lvnsóinkat. sport
barátainkat. hogy a Barátság elnöksége felkért. 
egy új sportkönyv (HAJRÁ BARÁTSÁG!) 
összeállításárn. Örömteli dolog, hogy a csodás 
eredményekkel e ltelt hét esztendő krónikása 
lehetek. 

Kérem, hogy akinek a csapatról tiszta, éles 
fényképei vannak, adja kölcsön részemre! E lőre 
is köszönöm segítő készségiiket! 

Az ŐS'l i baj noki fo rduló programja : 
VIIJ. 9 Bnjn Bnrátság 

15. Barátság Békés 
22. Bauo nya Bmáts:íg 
29. Barátság H. mezővásárhely 

IX. 5. Jamina Barátság 
12. Barátság Örkény 
20. Yersegyháza Barátság 
27. Kisújszállás Barátság 

X. 5. Barátság Mezőberény 

10. Kunszentmárton Baráts<íg 
17. Barátság Makó 
25. Csongrád Barátság 
31 . Barátság Szajol 

Xl. 8. Dömsöd Barátság 
14. Barátság Mélykút 

MÁRTON GÁBOR 
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Szü lőföld : Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként 1elöll 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér izc, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő„ . 

Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövői 

Jánosék veje volt. 
János a tanító úr 1930-ban vonult nyugdíjba, s a 

család elköltözött Dunabogdányba. Mun'!<áját a fenn
maradt jegyzőkönyv így jellemezte:"„. tanya i és bel
területi (mirhói) iskolánál végzett munkája határozott és 
hasznos, céltudatos, kemény, de igazságos, ernyedetlen 
szorgalommal nevelt tanitott, igyekvő tanító volt, ak i 
istenfélő élettel mutatott példát gyermekeknek és felnőt
tek11ek. Községünk és családja boldogulásáért fárad
hatatlanul dolgozott." Ilozzá csak annyit toldok: orszá
gos hírnevű, poéta vénájú főkántorunknak, Újhází Mik
lósnak testi-lelki jó barátja volt. Aki több alkalommal 
megörökítette értékeit, tetteit. Elsős elemista koromban 
karácsonyig tanítóm volt, amikor combtörés 
következtében nyugdíjazták. Köszönöm neki a sikeres 

TímJr Máté indulást. · 

ORBÓK T ANÍTÓÉK 

Tanítógyülés Endrődön a harmincas években. 
Első sorban balról az 5. Orbók József, mellette a 6. a felesége, és az első 

sor végén Orbók Sarolta. 

József 1885-ben, Színfaluban született, és Endrődön 
1947-ben halt meg. 1905-ig Dunabogdányban tanított. 
Azu tán Endrődön, tanyán, majd a községben működött. 
1912-ben a legmagasabb osztályok (V. és VI.) kerüllek 
keze alá. Feleségét: Belényesi Emíliát Eldélyből hozta. 
1924-ben igazgatói teendők ellátását is rábízták. Róla az 
Egyházi Iskolaszék feljegyzése a következőket örökítette 
meg: "„.Brassóban gazdasági tanfolyamot, Szegeden 
ipariskolai tanfolyamot, Aradon pedig továbbképző tan
fo lyamot végzett... Tagja az Egyházközségi Képviselő
testületnek, az Endrődi rk. Tani ló Testület elnöke, az 
Iskolánkívü li Népoktatás vezetője, az Áruszövetkezet 
igazgatóságának elnöke." Felesége, mint a Jagylány 
Iskola tanítója ment nyugdíjba . 1947-ben férjét exhumál
tatja, és Farkasréten helyezteti el. Ott férje mellett 
nyugszik, befejezvén á ldásos életét. Öt gyermekük 
született. Elsőszülöttük, az országos hírnevet szerzett 
József (191.1-1981), több magas kitüntetés birtokában 
telte ismertté , Parád iskoláját. Erzsébet (Csejtiné) 
Endrődön az Ujtelepi iskolában tanított évtizedekig. 

Gyászjelentést kaptunk június közepén, hogy Tolna (1914-1992. Jászkisér) Sá ra hosszú évekig volt a 
Károlyné Orbók Julianna, egykori endrődi tanító Nagyóvoda szertetett óvó nénije. Ilona, aki. Mezőcsát 
életének 75. évében Budapesten elhunyt. zöldkeresztes nővére volt 1918 - 1986 között éll.] ul ianna 

Kötelességemnek érzetem, hogy a szülöfalú nevében, volt a legfiatalabb. A tanítóképzőt Szarvason és 
június 23-án, a Farkasréti Temető ravatalozójában Nagyváradon végezte. Ma}d a nagylaposi tan yai 
elköszönjek tőle. Ezt az alkalmat felhasználva kívánom iskolában működött .. Munkája ma is élő legenda a tanyai 
olvasóinkat emlékeztetni az Orbók családra, melynek emberek ajkán. Házasságkötése után Parádra költözött 
tagjai pedagógusként összegezve évszázadnál is hosz- és ott folytatta bátyja - áldásos, sikerekben gazdag -
szabb időt szenteltek Endrőd felemelkedésének. munkáját. 

Az aradi szü lők: Orbók József és Boros Franciska két Színigazak a gyászjelentés sorai: "„.75 évesen elhunyt 
fia: János és Jozsef hozzánk kerültek tanitónak. a drága édesanya, nagymama, akitől oly sok szeretetet 

János 1883-ban Oláhódoson született. Öccse: József: kaptunk.„" 
Színfalúban látta meg a napvilágot 1885-ben. Mindket- "Szülőföldje porából, a kedves Hármas-Körös vízéből 
ten Szatmárnémetiben szereztek oklevelet. János itt és a halott kedvenc virágából hoztam váltságdíjat a 
kezdett tanítani, és endrődi lányt, Varjú Esztert vette fővárosnak, hogy emléküket örökáron megválthassam a 
feleségül. Nyugdíjazásáig nálunk tanított. Négy lány, és szülőfalunak: A ~ár csepp víz Endrőd áldását és 
két fiúgyermekük szü letett. Közülük kettő Irén és Lajos. veszedelmét Jelenti, a por az éltető áldás földjét, a pár 
örökre Endrődön maradt, mert évnyit sem kitevő szál virág a szeretetet és kedvességet fejezi ki, mellyel a 
é!etüket itt fejezték be. Elsőszülött János (1907-1964), tőlün~ kapott sok szépet és jót kívánjuk meghálálni. 
Mária Magdolna (1913, ma is él Budapesten) Jolán (1914- Most, drága. szülei~ elporladt teste fölé helyeztünk nyu-
1985), Margit (1919-1968). Harnos Inu·e, az Auszh·áliában ga lomra, ad1on az Uristen békés pihenést! Isten veletek!" 
élő tudós édesapja, a most 85 éves Harnos Imre, Orbók MÁRTON GÁBOR 
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AUGUSZTUSI MISEREND 

Endrőd 

Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor. 
Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén délelőtt 10-kor, AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI 

és este 7-kor lesznek a misék. 

Szent Gellér t Iskola kápolnája: a nyári időszakban nincs mise. 
Augusztus 31-én, hétfőn este 18 órakor Yeni Sancte tanévnyitó 
mise. 

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

valamint elsőpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti 
mise e lőesti mise, így érvényes vasárnapra. 

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén reggel 8-kor
lesz az ünnepi szentmise. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 óra. 
Augusztus 15-én, és 20-án szintén l 0 óra. 

augusztus 4. kedd 
augusztus 6. csütörtök: 
augusztus 8. szombat: 
augusztus l 0. hétfő: 
augusztus 11. kedd: 
augusztus 14. péntek: 

augusztus 14. szombat: 
augusztus 19. szerda: 
augusztus 20. csütörtök: 
augusztus 21 . péntek: 
augusztus 22. szombat: 
augusztus 24. hétfő : 

augusztus 27. csütörtök: 
augusztus 28. péntek: 
augusztus 29. szombat: 

Yianney Szent János áldozópap 
Havas Boldogasszony 
Szent Domonkos áldozópap 
Szent Lőrinc diakónus és vértanú 
Szent Klára 
Szent Maximilian Kolbe áldozópap, 
vértanü 
Nagyboldogasszony 
Szent Bernát apát és egyháztanító 
Szent István király 

.Szent X. Piusz pápa 
Boldogságos Szűz Mária Királynő 
Szent Bertalan apostol 
Szent Mónika 
Szent Ágoston püspök és egyháztan ító 
Kereszte lő Szent János vértanüsága 

KÖSZÖNJÜK - KÖSZÖNTJÜK! ÚRNAPI KESERŰSÉG 

Egy évvel ezelőtt nagy 
öröm töltött e l bennün
ket, amikor Gyul ay 
Endre püspök úr (a 
környéket körzetesítve) 
káplánt adott Endrődre. 

Rövid idő alatt minden
ki megszerette a mo
solygós, közvetlen, új-

• misés papot. Most azon
ban szomorúan vettük 
tudomásu l, hogy meg 
kell válnunk tőle, mert 

augusztus 15-tel püspök úr az egyházmegyénkben 
szolgáló káplánokat 1 év letelte után újabb szol
gálati helyekre küldi további tapasztalatszerzésre. 
Bauer Csaba káplán atyát egyházközségünkből 

Kistelekre helyezi. 
Csaba Atya, köszönjük egyéves lelkes munká

dat. Imánk, hálás szeretetünk új helyedre is elkísér. 

Augusztus 1 S-től Var
gyas Emil káplán atya 
jön hozzánk. 
1972-ben született 
Gyergyóalfa luban. 
Szegeden végezte a 
teológiát 1990-1996 
között, min t Szeged
csanádi kispap. Pappá 
szentelték 1996. június 
8-án. 
Első kápláni állomáshe
lye Gyula volt 1996-

1997 között. Második kápláni évét Kisteleken 
toltötte 1997-1 998 között. 

Szeretettel köszöntünk! 

az oldalt szerkesztel/e: Iványi László plébános 

Bár már régebben volt, de mégis vissza kell térni 
az idei úrnapi körmenet problémájára. 

Mint országoson, itt is meglartjuk a ha
gyományos úrnapi körmenetet. A hívek nagyon 
szépen felkészülnek rá, korán reggel díszílik a 
sátrakat. Szép számban szoktak részi venni. A 
plébános kötelessége a rendörségnek bejelenteni, 
hagy a rendörök azidöre biztosílsák az útvonalat, 
hogy méltó és biztonságos módon haladhasson a 
körmenet. 

Sajnos, az idén nem egészen így történt. Annak 
ellenére, hogy írásban bejelentettem a körmenetet, 
rendőri intézkedés nem történt. A személy· és 
teherautók meglehetősen zavarták és veszélyeztet
ték a menetet, és a kocsioblakokból mindenféle 
ízléstelen és trágár megjegyzéssel illették a híveket. 

Természetesen a rendőrségnek szóvá tettem a 
botrányos esetet. 

Tólh Bálint r. főhadnagy örsparancsnok úr írás
beli válaszával megtisztelt. Leveléből idézek: 

''.4z 1998. június 14-i Úrnapi körmenet 
rendőri biztosításának elmaradásával kapcso
latos levelére válaszolva - közrendvédelmi cso
portvezetővel tett szóbeli megbeszélést 
megerősítve - ismételten elnézést kérünk a biz
tosítós elmaradásáért. 

Kérem Plébános Urat, hogy a Körmenetben 
résztvevő, és az esetlegesen kényelmetlensége/ 
szenvedő hívok felé is tolmácsolja sajnálatunkat, 
valamin/ azt, hogy a rendőrség jelenlegi lét
számhelyzete nem elégséges ahhoz, hogy 
egyidőben végrehajtsuk valamennyi szakmai 
feladatunkat. 

A konkrét esetben a Körmenet biztosítását 
azért nem tudtuk végrehajtani, mivel az adait 
időpontban a szolgálatban lévő állománynak 

más, előre nem tervezhető feladatokban kellell 
intézkedniük és a kieső rendőrök pótlására mór 
nem volt lehetőség. 

.... Természetesen a továbbiakban is ren
delkezésükre állunk bármilyen egyházi ren· 
dezvénnyel kapcsolatos rendőri feladat 
megoldásában." 

Föhadnagy Úr, köszönjük levelét. 

Az eset kapcsán elgondolkodom az alapprob
lémón. Gazdasági, társadalmi átalakulásunkkal 
igyekszünk Európa fejlettebb részéhez csatlakozni. 
Ehhez morálisan is át kell alakulnunk. 
Meg kellene tanulni: 

- elfogadni a másságot 
-hogy bizonyos helyzetben és helyen hogyan kell 

viselkednünk: !emelésen, esküvőn, társadalmi 
rendezvényeken, vagy az utcán 

- mit kell tenni, ha a Himnuszt halljuk 
- mit jelent a nemzeti zászló (szomorú tapaszta-

lat; nemzeti ünnepeinken kitűzött zászlókat 
meggyalázzák, ellopják ... nemzeti szabadtéri 
ünnepeinken az ünneplők mellett elzúg a szip
pantós kocsi, talán épp a Himnusz alatt.„) 

- megóvni nemzeti, városi értékeinket: f ókat, 
virágokat, parkokat, megőrizni utcáink lisz
tasógál... 

· kinek és mikor, és hogyan illik köszönni„. 
· és hagy hol nem illik rágógumit csámcsogni.„ 
- és hogyan kell viselkedni, ha körmenettel, vagy 

épp gyászmenellel találkozunk (külföldiek 
tudják) 

- úgy élni, hogy másokat ne zavarjunk 
- megőrizni nemzeti hagyományainkat, magyar 

nyelvünket, neveinket, minden érétékünket... .. 
Bízom benne, hogy sikerülni fog! 
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· HÍREK ERDÉLYBÓL 

„megmarad egi; 
diadalmas erdé
lyi igazság: ez .7 

fö ld egymás 
mellett... meg
tartja örökös tar
ka virágzásban a 
népeket, akik 
rajta és érette 
m zmk álkod nak." 

Kós Károly, 
1925. 

Ez úttal tallóztunk az Erdélyben megjelenö MAGYAR 
KÖZÉLET című társadalmi, politikai, művelődési lolyóirot 1998. 
évi 5.-és 6. számából. Íme a válogatós: 

Milyen a magyar, ha romániai? 
Nemrégen provokáló közirolol küldöll szél o Látó 

szerkesztősége, melyben azt a munkacímet tűzte ki, hogyan 
írná meg Ön a romániai magyar irodalom történetét? 

Elsö olvasatra futtóLJn visszautosítollam a választ. Eddig 
semmi hasznot nem hajtott az, hogy irodalomkritikát is, -
történetei is a szépírók műveltek. Negatív "eredménye", hú~Y 
mára nincs hitelesítő, értékílélő kritikánk, és mór nincs o még 
(ha) kortárs irodalomnak történeti elhelyezése. 

Utólag újragondolva, föl-fölvenném o "hozzómvqgoll" 
kesztyűt, opró, elszórt észrevételeim volnának o romániai 
magyar irodalom közel-történelmének vázlatát tekintve. Oe 
még mindig nem torlom írói hivatás helyellesílönek az 
egészen más lörlénelírós területét. Amit én, vagy mi fűzhetünk 
hozzá, az iskola, csoport, irányzat vagy jobb esetben onekdo-

Sajnos, sokkol. több bűncselekményről és kevesebb 
felderítésröl kell számol adnunk, mini az o lop előzö számában 
leltük. Mi ennek az oka Ön szerint, parancsnok úr? 

to. Az utókori megtévesztheti, és nem használ a mának sem. 
De a mai nap is egy történelem · és ekkor ütköztem meg 

a körirat egy bizonyos monda lán, mely megkérdőjelezte, hogy 
van-e egyáltalán "romániai magyar" irodalom? 

A "romániai magyarság" csak szóvirág, költői kitolóció, 
mely valami egészen mást akar mondani, nem nemzetei. 

A sokféle - általános - értékválság közepelle köztudoll, 
hogy a szappanbuborék sem az, mini aminek tűnik. Mór a 
szappanbuborék is elkopoll„. Oe a politikai válság sem színe
sebb. Tórténelmél tehát annak a kitalációnak kellene megírni, 
ami egyúttal közelebbi jövőnk is? A kettős hangzású ("romóni· 
ai magyar") meghatározásának az egységét egyszer helyére 
kellene tenni! 

A "romániai magyarság" politikailag, slrolégioilag, föld
rajzilag: egy és konkrét terület, Erdélyt jelenti. (Csángóivol és 
bukaresti elitjeivel együtt.) 

ERDÉLY: egy f öldrojzilag, ' történelmileg, néprajzilag, 
meleorológioilog, vízrojzilog, gazdaságilag„. jól elhatárolható 
terület. Fogalom. Az erdélyiség o Román állammal szemben 
deslabilizáló tényező; a magyar nemzeleszménnyel szemben 
diverzió. Sajnos, a lény két oldalán érdekelfogultságok állnak. 
Közbül történelmet írni · csak a konkrélumro·szorultsóg hite· 
lesítheti. A külön történelem szemléletét a jelen és belátható 
jövő indokolja. Ez o felismerés nem sajátom, nem is kortárs · 
hanem: szintén már történelem. 

Segítségül: a "költöi szóvirág" kifejezésnek, o romániai 
magyarságnak irodalomtörténetét nem lehet úgy megírni, 
mintha Szilágyi Domokos nem létezett volna. Hogy 
költészetének gyökere milyen erdélyi protestáns !olajból 
lóplólkozoll1 és hogy lehet rokona akár a katolikus főnemes 
memoórjánok is, · az mór megírandó irodalomlörlénel...! 
Éppen, ami bizonyítható lett volna. 

B ön.ügyi krónika 

Ide kell írnom temetői keresgélésem emlékversél. (1986) 
Kerestelek o Hózsongórdbon, 
tavaszi méhek zsongósóban, 
teh~tetlen mézgyűjtésben, 
elkeseredésemben. 
Rímekre rózengő szópórban, • lárstalonul: 
erdélyi vegyes mézzel ínyemen: koptórtolanuJ. · 
csak lemelöben, 
csak elmenőben ... 

VITUS K.GYÖRGY 

"Mi azért akarunk megmaradni abban a faji, vallási és 
kuli urális közösségben, amelyben szülellünk, meri az ler · 
més zeles meghatározása életünknek. (. .. ) A természet rendjét 
megvóltozlolni o világ legnagyobb vétke és legnagyobb érték
telensége.( ... ) 

Számunkra o magyar kisebbségi program abban áll, 
hogy megismerjük azokat a nemzeti értékeket, amelyek tuloj
donosul születtünk, és megkíséreljük ~zeknek védelmét és 
fejlesztését egy olyan országban, melynek életét egy másik faj 
irányítja. Ezek a nemzeti értékek: mindenek elölt o nyelv, o 
nép~ultúro, az irodalmi kultúra, a nemzeti múlton alapuló 
sojá fos életlátós és erkölcsi forma, ezek felel! azok o 
keresztényi értékek, melyek egyhózoinkon keresztül 
képzödtek ki. ( ... ) 

Az igazi kisebbségi élet a vagyok igével kezdödik, az 
ismeretekkel folytatódik és oz okorolon keresztül a cse
lekedetben nyilvánul meg. ( ... )Ez pedig pozitív program.( ... ) 
Célja az érdekvédelem, értéki ejleszlés, alapja pedig az 
értékek megismerése." 

LÁSZLÓ DEZSŐ (1 935)· 

behatolási kísérlet, és több helyről. ahová bejutollak az 
ismeretlen elkövetők, semmit nem villek el, vagy jelentéktelen
nek mondható a lopoll tórgyak értéke, illetve csak rongálási kór 

Véleményünk szerint 2-3 új banda szerveződöll, erre utol többek közölt az a lény is, hogy 
eddig lényegesen több víkendház-feltör és volt az endrödi város részen, míg most o gyomaibon 
is igen nagy arányokat öltöll ez a bűncselekmény fojta. Ezen túlmenöen jelentősen megszo· 
porodlak oz italbolli és egyéb szórakozó helyei betörések, az itt lalálhaló jálékaulomatók 
feltörése, kifosztása. Elgondolásunk szerint ezekre is egy újabb csoportos sorozatelkövetök 
bandája "szervezödötl." 

keletkezet!. Ezekhez sorolhatnám o Vásártéri ABC kirakatának betörését, ami akár csak 
szándékos rongálás is lehelell, vagy az endrődi ABC-be való sikertelen behatolási kísérlet. A 
Kecsegési holtág mellel! is feltörtek egy víkendházat folbonlás és ajtólefeszítés módszerével, 
a Peresi holtág mellel! o Bogárzó zugban pedig egyetlen éjszaka 8 víkendházat iörtek fel, 
majd később még kettőt. A Templom zugban is megrongálták egy hétvégi ház külső és belső 
ajtaját is, de innen sem vittek el semmit, ugyanúgy, ahogy a Melódia presszó-béli ismételt 
betörésnél sem, 27-én éjjel, de ekkor néhány perccel később az öregszöllői Gulyás Csárdába 
is betörtek, ám ill is sikerült !ellen érni az elkövetőt, oki egy békésszentandrási lokos volt. 
Sajnos történt szép szómmal sikeres betörés is, így pl. jún.17 -én egy Sóczó zugi víkendhózból 
horgászbotot, orsókat, hasonlóképpen a Torzsós zugból is, bór ifi mellé még konzerveket is, 
italokat is loptok, kb. 80.000 Ft. értékben. Ugyancsak horgászbotot és orsókat loptak el 
másik Bogárzó zugi víkendhózból is. 

Igényel-e valamiféle technikai tudósi ezeknek az auloonotóknak o feltörése? 
Sajnos, nem, legfeljebb némi fizikai erői, egyszerűen felfeszítik azokat. Azt is el kell mon· 

donunk, hogy a mór elfogotl csoportos elkövetök is szabad lábon várják o bírósági eljárást. 
Ez számomra nem igazán szerencsés, hiszen semmi garanciát nem látok arra 

vonatkozóan, hogy várakozás közben nem köveinek el újabb bűncselekményeket. 
Ez sajnos, igaz de ezzel együtl kell élnünk, ez ellen mi legfeljebb annyit tehetünk, hogy 

ezeket a személyeket lokozotlon látóterünkben tartjuk. Szerencsére volt néhány sikertelen 

MINDENT EGY HELYEN 
j}. PIKTOR„BO~:~AN! 
~ ~rőd, Fo ut 204. 

. 66-386-611.) • - Kaphatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

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

- és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ. 

Úgy látszik horgászidényben ez a "kelendő." 
A vásártéri Hp-n is feltörtek több garázst, szerszámokat, és egyéb általában garázsban 

tárolt tárgyakat loptok. 
Személygépkocsit nem tulajdonítottak el? 
Szerencsére nem. Ilyen ügyünk idén nem is volt, tavaly is csak egy, s a jármű később 

meg is lett. Megkezdődtek az un. mezei lopások is. Ismeretlen elkövető krumplit szedell fel. 
Ahogy már említettem, több itolbolti betörés is volt. Június 25-én egy gyomai kocsmái, s o 
benne lévö jótékaulomalól törték fel és rabolták ki, ifi o SHELL kút SNACK bárjában levő 
oulomolál fosztották ki, némi ital és dohányáruval kiegészítve. 111 az okozol! kár mintegy 
120.000 Ft. volt. Szintén feltörték o Vasút úti 6-os Bisztrót, ifi felfeszílellék és kifoszlollók o 
jótékautomolól, ennek lortolmóvol s dohányáruval távoztak, ugyanez történt o Vadász 
bisztróban is. 7 -én a gyomoi strandról tűnt el 2 kerékpár, és pénztárca. Másnap az egyik 
sérlell kerékpárját felismerte egy kiskorú gyermeknél. Nála, ill. édesanyjánál házkutatási 
lorlotlunk, melynek során több olyan tárgy került elö, ami valószínűsíti, hogy ezek a kisko· 
rú gyerekek esetleg több bűncselekményt is elkövellek. 8-án a Hídfő éllerem udvaráról 
eltűnt egy Simson robogó. Nem mindennapinak mondható, hogy az Öregkerl Folotozóban 
ismeretlen férfi f énymósolt 5000 forintossal f izetell, s másnap f eltehetöen ugyanaz o sze-
mély ismét "elsózott" egy másik hamis Őlezresl. Elég jó (folyiarás 0 15. oldalon) 
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A szó1ő gombakártevői 
Lisztharmat 

A peronoszpóra gomba fonalai behatol
nak a szőlő szöveteibe, míg a lisztharmat
gomba a levelek, hajtások, bogyók felületén él 
és élősködik. Az említett részeken, ameny
nyiben fertőzöttek, lisztszerű, fénytelen 
bevonatot látunk. Ha megszagoljuk, illata 
penész szagra emlékeztet. · Erős fertőzés 
esetén, a kártétel révén a levél felpöndörödik, 
majd lehull. A bogyók esetében is csak a 
felületen található. Felvágásakor a pe
ronoszpórás bogyó belseje barnás, míg a 
lisztharmatos bogyó zöldes színű. E gombafaj
ta nedvességet nem igényel, de annál inkább 
meleget. 25-35 e. fokos hőmérsékleten sza
r-orodik leggyorsabban. Főleg a kötöttebb 
talajokon pusztít. Végső kártétele az, hogy 
levél, majd a szár elszárad, nem érik be. A 
bogyók felrepednek, nagy a vízpárolgás, meg
jelenhet a peronoszpóra a kóros részeken. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet az 
almafák lisztharmatos betegségére. A fiatal új 
hajtásokon jelenik meg, fehéres bevonatú, a 
levelek fokozatosan pöndörödnek, zsugorod
nak, majd elszáradnak. 

A védekezés kéntartalmú szerekkel 
történik. Vigyázni kell azonban ezekkel a 
szerekkel, mert túl napfényes meleg időben 
perzselő hatást fejtenek ki. Ezért inkább késő 
délután permetezzünk. Otelló szőlőt kéntar
talmú szerrel egyáltalán ne permetezzünk, 
mert a kénre igen érzékeny. A megperme
tezett levél azonnal elhal, elszárad, majd lehul
Hi<. 

Szürkerothadás 
A zöld, de főleg az érőben lévő bogyókat 

támadja meg ez a gombafajta. Jégverés után, 
darázscsípés helyén a szőlőmoly által megseb
zett részen, nedves esős, párás időben szürkés 
bevonat képződik. A fertőzött bogyó húsa 

VÁROSUNI< 

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI. .. 

megbarnul, majd elrothad. Különösen nagy a 
veszteség, ha szeptemberben tartós esőzés 
következik be. Ilyen volt az elmúlt év (3 hét). 
Még Tokaj vidékén is nagy károkat okozott a 
rothadás, mert elmaradt az aszúsodás. Ugya
nis, ha a fertőzés után szárazabb idő 
következik, lelassul a gombafonalak 
növekedése. A bogyókon vékony repedések 
következnek, színük barnás lesz és a meleg 
idő hatására (a hegy déli oldalán melegebb, 
napfényesebb) megindul az aszúsodás, a víz 
fokozatos párolgása (nemes rothadás). Ez per
sze csak egyes borszőlő fajtákra hasznos, 
illetve előnyös. (P. furmint) A fentiekből 

következik, hogy alacsony fekvésű helyre ne 
ültessünk szőlőt. Tartsuk be a megfelelő távol
ságot, a szőlő közé gyümölcsfát ne illtessünk. 
Igyekezzünk magas művelést alkalmazni 
annak érdekében, hogy minél hamarabb 
száradjon fel a szőlő kultúra és a talaj felszíne 
(gyommentes legyen), és nem utolsó sorban 
irtsuk a darazsakat (vékonyszájú üvegbe 
tegyünk cukros, ecetes vizet}. 

Hiánybetegség 
(Sárgaság (klorózis) 
Tavasszal a levelek megjelenése után sok

szor tapasztaljuk a szőlőnél , de a gyümölcs
fákon is hogy a levelek, bogyók megsárgul
nak. A levélen az erezet zölden marad. 

Mi okozhatja e betegséget? 
1. Kötött, levegőtlen, hideg talaj. 
2. Tavasszal hűvös, tartósan felhős 

időjárás. (Gyér klorofil képződés) 
3. Tápelemek hiánya. Ilyen például a 

nitrogén, foszfor, kálium, vas, cink, réz, bór, 
mangán stb. 

4.Mészklorózis. A sok mész miatt a vas 
megkötódik a talajban és a gyökér nem képes 
felvenni. 

Védekezés 
· Rendszeres, mély talajművelés (leve

gőztetés) 

· Vasgálic oldatot öntsünk a tövére. (Egy 
veder vízhez egy szeneslapát vasgálicot 
tegyünk, oldjul< fel.) 

· Kálium tartalmú műtrágya is segíthet a 
klorózison. 

Nem egyszerű a védekezés, mert tudni kel
lene, hogy milyen tápelem hiánya okozza a 
betegséget! Ezt pedig csak laboratóriumi vizs-

gálat alapján tudhatjuk 

Az ablak 
meg. Rendszeres istál
lótrágyázás esetén ritkán 
jelentkezik az a betegség. 

teszi 

~'fJ a házat 

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, i-ö út 81/1 

81/1. Tel/Fax: 66/386-328 

A talaj termőerejének 
fenntartása 
A növény - legyen szán
tóföldi, vagy konyhakerti, 
vagy gyümölcsös, - jelen
tős menny1segu táp
anyagot (vízben feloldott 
asvanyi anyagokat, 
nyomelemeket) vesz fel a 
hajszálgyökerei segít-

\__ 
7 

ségével. A természetben ez részben az elhul
lott állati hullák. növényi anyagok (levél. 
gyökérzet} bomlásával ismét pótlódik. Azon
ban az általunk termesztett hasznos növényi 
kultúrák által elhasznált tápanyagot pótolni 
kell. Ezt trágyázás segítségével tudjuk biztosí
tani. A megválasztott jó talajművelés és rend
szeres trágyázás biztosítja a talaj termőere
jének megőrzését , sőt fokozását (gondoli1mk 
itt a fólia alatti termesztésre, amikor rövid idő 
alatt gyors növekedést. termésképzés! érünk 
el}. 

Trágyaféle: 
A. Természetes trágyák: 
1./ Istálló trágya: 
a) Heves, vagy meleg trágya 
b) Hideg trágya 2./ Fekál trágya 3./ 

Komposzt 
B. Műtrágyák 
1./ Nitrogéntartalmú műtrágyák 
2./ Foszfor tartalmú műtrágyák 
3./ Kálium tartalmú műtrágyák 
C. Mésztartalmú természetes anyagok és 

melléktermékek 
Vegyük sorra ezeket: a természetes trá

gyák a legértékesebbek, mert a növény vala
mennyi szükséges tápanyagot tartalmazzák 
Ezen belül az istállótrágya alomból, szilárd és 
híg ürülékből nagyon sok mikroszkopikus 
élőlényből (gombák, baktériumok) áll. A 
heves, vagy meleg trágya, - sertés, juh, ló trá
gyája tarozik ide, - gyorsan bomló és 
felmelegedő trágya. Ezért kötött talajokon, 
valamint meleg és fóliaágy készítésére alkal
mas. A kalapos gombák (csiperke stb.) ter
mesztésére is ezt használjuk. A hideg trágya 
sok vizel tartalmaz, lassan bomlik. A szarvas
marha trágyája tartozik ide. Meszes, homokos 
talajokat trágyáznak vele. 

A fekáltrágya a legértékesebb. mert heves 
és gyors hatású. Tőzeggel. fűrészporral ke
verik szilárdabbá. A komposzt növényi (levél). 
konyhai hulladék és föld keveréke. 

A növényeknek sók nitrogénre, foszforra 
és káliumra van szükségük, melyet a műtrá
gyák biztosítanak. A nitrogén tartalmú műtrá
gyák a növény növekedésére, fejlődésére hat
nak. Főként a húsos gyümölcsű fák fogyasz
tanak sok nitrogént. A foszfor tartalmú műtrá
gyák a termésképzés! fokozzák, továbbá 
elősegítik a gyökérképződés! és sietteti a ter
més beérését. A kálium tartalmú műtrágyák 
hatása a növények keményítő és cukor
képzésében mutatkozik meg. Cukorrépa, bur
gonya, szőlő , gyümölcsfák számára igen 
fontos. Segíti a gabonabetegségekkel szem
beni ellenálló képességet. És végill a mésztar
talmú anyagok és melléktermékek a szikes és 
savanyu talajok termőképességét fokozzák, 
javíthatjuk mésztartalmú anyagok hozzáadásá
val. ilyen a cukorgyártás egyik mellékterméke 
s mésziszap, továbbá az oltott mész, gipsz, 
valamint Tessedik Sámuel által felfedezett sár
gaföld. (digózás) 

HUNYA ALAJOS 
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AZ ÖN KORMÁNYZATA 
Tekinte/le/ a közeli önkormányza1i választá

sokra megkérdeztiik a !egilletékesebbeke1, a 
Képviselő-testii'2t tagjait, hogy olvasóink teljes 
körű képet alkothassanak az elmúlt önkor
mányzati munkáról. Három kérdést tettiink fel 
minden képviselőnek: 

J. Hogyan értékeli Ön az önkormányzat 
munkáját? 

2. Ebben saját (bizolfsági) munkáját? 
3. Mit tenne másképp, ha ismét megválasz

tanák? 
A kérdésekre adott válaszokat tesszük közzé, 

megjegyzés né/kii/, olvasóinkra bízva azok 
értékelését. 

BALÁZS IMRE 
1. Az önkonnányzat munkáját az elmúlt 4 

évben összességében jónak énékelem. Ezt azzal 
támasztom alá. hogy ilyen állami pénzelosz1ás és 
ilyen 1erületi elhelyezkedés, mini városunké - gon
dolok itt a munkanélküliségre, az ipar gyér megje
lenésére, az úljaink elhanyagoltságára, elhe
lyezkedésére, amelyek nem teljesen esnek bele az 
ország vérkeringésébe, illetve a nemzetközi forga
lomba. 

1 lyen körülmények között önkormányzatunk 
megállja a helyé1 és müködési zavarai nincsenek, 
S•)l sikernek könyvelhető el, hogy az 
elkövetkezendő években városunkban lesz jó 
ivóvíz, városunk külalakja évrő l-évre szebb, s ez 
által nagyobb az idege1úorgalorn is. mely a jövőjét 
is jelentheli városunknak. 

Nagyra értékelem, hogy testületün.kben nincs 
politikai vita. egy gazdasági vagy intézményi, 
sport, kulturális döntésben a hely sajátosság, a 
lakosság véleménye, a hivatal szakvéleménye, a 
képvisel ők véleménye döntő. 

2. Saját munkámat az önkotmányzatban nehéz 
értékelni önmagamnak, de ami mindig fontos volt 
számomra, hogy az anyagi javak, szolgáltatások 
igazságosan legyenek elosztva a választó területek 
közölt, gondolok itt á járdák-. ulak javítására, 
építésére, szennyvíz. 1elefon. villany stb. Persze 
ezek a beruházások nagyon függnek a lakosság 
hozzáállásán. Előzőleg a kulturális bizottságban 
tevékenykedtem, most a pénzügyi bizo11ságnak 
vagyok a tagja amely munka nagy odafigyelést, 
megfontoltságol követel. Eredménynek könyvel
hetem el, hogy bizo1tságunk odafigyelése, döntései 
megfele lő pénzügyi helyzete! alakított ki váro
sunkban, amely az önkormányza1 kiegyensú
lyozott pénzügyi helyzetét biztosí~ja. Választó
kerületem lakói ügyes-b(\jos dolgait igyekeztem 
orvosolni u1ak, járdák, világílás, fakivágás, állat
tartás, telek problémák s1b. 

3. Először is indulnom kell a választáson, hisz 
akik rám szavaztak az elmúlt választáson, nem 
hagyhalom őket cserbe, gondolhatná valak i. hogy 
meghátrálok a nagyobb fe ladatok elöl - mert az 
lesz bőven. Munkámban új foltot jelentene a 
lakosság még közelebbi kapcsola1a, hisz nem csak 
az u1ak, járdák a problémásak, olykor-olykor elő

fordul intézményeknél, vá llalkozásoknál, csalá
doknál, fiatal házasoknál, egyedül élő időseknél is 

olyan probléma, hogy nem tudok vele rnegbírózni, 
pl. gondolok ilt az adók felv ilágosítására, 
munkanélküliség megszüntetésének a segítségére, 
lakás, anyagi gondok, egészségügyi ellátás és 
egyéb szociális problémákra. Szeretnék ezeken a 
gondokon segítségére lenni a lakosságnak. 

BÁTORI GYULA 
1. Nyolcadik éve vagyok az önkormányzat 

képviselője. A testület munkáját pozitívnak 
értékelem. Az adou l ehetőségeket igyekezett 
kihasználni a lakosság érdekében. A testületen 
belül lényeges páJtharc nem volt. 

2. A mezőgazdasági és pénzügyi bizottság tag
jaként tevékenykedtem. A bizottság igyekezett a 
két városrész érdekeit figyelembe venni. Mint a 
földrendező bizottság elnöke káJµótlási ügyekben 
a kárvallottak érdekeit tartottam szem előtt. A 
bizottságban a mezőgazdasági réteg problémáját 
pártfogoltam. 

3. Megválasztásom esetén, mint 
agrárénelmiségi, köve1kezetesen a mezőgazdaság

gal összefüggő kérdéseket kisérem figyelemmel és 
segítem. 

Javaslatom: A mezőgazdasági és pénzügyi 
bi zoltság kettéválasztását javaslom. 

CZIBULKA GYÖRGY 
Válasz nem érkezett. 

DÁVID ISTVÁN 
Válasz nem érkezett 

GARAI JÁNOS 
Válasz nem érkezett 

HANGYA LAJOSNÉ 
1. • 2. Nyolcadik éve vagyok önkormányzati 

képvise lő a 4. számú választó-körzetben és 
bizottsági elnök. Jelenleg a Humánpolitikai 
bizottságot vezetem. 

Az önkormányza1 munkáját f~jlödőnek és 
eredményesnek tartom. Az önkormányzatiságot, a 
demokráciát, az érdekek képviseletét, a kultúrái t 
vitakészséget mindannyiunknak meg ke ll tanulni, 
és folyamatosan fej leszteni szükséges. Az önkor
mányzat munkáját eredményesnek ítélem, men a 
város a nehézségek ellenére fej lődik és pénziigyi
leg stabil. Egyre lá1om az önkormányzati 
elképzelések megvalósulása révén a jó választ arra 
a kérdésre, amit 4 évvel ez előtt a választásokon 
szórólapon fe ltel'lem magamnak:" Mílyen 
Gyomaendrődöt szeretnék? "Azt szeretném, hogy 
Gyomaendrőd rangos és szép kisváros legyen, al10I 
jól érzi magát az itt lakó, és kellemes napokat tölt
hel el az idegen" - írtam. Sok még a tennivaló ezért 
a célért, de hiszem, hogy jó úton járunk. Ebben ter
mészetesen benne van az önkormányzati 
képviselők, a polgánnester, a hivatal munkája, - és 
így az enyém is - , de benne van a jó érzésű, cse
lek vő lakosoké, akik nélkül nem megy, mert jó 
elképzelések is csak közakarattal valósíthatók 
meg. Pozitív eredménynek trutom az egészségügyi 
ellátás színvonalának javítását. A Szülőotthon 

megszüntetéséből, a kedvezőllenből , sikerült ked-

vező helyzetet produkálnunk. Jó kompromisz
szumokkal és sikeres pályázatokkal jól működő 
háziorvosi szolgálatot és színvonalas szakorvosi 
ellátást biztosítanunk a város lakóinak. A Gondo
zási Központot komoly beruházással az idén a 
gyomai részen kompleué. 01thonosabbá és gaz
daságosabbá tudjuk tenni, úgy hogy a rászoruló 
kispénzü és tehetősebb idős embereknek is meg
nyug1a1ó ellálást fog ny((jtani. A közel jövőben az 
endrődi részen is így kívánjuk megoldani. Az 
infrastruktúra ft:i lesztése terén is nagy 
előrelépéseket lettünk: Telefonhálóza1 bőví1ése. 

ivó-víz beruházás elindítása, szennyvíz-program, 
útépítések, belvízelvezető árkok rendbetétele -
(közmunkával). A 8 év alan épüi kél benzinkút. A 
gyomai részen a korszerüsí1e11 piac mellett egész 
bevásárlóközpon1 épül ki. A fürdő vízforgarókkal 
európai szintűvé váll. Az önkormányzati 
intézmények működnek és fejlődnek a 
takarékossági intézkedések ellenére. 

3. Az önkormányzati választásokon saját 
lakókörletemben ismél megpróbálok indulni és 
megmérettetni. Megválasz1ásom ese1én az 
elkezdett programok megvalósításán dolgoznék: 
idősek korszerübb ellátása, fiatalok lakásépítési -
vásárlási progrruiijának fejlesztése. a szociális 
ellátás humánosabbá tétele, oktatásunk, kulturál is 
életünk f~j lesztése. idegenforgalom bőví1ése. 
vár-0sszépítés. egészségügyi ellátás színvonalának 
további javítása ... Nagyobb szerepel szánnék a 
mu nkahely teremtésnek. Közérzetjavító program 
keretében tudatosan löbbet kellene foglalkoznunk 
az ifjúsággal és a helyi értelmiséggel. A pozi1ív 
jövőkép kialakí tásához és fejlődésünkhöz 

nélkülözhetetlen az emberi erőfonás szélesebb 
bevonása a munkába. La.kókörzetemb.:n lovábbra 
is a városszéli hátrány leküzdéséé1t szeretnék 
munkálkodni. Egyéniségemre jel lemző az 
ösztönző elégede1lenség, a pozitív lelki beállí
tottság, a megbízhatóság. a tenniakarás az 
emberekért. Ezt szeretném fel(\jánlani újbóli 
megválasztásom esetén gyomaendrőd i polgáitár
saimért és a városért. 

HANYECZ MARGIT 
1. Az önkonnányzati munka nagy vonalakban, 

formailag megfelel az előírásoknak. ta11almilag 
kevésbé. Közel négy éve egyszer sem volt pl. pol
gármester - képviselők közötti megbeszélés. Szer
intem sok jó, megvalósí1ható lerv, ötlet veszett el. 
Fontos dolgokbru1 sem szóbeli, sem írásos jelzé
seim nem laláltak hasznos 1áptalaj ra. Pénzügyi, 
gazdasági, városrendezési szempontból sok min
den közös megvitatást kívánt volna. Számomra 
döbbenetes a város vagyongazdálkodása. Vannak 
pl. kétes fö ldtul(\jdonok, ingyen füldhasználók (öl 
éve), erdők, fák nyolc éves irtása (sehol újra 
telepítés, de még a rönkök kiszedése sem), 
épületek. kü lönböző énékek potom áron való 
eladása, el(\jándékozása stb. 1990-ben nem volt 
vagyon-leltár, ma sem élethü. Mindezek hatalmas 
veszteségek és manipulációkra adtak (adnak?) 
lehet_!>séget. A város részérő l való többszöri 
e llenőrzési javaslatomat föld ügyekben (fő leg 
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egyetemben) mindig elutasították. Sokévi 
küzdelem után - hála Istennek - lesz jó ivóvíz, dc e 
melleit End rőd egy át lag-falusi képét éri el, nem 
városit. 

2. A Humánpolitikai Bizottság munkája nehéz 
és hálátlan. A különbözö juttatásokat, segélyeket 
törvények. rendeletek szabályozzák. Az 
egészségügyi. ill. oktatási. művelődési 

intézmények működtetése sok gonddal jár, mindez 
sohasem volt nyereséges terület. Különböző dön
tések azonban ésszerűek voltak. ám a pénzhiányvs 
l:et nem mindig adta a legjobb ötleteket a dön
t<!seknél. Az endrődi orvosi rendelők és annak 
környezete, felszereltsége több törődést kíván. Az 
orvosokat kivétel nélkül meg kell becstilni és meg
tartani városunkban, fö leg hajó szakemberek, fia
talok és sze11ik őket a betegek. 

3. Egymagam semmi többet, jobbat nem 
tudnék tenni. Összefogással, közös 
megbeszélésekkel sok minden elérhető, ha ebben 
partnerek a képviselőtársak. E nélkül nem megy. 
Szükséges a lakosokkal való jó kapcsolati fonna is. 
Bizalmat kell adni, és próbálni feloldani az 
emberek évtizedes, az idősek ötven éves elfásult
ságát. A közélet i1.-ánti érdeklődésüket legalább 
szük környezetünkben fel kell ébreszteni. 

KATONA LAJOS 
Válasz nem érkezett 

KNAPCSEK BÉLA 
1. Az önkormányzat munkájában a felvetődött 

kérdésekre kiegyenslilyozott választ ad. Szél
sőségek nem érvényesülnek. Az adott helyzetből 
lehetséges előrelépésre képes. A ciklusban meg
valósult az 1vov1zprogram kivitelezésének 
elindítása. Előremutatónak ta11om Gyomaendrőd 
Város- és Térségi vonz{15 körzetének fejlesztési 
koncepciója előkészítését és feltehetően elfo
gadását. 

2. A körzetemben jelentkező problémák 
megoldását szorgalmazom, különösen akkor. ha a 
képviselők többségének támogatására volt esé
lyem. 

3. A kérdést úgy tenném fel, hogy mil támo
gatnék a következő időszakban: Gyomaendrőd 

Város- és Térségének fej lesztési koncepciójából 
adódó fej lesztéseket, a szennyvíz-csatorna építés 
megvalósítását kiemelten és az útépítéseket 

DR: KOVÁCS BÉLA 
1. 2. Önkormányzatiság: Lakossággal 

eeycztetelt kitüzön célok (azok sorrendje) és azok 
fedezete. 

Céljaink in Gyomaendrődön mindig is voltak, 
a megvalósítás sorrendje nem volt viták.tói mentes, 
ez így van rendjén. A gond ott volt, a rend
szerváltás óta mindkét ciklus idején, hogy célok, 
igények fedezete nem állt rendelkezésre. Azt a 
mindenkori kormány döntötte el, hogy mire meny
nyi központi normatívát ad. Ehhez a s~ját erő 

elenyésző volt, hiszen a helyi adók töredékét teszik 
ki a költségvetésnek, míg a segélyek évi 100 mil
liós nagyságrendben mozognak. A pályázatokkal 
befolyó összegek javítanak valamit az összképen, 
de valójában az önkonnányzatiság a szükülő 

pénzügyi lehetőségek között nagyon keskeny 
mozgástérben abban merül ki , hogy sokszor a 

VfÍltOSO rt 1( 

lakosság szempontjából nézve a testület rossz, 
rosszabb, vagy még rosszabb döntéshozatalra 
kényszerült. Ebben az esetben viszont a "rossz 
döntés" még mindig a lehető legjobb volt. Jó lett 
volna, ha a lakoss.íg ezzel folyamatosan tisztában 
lehetett volna. a polgám1es1er váltásig a "sajtó" 
ezeket a döntéseket állandóan, mint a képviselö
testület jó esetben alkalmatlanságát bizonyítandó 
tényként tálalta, amihez az országos közhangulat, 
az életszínvonal roml11Sa remek tápta l~jt nylijtotl. 
Ezek a körülmények sok képviselőnek szereztek 
keserű perceket. /\z első ciklusra talán az volt a 
jellemző, hogy a városban mioden "meglévőt" 

megpróbált fenntartani a testület, ezért sok pénze 
elment, de a látványos dolgok elmaradtak. Az 
utóbbi ciklusban mivel (é1tékét tekintve) a leosz
tott pénz kevesebb, kénytelenek voltunk a 
kiemelten fontos (annak vélt) feladatokra koncent
rálni. Így aztán intézmények szűntek meg, 
egyesüllek, ha úgy tetszik a kegyetlen racionaliz
mus volt az "önkonnányzatiság". Nyilvánvaló. 
hogy érdekek sérültek, és a "Bokros csomag" ide
jén a "végén csanan az ostor" örök törvénysze
rűségéből fakadóan nem volt népszerü 
képv iselőnek lenni. 

3. Én befejezem ősszel ezt a megtisztelő 
feladatot. Tiszta lelkiismerettel, mc11 nem maga
mért lobbiztam. hiszen amikor mondjuk a 
legkisebb csoport. amiért kiálltan1, érdekében 
próbáltam győzködn i, az is 350-400 fös volt (a 
gimnázium), ahová nem az én, hanem az Önök 
gyerekei járnak. Végül, ha lehet a tisztelt 
választópolgároknak tanácsot adni: Olyan 
képviselőket válasszanak, akik szaké11ői egy-egy 
területnek, ami a város működésével kapcsolatos. 
Ne a demagóg sZőveg, vagy bánnely párt Pestről 
irányíton agymozgása szabja meg a döntésüket 
Fontos, hogy akit választanak, ne csak ismerje a 
dolgok működését, de igaza mellen tudjon (mer
jen) kiállni is. 

KOVÁCS KÁLMÁN 
Válasz nem érkezeu 

R.1 AGY JÁ OS 
1. A város önkormányzati munk~ja nem 

függetleníthető az országos politikától, hisz 
elmaradott térség lévén, nem rendelkezünk jelen
tős eröforrásokkal. Az idöszak első felét a jelentős 
hitelállomány, az állami támogatás reálértékével 
való csökkenés jellemezte. A pénzügyi szabályo
zás mintegy rákényszerltette az önkonnányzatot a 
takarékosabb gazdálkodásra. Erre az időszakra 

esett az állami ellátó rendszerek átalakítása, miáltal 
a testület időtálló koncepciókat nem tudon létre
hozni. Állandó napirenden volt az intézményrend
szer működésének vizsgálata, melynek ered
ményeként napjainkra a szerkezeti átalakítás befe
jeződött Az önkonnányzat munkáját sikeresnek 
tekintem, mert lobbi- és pánérdekek nélkOI tudott 
a város javára dönteni. 

2. Jelenleg a pénzügyi-bizottság 
munkájában veszek részt, amely pénzügyi kihatá
sai miatt szinte valamennyi testületi anyagot tár
gyal. Napjainkra a pénzügyi egyensúly helyreállt. 
Ez egyrészt a kincstári rendszer bevezetésének, 
mely - a város érdekeinek előtérbe helyezésével -
rangsorolja a pénzfelhasználást. másrészt a priva- . 
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tizációs bevételeknek (gáz, áramszolgáltató 
intézmények) köszönhető. 

3. A vá llalkozások érdekében ipari park 
létrehozása. Helyi hírközlés megteremtése. 111e11 
direkt úton a lakossági kapcsolanal1ás nem megy. 
Nagyobb propaganda kifejtése az idegenforgalom 
érdekében. 

NAGY PÁL 
Válasz nem érkezett 

SZENDREI ÉVA 
Válasz nem érkezett 

TÓTKA SÁNDOR 
Válasz nem érkezett 

DR. VALACll BÉLA 
1. Én már a második ciklusban vagyok 

területen megválasztott, pánon kívüli önkor
mányzati képviselő. így elég sokat láttam és 
tapasztaltam az eltelt közel nyolc év alatt. Úgy 
érzem, a második ciklusra sokat l{:jlődön az önkor
mányzat munk~ja. Mára már teljesen mcgszüm a 
testületi üléseken a Gyoma - Endrőd közötti. 
kezdetben mesterségesen élezeu "ellentét". Az 
üléseken tényleges. a város és a lakosság érdekeit 
szolgáló munka folyik. nem parttalan és értel
metlen viták. 

2. Én ebben a ciklusban is ( 1994-ben) a 
Városfej lesztö. Fenntrutó és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke lettem. Az időközi polgármester
választáson megválasztott (\j polgármestertől , Dr. 
Dávid lmrétöl is bizalmat kapva most a Városten
ntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
vagyok. Bizotts.'\gunk rendszeresen ülésezik. végzi 
munkáját. Sok. a várost és lakosságát közvetlenül 
érintö döntés el őkészítése ment ál kezünk közön. 
Úgy gondolom, hogy mindig legjobb tudásom és 
lelkiismeretünk szerint jártunk el. 

Sajnos a Képviselö-teslületben most is kevés a 
többletmunkát vállalók száma így ránk. (lehetünk 
ott vagy hatan - heten) lényegesen több feladat 
hárul. Remélem, a következő testületben több lesz 
a város iránt elkötelezett ember! 

3. Nagy gondot jelent számomra a s~ját 

választási kör.:ctem lakosainak képviselete. A 
"Gyomavég" lakosainak többsége idős, sokszor 
egyedülálló nyugdíjas, alacsony jövedelemmel. 
vagy munkanélküli. A mai szabályozás "ered
ményeként" ezek az emberek ördögi körbe kerül
tek: rosszak az életkörülményeik, megélhetési 
gondjaik vannak. Ugyanakkor ők is joggal 
szeretnének emberibb és kényelmesebb 
környezetet érezni maguk körül. Szerelnék élvezni 
a XX. század végét, nem század el~ji szinten! Nos 
itt a gond! A mai világban az állrun gondoskodó 
keze csak azok felé nyúlik, akik a fejlesztésekhez a 
jelentős fejlesztési hozzájárulást (önerőt) le tudják 
tenni! Ahol nincs út és csatornahálózat, (és a csalá
dok nem képesek letenni a portánként számíton 
"önerőt") on nem is lesz, ott marad a századelő! 

Újraválasztásom esetén ezt a problémát is 
szeretném közmegelégedésre megoldani! 

VÁRFIANDRÁS 
Válasz nem érkezett 
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KIK OROKRE .ELTAVOZTAK TOLUNK 

„ ?k- ...,;,(~ et ő4.. ~é 4/}MmMc•t ét.ecé: 

~úita. 4játLna4- áJut,1a.é. ál:Htté, iuc~. 

Óé ilZ ntMMHaé ~~ .:.te.:áuCH- m~. 
~<41""' lraJá--.4 ~..é a tJ'9tele..t.J.~." 

(fluki41J o/'!«ta) 

1. Ü;-v. B.-\1.0GH \l:-:c1>,1:; Pl:\TI::1< ANN/\ a f.ő 
út 10. sz. abtti laJ;os \'0!t. 8:l c"ws korában rövid 
;,t•kg:;ég ut:!n elhunyt jl:!ius :e {m. TcmeK"si-rc 
.iulius ~'.!.fn került sor Endriidi\n. Gyásí'.O)ják: 

' dha!t ll'-~t·•frcinek c"1ládja, barát<ú l~S ismerö
S• 'Í. 

Özv. CZlKKELYELEKi\l l~ 0 1.AI 1 MÁf~lA, aki a 
l~ő út 18. sz. alatt lakott június 13-án hosszú 
SZ<"1wed<'.-s 111.án hunyt cl. ten~r·!<"sc június 19-én 
Enclröclün voll. Gyásmlják: 5 gyermeke, 10 
unokája és ·I clédunok:íj:i. 
DÉKÁNY MIHÁLY. a Balassi u.'.?2-bc·n lakott 
hosszú szenvedés ut:ín S9 <"letévéb~:n június 27-
én h:myt cl, temeté>se Gyomán jl'.1lius i-én volt. 
Gyászoljitk: 8 gyermeke, 13 unok<ija, 5 
d, du:1okájJ. 

1 DUSlD< ANDRÁSNÉ. r.!ik~~l.áth u. 11. sí'_ alatl 
l.:ikott, amikor 76 t"ws koníb:111, hosszas 
szcnv.-cl(•o.; után, é rt:· a hal:ll június '.!6-án. 
Tcm<·té'st1n '. Gyomán. július J./•11 kerlill snr. 
Cy:iS7..ulj;'1k: b j e, ·:; gy1.-r:~wk,„ 1 u:iokája, 1 
dC dunc,k:ija, barátai 0s isnwréi~i. 

'l !'ARAGÓ FER.SNC,aki a Fcgyvm:c·!' u. 5/1. 
1 .;zám alatt !::koll, tragiku~ hirtclcn~-ggel 53 
· c'ves l:orába:: mt:~halL jun:~s 23 án. 
1 Temetésére jwúusban kl'rült sof. Gyáswlják: 
Lfclc:;("g<', :! gyermeke, .~ unokája, barátni és 

ismerősei. 

FORRAI LAJOS. az Álmos u.16. s. alaill lakos 73 
éves korában rövid betegség után visszaadta 
lell<ét Terern tőjénrk július 18-<'m. Temetésére 
júliusban kf'rül sor. Gy{1szolják 3 gyenneke és 
családja, 2 unokája és barátai. 
FÜLÖP JÁNOSN(~ l IORNOK VIKTÓRIA, aki a 
Selyem út 123-ban lakott, 91 éves korában 
hosszú szenvedés után július 2-án távozou az 
élők sorából. Temetése július 6-án Endrődön 
volt Gyászolják: 3 gyermeke, 7 unokája és 7 
dédunokája. 
FÜZI SAROLTA, aki Gyomán a vízműsor 8-ban 
lakott, 5-én, 60 (·ves korában érte a halál. 
Temetése július 25-én volL Gyomán. Gyászolják: 
testvérei és <.:salácljai, b:irátai és ismerősei. 
GEL{.Al AMBRUS, hosszas szenvedés után 92 
éves korában, hosszas szenvedés után június 12-
én távozott az élők sorából, aki Gyomán a Móra 
E u.17-ben lakott. Temetésére június 18-án 
került sor. Gyászolják: 5 gyermeke, 4 unokája, 7 
clédw1okája, rokonai és bar.ltai. 
GO:VIJ30S SÁNDOH-t 61 éves korában, 
tragikus hirtdcnstg-gl·l, jl'.inius 15-én érte a 
halál. Tcmt'l<"si·n· júniusban került sor Püspök
ladányban. Gyfü;wljük: íclcsége, 4 gyermeke, 9 
unokája. 
HOR."IOK KÁHOLYN!~ FARKAS MARGIT, aki 
a Gorkij u. !j-!>cn lakolt, 76 évesen távozott az 
élők sorából hosszas bt.:ll:){ség után július 11-<'n 
ternct~se július !S.én Endrődön volt. Gyás
w lják: 2 gycmwk<'. 4 unokf1ja, testvérei és bará· 
tai. 
KOVÁCS LÁSZLÓ, Szabó Dezső utca 13. sz.ám 
alatti lakós 78 éves korában július 18-án hoSS7AS 
betegség után hall meg. Temetése Gyomán 
július 2U n volt. Gyászolják: felesége, 2 gyer
meke, 3 unokája, barátai és ismerősei. 
KOVÁCS JÁNOSNÉ JUHÁSZ MÁRIA, 91 éves 
korában adta vissza lelkét az Úristennek hosszú 
szenvedés vé,tr.·ztévrl. június 15-én. Temetése 
Gyomán június 25-én volt. Gyászolják: 3 !,')'Cr
mel«.'. 3 unokája, 5 eléd unokája 
lAGY ISTVÁN, aki a Zrinyi Miklós u. 1/3-ban 

élt, hosszú S7,cnwd<~s után 46 éves korában 
távozott tG!ünk jt.iliu:- 13-éin. Temetése Gyomán 
július 17-én volt Gyoiszolják: felesége, 2 !,')'er
mekc, 2 unokája h ·stv1.•rd és <.:saládjai. 
NAGY Ll\I OSN l~ (;IRJCZ ZSUZSANNA 
szigetvá1i -lakos (•:olt gyoo1:ü) 71 éves korában 
hosszú szcnvcclé:1 utíin meghalt. Temetésérf' 
június 22-~n kerUll !':>r. Gyászolják: gyermeke 
és csalácljc1, 2 uno:.;üja, bé!rátai és ismerősei. 
NAGY SÁNDOI~É WEIGERT ZSUZSANNA 
a Págztor János u.7-bcn élt 61 éves koráig, 
amikor is tragi1'u" hirlelcns(>ggcl, június 22-én 

'~«éretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral lláffa.luuk." 

35-töf 42-es méreti<). 
SEVIW MODELL BT. 

J 998. augusztL 

eltávozott tőlünk. Temetésére Gyomán júni1 
26-án került sor. Gyászolják férje, 2 gyermek 
4 unokája. 
SÉLLEI ISTVÁN, a Vízmű soron a lS-br n é 
amikor tragikus hir telenséggel 58 év< 
korában, július 13-án befejezte p;ílyafutásat < 

élők sorában. Temetése Gyomán július hóba 
volt. Gyászolják: felesége, 2 gyermeke, 3 unok 
ja, tc•stv6rd és családjai, barátai és ismerősei. 

Özv. SZAI3Ó DÁNIELNÉ PlJrNOKJ EST.rEI 
6:J é'vcscn július 3-án rövid szenveclé's utá 
fejezte be földi életét, Temetése július I~ 
volt. Az elhunyt a Lévai u. 7. sz. alat t lakot 
Gyászolják: rokonai és ismerősei. 
SZATMÁRI JÓZSEF, az Ady E u. G/a-ban él 
amikor tragikus hirtelenséggel 56 (•vc 
korában, június 28-án érte a halá l. Gyás;:oljál 
felesége G gyermeke és családja. Baráwl é 
ismerősei. 

SZENDREI JÁNOSNÉ KURJLl.A J USZTIN/ 
87 éves korában, hosszas szenv<'dés utá1 
június 29-én hagyta el földi életét. Temetés 
Gyomán július 2-án volt. Az elhunyt a Fő út 17: 
179-bcn lakolt. Gyászolják: gyermekei, unok; 
és clc'clunokái. 
SZENTESINÉ SZATMÁRI l~VA, volt gyom: 
lakos, Ml'zőberényben a Wsztöi u. 11 -be 
lakolt, hosszas betcg~g után ~l évt·s korába: 
érte a halül június l~n. Temették hamva..;ztits 
ut<ín. Gy~iszo lj:ík: gyermeke, édesapja, testvére 
é's családja. 
SZMOLAJA '.OSNÉ PARKAS MAGOOl.NA, 
Scly<'lll úL 5~}.ben élt, amikor június Gl-<"1 
súlyos betcgslg után csc•n<lben cltávozou 
Tcmetésere június 24-én került sor Enclrödör 
Gyáswlják: fc'rjc, gyenneke és 2 unokája, bart 
lai és ismrrösei. 
TÍMÁR EDE, a Fő úL :18-ban lakolt. Hosszi 
szenvedés után 91 év<'s koníban adta vissz 
lelk<'.-1 Teremtőjének június 27-én. Temetése 
j1'11ius hóban voll. Gyászolják: vcj<' C-s gycr 
mekei, testvérei és családjai. 
TÓT ll f.ERENCNÉ SIMON ESZTER. ak 
Gyomán a Sallai u. 10 számban lakott, 84 éve: 
korában <'rtc a halál július 11-<"n. Gyomán 
július 17-én hrlyezték örök nyugalomra. Gyá~ 
zolják: fia. leánya, 3 unokája. wjc és ismerősei. 
u 1m1N PÁi.N i~ l1HR1N ESZTER aki ; 
Munl<:ic.:::i :.. 1.-ben lakolt hosszú b<·t<·~:;0g 

rövid szem·<•dés után 77 ·<~vcs korában, júniw 
17-én t{1vcnoll az t:lők sorából. Tcmr tl\;<' ham 
vaszlíis ut:ín aY.·cnclrőd i Sí'.:u·vasvt'·gi h:mt·1()b<•1 
vcill. Gy:íszolják: ·2 gyermeke c's csnhídja, : 
unokája, 2 d<'clui1ok~a. 
BÉKESSÉG HALO PORAll{ON, FOGAD
JA RE ŐKET Al. ÚR AZ Ő ORSZ:\GÁBA 
AZ ÖRÖK VllÁGOSSÁG RAGYOGJON 

FEI..E ITÜK! 

Garancia! Minőség! 
Kedvező ár! 

f)eit~'l-i eipéf Fö út 57. (Volt Na11lceleti l/endé9lö heltjén) 
Telefon : 06-66-386-800 

GYOMAE DRÖD. Fö út l...J0i2 . - Tel.: 06-66-283-35~ 
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GYONIAI REFORMÁTUS TE~IBTŐI( ÉS TENIETIIBZÉSI SZOKÁSOI\. - 1. Rész 

A közösség az elmúlt százaqokban is igyekezett a - temelől 

a holtak faluját - valamilyen módon az élők falujából 
elkülöriíleni. A templom körüli temetőket is fallal kerítellék 
körül. E falak védelmi célokat is szolgáltak. Gyoma középkori 
templomának helye, s így .az ezt körülvevő temető terüJete, 
is~~retl~n. tal~ a v.alóságo~ is megközelítő fel.tételezéseipket, 
hitelesítő. régészc:;.ti . feltárá~o.k, hiányában, nem tudjuk 

: megerősíteni. ValószínO'Jeg köze_ var.. a templom körüli 
·temetőhöz s Gyoma: ·újratelepmés utánj első teinetőjéhez; tbob 
t~metőre utaló megfigyelésnek, melyek a következők: ·a Hősök 

·útja - Fő út sarkán álló Debreczeni-féle háznál a Hősök . útja 
"kövezése" alkalmával sok földet le kellen szedni s ekkor 
embercsontok kerültek elő. A volt főszolgabírói hivatal 
építésekor (most Bethlen Gábor középiskola területe, tulaj
dona), s jelen korban is az iskola építkezésének alkajmával 
csontvázakat hánytak ki. Szintén embercsontok kerültek elő a 
Woruaner kastély (mozi, OTP, stb.), eszpresszó, volt orvosi ren
delő (Christian-féle ház) területéről is. Ezt a Mátyás király - Fő 
út- Áchim utca által határolt területet levéltári forrás az 1700-as 
évekből "Körözsháti temető" -nek jelöli. Az 1816. évi térképen 
már új telkeket osztouak (ki) e nyilvánvalóan régi temető 

helyén. 
1774-1794 közön Mária Terézia királynő és fia U. József a 

"kalapos király" több rendeletet is kiadott szigorú szankciókat 
kilátásba helyezve a temetők lakott területen kívülre helyezése 
céljából. Ezt megelőzően is szorgalmazták a templom körüli 
temetők megszüntetését több-kevesebb sikerrel. (Erdélyben, 
Felvidéken naprunkig is vannak használatban lévő templom 
kiküli temetők). Gyoma első ilyen "kihelyezett" temetője volt 
(levéltári dokumentummal igazolhatóan) az 1763-ban megnyi
tott, 1816-ban már "régi temető"-nekjelölt temető, mely "94-ől r--- - - - - --, ··-- ···-- --·. ~··~- ::: - - , 

!
: I --7-·1 1 , t::;./ \ ; 

/ / I ·f ;' / ! 
' I .t r .; „ I 1 
lt / J J; / 

r;;. ''!F~, J I „ : „ „e__ ·-, 
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' 1 ~ ' i i ' : : 
, 1 1 } f I l 
~ , ; : 1 I í . 

l I J ' 11 1 I 1 
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hosszú, 18 öl széles, soronkívüli temető a Berényi úl és a szöl
lők közölt. .. " (ma: Bajcsi-Zsilinszky - Gyóni Géza - Lehel utca · 
közöui terület). Ez a temelő a mára már beépítell Mata-kerti 
szőlők elejin volt s később · a temetőből is szőlőskert len 
"Temetős kert" néven, de mindez már a "régmúllé". Marad
ványaira találtak mikor a Bajcsy Zsilinszky utal szélesítették a 
Vórösmarlhy út tájékán, szépen látszo.ttak az úttükörben a sír-· 
foltok. 

·1968-ig, a köztemető megnyitásáig időrendj sorrendben a 
következő temetőket használták a gyomai reformátusok: Öreg 
temető, Kisréti temető, Endrődi úti vagy Lógerkeni temető. 
Időrendi sorrenden a megnyitásuk idejét értettem, mert mind
hármat használták egyidejűleg is az egyes településrészen 
lakók. Az Öreg temetőt 1840-41-ben nyitották meg (ma: Nagy 
Sándor J. - Kató J. - - Kossuth út, mert a kenyérgyár és más 
ipari üzemek "alatt" is sírok vannak!). A Kisréti és Endr6dj úti 
temetőket 1886. nyarán "fogták fel". (Kisréti, Mkszáth K. -
Bajcsy-Zsilinszky - Gárdonyi út, Endrődi úti; Fő út - Ipartelepi 
- Selyem út által határoll lerületek). Mindhárom lezárt temető, 
a lehető legelhanyagoltabb állapotban. Legfájdalmasabb a 
mO'vészeti, néprajzi értékekkel teli Öreg temető pusztulása 
(Papp Zsigmond családi sírbollja s több más művészi értékű 
munkája, Kálmán Farkas ref. lp. egyházzene-történész sírja 
stb.) 48-as honvédsírok ledöntve ... ). A régi temetőket árkokkal, 
kerítéssel, sövénnyel veuék körül. Temetőcsőszökel tartott az 
egyház, tűrhető fizetéssel, s a temetőbén épített csőszházban 
laktak. A még temetetlen részen "gazdálkodtak" vagyis 
évenként mezőgazdasági művelés alá vették, vagy a rajta ter
mell füvet szénának hasznosították. A temetők újratemetésére 
tett kísérletek merev elutasításra találtak s még "szerencse", 
hogy az új, vagy köztemető nem került ki a keselyősi hasításra. 
A hajdani "fat(fl való fáknak" (fejfák és nem kopjafák! ez a 
típus nem kopjafa!) "lábtúl való fáknak" csak itt-on maradt hír
mondója. A sokféle szép változat közül rajzban is mellékelek, 
homlokukon díszelgő fcjfavirágokkal együtt. S még mondja 
valaki, hogy a gyomaiaknak nem volt népművészetük! 

Cs. Szabó István 
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sóválta a fejét. Másodszor köszöntötle 
már a reggel Jóskát a Tól
gyeserdei Makkosországban. 
Már magasan j árt a nap, 
mikor Király bácsi rányilolla 
a7, ajtót: 

• ~ • - Látom már, hogy igazat 
~szóltál. Nem kell neked a 

====== ======== =====-===== felekirályság, ped ig gólyástól, 

őzikéstó1 a tiéd lehetne. J ós ka Makkoso r sz á gban VI. r ész 
- Még meggondolhalom -

ütötte fel a fejét nagyhfrtelen Jóska. - No, csak lusta egy kisinasom van 
nekem, - mondta méltatlankodva - pedig, 
ha jobban igyekezne, neki adnám a fele 
királyságomat. 

Föl is nézett erre Jóska menten, és 
nagy igyekezettel hessegette a tarka 
álompillét. Mert egyre csak vissza akart 
ereszkedni lecsukódó pilláira. 

- Hiszen, már bukfencmagot is vetet
tem, tollasbálba is voltam, - mosolyogta 
áJmosan. 

- Hát a hímes hámba fogtad-e már a 
szöcskét? Hát a barmatkását elpergeued
e már? Az is a te do.god! 

- Nem láttam én olyant! - szabadko
zott a kis álomszuszék félig szundikálva. 

- Akkor éppen itt az ideje, hogy 
meglásd! Mert ma odamegyünk, ahol 
még nem jártál. A faiskolába. 

Nosza, elröppent most hesscgetés 
nélkül is az álmok pilléje. 

- Pók is lehet arra, - kérette magát 
morcosan - még meg talál csípni! 

- Írmagot teszünk a csípés helyére, -
hangzon a ígéret. 

- Dc vakond is túrhat, s még clbotlom 
benne! - pislogott fölfelé könyörögve 
Jóska - Nem is kell nékem már a fele 
királyság! 

- No ha nem, hát nem. - pödört egyet 
a bajuszán a bácsi - Pedig olyan szépet 
nem mesélt még neked senki, ami t ou 
láthatnál ! Szelíd kis őzike vigyázza a 
rendet, és cémaJábú gólya a pedellus 
bácsi. 

- Őzike? - élénkül fel Jóska - meg is 
simogathatom? 

- Akár a gólyát is! 
Nem is kérette magát tovább a kisi-

nas, meglátszott az öröm szeme csi l
logásán. 

Amikor odaértek nagyra nyílt a kerek 
bogárszemek ! Annyi volc a kívá!JCSiság 
bennük, hogy más nem is lácszon. Rend
ben sorakozó sudár fákac lácott. Meg se 
moccantak., csak néhány kis le-vélke 
rezdült az ágaikon, ha lebbent a szellő. 

- Tudják a regulát! - mondta büszkén 
Király bácsi - egy sem áll görbén, egy 
sem lóg ki a sorból! Derék kis csemeték. 

- De hol a cáskájuk? - kérdezte volna 
Jóska, de benne rekedc a szó, merc 
megrángatta valaki az ingecskéje alját 
Nem volt az senki más, mint a pettyes 
hátú őzike. Király bácsi, lám igazat mon
dott. 

- Kelep, kelep! Kételkedcél ebben? -
imbolygoct elő a cérnalábú gólya is egy 
zsombékpadka mögül. Odabillegett ő is 
Jóska elé, és türelmesen várt. Bezzeg 
nem így az őzike. Fekele orrocskáját 
beledugta a fiúcska apró Lenyerébe, és 
szelíd nógatással bököll egyet rajta. 

- Kéri a járandóságát! - boncogana 
Király bácsi az elemózsiás tarisznyát, és 
előkotort belőle egy köteg friss lóherét, s 
egy jókora halat. 

- Tessékeld ·csak őket a terCílj
aszralkához! - bíztatta bárorítóan a kisi
nasát. 

- Kedves vendég, nem kínálunk, végy 
egyedül, itt a tálunk! - hadarta Jóska, 
mert eszébe j utou, hogy otthon a nagy
mamának van egy falvédője, arra 
hímezcék ezc. Elolvasta már százszor is 
magának. - Kerüljetek beljebb t - tette 
még hozzá sietve. Űljecek le nálunk, 
hogy az álmunkat el ne vigyétek! 

Aztán az őzike elé 

!El 5500 Gyomaendrőd, 
odatetce a halat, a 
gólyának meg a 
csőre elé tartotta a 
kötegnyi lóherét. 

THERM x fpartelepút3. 
CrlTő„AA I SlÖYlTlEZlT - - ~T/f: 66/386-614, 386-226 

Tevékenységeinket p iacképes áron kínálj uk 

crMagas és mélyépítési munkák generál kivite lezése - tervezése 
<il'" Transzportbe1on és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés 
cr Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, lnterspan 

bútorok) 
<ír Építö íparí anyagkereskedés (fenyő fürészáru , lnterspan bútorlap 

szígetelölcmezek. kartonplasztlemez ... ) 
.,,. Építöipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 

keretes állvány. útpanel...) 
cr Burkolólap értéskesítés (minta után) 

Ezt edd meg 
magad! - kelepelte 
mérgesen a gólya, 
és az őzike is 
panaszosan nézett a 
szép szelíd szemév
el. 
Király bácsi megc-

- Már hogy gondolhatnád? Hiszen 
elcserélted az ebédjüket is , azt sem 
tudod, kinek mi a jussa! 

- Még megtanulhacom ! 
- Nem is boszorkányság az, én is úgy 

tanultam okos könyvekből. - De ha jól 
tudom még olvasni sem tudsz! 

- De megtanulhatok! - makacskodott 
morcosan a gyerek, mert igen-igen 
szerette volna, ha övé lesz az őzike, meg 
a gólya. Jól érezte magár a faiskolában is. 
Ha nagymama és nagyapa is itt lehetne el 
nem kívánkozna innen soha, soha többé. 

- Okosan szóltál ! - mondta Király 
bácsi - szerencséd, hogy jó kedvemben 
vagyok. S ha még azt is megígéred, hogy 
esztendőre, vagy kenőre barátságot kötsz 
az cgyszereggyel is, itt a kezem, nem 
disznóláb. Parolát csaphatunk. Ki-ki állja 
aztán a szavát is, meg az egyezséget is! 

N agy asztal a tarka rét 

Nagy asztal a tarka rét, 
Aranytál a margarét, 
Tele finom csemegével: 
Virágporral, édes mézzel. 
Kis méhecske arra száll, 
Aranytálra rátalál. 

Vígan zöngi: - Zöngö-zöm. 
Az ebédet köszönöm. 
S hálából a szívességért, 
A sok finom édességért, 
Így zözög a méhike -
Beporozlak kis bibe. 

Bólogat a kis bibe: 
Lásd, az jó lesz méhike! 
Így nevelek magot, sokat, 
Magból kicsi virágokat, 
S jövőre, ha erre jársz, 
Mindegyikre rátalálsz. 

A mesét és a verseket írta: IVÁ YI MÁRIA 
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moszkvai vezényletű röpcédulázással. Így szület
tek például a szabadságharc után Tompa Mihály: 
A gólyához, A madár fiaihoz című költeményei, 
Vörösmathy Mihály: A vén cigány, s a trianoni 
Erdélyben Reményik Sándor Végvári-versei, és 
Dzsida Jenő: Psalmus Hungaricus-a. 

HOLNAP A FÖLD ALATT ... 
S Rákosi-tatárjárás idején így terjedtek Mécs 

László szívtépő alkotásai, s így másolták például a 
volt endrődi káplán P. Nádor Ferenc kegyes 
rendtársai az én bűnjellé "magasztosult", majd 
kötetben is megjelent Mindszenthy József s Apor 
Vilmos hozsannáimat is. Ne illessen szerénytelen
séggel az együttemlegetésért senki. 

(Mit jelentett magyarul az a 
bizonyos "szamizdat"?) 
Nyugodtan szólhatunk 
immár fdólc (ideje is), mivel 
kimászóban vagyunk 
onnan, ahová szántak, az 
elnemzetlenít, és sírgöd
rébó1, s a Felséges Jóisten, 
ha t udja hányadszorra, 
mondjuk Mátyás király óta. 
Tehát: a "szamizdát" 

Ilyen remekmlí a sokáig Mécs Lászlónak tulaj
donított: Üzenet Haza című Wass Albert (Júniusi 
számunk 13. old. Szerk.) alkotás is, amit Dr. Bakó 
Elemér, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár 
igazgatója az "egymillió nyugati magyar 
mikeskelemen Zágonba-&óvárgásának" nevezett. 

törvénytiltotta, írásbeli megnyilatkozást jelent a 
Hazáért, s ez semmiképpen nem téveszthető össze a 

Úgy ítélem meg, hogy a Körös partján is visz
szhangra talál! 

TÍMÁR MÁTÉ 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
A csillagok járása változó. 
ÉS törvényei vannak a szelekAek, 
t:sőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború. örökké való. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

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

Üzenem az erdőnek: ne féljen. 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a la 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek íák, 
mikor a rozsda a gyilkos vasat rég lelfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a !öld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

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

Jön ezer új Kőmives Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentum Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyű lölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak. 
annak, akit a fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatokl 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 

Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek, 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 

Likas szák már az égen fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajouák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elíut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 

WASS ALBERT 

\. 
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon 
V. (befejező) rész „ ... "hogy Magyarország ismét Európa éléskamrája lehess en!" 

Az új 1an1árgy (Gyakorlati fog la lkozás) 
bevezetésével sziikségessé vált a nevelők 

á1kép7..ése, illetve tovább képzése. Ezért az 
Országos Pedagógiai In tézel tanfolyamokat 
szervezcLL a ny<fri időszakban a ufrgym tanító 
neve lők részére. /\ tanárképző fő i sko l ákon 

megindult a szakirányú képzés. Kertészetre. 
mezőgazdasági kisállat1cnyész1ésrc. és ház
iartási , szabás-varrásra okl<Hták a kiegészítő 

szakokra jelentkezcn pcdagógusokm. nkiknek a 
nyári gyakorlaton is részt kelleu venniük. 

A soki rányií 1ovföbképzésnek, tapasztalat
szerzésnek, dc ncm utolsó sorban a nevelők uír
gyuk iránti szerctetéből fa kadó, odaadó. lelkiis
mere1es munkájuknak eredményeként 13ékés 
megye, az ország megyéi közül, az első helyet 
fog lalta cl az okta tás színvonala. ;1 1árgyi 
felté1elek tekin1e1ében. 

A hatvanas, hetvenes években a 1anulók 
munkájából több alkalomrnnl ke riill megren
dezésre mcgyci poli1echnikai kiállítás. Az akko
ri gyomai járás iskolái 1962. május hónapban 
rendeztek kiállí1ást a Gyoma 2. sz. iskol<íban. 
Később a "gyakorlati foglnlkozás" tant<lrgy 
bevezetésének 20. évfordulója alkalmából 1978 
szep1cmberében Szarvason került sor a járási
v;írosi jubileumi kiállí1ásra. A gyomaendrődi 
iskolnk a tnm1lók állal készí1ct1 
munkadarabokkal (fa. fém. kézimunka). továb
bá a nevelők állal készíteu makenekkel. a 
gyakorlókcr1ckc1 bemurntó fotókkal venek 
részt. Ekkor kcrllll sor a j ubilcumi plakeuek 
átadására is. melyet a neve16kön kíviil igazgatók 
és a 1árgym segí1ő iizemek vezetői is kapiak. 

Az endrődi iskola végleges gyakorló kert
nek az Alkotmány út sarkán lévő portál (szem
b~n n dinkouhonnal) kapta meg. 13ekcrítése után 
szertárt, tantermei. zöldség1ároló helyiséget 
építettek. Ezt kövcne az ömözéshez sziikséges 
kú1 létesítése. Fáradhatatlan munkál végzeu a 

gyakorlókert mimakcrtté való létcsícéséérL Gcl
lai János tanár. Az ő e lképzelése alapján kerlill 
megvalósításra a mintakert. A tanterv szerínl 
melegágyban, majd fólia alau nevelték saját 
részükre a melegigényes. 1rágyaigényes palán
tákat. Megvalósította a konyhakerti vetésforgót. 
Gyümölcsfáka1 ültettek. és azon mu1aua be a 
wvaszi koronaalakí1ás1 és foápolási munkákai. 

A megyei Műve lődés ligyi Osz1ály 
irányít.ísával évenké nt. j únius e lső hetében, 
megfelelő szakemberek bevonásával énékellék 
a gyakorlókcrtekec. Az endrődi gyakorlókert a 
megye kertje i közül az elsők közön foglalt 
helyet. A megterme lt zöldségféléket a kol
légium konyhájának ad1ák át. 

Meglátogatta az itt folyó munkát Dr. Oroszi 
András utódja Balogh József mérnö k-tanár az 
Országos Pedagógiai Intézel új tanszékvezetője 
is, aki elismerően nyilatkozott a látottakról. 

Felvetődik a kérdés, hogy mit 
adoll a tanulóknak e tárgy? Először is 
a munkát kezdték megbecsülni, 
ismereteket. jártasságot szereztek a 
ko nyhakerti növények ter-
mesztésében, a gyümölcsfák 
ápolásában, a növényi (penészgom
bák, rovarok) károkozók elleni 
védekezésben. A f'a -. fém- . és 
műanyag fe ldolgozásban, villany
szerdésben alsó fokon. és motoris
mcretekrc Le lte k szert. A lányok 
megtanultak szabni (kendőt , 

kö tényt). korszerű e lekt romos 
gépeken varrni, hímezni, de bepillan
tást nyerhenek a konyha-művészetbe 

is. Zöldségfélék tarcósícását 
végezték, főzés után jóízűen elfo
gyasztouák főztjüket. 

m egvalósuljon, nlapfokon kell a személc1cn vál
toztatni. Véleményem szerin! a mezőgazdasági 
szakmunkásképző iskolák jó úton haladnak. 
Híve vagyok a számítógépes programok 
o ktatásának, m1;:rt erre nagysziíkség van, de 
kevésbé i<ltom. hogy ezek az órák a nevelést. 
mint pedagógia eszközi m1:gvalósí1anák. Ez 
alau azl értem. hogy az erkölcs i. közösségi, 
esztétikai, egészséges é leire. hazaszeretetre , 
munkára való nevelés, mlnt pedagógiai irányelv 
megvalósuljon. 

Én hiszek abban. hogy megfelelő, lelkes, 
önzetlen, a tárgyat és a mezőgazdaságot szerető 

pedagógusokkal tovább lehel fejlesztenl e 1an
lárgyat. amit már több mint két évtizede "1ech
nika" néven illemek. 

IIUNYA ALAJOS 

Összegezés képen; a tanulók alsó 
fo kon igen sok.irány(1 képzésbe n i::~-='H 
részesültek. 

A nyolcvanas években, részben 
felsőbb sugalla1ra (ugyanis voltak 
még, akik az ipar nagyarányú 
fejlesztésében láuák a gazdasági fel
lendülést), részben kényelmi szem
pontok mian 1öbb iskola a gyakorló 
kertek helyen a míihcly-
munkát vene előtérbe. 

Véleményem szerint 
vidéken, dc különösen 

„ÉPFE" - vállalkozó 

-•9ililBllll"~ az Alföldön, a termőföld 
nd lehetőséget a javak 
megszerzésére. Korsz
erű gépekkel történő 

szakszerű termesztés, az 

közüleli-, vállalkozói-, magánreudcl6knek 
te ljes köní építőipari , szakipari és fest6 muukákat, 

azok tervezésé t, s:tervezésé t, 
lebonyolíl.ását anyagbeszerzéssel vállalja. 

öntözés jobb 
kihasználásával, az 
á llattenyésztés költ-
ségeinek csökkentésével 
ismét Magyarország 
é léskamdja lehetne 
Európának. Hogy ez 

ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK. 
BAJlKAFA részlegünk igényes rendelőinck egyedi, művés.d 

k ivitelű faszobrász, fafaragó munkákai készít. 
Mi ma terem, iroda: Gyomaendrőd, Blaha L. u. 12/ 1. 

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

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST! 
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1997. november 1 óta a gyomaend
rödi szakorvosi rendelöben az uroló
giai betegek ellátása megoldódott. 
Rendelési idö: Hétfön és szerdán 14-
töl 16 óráig. 

Mivel föállásom a békési urológiai 
szakrendelöben van, sajnos idönként 
kések, amiért - ez úton is - betegek 
szíves elnézését és türelmét kérem. 
Az urológiai rendelö felszereltsége a 
társadalombiztosító által meghatáro
zott feltételeknek megfelel. KorszerG 
labor, röntgen, ultrahang, cysto
scopia, uroflowméter és számítógép 
segíti a munkánkat. 

Mi is az urológia? - teszik fel 
idönként az ismerősök a kérdé:;, mely 
n:utatja, hogy nem a legismertebb 
tevékenység a miénk. 

Húgy és ivarszervi megbetegedések 
tartoznak az urológia tárgykörébe. 
Betegeink nagy többsége az idösebb 
korosztályhoz tartozik. A köztudatban 
föleg a prostata megnagyobbodás és 
vizelési panaszok állnak, pedig a be
teganyag igen összetett. Kicsiny gyer
mekkorban a fiúk fitymaszGkWlete, 
letapadás, le nem szállt herék, ágy
bavizelés a leggyakoribb eltérés. 
Kislányok visszatérö hólyaghurutos 
megbetegedés miatt keresik fel a ren
delést, hogy kizárjuk fenntartó 
fejlödési rendellenességek fennál
lását. Fiatal férfiak hererákos meg
betegedése jön szóba, ezért fontos az 
otthoni rendszeres önvizsgálat. A 
herékben észlelt legkisebb elváltozás 
esetén is azonnal szakorvoshoz kell 
fordulni, mert az idöben észlelt és 
kezelt megbetegedés igen jó arányban 
gyógyítható. A f elnött. lakosság 
körében a jóltápláltsággal összefüg
göen, az utóbbi évtizedekben, leg
gyakoribb a veseköves meg
betegedések száma. (Háborús időkben 
alig van veseköves megbeteged~s.) 

VfÍltOSUNI< 
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évenkénti prostata szGrése. Ez fájdal
mat nem okozó, könnyen elvégezhető 
vizsgálat, mely végbélen keresztül 
történik. 

ldösebb hölgyek vizelet elcsorgás 
miatt fordulnak urológushoz. Ezt a 
panaszt általában a terhesség 
következtében megnyúlt, mély
függesztő izmok okozzák. Gyógyszeres 
és mGtéti megoldás általában sikeres, 
melyet nögyógyász és urológus szakor
vosok végeznek. 

Nem teljes felsorolásom végére 
maradt a betegek számára igen ijesztö 
vérvizelés, mely a húgyutak (vese, 
hólyag, húgycső) bármely részéről 
származhat. Oka lehet, az egyszerG 

Szerencsére az ellátás már nem a hólyaghurut, de gyakran daganatos, 
mutéti tevékenységre korlátozódik, a köves megbetegedés kísérő tünete is 
betegek nagy része ultrahangos lehet. Ilyen panasz esetén a beteg 
kőtöréssel, esetleg eszközös sürgősen keresse fel . háziorvosát, 
köeltávolítással gyógyítható. Kis kövek illetve az urológiai szakrendelést. 
esetében gyógyszeres kőhajtás jön Türelmüket, figyelmüket kö-
szóba. Férfiak 40 éves kora után a hor- szönöm. 
monháztartás megváltozik, mely miatt 
a prostata növekedésnek indul. Kisebb 

Dr. FARKASINSZKY ERZSÉBET 

nagyobb vizelési panasz alakul ki, 
végső esetben a vizelet is elapadhat. (folyra1ás a 6 oldalról) személyleírással és jármű 
Kezdeti stádiumban gyógyszeres leírással rendelkezünk, foko· 

zottan figyelünk. Volt egy súlyos sérüléses balesetünk is, 
kezeléstől várhatunk eredményt, szemétygépkocsi ülközött frontálisan egy vele szemben haladó 
elöreha la dott esetben a prosta tát tehergépkocsival Nagylaposon. Végül két közhasznú informá· 
eltávolítják. Ma már az esetek több- cióra szeretném felhívni városunk polgárainak figyelmét: 
ségében ezt a húgycsövön keresztül Június l-től lépett életbe a tavaly őszi KRESZ-módosílás ulolsó 
végzik. MGtét után a betegek teljesen szakasza, melynek értelmében lakolt területen voló 
panaszmentessé válnak. A prostata közlekedésben is kötelező a segédmotorokon a bukósisak 
jóindulatú megbetegedése mellett 50 használata. A másik pedig az, hogy őrsünk megkezdte lassú· 
éves kor után a prostata rosszindulatú jár,müvek álren~.sz~.mazásót: · melyröl ~g~ ~l~últ évi kor· 
elváltozásával is számolni kell. manyrendelet d.onlott,. ". s 1gy enne~ elmtezeser: '.1em ~ell 

S · b t d , t 1 Szarvasra utazniuk az enntelteknek, 111 helyben elmtezheto. A 
aJ~O~ e meg e, ege e~ p~n~s~ rendelel végső holóridöként 1998. december 31-ét jelölle 

csak keson okoz, ezert a diagnoz1s IS meg eddigre tehál az összes lassú-járművet ól kell rendszá
késhet. A betegség korai felismerése moz~unk. 
esetén igen jó arányban gyógyítható, 1 Köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy legközelebbi 
valamint a betegek élt:;tminösége a szómunkig sikerül lefülelni az újonnan, vagy újraszerveződött 
gyógyszeres kezelést követően csoportos elkövetőket, s így ismét kevesebb büncselekményröl, 
nagymértékben javul. Tanácsos lenne és töb~ felderítésről számolhatunk be. 

ezért minden 50 év feletti férfi 
MARSINÉ GIRIU ERZSÉBET 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS MINDENT EGY HELYEN 
PIKTOR BOLTBAN! 

endr&:l, Fő út 204. 
n: 66-386-611.) 

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 

Kaphatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

- szers:z;ámok, csavarok, szegek, 
· ragasztók, zára'k, vasalások, 

· és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ. 



16 VÁROSOHI< 1998.augusztus 

Hegkérde:z'fiik 11:z .iIIe'fékes'f ... 
Kedves Olvasóink! 
Ezzel az tíj rovattal szándékunk az, hogy 
az Önök panasza it orvoslásra eljuttassuk 

..,.. ~ az illetékesekhez. Ezért kérjük levélben, 
~ ~ vagy személyesen keressenek fel bennün-

ket, hogy továbbfthassuk kéréseiket. Ter
mészetesen magán je lleg(í kérésekkel nem fog lalkozhatunk, 
tehát csak közérdekű, a köz érdekét szolgáló panaszaikat jut
tassák el hozzánk. 

Több olvasónk kérte, járjunk utána, mi az oka ennek a 
minden edd igit felülmúló, de még legrosszabb 
álmainkat is tú lszárnya ló "szúnyoginvázió
nak", mit tettek, il letve mil szándékoznak Lenni 
~Jlene az erre illetékesek? A problémát nem- · 
csak átvitt, hanem a szó legszorosabb 
é1telmében a saját bőrömön érzem jómagam 
is, lévén hogy Ridegváros-rész utolsó 
utcájában, a Kisfok utcában lakom, vagyis a 
Körös mellett, olyannyira, hogy portánkat 
annak gátja határolja. Kérdéseimre Bóczér 
Tibor Lír, a Polgármesteri Hivatal illetékes ügy
intézője válaszol. 

Azon kívü l, ami mindenki e l őtt ismeretes, nevezetesen, 
hogy csapadékos időszak és a folyó elég hosszú ideig tartó 
áradása van mögöttünk, Ön szerint ez az oka, hogy már a 
déli 30-40 fokos hőségben is szúnyoghadak keserítik életün
ket? 

Az idén kétszer is kilépett a folyó medréből, májusban és 
júliusban, és a kettő közötti időszakban a szokatlanul sok 
csapadék miall nem száradtak ki a hullámtér laposabb 
részein megrekedt vizek, ezek sekély vo ltuk miatt igen hamar 
1.~fmelegedtek, va lóságos bölcsőt, melegágyat nyújtva a 
szúnyoglárváknak. Városunk fekvése is elég speciális ilyen 
értelemben, hiszen mintegy ezerhektárnyi be/területnek több 
mint felét teszi ki a Hármas-Kőrös hullámtere, illetve a 4 be/
' és 7 külterületi holtág és ennek környéke. 

Olyan in formációt is kaptam, hogy január elseje óta, 
amikor is a fent említett területet tájvédelmi övezetté nyi l
vánították, nem is végezhető itt repülőgépes permetezés. Ez 
igaz? 

Ez jó kérdés. Va lóban, amikor idén megkértük az enge
délyt a Körös-Maros Nemzeti Parktól a szúnyogirtásra, azt 
csak a természetvédelmi tö1vényben felsorolt feltételek mel
lett kaptuk meg, ennek értelmében repülőgépes permetezés 
nem végezhető természetes, és természetközei vizek partjától 
7 .OOO m-es távolságon belül, tehát nem csak a hullámtérben 
és a 11 ho ltág közvetlen kőm yezetében. 

De hiszen városunk polgárainak több mint a felét érinti 
lakóhelyük szerint. Itt semmiféle szúnyogirtás nem történik? 

De igen. Tavaly kötöttünk szerződést az R. Sz. Coop, 
illetve a ROVÉRT Kft.-vel. A beszerzell referenciák szerin t 

több mint 7 00 településen végzik a szúnyogirtási, pl. Gyulán, 
de a fővárosban is, lUdomásom szerint közmegelégedésre. Az 
előbbi a repülőgépes permetezést végzi, - s hogy az adó
fizet6k is nyerhessenek betekintést arra vonatkozóan, hogy 
míre megy el a pénzük, - ezt hektáronként 708 Forint + Afa 
összegért. Tava ly nem is vo lt a költségvetésben erre 
elkülönftett pénz, hisz az előző 7 0 aszályos évben nem 
létezett sztínyogkérdés, fgy va lamilyen átcsoportosított 
összegből tudtunk csak fedezni háromszori irtást. Idén már 
úgy készültünk, hogy eleve négy irtást ütemeztünk be. A 
ROVÉRT a szárazföld; irtást végzi, ami tígy történik, hogy egy 

speciáfis készülékkel un. meleg ködöt 
képeznek, permetszert ebbe porlasztják, 
ennek feltétele, hogy 18-19 C. fok legyen, mert 
így biztosftható, hogy ez a köd legalább 7 0-15 
másodpercig lebegjen, s fgy a repü/6 rovarokat 
elpusztítsa. Ezt az eljárást alkalmazzák a hul
lámtérben, a ligetekben és a többi repülőgépes 
permetezéstől kizárt belterületi részeken is 
általában éjszaka, a h6mérsékleti feltételeJC 
miatt, ahol szilárd burkolatú utak vannak, met1 
ezt autóval végzik. 
Hát ez számomra még mindig nem megnyug

tató, úgy érzem, ilyen feltételek mellett jócskán akad "fehér 
folt" városunkban, bár nem áll rendelkezésemre százalékos 
adat, így megint saját utcámat tudom csak példaképpen 
említen i, ami nem hogy ezer, de száz méterre is alig van a 
folyótól, és sajnos szilárd burko latú úttesttel sem dicseked
hetünk. Gyanítom még, sok i lyen utca van. 

Tagadhatatlan "fehér foltok" még vannak, s egyelőre talán 
lesznek is. Keressük a megoldást, annál is inkább, mert nem
csak a lakossági panaszokkal, hanem a Zöldek pártjának 
ostorával is szembe kell néznünk, ami szerte a világon, fgy 
hazánkban is er6södik (ami egyébként örvendetes - SZERK.), s 
amit nem hagyhatunk figyelmen kfvül európai integrációs 
törekvésünk függvényében. A kőrnyezetvéd6k a jelenlegi 
szúnyogirtási módszereket károsnak tartják, mert csak a 
melegvérűeket kíméli, de a rovarok közül a hasznosakat nem. 
56t! Ártalmas a halakra is, ma már bizonyftott, hogy a néhány 
év előtti angolnapusztulást is ez okozta a Balatonon. Vannak 
un. szelektív szerek is, és létezik olyan hatékonyabb módszer 
is, mint a lárvairtás, de ezek nagyságrendekkel többe kerül
nek. Va lami kompromisszumos megoldást keresünk. 
Remélem, találunk is a fentiek összehangolásával. Ugyanis 
figyelembe kell vennünk az adófizetők pénztárcáját, de 
ugyanakkor panaszait is. A környezetvédelmet is össze kell 
hangolni a hatékonyságga l. Végü l némi vigasztalás, az eddig 
elvégzett 3 i1tás után a negyedikre július 29-én kerül soi: 

M i is reménykedünk, s mire ez a ci kk újságunkba megje
lenik, a lakosság már tapasztalhatta az újabb szúnyogirtás 
kedvező hatását. Köszönöm a beszélgetést. 

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET 
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