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VfÍROSUttl< 
GYOMAENDRŐD 

fi keresztény nemzeti gondolat hírnökQ 

V. évfolyam 12. ·Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat" 1998. december 

KAN.Áe50NYI ÉNEK 98 

Mikor létünk a télbe dermed, 
s tűlevelek zsoltárt zizegnek, 
de jó tudni, hogy nemsokára 
megszületik értünk a Gyermek! 

A nap fénye parázzsá válik, 
gondok ködében holnap se látszik, 
Heródesek reánk vadásznak -
magyarságunk kihívás másnak -, 
esettjeink bízni se mernek, 
de jó tudni, hogy nemsokára, 
megszületik értünk a Gyermek! 

S.<>evkes:;ctősi!günk minden tagja s:<teretetben trt~es, 
dlolott, békés ün Vlepckct lráván w11 nden Ol11a~~jcin~;]r~ 

és 5}yovnaendrőd wiinden I ak<~jána~. 
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Kárhozottak, akár a patkány., 
lopakodnak a kertek alján , 
eloroznák azt, ami éltet, 
Körösbe dobni falevélnek, 
de jó tudni, célt sose nyernek, 
m egszületik értünk a Gyermek! 

Ami álmaink rejtekét járja 
akasszuk a karácsonyfára, 
és hódoljunk szív-verés-dallal 
ezt rebegve: Mennyből az angyal. .. 
S tűnik a köd. a bili ncs enged: 
Megszületik értünk a Gyermek! 

Vén szívem l~opott t ilinkóján, 
rekedtesen , a régi kótán, 
köszönöm azt is, hogy még élek, 
sorsomnak mélye remény-fészek. 
jut be lőle mindenki másnak, 
kikben a sors tüskéi fájnak„. 
Nékik dalo lom: Boldog Karácsonyt 
hozzon a Gyermek, kedves barátom! 

Zengjük együtt: Jézusunk, ládd: 
itt ez a drága Magyarország, 
világ bitangjába volt vetve, 
holnapja, jövője se lenne, 
ha kegyelmed nem gyámolítan~. 
esettjét hinni nem tanítaná: 
Hogy az, ki hinni. tenni nem mer. 
Önmagát ássa el az az ember! 

Dicsőség az Úrnak az égben, 
békesség az ember szívében, 
megigazulást minden népnek, 
küszöbén újabb ezredévnek. 
Ezer áldást magyar hazánknak: 
Boldog Karácsonyt Embertársak! 

TÍMÁR MÁTÉ 
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lésre. A képviselők tiszteletdija mintegy 30 éves üzemeltetésre számít. A jelenlegi 
17.000 Ft, ha a képviselö vala· hulladéklerakó mintegy 2 évig tudná még fogadni o város sze

Önkormányzaf mely bizottságnak tagja további ~.050 Ft jár, ha bizottsági el- metét. A térségi összefogásra azért von szükség, mert saját erö-
nök, okkor 14.l 00 Ft, az alpolgármesterek tiszteletdijo 36.000 böl nem bírnánk megépfteni olyan hulladéklerakót, ami a 
FI. környezetvédelemnek is megfelel, és az egészségünkre sem 

A novemberi ülésen szokósszerit o polgármester ismertei· kóros. A gyomai termálkút f ejújítósót is tervbe vette o testület, a 
Az alakuló ülés október 26.-ón volt, o Himnusz hangjai te az elmúlt idöszok jelentösebb eseményeit. Az "Alföldi szükséges öneröt mintegy 2,5 millió forintösszegben biztosítja. 

után o képviselök és o polgármester esküt tettek. Az eskü szó- ökotérség fejlesztésére" beadott pólyózolon 10 millió ft·ot A Katona József Müvelödési Ház vállalkozásba adásáról is meg· 
v~géböl, csok egy mondat: nyert o város. Álodták o Mirhóhóti Szociális otthon új megépí· született o döntés. Lehet pályámi az üzemeltetésre, o pályázol 

hogy mirő l döntött az 
Képviselőtestülete 

"Én ... esküszöm, hogy legjobb tudásom szerint, minden tett szárnyát, ami 30 millió Ft-ba került, és mór csak 3 szabad benyújtásának határideje: 1999. január 4. Sajnos megszületett 
igyekezetemmel Gyomaendrőd javát szolgálom• (akinek hite ágy von az új intézeti részben. A Bethlen Szakiskola a Kárpótol- o döntés o 2.-es számú óvoda vállalkozásába adására is, a pá· 
engedte, hozzátette, Isten engem úgy segéljen). Az eskütételt jai órvízkórosultaknak gyüjtött élelmiszert és ruhát o múlt hé· lyózat benyújtósónak hatórideje: 1999 ópr. 30. Az új tanévet 
követően o képviselök megkaptok a megbízólevelet. E.zt köve· len eljutatták o hatóron túlra. Elkísérte a szóllítmónyt az mór vóllolkozói üzemeltetésbe tervezik megkezdeni. Joggal 
töen alpalgórmestereket, bizottsági elnököket és bizottsógi fa· alpolgórmester úr is, aki ott sajnos kisebb közúti bolesetet szen· előzte meg nagy vita ezt a döntési, meri az önkormányzatok 

vedett. Az önkormányzat 200 ezer forinttal támogatta az ott kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. 
élő honfitársainkat. A megyegyülés elnökét is megválasztották Vannak területek, és ilyen az oktatás is, amiben nem o gazda· 
időközben, aki térségünk parlamenti képviselője: Domokos sági szempontoknak lenne prioritásuk, ezt előbb utóbb el kelle
lászló, bekerült még a testület egészségügyi bizottsógóba De· ne fogadni! A gyermek nevelés nem lehet kísérlet tárgya, 
zső Zoltán. Külsö tagként Ungvölgyi János az oktatási bízott· hangzott el jogosan több felszólalásban is. A testület 14 igennel, 
ságbo, Dr. Kulcsór László a mezőgazdasági bizottsógba, és Dr. 5 nem szavazattal elfogadta az indítvóny1. A Vállalkozósfejlesz· 
Dávid Imre a pénzügyi bizottságba került. A Megyei Térségi Fej· tési Alopítvóny Gyomaendrődi Alirodójo tevékenységének meg· 
lesztési Tanácsban a következő 2 évben Dr. Dávid Imre képvise· újulósóra javaslat készül, az irodovezetöje l év után 
li o várost. Megalakult városunkban a német kisebbség, elnöke felmondott. Engedélyezte o testület o "Sóshalom" jelképes név· 
Weigerl József, és o Ggány kisebbség, ahol az elnök Dógi Jó- használatot a kérelmezőknek. 
nos. öt mezőőr sikeres vizsga után megkezdi o müködését. Tó· CSÁSZÁRNÉ GYUR/CZA ÉVA 
jékoztatta o polgármester o jelenlévőket orról hogy a Blaha 
úton is megkezdödik az idősek házának fejlesztése. 
Tervek szerint 2000-re az endrődi oldalon is megépül 
az 50 fös otthon. December 5-töl kezdik osztani o ko· 

gokot kellett megválasztani o testületnek. Ez o feladat rócsonyi csomagot a 75 év feletti idöseknek. Ismét 
majdnem sikerült, egy kivétellel, ugyanis o 2 alpolgármester je· emelte a víz· és csotornodijot a Békés Megyei Vízmü
löltből csak o gyomai rész alpolgármestere került megvólosz· vek Vállalat. A jövő évtöl az ivóvíz hatósági dijo l SS 2 
tósra, Dezsö Zoltán személyében. Az endrödi részre javasolt Ft, 0 csatorna hotsógi dijo J 56, 9 fi 0 szippont~tt 
Császárné Gyuriao Évát nem vólosztollo meg o testület, (csak 8 szennyvíz hatósági dija: 235.4 Ft+ ÁFA. Nagyon jelen· 
szavazatot kopott) így ez o feladat a következö ülésre maradt, tös döntés született az egészségünk és a jövő irónti fe
omikor is az újonnan előterjesztett Gallai Imre urat mór elfo· lelösségünk szempontjából. A döntés értelmében 
godto 12 képviselő az endrődi rész olpolgórmeslerének. Megól· szilárd kommunális hulladék-lerakó létesítésével kap· 
lopításra kerültek o tiszteletdijok is. A polgármester idei csolatban, mint gesztor pályázik a város. A tervek sze· 
illetménye változatlanul 150.000 Ft maradt, majd az 1999-es ríni 9 település együtt építené meg a térség hulladék 
költségvetési rendelet elfogadásakor kerül az illetmény eme· lerakó telepét. Az elsö ütemre tervezett beruházás 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD MINDENT EGY HELYEN A PIKTOR BOLTBAN! 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-891 

66/386-251 

A TURUL CfPÓBOL T 
Új helyen: Gyomaendród, Fó út 204. 
(A Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bevezetó árakon 
kínálja termékeit. 

.Madizal Kft 
Minőségi női cipők nagy választékban, 

kedvező áron 

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

06/30 436-781 

Gyomaendrőd, Fő út 204. 

(telefon: 66·386·611.) 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

effl'~ /JÍtJ/ttd 
' Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaendrőd, Fö út 14. 
ir/Fax (66) 386-896 

ir (30) 457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK 

VÁLTOZÁSOK ÉS TERVEK AZ ÚJSÁGBAN! 

Kedves Olvasó! születési dátumát tesszük közzé. 
Nem titkolt szándékunk olvasóink 

Bizonyára többször tapasztal- miné l teljesebb tájékoztatása. E ro
hatta, hogy egyes események a tör- v~tunk hónapról-hónapra megjele-
ténésüket követő második mk. „ „ 

hónapban jelentek meg. Ilyenkor KONYV JE LZO címmel a 
általában "LAPZÁRTA UTÁN" Gyomaendrődi Könnytár legújabb 
címet adtuk az írásnak. Hogy eze-. könyveiről fogunk rövid i smertetőt 
ket az eseteket elkerüljük, és la- adni, hogy kedvet teremtsünk az 
punkkal az események nyomában olvasásra, a művelődésre fiatalok
járjwlk, mihamarább hírt adva ró- nak és idősebbeknek egya~ánt. .E 
luk, a lapzárta időpontját a hónap rovatunk alkalmanként Jele111k 
végére tettük. Ennek viszont az majd meg. 
lesz a következménye, hogy la- Kérjük, fogadják szívesen ter-
punk nem tud megjelenni a hó ele- veinket. 
jén. Kérjük tehát kedves Megváltozik az újság lapolda
türelmüket és megértésüket, az lainak számozása! Januá r tól 
Önök érdekében is, hogy lapunk kezdve év végéig az olda~akat fo
januártól kezdve a hónap közepe lyamatosan számozzuk. Ev végén 
táján fog megjelenni. tarta lomjegyzéket fogunk készí-

Jövő évi terveinkről is szeret- teni, hogy az egyes témák könnyen 
nék tájékoztatást adni. Két új ro- visszakereshetők legyenek azok 
vatta! jelenünk meg: számára, akik az újságot megőrzik, 

NAPTÁR címmel a hónap leg- esetleg könyv alakban beköttetik. 
fontosabb "emléknapjait", továbbá Köszönöm figye l!püket. „ 

írók-költők, festők, zeneművészek FELELOS SZERKESZTO 

TOTÁL VEGYESÁRUK 

ÜZLETHÁZA 
LEGÚJABB AJÁNLATA: 

(Endrődi u. 1. Háztartási Bolt) 

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

Étolaj! literes 236 Ft/1, kimérve 210 

Ft/I. Állandóan kapható, és itt a 

legolcsóbb! 

Burgonya, hagyma, alma 

Kapható még: Káposzta. répa, zöld

ség, déli gyümölcsök: narancs banán, 

stb. 

Egyéb áruk: Hipó kimérve 20 Ft/!, 

zoknik 70.-Forintért, nagy törölközők 

350 Forintért, továbbá ponyvák, 

gumicsizmák 1. oszt. 2. 100 Ft. 

HELYREIGAZÍTÁS 
Előző havi számunkban. a 15. ol

dalon volt olvasható '·Levél a szerkesz
tőséghez" címmel Békéscsabáról 
kapott levél. melyben Ricsei tanár úrról 

írt SZULIMÁNNÉ SZUROVECZ 
ELEONÓRA. 

Ez úton kérünk elnézést a levd író
jától, és tájékoztatjuk olvasóinkat is. 
Sajnos szerkesztés közben a levél író
jának neve lemaradt az újság lapjáról. 

A Magyar Rádióban Rózsahegyi Kálmánról 

December 19-én a Kossuth Rádióban 20 óra öt perces kezdettel „Színészmú
zeum'· c. sorozatban műsorra kerül Solymosi Ottó vezető rendező által szerkesz
tett 50 perces megemlékezés Rózsahegyi Kálmánról. 

Mint sokak e lőtt ismeretes, Solymosi Ottó úr részt vett májusban az 
Endrődiek Baráti körének találkozóján és a Rózsahegyi Kálmán Á ltalános iskola 
által a „Rózsahegyi Napok" keretében tarton rendezvényeken. Akkor született 
meg benne a gondolat, hogy rádióműsort készít Rózsahegyi Kálmánról. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ DECEMBER HAVI 
PROGRAMJA 

12-én 17 órától 
12-én 18 órólól 
17·én 8-12 óráig 
l 9·én 17 órától 
26-ón 20 órától 
29-én 18 órától 

Az MKDSZ karácsonyi ünnepsége, vacsorával 
LUCA-hói a Magányosok Klubja szervezésében 
Használt és új ruha, valamint karácsonyi jótékvósór 
Cukorbetegek Klubja karácsonyi összejövetele 
ROCK-KARÁCSONY, helyi amatőr zenekarok részvételével 
Nyugdijasok Klubja Szilveszteri vacsorája 

Januári előzetes 

Január 4-töl a Közösségi Ház a megszokott nyitvatortással várja látogatóit 
Január 23-ón 18 órától PÓTSZILVESZTER a Magányosok Klubja szervezésében 

Január 29-30·3l·én S·tól 16 óráig GALAMBKIÁLÚTÁS 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ DOLGOZÓI BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNNAK A VÁROSUNK OLVASÓINAK ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZ MINDEN 

LÁTOGATÓJÁNAK. 

GYULÁN ÜDÜLŐJOG ELADÓ! 
A gyulai Hőforrás Üdü lőszövetkezet üdülőjében egy 

szoba üdülőjog eladó, évi kétszer kéthetes igénybevétel
lel. Érdeklődni Lehet: Budapesti telefonon este 21 óráig: 
06- 1-205-8821 számon, vagy a Szerkesztőség címén, és 
telefonszámán. 

MEGHÍVÓ HANGVERSENYRE! 

Gregorián 
Praetorius: ln dulci jubllo 
Praetorius: Napfelkeltétől estelig 
Kodály: Ave Maria 
Reneszánsz kori rézfúvós zene <'. 
Vers: Oláh Gizell5 ~ 
Részletek a Messiás-hói · ének, orgora , 
Bach: orgona mű ~~ 
Schubert: Ave Maria: hegedű~-'orgona 
Bach: Már nyugosznakro völgyek 
Farkas Ferenc: Áldott éj 
Demény Dezső: Aranyszárnyú angyal 
Kodály: 150. Genfi zsoltái: "-
Gebhardi: Glória 

Szeretettel vár mindenkit a ZENEBARÁTOK 
KAMARA KÓRUSA. 

Részvételi díj: 200.- Ft, Diákoknak és nyugdíja
soknak 100.-Ft. 
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Szulőföld · Bolcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felőli 
Anyanyelved billyogként 1clöll 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

u1 kenyer íze, lepergő könny sója, 
orom-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s iv,1dékamkba szebb Jövői 

TímárMJté 

Vasz kó László 

1920. -
t1943. 

December9. 
Lemberg 

1943-ban, 55 éve történt a nagy szovjet offenzíva, ami
n~k következtében megsemmisült egy magyar hadsereg, 
azóta is a Don.kanyar-ként emlegetett tragédiában. Akkor 
tízezrek estek el harc közben, sok ezren egyszerűen meg
fagytak és sok ezren a fogságban pusztultak el. Ez a csapás 
felért egy "M0hácsi vész" -szel. 

Hősünk, akiről ma megemlékezünk, egyik kategóriába 
sem tartozott. ·Vaszkó László repülős zászlós a Debreceni 
Zuhanóbombázó had test pilótájaként került a frontra és YU 
88-as gépekkel naponta jártak bevetésre, hogy fedezzék 
bombázásokkal a visszavonuló magyar és német csapato
kat. Két esetben is kilőtték gépét, mind a két esetben életben 
maradt, ahogy erről a Magyar Szárnyak 1944. január 15-iki 
száma így emlékezett meg: 

" ... - Felrobban a jobb motorunk is ... Még látjuk gyors 
iramban süllyedni a gépet, azután elveszítjük őket szem 
elől. A részleteket csak két nap múlva tudtuk meg, amikor 
szinte váratlanul ismét előkerült a lezuhant gép személyze
tP.. 

A teljesen harcképtelenné vált gépet a robbanás után ej
tőernyővel hagytuk el - számolt be élményeiről Vaszkó had
apród. Arcán még látszottak a kiállott izgalmak nyomai, de 
uralkodik idegein és mosolyog. - Még levegőben lebegtem, 

amikor alulról golyószóró tüzet kaptam. Két lövedék 
átszakította az ejtőemyőmet, de azután sikerült simán föl
det érnem. A partizánt elfogtam, és elindultam, hogy fel
kutassam az előttem kiugrott rádiósomat. A gép pilótája 
mindenképpen földre akarta vinnj a gépet, és nem ugrott 
ki. Rádiósom Tóth György tizedes felkutatása közben ma
gyar gépkocsival találkoztam. A kocsi parancsnoka, Em
ber Sándor törzsőrmester ugyanis észrevette szorongatott 
helyzetünket, és azonnal segítségünkre sietett. Tóth Györ
gyö_t már közösen mentettük ki a partizángyűrűből." 

Es most a tragédia! 
Mivel Vaszkó László zászlós frontszolgálati ideje lejárt, 

1943. dec. 9-én indult° volna haza vonattal, amikor pa
rancsnoka Czékus Ferenc őrnagy, aki szintén hazainduló
ban volt repülővel, meghívta, hogy menjen velük, így 
hamarabb ér majd haza. ~zzel kezdődött a tragédia. Előjá
róban el kell monda11om, hogy Czékus őrnagy elkesere
dett harcot folytatott úgy a magyar, mint a német 
hadvezetéssel a debreceni hadosztály visszavonására, mi
vel az osztály alig egy éve alakult és nem volt elég kikép
zett embere. 

A tragédia Lemberg fölött következett be. Sűrű köd 
lepte a repülőteret, s csak rádió irányítással szállhattak le. 
Leszállás közben nekiütköztek két 50 méteres antenna to
ronynak. A gép összetört, s a berme ülők mind az öten 
szörnyethaltak. Név szerint: Czékus Ferenc őrnagy, 
KalafuthJános főhadnagy, Vaszkó László zászlós, Kovács 
Péter őrmester, Bauer József őrmester. A bajtársak híradá
sa szerint mind az öten épségben voltak, karcolás nélkül a 
mosoly arcukra fagyva. (A feltételezés: áramütés!) A cél
pont Czékus Ferenc volt, a többiek, - ahogy mondani szo
kás - rossz időben, rossz helyen voltak. Vaszkó Lászlót 
szülei és testvérei várták haza, lúszen tudták, hogy lejárt a 
frontszolgálati ideje. Helyette jött a Vörös Kereszt értesíté
se, hogy szeretett fiuk hősi halált halt1943. december9-én. 
Katonai díszpompával temették el őket, de ez már senkit 
nem vígasztalt. Vaszkó László zászlós a Bronz, Nagy
ezüst, és a német Vaskereszt tulajdonosa volt. Élt 23 évet. 

VASZKÓ ANDRÁS 
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ÖNVALLOMÁS BRAZÍLIÁBÓL 
Ked ves Olvasóink! 
Múlt havi számunkban fejeztük be három részes kis sorozatunka t, 

melyben az endrődi származás ú Ugrin Béla jezsuita atya vallott életé
ről , melyet Isten szolgálatában végzett, és végez még ma is messzi ide
genben, a tengeren túl élő magyarok között. 

Ezúttal egy fiata l lelkipásztor (aki 1980-ban káplánként Endrődön 
kezdte papi pályafutását) levelét, "önvallomását" tesszük közzé, melyben 
arról az időrő l ír, amikor Brazíl iában a szegény utca gyerekek között töl
tött. 

Erről az Internet más helyén is olvashatunk: 
h ttp://a rth u r.bm k.hu/--s tlaszlo/Cu rumi/ Kárpáti László atya és a gyerekek - húsvétkor 

1. Pászlori szolgálat Sao Paulo belvárosában 

"'Aki befogad eg>1 gvermeket, engem fogad be" 
- i\fk 9.37. 

rülhetnek és kerülnek. Megdöbbenve láttam, hogy jogot a módszer utcai és házbeli alkalmazására. A 
gyakorlatilag nem létezik család, pontosabban csalá- Lekotek Központ segítségével a támogató házban 

di struktúra. Az esetek nagy részében az anya vagy létrejött a ·játékkönyvtár" mintegy 300 játékkal. A 

egyedül. vagy pedig mostohaapa (esetleg sokadik) nagy kihívást az jelentette. hogy miként vihető ki a 

kíséretében nevdi gyermekeit. A barakkok légköre ')átékszoba" az utcára és miként alkalmazható a te

fojtogató: sem bent, sem kint nincs megfelelő élettér rápia olyan gyerekek esetében, akik nem állandó kö

(i111imitás), a sike11elen élet (munkanélküliség) miatt zönség. 
iszonyatos az erőszak, amely az alkohol vagy narko- Elindultunk, és bevált. 

tikumok fogyasztásával párosul. A gyerekek számá- Ilyenkor gyerekké válnak, elfelej tik a drogot és 
ra nincs perspektíva, és semmiféle stimuláló erö, nyomorukat Játszás közben felfedezik magukat: ké

amely őket a tanulásra serkentené. (Az állami isko- pességeiket. lehetöségeiket és korlátjaikat. saját ma
lákba folyó oJ...'tatás u·agikus.) Főleg a középső hely- gukat fejlesztik. Megtanulják .. hogy mit jelent az ··én 

zetben lévő fiúgyerekek nehezen viselik el mindezt, jövök" és a ··te jössz'' és azt is, ha jól játszanak, akkor 

és az utcára mennek (menekülnek). Olyan eset is újra ··én jövök". Ezáltal motiválódik a szocializáció 

gyakorta előfordu l. hogy a szülök zavarják el a gye- folyamata. Jelen pi llanatban a hét négy napján nég) 
rekeket otthonról. munkacsopo11unk já1ja a város utcáit (80 km2

) Az 

1996 elején kezdtem el a függetlenített és teljes egészségügyi gondoz.ás mellell játszunk velük, irá

idejü pásztori szolgálatot a ::lao Paulo belvárosában nyítjuk őket, írás-olvasás, és számtan '·órákat" 

élő utcagyerekekkel. Kezdetben am1 törekediem. adunk. Rendszeresen sze1vezünk ünnepségeket és 

hogy isme1tté váljak, és megismerkedjek olyan bizonyos liturgikus eseményeket is. Péntekenként 
programokkal. amelyek velük foglalkoznak. Felfe- 6-6 gyereket kirándulni viszünk, és a velünk együn

deztem, hogy bár a gyerekek valamilyen módon kö- mi'lködő cserkészcsapatok emellett nagyobb esemé-

1ödnek az utcához ('"szerelik"'). az mégis unalmas és 

kizsákmányoló. Kössük le tehát az idejüket. Ha dro
Mintegy máslel évvel a szenlelésem után ellen- goznak, akkor kínáljunk neki alternatívát Így szüle-

nyeket is sze1veznek. 

1997 májusában megnyitottuk - egy bérlemény
ben - a támogató házal (Casa Curumi). Itt a gyerek 

ál lhatatlan belsö késztetést éreztem, hogy olyan em- tett az ötlet, hogy bizonyos rendszerességgel vigyük lefürödhet, kimoshatja ruháit. aminek fejében tiszta 

berek felé kötdezzem el az &tcm. akikrn::k senkijük ki a gyerekeket a természetbe, ahol szipózás helyett a ruhát kap, étkezik, játszik. Mindemellett pszicholó
sincs. akiket mindenki megvet Főleg utcagyerekek- te1mészet illatát és szabadságát szívhatják magukba giai tesztekkel vizsgáljuk ökeL hogy kedvezőbb irá

re gondoliam. Ezt nevezném hivatásnak a hivatás- Néhány lelkes önkéntes is csallakozott mellém, nyílást adhassunk. A nyitás óta 1998. június végéig 

ban. Többszöri próbálkozás után úgy döntöttem, akikkel megvalósíl11attuk a kirándulásokat R<\jöt- kb. 2.500 gyereket fogadtunk ebben a 92 négyzet
hogy majd Isten megadja a megfelelő alkalmat a lé- tlink ami, hogy mindez az utcai munka és jelenlét méteres házban. 

pésre. amely be is következel!. megszervezése nelkül nem elég. Még több ember Nem tudom, hogy munkám sikeres vagy nem. 

Felfedeztem, hogy nem a munka önmagában a csatlakozol! hozzánk és körvonalazódni kezdett a Ugyanis kevés ún. statisztikai sikert tudunk felmu

hivatásom. hanem a Jézushoz trutozásom, de Jézus a Cheiro de Capin projekt. tatni. Azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg. A lé

mindenki által megvetettekhcz. cltaszítottakhoz jötl. A jézusi provokatív kériést - ·'Mit akarsz, hogy nyegaz. hogy az Úr hívásának engedelmeskedve ott 
Azé1t jött, hogy meghirdesse Isten szeretetének át- veled tegyek?" - használva ami igyekszünk segíteni vagyunk köztük, átérezzük és megosztjuk gondjai

alakitó hatalmát. azé1t jötl hogy ott legyen. ahol az gyerekeket és tiatalokaL hogy felfedezzék és megva- kaL emberi méltóságot adunk nekik, szószólóik va

emberekben az Isten képet kell helyreállítani. hogy lósítsák saját valós igényeiket. Mivel az utca, mint gyunk és a feltétel-nélküli szeretetről tanúságm 
megadja az embereknek a törödést, az emberi méltó- " lakás" és a nyomomegyedi "lakás" között nincs teszünk. Nem az a lényeg, hogy mennyit tudunk ten

ságot. szignifikáns különbség, a gyerekek nem tudnak mit ni, hanem hogy mennyit tudunk szeretni. Az sem lé-
1995. január 6-án léptem Brazília földjére. A összehasonlítani. Elhatároztuk. hogy perspektívákat nyeges. hogy adjunk. A lényeg az, hogy az adásban 

szükséges nyelvismeret megszerzése után egy kerü- próbálunk nekik telkínálni. Munkánk alapvető filo- szeretetet adjunk. Sikernek érezzük. amikor fe lra

let i plébániára mentem föl évre. Ennek az volt a cél- zófiája lett, hogy a gyerekekben segítsük megszület- gyog a szemük. ani ikor gyerekként viselkednek. 
ja, hogy megisme1jem az itteni hagyományos ni azt a be lső vágyat. ru11ely majd elviszi őket az amikor eldobják a drogot. an1ikor ragyogó ötleteik 

plébániai munkát, és a lelkipásztori gondokat, más- utcáról. vannak, runikor spo1tolnak, és amikor elmennék az 

részt pedig - a plébániához tru1ozó négy nyomorta- 1997-ben isme11ük meg a Lekotek módsze11 Gá- utcáról, és életük ki teljesedik. 

nyál látogatva - megisme1jem az itteni családok ték pszihoterápia) és négy nevelőnk elnyerte a moni

problémáit. amelyek miatt a gyerekek az utcára ke- tor képesítést. projektünk (programunk) pedig a KÁRPÁTI LÁSZLÓ 
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DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

3. Csütörtök: 
6. Vasárnap: 
7. Hétfő: 

10. Kedd: 

13. Vasárnap: 
14. Hétfő: 
20. Vasárnap: 
25. PÉNTEK: 
26. SZOMBAT: 
27. Vasárnap: 

28. Hétfő: 
3 1. Csütörtök: 

Xavéri Szent Ferenc áldozópap 
Advent 2. vasárnapja 
Szent Ambrus püspök és egyháztanító 
A Boldogságos Szüz Mária szeplő te l en 

fogantatása 
Advent 3. vasárnapja 
Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító 
Advent 4. vasárnapja 
KARÁCSONY 
KARÁCSONY (Szent István, e lső vértanú) 
Szentcsalád ünnepe 
Aprószentek 
Szent 1. Szilveszter pápa 

DECEMBERI MISEREND 

Endröd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 5-kor, hétköznap reggel fé l 8-kor. Ad

vent hétköznapjain rorate hajnali mise reggel 6-kor. 
Karácsony szentestéjén, december 24-én, csütörtökön éjfélkor éjféli 

mise. Karácsony mindkét nap}án és újévkor délelött 10-kor, és este 
5-kor. Év végi hálaadás december 31-én. este 5-kor. 

Szem Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. vasárnapján. 
fél 12-kor. (december 13., de 27-én nincs mise! ) 

Hunya 
Vasárnapokon: délelött 10-kor. Hétköznapokon: kedden. csütörtökön és 
szombaton este 5-kor. valamint elsöpéntekenként is, este 5-kor. A szom
bat esti mise e lőesti mise. ágy érvényes vasárnapra. 
Szenteste 5 órakor, Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor. 
Év végi hálaadás 31-én, délután 3 órakor. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden reggel 8-kor. 
Karácsony szentestéjén, december 24-én, csütörtökön éjfélkor éj féli 
mise. Karácsony mindkét napján és újévkor déle lőtt 10-kor. Év végi há
laadás december 31-én, este 5-kor. 

Novcmber7-én szép napra virradt Endrőd. Megün- Ezüstmise Endrődön Eljöttek az espereskerület papjai, megtisztelte a hí
veket Dr . Dávid Imre régi-új polgármester úr is. El

jöttek a környékbeli hívek is. Ki személykocsival, ki vonauaJ. ki 
autóbusszal. 

nepelti.lk templomunk védőszen tjét, Szent Imrét. 
Köszöntöttük Szujó Antal nagyszénási plébános urat. aki Endrőd szü

löttje. Elöször 25 évvel ezelött állt papként az Úr oltárához. Most hazahív
tuk. hogy vele. együtt ünnepeljünk. és adjunk hálát Istennek. Endröd 
történelme folyamán sok papot adott az Egyháznak. Érdemes lenne össze
gyüjteni adataikat, életrajzukat. 

Mise elején köszöntötték az endrödi hívek, hasonlóan, mint 25 évvel 
ezelött (fénykép a múlt havi Városunkban). Üdvözölte a helyi plébános, 
aki a 25 évvel ezelölti primicián is jelen vol t. 

Az ünnepi beszédet Szurovecz Vince kerületi esperes, 
békésszentandrási plébános tartotta. Közkívánatra az egész beszédet le
közöljük. 

Mise végén megtartottuk a szokásos utcái körmenetet. A gyönyörű 

1iszi időben nagyon impozáns látvány volt a hatalmas éneklő tömeg. Rend
ben lezajlott a körmenet, a helyi rendőrök biztosi tották a forgalom miatt a 
hívek biztonságát. Köszönet érte. 

A templomba visszaérve, a himnuszok eléneklése után ezüstmisés ál
dásban részesül tünk, és emlékképet is kaptunk. 

Az ünnepség végén a V•endég hívek a helyiek vendéglátásában része
sültek. 

Kedves Teslvéreim! Szent Gellért az, aki jó mederbe lerehe az if júbon f eszülö lell az ifjúságnak, o családoknak, o házaspároknak és minden 
vágyakat és komoly férfias vollá.sosságol lonult Gellérttöl. De embernek. A liszlo éleinek és oz erkölcsi élelnek hirdetöje és 

"Hová lel! o paradicsomi kor, oz árlollonság szépsége? - opjálól és Gellérllöl tonuho meg azt is, hogy hogyan kell o példaképe lett. Ráillett oz Ö életére oz lslen loníláso. "Azérl lel! 
Kérdi Sík Sándor, o popköltö. csendben lslennel beszélni - imádkozni. Imre megtonullo azt, léged erőssé az Úr keze, meri szereled o tísztosógol." 

Megsárgult zörgö levelek novemberi szönyegén járva oz hogy miérl kell hinnünk és miérl élünk e világon. (Jdt. I 5.11 .) S mit mondott Jézus? "Boldogok o ti.szia szívüek, 
erdők búcsúzó fái közöl! még megpillonlhotod lelki szemeiddel, Ez o liszlo élelü ifjú kopogtat mo lelkünk ojlajón, s ma mert ök meglóljók Istent." 
a tiszla élet szépségét: Szenl Imre herceget. Kisosszonynop kör· megkérdezi mindannyiunktól, hogy István király nyomdokain XX. század vége. Miérl olyan gyönge az ifjúság? Miért 
nyéki vodószolon íveh át az ö földi élele Isten véglelen szerele· jórsz·e, vagy járlál, amikor gyermekedet neveled vagy nevel· olyan gyönge o családi élel? Mert nem szeretik o tiszta életei! 
lébe. Vagy o bakonyi vagy talán o biha ri erdök mélyén kopja o ted?! Igaz, hogy a technika kényelmessé leszi élelünket, segíli napi 
ha lálos sebet. Ez az ifjú királyfi o messzi idöböl előlép, ott tündö· A krónika feljegyzi, hogy István király meghatódottan lál- munkánkat, de ugyanakkor szórja felénk a szörnyű bonolmo· 
köl alakja az ohórképen, de o mo embere mór közömbös ennek jo, és nézi az Ö imádkozó fiát. h o szentislváni boldogság és kat ... Az o vadkan mo sem nyugszik ... mai is gyilkol. .. 
oz órlollon tiszta léleknek üzenelére. öröm vajon oll von o Te szülői szívedben? Lólod összetenni gyer- Erdővé terebélyesedett hiletlenség fái közül újra és újra 

Kollégiumokal neveznek el róla, iskolák, egyházközségek meked vagy unokád kezél imádságra? előmerészkedik és puszlíljo o még meg nem született magyar 
védőszentjévé választják öl, ominl az illeni egyházközséy is. lslvón királynak milyen boldog ez o lálvóny .... népem jö- életet ... elölép és puszlíljo magyarságunkat, mogyorságtudo· 
:.ZENT IMRE nem szimbólum, hanem példakép mindannyiunk vöje bizlosílvo lesz ennek az ifjúnak o keze, hile és szíve állal. A tunkal..., de pusztítja o családi élet egységét és békéjét, a húsé· 
számára. Az Ö fiololsógo, tiszta élete abból a nagyon távoli idő· lassan leáldozó élei vége nyugodtan pihenhel el az Úrban ... la- get és szenvedélyek vodkonjo puszlíljo o magyar egémégél... 
bol, ma is közel jön hozzánk, hogy újra és újra elhozza üzene- lán így gondolkodotl lstvón király. S jött az őszi lombhullás, zör- Sík Sándor, a popköltö, A MAGYAROK gyónása címü versét 
tét: szeresd a tiszlo élelel!. gö levelek, ország jövőjét megbeszélö tanácskozás, s az újra belekióltjo a ma élő magyarok fülébe: 

Mór is megfogalmazódik o kérdés: o liololságol, o követ- ilyenkor szokásos ünnepi vadászol, ahol az ifjú trónörökös is be· 
kezö nemzedékei lehel·e még Szent Imre példáján és nyomda- mulolholja alkolmossógál az ország nagyjai elölt. Kimerészke
kán nevelni? A válasz nagyon egyszerű: Szenl Imre sem lett dik o bozálból o vadkan, és halálra sebzi az ifjút. A magyarság 
volna olyan, amilyenné lell, ha nincs mögölle az imádságos cso- őnöje, islápolójo odaveszett, de odaveszett az induló keresz
ládi élet, és a szülei jó példája, ha nincsenek azok az örök érté- lénység jövöígérele is. Az imádságos szenl király tudja, hogy ezt 
keket hordozó édesopai intelmek. Szent Imre nem lett volna oz, nem o balsors lelle, hanem a gondviselő lslen határozott más
a kivé lett, ho nem lett volna mellette oz o tudós Szent Gellért, ként. Szent Imre az Isten tervében nem egy emberöltő számára 
aki kedvesen és szelíden neveli öt noponkénl o hitre és tudósra. született, hanem évszázadok gyümölcsévé, fénylö pédaképpé 

Ama régi híres dönlö magyaroknak, 
Kinek sírjain most kányák marakodnak, 
Marék maradéka, fórodl logyoléko: 
Gyónjuk gyónósunkot nemzetnek elébe, 
Nemzetek-oslorló Úrislen kezébe. 
Mi vétkünk, mi vétkünk, mi nagyon nagy vélkünk! 
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Gyónjuk legutólszor legutolsó vétket, 
Gyónjuk égnek-földnek a legleketébben. 
Mikor az ördögnek mindeni odaadtunk, 
Csillagot az égről, a földet alattunk, 
Amikor béklyóztak örökös robotra, 
S lettünk a világnak ebül rugdosottja: 
Akkor, arcótlanon, cigányok módjára, 
Álltunk vigyorogva világ piacára, 
Szóval megtagadtuk jó régi nemünket, 
Csúfságra cseréltük magyar szép nevünket, 
Tisztes apáinknak sírja fölé köptünk, 
Istennek, embernek arcába röhögtünk, 
Isten, ember előtt lertelemmé lettünk. 

Mi vétkünk, mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk! 
Kegyelmes Úristen, ne kegyelmezz nékünk! 

Testvéreim! Toposztolatakon nyugvó örök igazság: "Minden korszak ilj1Mgóban hordja ígére· 
tét. Ök a századok fáinak gyümölcsei". Ho lesznek keresztény csalódok, akik mindennapi életüket 
keresztényen élik, okkor ifjúságunk, nemzetünk jövőjének ígéretei lesznek. 

Azok a könyvek, melyekből Imre tanult- a Bibliát kivéve· mór nincsenek meg. De az Ö élete 
nyitott könyv számunkra, melyből megtanulhatjuk azt, hogy a magyar jövőben csak úgy lehet élni, 
ha belekapaszkodunk o mogyar múltbo. Szent Imre összeköti o jelent, o múltat, mert túl az idő múló· 
són, figyelmeztet bennünket, hogy szeresd ezt a hazát. Az eszmék összevisszaságában, az elvek zür • 
zavarában, nekünk Szent Imre oz erös magyarság eszménye, a rendíthetetlen magyar érzés 
megtestesítője. Szent Imre hite és vallásossága a példa orra, hogy hogyan lehet e hozót szeretni és 
nemzeti egységet létrehozni. 

Adja Isten, hogy a magyar szentek és o magyar hősök sírján meggyújtott gyertyóink fáklyóvá 
egyesüljenek, és olyan lénnyé legyenek, mely utol mutat a történelem novemberében. Sík Sándor 
szavaival és versével mondjuk, hogy ÉBREDÖ MAGYARRA VAN SZÜKSÉGE E HAZÁNAK. 

Szökj fel, ólmos óriás, 
Isten szép magyarja! 
Hadd legyen nopújulós 
Annyi béna jajra. 
Lélek jöjjön és gerinc, 
Férfiúi kor. 
Félre most, akik tagadnak! 
Szembe nén a virradatnak, 
Ébredő magyar! 

Félre mostan, aki fél, 
Aki merni nem mer! 
Férfiúnak aki fél: 
Most nekünk nem ember. 
Átok -ölte rancs·hozód 
Megváltót okar. 
Krisztuson tölt új szíveddel 
Légy le most a Húsvét-reggel, 
Nogyhitü magyar! 

Tűzben-ércü lt új karok, 
Ássuk el a régit! 
Tiszta vér és vasmarok 
Új világot épít. 
Szerte szenny és törmelék 
Régi bünt takar: 
Férli kell a régi résre, 
Nemzet·újro·építésre, 
Alkotó magyar! 

És most szavaim paptestvérem felé fordulnak, oki ebben o templomban 25 évvel ezelőtt mon· 
dotta el első szentmiséjét. Ebben az évben ezüstmisés pap Ő. Miért ezüst? Mert értékes érc! Melynek 
porszemén rajta van a bányászok verejtéke, könnye. Paptestvérem számára az a 25 év, amit az ú· 
szőlőjében eltöltött, szentmiséjének ezüstje lett. Ennek a 25 évnek minden percét drágává teszi o 
gond, a küzdés, o verejték, a meg nem értések keresztje, az örömök és a bánatok. Mindaz, amit az el
múlt 25 év hozott neki, vagy vett el tőle, az mind a gondviselő Isten terve volt s ez mind hálóvá emel· 
kedik. Azok a szívek, akik oz Ö újmiséjén örömét megosztották vele, már távol vannak: Vonnak, 
akik elfelejtették oz áldást, vannak, akik már az örök hazába költöztek s ma velünk együtt imódkoz· 
1:~k. 

A mai nap hálója nemcsak az Övé, hanem o miénk is. Isten szerető keze vezette, megőrizte, ol· 
talmazto 25 éven ól ... s ebben benne van az emlékezés - o szülői ház, o piarista gimnázium, o sze· 
gedi popnevelö intézet ... - indulós a munkába: Debrecen, Szarvas segédlelkészként, majd Sarkad, 
Körösladány, Dévaványa és most Nagyszénás és Gádoros plébánosaként. Állomáshelyei nem voltok 
könnyűek, sokszor meg kellett harcolni a jó ho rcot... sokszor meg kellett vívni o küzdelmet a re· 
ménytelenségekkel, o meg nem értésekkel. 

Hála von o mi lelkünkben is, hogy oz Úr Isten még megajóndékozhat bennünket papokkal, bár 
egyre kevesebbel - ezért ez a hálaadás lelkiismeretvizsgálotra szólít fel: imádkozz popjaidért, és 
imádkozz papi hivatásokért, és merj popot ajándékozni Istennek! 

Kívánom poptestvéremnek, hogy Jézus- a Jó Pásztor - vezesse az ő papi életét o még szebb és 
még értékesebb és drágább szentmiséjéhez, az oronymiséjéhez! 

(Két fénykép a/(). oldalon látható.) 

ADVEN~ ÜZENE~E ... 
A kul túra egyik lényeges eleme. hogy a dolgokat meg tudjuk 

különböztetni. Aki helyesen különböztet. az helyesen ítél, · szól a 
latin közmondás. 

Advent van! Mindenféle adventi koszorúkat csinálnak. Mily 
sok évig még a családok otthonaiban is gyanús szemmel nézték a 
kívülállók, s klerikális szagot szimatoltak mögötte. Nemcsak a tár· 
gyaknak, de az időnek is meg van a sajátos helye, - légköre, · üzem:· 
te. Az advent is üzen. A világ létének kezdetéhez vezet. s a Teremtü 
e lőtti imádásra szólít. Felismerni tanít, - ezért vesz körül csendjé· 
vel, s a koszorú vasárnapról-vasárnapra újabb és újabb gyenyafén~ 
fellobbanásával az Örök Fény fe lé vezet, aki a világ Vi lágossága. · 
az igazság napja, - a jászolban szelíden pihenő Kisded. 

Üzen az advent! Világít szelíd fénnyel, mint hajnali misére sie· 
tő őseink viharlámpásai. Ez a fény megvilágította a si etők arcií t és 
átvi lágít minket is. Ady érezte át idős korában. fiatalos hetykeségét 
szégyellve jóváteendő. · a havas erdei út mentén álló Krisztlls kt:· 
reszt e lőtt megemelte kalapját mélyen, mert ezt egykor elmulasztol· 
ta. és volt bátorsága bevallani. Más versében így szól: ··meg· 
megállok, mint alvajáró és eszmélni akarok, s szent káprázatokban 
e lőttem száz titok kavarog". Látja már: "Szüzesség, jóság, bölcs 
derékség, ó jaj, be kelletek, - s a szépség, tisztaság, és igazság. me· 
lyet egykor lekacagott, · bűnbánó lélekkel, roncsolt fájó szívvel sír 
fd: - Ó, bár haltam votina meg akkor, ha tekacagtalak. A Patyolat 
üzenetében keresi az elveszett tisztaságot, a patyolat üzenetét. mely 
kendőt lenget felé immár s neki csak könnyei peregnek. 

Advent üzenete: Új ra kezdenil És folytatom Adyval. aki „sok· 
félc mesét próbált, - de egyik sem volt elég, s a kiabáló nagy lárma 
idegeit tépi, • s Ö ebbe n a lármában Istent keresi, - hiszen az övé 
minden."' (Egy Isten-kereső álma) 

Az advent, ez a kereső eszmélés, a növekvő tenyre !igyelö jó· 
akarat, · a felkészülés az ünnepre. valamely találkozásra, · József 
Allila szavaival: · az Istennel szeretnék találkozn i, - s újból imád
kozni, Álmom az Isten ... 

Tizennégy éves kornmban a háború kisodort a Bajor hegyek 
közé, hol hétköznaponként egy gazdánál dolgoztunk a mindennapi 
kenyérért, vasárnap egy csodálatos hegyi patak partján múlauuk az 
időt, hol a fenyvesek és. a rohanó víz között havasi rét kínálta pihe
nésre selymét, s a túlsó part meredélyén bőséges málnabokrok csa· 
logattak termésükkel. 

Aztán lártam az Inn folyót Passaunál ezerkilencszáznegyvenöl· 
ben, oly tisztán sietett a Dunába, hogy alján a kavicsokat meg lehe
tett számolni. 

Számomra a fiatalságot ez a kép jelenti: égbenyúló fenyők és 
tisztán rohanó patak. Mécs László verse lüktetett benne a Pisztrán
gok példája, - mik rohannak fe l a zuhogó patakok vízén. fö l a tiszta 
forrás közelébe, mert hia nem a forrás fe lé törekszik, - s az árral 
úszik, akkor hulla! 

Láttam az lnn-l ezerkilencszáznyolcvanban is. Szennyes lé 
hömpölygött parijai közön, undorító piszok minden cseppje. lu járt 
az ember. Valamit elfolejtett és a kristálytiszta folyóból szennyes ár 
lett. E szennyes víztömeg bűzlik, fertőz, roncsol és pusztít. 

De a lélekszennyezödés, a közszellem-szennyeződés nem ily 
mocsok talán? 

Vajon nem kell-e a tiszta források élő vizét keresni? Ady szava
ival - a tisztaság, a szépség, a jóság forrásait? 

S aza cinikus kacaj nem hozza-e magával azt, amit a költő kese
rű könnyeivel megsiratott? 

Nem látjuk-e a fe ljajduló fájdalmak özönében azt, . hogy vala
mit elfelejtettünk? 

Nem látszik-e, hogy rossz a mértékünk? Elvétettük a tiszta for
rás irányát? 

Adventi csend, végy karjaidba, mint gyermekkorunk játékaiban 
elfáradt magunkat anyánk, s szólj hozzánk oly gyengéden s szelí
den. mint ő, - mert a kemény hangot hallani is már gyengék va
gyunk, · s mondd, mutasd meg hol a tiszta forrás? Hol a mi 
otthonunk? 

RÉTHY ISTl'ÁN 
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Régi • gyomai mesterségek 1 • rész 
, nem verték félre a harangot - nehéz lett volna: a németek néhány hónappal 

A harangozo korábban leszerelték, s elvitték a két legnagyobb harangot, német katonai 
A világ haladása sok mesterséget me~szüntetett, am.~lyek„gyer;k!<o- teherautón, felvirágozva. Azóta sem került elő, s úgy kellett a háború után 

romban, még mindennaposak voltak Gyoman · s ezzel egyutt eltunt nehany zsírért, szalonnáért, mézért újat öntetni az egyházközségnek. A templom be
jellegzetes alakjai is a gyomai népéletnek. lövéseit a mezőtúri egykori cserkész örsvezetönk, Tömösvári Imre édesapja 

Hogy a "legmagasa~b tisztség" betöltöjével kez~je~'. aki minda.nnyiunk állította helyre, ugyancsak természetbeni járandóságért.) 
fölött állt, bár lentről, az 1skolaudvarból csak afféle kis huvelykmaty1nak lát- A harangozó tiszte volt az is, hogy az orgona megszólaltatásához a fúj· 
szolt: a harangozó nagy megbecsülést élvezett körünkben, kivált azoknak a tatót működésbe hozza a karzaton. Csuda muris volt, mert egy fehérre má· 
mezítlábas fiuknak szemében, akik azzal dicsekedhettek, hogy megengedte zolt deszka öt magát eltakarta a szemünk elöl, de mikor a mérlegszerűen le s 
nekik, hogy ők húzzák a harang kötelet, besegítsenek a harangozáskor: (Kü- föl szálló gerenda felső állásba jutott,· Zilahi Sándor kopaszodó feje a "Te· 
!önben a harangozó egyházfi is volt egyszemélyben, bár ezt az erdélyi ere- benned bíztunk" és "Mint a szép híves patakra" éneklése közben ki-kiemel· 
detű kifejezést itt akkor nem használták, helyette a jóval k~vésbé kedett egy percre a spanyol fal mögül, mintha hullámok játszanának egy 
demokratikus, sőt bántó, egyházszolga kifejezés_iárta). A harango~ó llsztsé· dinnyehéjjal. Néha ebbe is besegítettek, mint a harangozásban, a "számra· 
ge több okból is érdekes volt: azonfölül, hogy minden délben elhuzza a "le· kó" fiúk, akik a zsoltárok meg a dicséretek számjegyeit rakták ki a karzaton a 
vesnótát" (s ilyenkor nem lehetett öt látni, éppúgy, mint mikor az fatáblára· • az elektromos hirdető táblák korában ez is lassan a megszűnő 
orgonafújtatón le-föl billegett). Minden ~gész órakor~. amikor_~ _harang nyelv.e "mesterségek" közé kezd tartozni a kálvinista templomokban. 
megfelelő számút kongatott: körbesétalt a torony korfolyoso1an és a szélro- • 
zsa mind a négy irányába egyet tülkölt, néha szarukürttel, máskor egy nagy A lapkihordó 
bádogdudával. Néhány iskolatársam szerint azért dudál, ho~y lássu.~ nem Visszatérve a tülkölő harangozóhoz: volt még két ember a községben, 
aludt-e el, s vigyázza-e · tiszte szerint· a vetést a határban, nincs-e tuz, ve- aki tülköléssel hívta fel a lakosok figyelmét: az egyik az újságos, a lapkihordó 
szedelmes füstgomolyag valahol. (vagyis a dudálásnak olyan szerepe lett volt de nem mindenik utcában, s nem minden újság kihordója dudált. A főbb 
volna, mint a lányok énekeltetésének meggyszüretkor, hogy "Nem szedik a utakon nem csak a kövezetlen mellékutcákban tülkölt a FRISS ÚJSÁG, meg 
meggyet, nem szedik a meggyet födeles kosárba,„." tehát, hogy nótázás a FÜGGETLENSÉG s az olcsóbb, népszerű lapok kihordója. A nagyapámék 
közben ne ehessenek a drága gyümölcsből.) . Mert a_ ~arangozó könnyen el.: Petőfi utcájában hosszú tülköléssel adott hírt a lap~hordó, mint a régi posta· 
aludhatott volna, hiszen volt jól berendezett kis szoba1a fent a t~rony legfelso kocsisok, hogy megérkeztek a legfrissebb hírek: "Ujsááág!„. Itt van a FRISS 
részén: dikó. faágy -nagy fehér bundával meg színes rongyszónyeggel lete· UJSÁÁÁG!", mint a pesti rikkancsok, csakhogy a Petőfi utca dudáló újságos 
rítve, és volt benne még kis dobkályha is a hidegebb napokra. Ezt onnan tu· nem fiatal, hanem alacsony, idős ember volt, s nagy fatarisznyával az olda· 
dom, hogy barátommal az egyik református nagy pap, Gyökössy Dániel ·az lán vitte a hírlapokat. 
ifjúsági író és költő Gyökössy Endre testvérbátyja • fiával fölmentünk titok- A mi utcánkban, a Kossuth Lajos utcában (valamikor Vasút utca volt a 
ban, az egyházfi engedelmével, a hátsó templomajtón, s félelmes volt, neve) Gara úr hordta ki az újságokat Breuer nénivel (akit a községben csak 
ahogy a hatalmas nagy rézkorongos inga ~att~o~ a t~~ony g~o~rában a Blájer-nak mondtak), míg őket is be nem vitték a német megszáll~s ~tán az 
félhomályban, éjjel-nappal: a~ora, hogy aka~ ra 1s ulhett~nk s„h1ntazhattunk egykori árvaház épületében berendezett gettóba, s el nem hu~~o!tak 1degen
volna mind a ketten. Nem szolva a baglyokrol és deneverekrol. be. El lehet képzelni, milyen érzésekkel hordta a konzervatív uisagok mellett 

A harangozó húzta temetéskor is a lélekharangot: a "déli pompár meg a a szélsőjobboldali lapokat a hóna alatt Gara úr. Ez abból is gondolható, hogy 
többit (ez ki volt írva a templommal szem~özti emeletes.lelkészi hivatal f~ke- mindjárt a háború után, mikor szerencsésen hazaérkezett, s folytatta a régi 
te táblájára krétával: ki mikor halt meg, hany évesen, mikor lesz a temetese, mesterségét, az utcán tanúja voltam, hogy valaki megállította: 
és milyen harangszóval búcsúztatják.) . . Adjon egy FUTÁR-!! (a jobboldali Magyar Futár-ra gondolt bizonyára, 

Tűz esetén is a harangozó verte félre a harangot. Egy Ilyen esetre em- mivel azonos formában s külalakban jelent meg az MKP akkori új lapja, s ezt 
lékszem: a Petőfi utcában gyúlt ki egy szalmatetős ház, a Vásártér felőli vé- hitte, hogy Futár van Gara úr hóna alatt) 
gén, a vásárszélen, s mint a megbolydult méhraj nagyapám méhesében, • Nincs többé Futár! . mondta kesernyés elégtétellel, s odanyújtott egy 
rohant a nép az utcán, kiáltozva: hol, merre v.~n a tűz, kinek~ háza ég. ( Le~ - példányt az új képeslapból. 
közelebb akkor láttam így megbolydulva a kozség népét, mikor 1944. okto-
ber 5-én délután egy orosz páncélos ék Szegedről fölrobogott a Körösig, s SZILÁGYI FERENC 
Endrőd felől belőtt tankágyúval a toronyba, s a templom épületébe. De akkor 

SZÉP VOLT, FIÚK! már az elsö perc vendég gólt hozott. Nagyon kívül Varga, 
Minden jó, ha e vége jó! úeglédszki volt még eredményes. Említésre méltó még, hogy 
tlovember 14-én lett volna 0 Barátság szezonzáró mérkö· Molnár tizenegyesét a remek vendégkapus, Fényi remekül véd· 

zése Mélykút ellen. Az ifik elömeccse le is zajlott sikeresen. Soko- le. Tabella: 4. ~orótsó~ 1 ~ 6 6 1 23-14 24. 
dik győzelmüket aratták a fiatalok. Gratulálunk a csapolnak és felülmúlták az elszántan játszó ellenfelet. Nagyobb arányú gyö· Xl.8. Molev · Borotsog 1 :2. IFI: 0: 1. 
edzőjüknek. Csak így tovább! zelem sem lett volna meg nem érdemelt. A játékvezetés minta· . . . . . „ • •. „ 

A . nagyok" összecsapása elmaradt, meri 0 jótékvezetö ol- szerú yolt. Legjobbjaink: Janis, Nagy Z. Lipták és Brokszotórisz. Az eredmény nem f e1ez1 ~1 h1ven a kel ~s~~ol k~zll ku!onb· 
kolmotlonnok minösítette 0 pólyát. Gyomán is kísérleteztek, de AM kanyarodjunk vissza az időben. A Fodor Sándor edzö ségel. Ha Bok~s ~~P.us nem ved, oly_an. szenzoc1oso~, 1elenl~sebb 
ott még rosszabb óllopotokot tolóltok. Így november 21-én pó- óltol ótolokítoll csapot sikerei: , , lett v_olno a golkulonbség. A ~~gso _sikeri ~ ve.ndegek erosebb 
tolták az elmaradást. Az október közepén végrehajtott edzöcse· Október 25. Csongrád · Barátság 2:2. IFI: Csongrod ·Borai· okoraso hozta meg. Brokszotonsz lotte a kel golt. 
re segített a csapaton. A tabella 8. helyéröl indulva a másodikra sóg 0: 1. Tabella: ~· Boróts~g 14 7 6 1 25.1 ~ 27. „ 

tört elöra csapatunk. Az eléggé fagyos pályán (bór hengerelték) Az elsö félidöben jó volt a Barátság, mégis 5 100%-os hely· Az utolso mérkozés (melly~I beszomolo~k.ot kezdtuk) 
a játékosok minden tudására szükség volt, hogy megszelídüljön zetet hagyott ki. A fordulás után 2:0 -ro elhúzott a hazai csapol, Mélykút ellen betelézte a csapot sikeres szereplese!. 
0 labda. Janis jeleskedett a tizedik percben, a kapufáról vi.sszo· de f eltómodt a Barátság is, úeglédszki és Janis remek góljaival Tabella: 
csapódó labdát a jó ütemben érkezö Brokszotórisz értékesítette egyenlített. 1. HMVH 
a háló bal sorkábon.1:0. Az ötvenötödik percben Varga minta· Tabella: 8. Barátság 12 5 6 1 18-12 21. 2. Barátság 
mrü szögletét Cziglédszki fejelte o hálóba. 2:0. A hatvonharmo· Október 31 . Barátság· Szajol 5:2, IFI: 1 :0. 3. Csongrád 
dik percben Nagy Zoltán remek beadását Janis mesteri Rég nem játszott ilyen jól a barátság. Nagy lstv~n 
mozdulattal fejelte a jobb sorokba. 3:0. A hazaiak mindenben mesterhármasa biztos vezetéshez juttatta csapatunkat, pedig 

15 9 4 2 27:13 31. 
15 8 6 1 28:15 30. 
15 8 4 3 29: 14 28. 

Tudósító: MÁRTON GÁBOR 
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ÖSZI TÁRLAT a KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN II. 
Megható volt együtt látni Juhász Sándor alkotásait és Cs. Nagy hiszen Renoir is porcelánfestőként kezdte. - Igaz, Renoir csak egy 

Lajosnak az idős művészről készült agyagszobrát, amely jól ragadja 'olt. -
meg a mester törékeny lényét és sokat tapasztalt, bölcs egyéniségét. Hornok Imre - művésznevén Hori - Életem tükre cúníí olaj képén 
Cs. Nagy Lajos ezen a portrén kívül egy, népi mitológiai életfa az ovális tóban tükröződő fák sűrűje egy önszemlélő, sorsába zárt 
szimbólw11át fel használó Oltárral és egy durván faragott, szöges- élet szimbóluma, a saját belső világába elmerülő míívészé, aki cb
dróttal koronázott, szinte totemisztikus Krisztusfeljel mutatkozott ben a zárt világban jól érzi magát. Ez vagyok én, fogadjatok el, ha 
be. tetszik, de ha nem tetszik, az se érdekel. Öntörvényű álláspont. a1" i 

Érdekes színfolt volt a Nagy Zoltán - művész nevén nagy Z. - fo- reméljük, nem akadályozza a fejlődésében, az önképzésben, ho~y 
tóiból készült összeállítás. Az apró, barnás árnyalatú képek jelzik minden gondja mellett végre megajándékozta a sors függetlensé::!-
alkotójuk elmozdulását a fotóművészetbe a dokumentum- és a saj- gel, a l ehetőségge l , hogy csak a művészetnek éljen. A nagyobb e1-
tófotó felől beszivárgott meghökkentésre való törekvéstől a lírai, mélyülés máris látható itt kiállított alkotásán. 
szinte festői hangulatot sugárzó alkotások felé. Túri Tamás, Amikor fát vágok, avagy érzés születik cimü gra11-

Békési Mihályné és Nagyné Veres Róza tüzzománcai tovább kája már címadásában is utal a művész lírai, költői hajlamára. A lko
gazdagitották a tárlat műfajainak palettáját. Békésiné a technika tása a maga elvontságában különösen a fiatalabb látogatók elő tt 
összes lehetősége i t ismerve - hiszen évekig szakkört is vezetett az aratott tetszést. Ígéretes próbálkozás. 
akkori 2. számú iskolában - a sodronyzománc és a fóliaberakás le- Szakáll Sándor magányos tölgy című tus-tempera képe 
hetőségeit felvonultatva igen dekoratív alkotásokat hozott létre. Csontváry Cédrusára emlékeztet, de kiterjesztett ágai, vörös színe a 
Nagyné Veres Róza talán kevesebb technikai tudással, de a festő feszületre is asszociál bennem. Persze, akadhatnak olyanok is, akik 
önmagát meg nem tagadva készítette Fészekmeleg címü alkotását. túl színpadiasnak, érzelgősnek ítélik ezt a képet. Az ilyen Csontváry 
Vörös part címü olajképe fényével , tüzes színeivel szintén tüzzo- utánérzések ma már valóban eléggé közhe lyszerűen hatnak. 
máncként hat, nem véletlenül helyezték el a rendezők azok közé. Uhrin Pál három képpel is szerepel a kiállításon. Azt hiszem, 
Egészen más műfajában és stílusában Napraforgók című akvarellje, egyike ö az utolsó naiv festőnek. Ez után már bárki csak szándékol
arnely igen érzékeny, szép munka. tan utánozhatja- ahogy tették is sokan - ezt a látásmódot, festési mo-

Diószegi Bíró Ilona - ahogy magát nev\!zi: Lona - az elmúlt idő- dort. A húszas, harmincas években valóságos kultusza volt az ilyen 
s.:akban készített festményei legjavát budapesti kiállításra vitte. festőknek. Az 1934-es Őstehetségek Kiállításon tünt fe l az a Gajdos 
(Amelyről múlt hav i számunkban részletesen beszámoltunk: V. év- János is, aki falus i suszterbő l lett festővé. Az ö Vásár című alkotásá
folyam novemberi szám 14. old. "Megálmodott alakjai a vásznon ra emlékeztet Uhrin Pál Lókupecek című színes ceruzával készült 
tovább álmodnak" címmel. SZERK.) Valószínü, hogy ezért szere- képe mozgalmasságával, üdeségével. Nem mozgat olyan nagy tö
pelt itt egy kevésbé sikerült, de tőle megszokott Lona-i szecessziós megeket, mint Gajdos, mozgalmassága áttekinthetöbb, de hangula
hangulatot most is hozó fá ra festett olajképpel Tavaszi sugallat cím- tában mégis vetekszik vele. Reméljük, sokáig gyönyörködhetünk 
mel. még Pali bácsi képeiben! Az őstehetségek kultuszáról, a naiv fes-

Szonda István apró szobrocskái, különösen az Alvó lovag, en- tökről , már a harmincas években megoszlottak a vélemények. Né
gem gyermekkori gyurmafiguráinkra emlékeztetett, s nem a mérete meth László szerint legjobb lenne meghagyni őket annak, amik, s 
miatt. Régebbről ismert munkái nekem jobban tetszettek ennél a akik. A mai őstehetségeket - mint például a mi esetünkben Dancsó 
próbálkozásnál. Még keresi a maga műfaját és stílusát. A keresés re- Árpádot, Demeter Györgyöt, Nehéz Lajost - annyiféle hatás éri, 
méljük, előbb-utóbb a saját útmegtalálásához vezet. nincs már meg a maguk kis zárt vi lága, lehetetlen a túlparton marad-

Valuska Lajosnak a népi díszítőművészetet és eszközkészítést niuk, de nagyon nehéz az innensőn is megkapaszkodnunk. Remél
idéző szíjgyártó és nyerges munkái - kantár sallanggal és bőrtáskák jük, lesz, akiknek sikerül! 
- a maguk egyediségében és művészi kivitelében joggal tarthatnak Szomorú kötelesség is terhelte az Öszi Tárlat megnyitóját, mű-
igényt az "iparmiívészet" kitűnő jelzőjére. vészeit és közönségét. Búcsúztunk. Már nem lehetett személyesen 

Harmati Mária, aki egykor porcelánfestőnek tanult, vonzódik a jelen Rosza Pál, a város közismert Rosza Pajája, nemrég elhunyt ba
tüzes színekhez, a dekorativitáshoz. A kínai porcelánok madármotí- rátunk. Csak a primitív népek tetemeire emlékeztető rőzseszobrai és 
vurna, s a japán porcelánokon és miniatúrákon gyakran szereplő nap rémisztő, groteszk maszkjai üzentek nekünk a Kezdetről és a Vég
festményein is megjelenik. Ami ott helyénvaló, az itt egészen más- ről. Ö már tudja a nagy titkot. Őrizzük meg szakállas, prófétai alak
ként, kissé édeskésen hat. Készségeit, művészi előképzettségét s íz- ját emlékezetünkben! 
lését meg kell tanulnia új műfajához alkalmazni. Nem lehetetlen. BULA TERÉZ 

e 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALOSÁGBA KÖLTÖZTEK 
volr Gyomán. Gyászolják: felesége, ké t gyermeke 
és családjuk. rokonai és ismerösei. 
FEKÉCS LÁSZLÓ. aki a~ uJ6..l:m ~ 59 éves 
ko<inl váalal.11 ellU1)1 dOOb:i" 28-fn T cin„'l'.s! ro1 anb:r 

Un \Oh fJrlOOit\ Gy'dSí!Oljfk re~ gyumekei és azok 

CXllOO;ai. rokor~ és is~i. 

GYEBNÁR l.AIOS, aki a Mikes u.28-1:011 lakolt 1övid 

s-a:ii'ed.!s Luá1 78 é\es koáln1 oklólx!r 22~ elköllöliiU az 
élők ~.íb.'>I. T einOOl: ro1-múx::r 4én volt Gy.&DljOC kél 

roerm::ke. ~és~ 
GYURICZA lAlffi aki az I~ ~l:p IJl.3..hn élt 53 
éves ko<'hl1 lmrirob ~ w1 ellllll)1 Ten~ 

~1100° 7-01 \Olt Errl&fö Ü)$!o!ják: ~ 
gjamekci, tcll\Óe és ~juk. 
HABINA JÁNCS <i<l a Lilnn utca 8-b:t1 lakol~ 86 é\es 

1998. decemb{ 

Temetése október 30-án volt Gyomán 
Gyúszoljí1k: volt férje. és gyermeke. testvére i é: 
azok családjai. 
SZABÓ SÁNDORNÉ RÁK JIJUANNA MÁRIA \. 
Ker. 64~ ab! lakolt rt}\Olll:er 16-ál 4() ~'CS kool:a 

lm:zi~ rut)~ ~ liáJ mit n~ Tan:b: rD1mlb: 

20-á1 volt. Ü)<W°fo: szül.i. füj::. 1-óQn gJanm 
ITTJkái, tcll\éei és~ 

SZABÓ ZOLTÁN. ~i a Banók B. u 24-l:cn 1ci\oo. 4. 
é\c; kocál:m \1'urtlmul elll.11)1 ok!oo:r 27-én foneé; 

Ci)uná1 ro--unOO- 4én \olt. Gyis20lfl< re~ 
g)Olll!kci. roko'd< és isnai':e.'.k 
SZALÓKJ LAJOSNÉ BARÁTI I RÓZA oo a ffiD 
tqi 103/ 1. sz.. ab! lakolt rX>\eml:cr 7-én rövid S1fll\ed! 

u.-'rl 49 é\es kúr.b.l1 távo:rou az élök ~<'tx'>L Tcnlelés 
l"O\\:mb::r l l-ú1 Ci)umí11 volt. Ü)'<'tsa>!jfík: écbxl1Y.ia, teij 
két gyomcke 6; CSJIOC!juk, ~'6ci és <SllX!jllk. 
1ÍMÁR IS'TV ÁN, aki a Jókai u IYI- sd111ln1 éh &ól! 

kml:ot nq:is ,<i<iJnd ro.1.:mlu- 1061 ellul)t1en~ 82 ~ilil1 16,id szem~ um (lklém· 21-én ellUl) 

Errli'"rl)11X>\mllxi" 13<ri ' 'Olt. Ci).mfo kél roa1Tde és ~ aoota 2841 volt Ci)onm Ci)~jOC te~ 
~ ,„!Írt isroÜl..'i. 

„ '1t- ... ®uté d iié. k.d ~ itxd: 

'riliáta. ~é ~ ~. Wd. 
óé itt ~td ~um.é ~ "'4· 
';?/~ "'1.ú~ ~~a. ~'9· „ 

(fl~ tj.<pda.) 

HORNOK l..AlOS, aki a &tgfr u 14ml élt. 84 6es kocinl 
I~ s2cnve&s utín ~ ~lkél TeiemlÖjérek. 
Tm~ 110\emll:r 16-ón volt Errlöc~\ Gyászolják; 
te~ loon g;ameke és ~JU<. 
MOLNÁR GYULA, a Taró:s t'.i 22-h!i1 ~ ro.mm 
4én 16'1cl. re 9.il)o; ~ Wl 67 éws ko-.tm távcwt az 
élök ~ Ten~ llll'ellll:er 1061 ''Olt. Gyás<tlljOC 
le~ lú om g)Unrleés ~ 

Ö"iY. BARTA JÁNC~NÉ SZILÁGYI ZSUZS/\NNi\ aki a MOl.NÁR GÁBORNÉ HORNOK IRMA, ~ici a 1 luiy.-di u 
Petőfi u 27-b!ii lakdt ok16W" 26-á1 88 é\cs kolt'txut 1övid 

s;,;:mm uln elköllöliiU az élök ~m Teme~::S: Ci)o1i.'-1 

ro.enter lrlnl 'olt. Ci) ás20lpc Leál)'<l, fia, 'tj:.15 lrd<;jja. 
Özv. BARTrn MÁ lfNÉ KNAPP MÁRIA, aki a lJ.tll5 u 
3-hrl élt, rtM:mter 18-ál 'fi éves ko-cl:a11övid Sall\~ 
lc°ll ehrn)'t Ta1~ 110\'Clllrer 23-ál volt Gymjk 
Leá"lya és kitcijxlt 1okonság;1 
özv. CSAPÓ GERGEI... YNÉ KISS ERZSÉBET. a Yásiat!ii 
~k:p::ll éll 1övid S<Dl\~ utál oklólx!r 29-<:n 83 é\.e; 

koam meglnlt. Tcnú!:l! Ci)onlál 'olt 110\0nl:e- rotm. 
~P- két roon'díe, l:&\ÓeÍ és a:20k ~ \'abnirt 

'*" Ö"iY. DRAHÓ IMRÉNÉ V ASZXÓ MÁRIA a Rclam'rus 
S2ereteto«lnm élt 91 &.es ko<'bln, ot..'tfu::r· 23-ór\ rövid 
Sí:lll\m l~ 00rl<1 blkél 1bemtqjérek. Teme11.~c oklólxi-
30-ál Errl&m kaült !U. Gy.l;roljOC u-d3cs'oo és a:20k 

~és az Olln1 ~ 
OIW-IÓ KÁROLY, aki B. Mohl- u.21-b!il élt, 64 é\'tS 

ko<'hll ro.1:ml:e- %i eh.nyt Ten~ ro1m1lu l"ill::m 

1111. sz.. am lakolt okléb:i· 30-éri élelérfk 59-ik &.®11~ 
~ u:ín lul) tel 1bnelé3! rman00-6-á1 volt Ci)mlá1 

Fáj::, fu és C&Jl<'*1. 
PAPP lAlffi aki a ~i u4rei élt. ol--ióOO- 29-én 
1n..>2i1 b..~ \Já\ 62 b~ elköltözDu az ékik ~hl 
Tei~ ro1-a111.l:r 3-m Ci)o:nfrl 'ult. Gyá;;D~ re~ 
lwn gJonrlt: és ~uk. 
PELYVA SÁNOORNÉ ruKKEL Y ERZSÉBET, aki 
lakolt Micruin u 11-bll, oklólx!r 27-én r:B \'.'\'<S koc<'hli 
tm>ru, 9.il)o; ~ \J<Í1 '~ l!lkét Tcicmiöjm<. 
Tei~ Erdöcb1 okl:ro- 31-61 ''Olt. Ci)áiroljk fCtj!. 
g}anmés~ 

RÁCZ JÁNOSNÉ FEKÉCS ESZTER, oo Őrcg;iiilöl:en élt 
Kör út 35-lxn 86 6'f..'S kolimn ln..>2iJ [X!!Cg9.1\ ulán ok16W" 

21.en llÍ\'°2Dlt az élök ~axsi. Ten~ fJrl&m okt6b:l-
26-ál \'Olt. Ü)-ászol~ két g}tnrcke és ~Lk 
SERDÜLT IMRÉNÉ KALÓ IRÉN, aki a Sallai u 2.si alát: 

lakolt, 48 é\es kocinl dOOb:i" 23-li1 v.lcdn.d ellul)'t 

g)Clllrl:ci és ITTJkái 
TÓ1H BÉlA &rlµ:slen él~ gyu11ai si1nla2á9.í vol 
Tragikrn hirt:~I rx>vemtcr 13-án h.uiyt e~ ta111.'lé:: 

1mu nb...-Y 18-án 'ult Ci)'c:'szo~ fc~ k:áriyd. "~F ~ 
láor11 u'd«jja. 
TÓTI [ MII IÁL Y. aki a Marni Flóra u.2/lsz. am ~ 
ro1antcr l l<n 62 é\es koo'tn1 l"OiSZÚ s11.:nwd~ uá 

llÍ\"0200 w. ~'!& nJx>l Tei1u!s! 110\antu- 18-ál ' 'O 

Gy.NlO!j<'k fi.!~ ~ ~\élei és ~ld 
fclclq}: ll:Sl.\óei és CSJIOC!jllk. 
Ö"iY. UI IRfN IMRÉNÉ HORNOK MÁRIA ROZÁUJ 
~i a F~ u 2 sz..~ éh okrób::r 3l·én éw-.::k 8 
é.él.ul trc{\iku> húrlniggel !u-i) t cl Tci~ ro.anb 
%i 'olt EirlOOitt Oyd;.ailjOC l..cil)a fu. és < 

jg~ 

VADÁSZ IMRE. aki Sdx:s Gy. ll6. sdrn alau l:ito 
ln:;szí1 b..'l\..'gJ..'g utú1t rt>\u11b:r 7-á\ 81 é\e; kmh: 
v~ lelkét Ten:i11töfa'Ck. 1i:m1.1i~~ Ci)'<l11i 
llO\Olllxr I2~ \ult. Ci)$!o!j<'k te~ kétg)Olneket 

<:sarqtt, ln<iai és isreöri 
VARGA LÁSl.LÓNÉ TÍMÁR MÓi"l!KA a~ 
tí l.5-ln1 ~ ék!tn:k 83 béren ~ ~ ~ 
rx>'e11ter 6<u1 1~t Teu::mtöjéh:z. l emt.'t!s! ErdíXt 
oovemtcr 1061 volt Gyá<;zo~: fia és lU'd<íú. 
VARJÚ GÁSPÁRNÉ D!NY/\ IRÉN. aki Meaill100 ; 

okrób::r 21-61 ék?:lt!n.:k 70. é\th!n várunil elllll) 

~1~ E'J"diXfu d3ro- TI-él volt. Oymfe: k 
g)Cllrde és ~~k és isrol"ai. 
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KOZMA LAJOS BÚTORAI A KNER MÚZEUMBAN 

-~-

Király György irodalomtörténésszel közösen 
megalkotoll Három csöppke könyvecske. a K• r 

Klasszikusok és a Monumenta Literarum soro;ratn~ 
amelyek folytatását Király György korai hal.ila l.::.1-

dályozla meg. 
A Kner villa 1925-ben épült fel, éppen Kolll t. 

A Kner Múzeum állandó kiállítása Kozma Lajos 
bútoraival gyarapodott. A megnyitót november 
20.-án 14 órakor, a müvész halálának 50. évforduló
jára emlékezve tanották. Kiss Éva művészettörté
nész - aki a kiállítás magyar-angol nyelvű 

ismenetöjél is írta - előadásában kitért Kozma pályá
jának legfontosabb fordu lópontjaira, a Kner család
dal, különösen Kner Imrével való barátságára, s a 
most megszerzett bútorok tötténetére. 

Mint Ő is említette, nem először kerülnek Koz
ma bútorok a Kner házba. Magát az épületet. s az 
eredeti berendezést is Kozma Lajos tervezte 
1925-ben. Barátja és munkatársa vol t Ő Kner Imré
nek. Barátságuk 1918 nyarán mélyült el, amikor Sel-

stílusvállása elölt, még ebben a népies, neoh 
st ílusban. A bútorzat és az ajtókeretek maguk. 

k 
j. 

selték a Kozma-féle díszítéseket. Sajnos az c1. ~ti 

berendezésbő l csak az ajtódiszi:k és a hálós?nl- a 

beépitell gardróbszekrény maradt a család clh ~~8~,F~: 11 ,t~ .,._. -- :; . el ' A most megszerzett bútorok Kozmának a l..il\ Cl· 

lása és a lakás kifosztása után. 

ti:--~""7 -~· ;:;. :J kezö korszakából valók. J\ szobabcrenJ.1..:s 
' ~ ~-~~{:.._..~ i' 1>° ( 1928-ban készült, a biedermeier utánérzéseket ~..:111 .,, „ .• :!~„t.-:~ J.1- • 

mecbányán együtt tö ltötték az augusztust, a _ .,.„ - nélkülöző magyar art deco egyik legszebb darabj<t. 
tömegtermelés és a kézműves igényesség ellent- Szegő Zsigmond . a Fővárosi Eleklromos Mü\..:I.. 
mondásaira keresték a megoldást. akkori igazgatója . lakásában a leányszoba kénycl-

Az építész Kozma, aki liatal mérnökként Lajta mét szolgálta. A bútorok alapanyaga cseresznyefö. 
Béla irodájában dolgozott, sok mindenbe belekós- amelynek erezete. szépsége kiválóan é1vényeslil a 
toll. Elsö sikereit nem is épületeivel, hanem gralikái- kerek asztalka lapjának körcikkckböl való intarzia-

val, ex Libriseivel és szigneujeivel é1te el, de a nak pedig tetszik az ö, új ismereteit tüstént a maga szerű összeállításánál. s a fotel és a kanapc! ivesL'.11 
festészetbe is belekóstolt. 1909-ben és 1910-ben, munkájában alkalmazni képes, gyakorlatiassága. maghaj litott karfáinál. Érdekes megoldású a fekhc l ~ 
Párizsban Matisse tanítványa, megismerkedik a leg- Közös bennük a minden új iránti nyitottság, s az, csónakszerüen meghajlított fej- és lábvégc. !\ 

modernebb törekvésekke l. Nem marad meg azonban hogy Kozma is sok területen autodidakta, hiszen ta- mennyezeti lámpa és egy falikar szintén sze1ves ré
a festészet mellett. a bútor, a text i 1, a belsőépítészet null szakmájától gyakran messzire kalandozott. sze a berendezésnek. Kár, hogy azeltérö stílusok mi

cgysége, egyszóval a lakberendezés sokkal jobban 1918 nyarán a nyomdászat alapismereteire vetette att a már említett gyönyörű gardróbszekrényt, a régi 
izgatja. Első ilyen irányú komolyabb munkája a Ró- magát nagy lelkesedéssel, hogy azt~in megszülessen berendezés egyetlen megmaradt darabját most egy 
zsavölgyi Zeneműbo lt berendezése a Váci utcában, a jellegzetes Kozma-barokk, s ennek jegyében a függöny mögé kellett rejteni a látogatók szeme elöl. 

mely külföldön is nagy visszhangot kellett. Az l. vi- Kner Nyomda egyedülálló díszítő készlete, a fejlé- Mégis nagy nycrest!g..: ez az új szerzemény a 
lágháború azonban, miként Kner Imréét, úgy az Ö cek, a záródíszek, vignetták sorozata. valamint az múz..:umnak, hiszen Kozma-bútorokhoz nem 
pályáját is megszakítja, hogy aztán az újrakezdést egyenként önthető, bctüként szedhe tő. változatos könnyű hozzájutni. !\ gyarapodás Erdős Ákosnak, a 
már együll lervezzék meg. A világlátott, képzelt mű- keretek k~szítésére alkahn<•S. máig használatos kör· Kner Nyomda tulajdonosának. az ö gyűj tő szenvi.:
vész nagyon is imponál a szeneágazó müvelt.ségét zct sorozat. Már ezek felhasználásával készül tek a délyénck és hozzáértésének köszönhctö. 
autodidaktaként megs7.erzö ~ner lmn!nek. Kozmá-

A Halottak napi megemlékezé
seket Endröd minden katolikus te
metőjében méltóan elökészi teu. 

Befejeződött a katolikus temetők rendbetétele 
ter. Császárné Gyuricza Éva, 
Dajkáné l lunya Irén. Dinya Elek. 
Dinya György, Dinya László, 

környezetben tarthattuk. Sokan hazajöttek halottaikhoz az ország sok-sok 
részérő l , sőt külfö l dről is jártak itthon. Sok munka, pénz volt az elhanyagolt 

temetők rendbetétele mögött. 
Tisztelettel köszönjük meg mindenkinek, akiket illet, hogy segítettek 

bennünket pénzzel, munkával. jóakarattal. Köszönjük a hely i Munkaügyi 
Központ vezetőjének, és munkatársainak a jóindulatú hozzáállást és min
den nemű segítséget. Köszönjük a képen láth11tó munkacsapat minden tag· 

jának, hogy tisztességes munkát végeztek, kegyeletet nem sé1tet1ek a 
legnagyobb munka közepette sem. Külön köszönjük Dinya Elek bácsinak 
és Iványi Sándor bácsinak azt az ön
zetlen segítséget és magas szintű mun
kát, amit akármelyik fiatal 
megirigyelhet, mind a minöségct. 
mind az eredményt i lletően . S végül, 

de nem utolsó sorban köszönjük, akik 
pénzzel segítették a munkát. Közel 
600 ezer forinto t kellett összegyűjte

nünk ahhoz, hogy 14 ember 10 héten 
át dolgozhasson az egyház 4 temetőjé
ben. Az összeg 68%-a a távol élőktől 
jött, a 32 % az itthon élőktől. Köszön
jük! 

Támogatóink voltak, lapzártáig: 
Ambrózi László, Bela Imre, Balog Pé-

Dinya Zoltán, Parkasinszki Zsuzsa. Fülöp Imréné. Gellai László, Dr 
Gyuricza Béláné, Iványi Józsefné. Iványi Sándor, Hunya István, Lajtos 
Imréné, Latorcai János, Németh Dezső, Ujházi Ernő. Porubcsánszki Mi
hály, Szabó Dezsőné, Tímár Jánosné. Varjú László. Vaszkó András, Zsigri 
Mária. A legbőkezűbb adakozó, akinek az egész akció kiiszönherö, Ka
tona Sándor, és munkatársai Németországból. 

Az ENDRŐDI SZENT IMRE PLÉBÁNIÁÉRT ALAPÍTVÁNY szám· 
láján gyűjtjük folyamatosan a jövő évi munkákhoz a pénzt. Kérjük az irthon 
és távol élőket. hogy erejükhöz mérten továbbra is támoga~sanak céljaink 

megvalósirásában. Jövő év áprilisában 
szeri::tnénk megkezdeni a temetőkben 
a munkát. Kisebb létszámmal, de fo. 
lyamatosan tervezzük, ha az anyagi 
forrást össze tudjuk hozni llgy, hogy 
ismét igénybe vehessük a Munkaügyi 
Központ támogatását. 

Az Alapítvány számlaszáma: 
Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015 - 1 0003231, vagy 
készpénz befizetést a Plébánia is 
tisztelettel fogad a Fő utca 1 sz. 
alatt. 

Iványi László plébános 
CSÁSZIÍRNE GYURICZA ÉVA 
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Amikor vége a nyárnak, eljön a betakari- /1 M f KOR. MEG A A "nagyárok" akácfasoraitól, a „Rokon-
tás ideje. Ösz-előn leszedik az almát, szilvát, , földi csángálások'' ig ... (53-71 old.) Megis-
szölőt, mindazt, am it dolgos kezek nyomán a K f S KASZAK merjük a családi barázda-karó ide-oda 
termékeny-természet kínál. Letörik a kuko- ' tevését; a "Tímár" vezetéknév „kóborlásait". 
ricát is, hogy a kukoricaszemekkel tápláltál- ZENE L TE K ••• /1 

sokaságát.. . Timár Máté nevezetes barátai 
latok eleséget adjanak az embernek, hogy kedves, mosolyogtató (ám máshonnan 
amint a drága anyaföld a hótakaró alatt meg- SENKI!" - címet adta. S fe l vérzik betűi nyo- meg-nem ismerhető) történéseit. Olyan ne
úju lni képes tavaszvárón ; úgy áttelelve a be- mán a szívbe-markolt, s soha be nem ves személyiségek "hétköznapi"(?) történé
takaritottakkal; az ember is megúju ljon az heggedő seb, melyet Illés fia elvesztésén seirő l kapunk hírt, mint Palló Imre vi lághírű 
újrakezdésre. újabb tevékenységre, együtt a szünet nélkü l érez... operaénekesünk; Tamási Áron felejthetetlen 
természettel... Hogyne olvasnák, s hogyne éreznék irófejedelmünk stb, stb. Kodály Zoltán mél-

Ugyan ki tagadhatná, hogy a mindazok, akik vágynak eltávozni eltávozott tán nagy hirü zeneszerzőnk - s a Ko-
TERMÉSZET univerzumának piciny része szerettei után? Bizony nem kevesek azok dály-módszer atyja - is fe ltűnik csodálato!> 
az EMBER is, a maga sajátos, csak reá jel- száma ... S az is, aki - még fiatal - csupán mei1 fe lesége Emma nagyasszony társaságában ... 
l emző "természeti"-vel; ám ez a piciny rész- érző, érzékeny ember, átérezheti a fájdalmat. mindazok. akikkel Timár Máté élete során 
a maga sajátosságai mellett - a nagyobbal (Arany János, ki legnagyobbunk volt költő- valahogyan kapcsolatba került ... 
nagyon is hasonló utakat jár be. Az évszakok ink között számos versében siratta el Piroska Nyelvész-tudós nem vagyok, - dc mint 
változása? Az Ember tavasz, nyár, ősz, tele? leányát; s szívünkhöz szólt...) minden olvasóját - engem is fogva tart Timár 
- tú lságosan is triviális hasonlóság ... Am az A kötete fe le vers, fe le próza ... (Hogy Máté eredeti, - senkivel össze nem téveszt
EGÉSZ - RÉSZ TERMÉSZET-EMBER ha- mikor v~rs. ~mikor próza kínálkozik s~ere- hető, - kü lönös zamatú nyelvezete, (akiről a 
sonlósága sem mondható éppen "erede- tett Földm~ 1h_lette tollára? Nos ezt a. t1 t~ot, csángók úgy vélték. hogy eredeti erdélyi 
ti"-nek ... Közismert. Bocsássa meg nekem egyszer ta.!an erdem~s lenne megtudni Tole; csángó; csak titkolja, aminl ez e kötetében 
az olvasó. ha mégis ezek a triviális, közis- faggat~~ Üt erről... Am; gyanítom; nem ad- szereplő egyik írásából hangzik). - (Szeret
mert gondolatok vetődtek fe l bennem, ami- hatna 0 sem "hite le~" követendő példát... tem volna idézni Lőrice Lajos, felejthetetlen 
kor Tímár Máté legújabb kötetét, verseivel, Talán irr i~ a TERMESZET munkál, lehet, nyelvészprofesszor elemzését Timár Málé 
történeteive l kézbevettem, lapozni, olvasni hogy a MUZSA álarcában? Vezeti a tollát, próza-nye l veze téről; ám nem sikerült kiköl-
kezdtem„ . hol dalra, rímre, hol prózára?!) csönöznöm azt, hajdani munkahelyem az 

"ÁM EN... ÁM EN" - a kötet címe Könnyed rímekbe pompáz egy-egy ~e l- Akadémia könyvtárából, mert éppen tanul-
(1997- 1998) legfrissebb írása ival. A múlt villanó emlék, élmény; álom is olykor; /Ab- mányozta valaki.) -
évben megje lenté '"UTÓSZÜRET' volt, nos ránddal sózzuk és mesékkel../ ( 4.p.) Friss Csodálatos nyelvezetével, csodálatosan 
éppen arra akartam példázni a természet és rácsodálkozás a reggeli napra, hogy aztán fi- írja le többek között; - azt az önmagában is 
az ember kapcsolatával, hogy íme, mint Tí- lozofikus '·történelmi" meditációkra ihlesse jelképes-szimbolikus eseményt, - hooy Ka
már Máté kötetével is példázza újabb ··utó- /Végre talán kisiit a na)'! / (5.p.) - Egy fázós rácsony estéjén a havasokban kisg;ermel-. 
sziiret''-ek jönnek - így őszidőn; a szerző nap, kissé '·depressziós" - noha tavasz van, született. .. (Gyimesi Karácsony, 41-49.old.) 
öszidején is; amikor úgy érzi minden újabb akkor amikor éppen írja .. /Címtelen 6./ - Re- Megkérdeztem - a Sors különös kegye 
év ajándék, és Ö buzgólkodik azon, hogy az 1: 1énytelen, hogy versrő l-versre kere~sem a fo lytán - közel 60 éve már barátom költő-író 
élet-a jándék-évek újabb és újabb ter- t}tkot... Feladom. Szépek. Olvasni kell. fö ldinket; uoyan miért adta e kötetének ci
mény.eket, gyiímölcsöket érleljcnek ... Ízei- Erezn.i.' érteni, - azonos hullámhosszon a mül az Áme~ ... Ámen ... t ? "Lejár az idöm -
gcsslík. Számunkra gyüjtölte kötetbe. Szerzovel. mondta - talán ez az utolsó ... " 

Őszidőn az í ró-költő is, - minl minden Ennyi ... Annál is könnyebb Vele egy hu l- Bocsássa meg; ez esetben nem hiszek 
ember - visszanéz a nyárra: s emlékeket sor- lámhosszra kerü lni, meit legszemélyesebb neki. Úgy vélem szívébe :-iéste Szent Jero
jáz ... Tágabb értelmű már itr az ö nyara, mint verssoraiból is közös sors-élményeink kö- mos (111-IV. sz.) szavait: „Ugy élünk, mintha 
a mienké, (kik köznapi emberek vagyunk szönnek vissza ránk ... "mert amit az emberre másnap meghalnánk. és úgy építkeziínk, 
csupán) - nem ··egyetlen nyár", az épen el- mértek/ vinni kell, míg sírig nem érek/ mintha örökké élnénk." 
mú lt; hanem a vele történtek, veli.ink törné- (10.p.) Építkezzen, írjon sokáig, hogy mi olvas
tek rímekbe, prózába örökíthető méltó Furcsa ... Vígság, szomorúság, bánat, sö- hassuk; gyönyörködjünk és okuljunk általa ... 
sora i ... s így van ez akkor is, mikor " legsze- tét-jövendő, remény váltakozása jobban sej- i\11. KONDOR VIKTÓRIA 
mélyesebb" élményeirő l szól. Közüggyé lenek a versekbő l , mintha az ez év 
lesz, mert gazdagít minket általa, mert meg- novemberében 76. évét átl épő költő 
osztotta velünk. érzései-élményei keserűségét, derűjét, re-

Elszomorít, hogy a kötet kezdő versének ményét, - ha azok igaz, megtörtént élmé
- mintha éppen fele~e lne velem, bár nem nyekröl vallanak is - inxább versbe kívánta 
tudhatta - " IROM, BAR NEM OLVASSA volna formálni, mint prózába. - A prózát a 

<v B 5500 Gyomaendrőd, 
THERM x lpartelepút 3. 
f •ITO"""' szövn<EUT -- ~T/F: 66/386-6 J 4, 386-226 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 
<7' Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
<7r Transzportbeton és betonacél értékesítés. elöregyártás. szerelés 
a- Egycdi asztalos és lakatos termékek gyártása 

(nyílászárók. lnterspan bútorok) 
-r Építöipari anyagkereskedés (fcnyö flirészáru, lnterspan bútorlap 

szigetelölemezek, kartonplasztlcmez ... ) 
" Építöipari gépek. segédeszközök bérbeadása 

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

kedves, derűs, baráti 
élmények megörökí
tésére tartogatta vol
na. - Köszönet, hogy 
megosztotta olvasói
val. .. 

Tíz prózai mll. 
Megannyi remek. ls
meretgazdagitó-tági
tó ... 
Élmény-érzés-nagyob 
bitó ... 

Üzenet Tímár Máténak 

Minden újabb lopunk születését izgalommal vá· 
rom. Ebben a jóleső lelkiállapotban jelentős szerepel 
szolgál Tímár Máté. 

Már három kis verses kötettel ringat jóleső kóbu· 
latba: lélekvóltsóg, Utószüret, Ámen ... Ámen. 

Olvasgatom, ízlelgetem, válogatom anyanyelvünk 
remek gyöngyszemeit. A Biblia, Arany balladái, Babits 
aronymüvességü alkotásai mellett olt vonnak asztalo
mon a kis kötetek. 

Jól esö érzés; endrödinek lenni! 
A még elvétve fellelhető „nyerseség" sem bántó. A 

vajúdáshoz,o fájdolomt meg a vér is hozzátartozik. 
ISTEN EllESSEN KET-HETES KORODBAN! 

Mord 
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mek üde álomba hanyatlott a bölcsőcske ölén. Lábához Bódi 
kedves báránykája került. S a tisztelendő fráter zsebbéli szent 
vélejárójából olvasni kezdé az illetékes evangéliumi sza
kaszt: " ... nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész 
nép~1ek. Ma megszületett a megváltótok.. ." 

Es prédikálta a csillagkövető pásztorokat, a három kirá
lyokat, az egyiptomi menekedést, s jól benne az időben áhíta-
tos énekszóra váltott. A Csordapásztoroktól a Mennyből a; 

GYIMESI KARÁCSONY 

angyal-ig, a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág-ig, akkora 
egymást értők, gyámolító békességben, boldogságban, an. : 
nek társa sem sok létezhet a világon. 

(részlet a nove llából) Rákhel örvendezte fiacskáját, emberét, Dienes a 
megcsaládosodást, Bódi az e lső beretváját Illyés bátó' 

Úgy a délelőttnek dereka-formán a bába kikárogott az aj- "Ejsze, az első tasli-pofont is tőlem kapád"; Gergé a bölcso 
tón, ami l ényegétő l valahogyan mégis glóriássá szépült: csinálást, az űzött tisztelendő, Véri banya, meg Illyés bá 
"Fiad van, Dienes!" Azután kijőve Illyés bá is félrevonta a mindahányukat, és viszont. S még ha akadt volna lészen kö
tiszte lendő urat. Beszéltek néhány m inutucskányit, amit vé- zötti.ik egy önmagában is megbotló, szőrösszívű kárhozatos, 
geztével közre is bocsájtott: "Nevet keresénk az újszülött- az is örvendezhetett volna a nevezetes vacsorának. 
nek! " S a közdöbbenetre, hogy talántán ez mégis szülői juss S az ejtőzés idején Fráter Péter üvegecskét, gyertyácská
lenne, ezzel toldotta meg: "Az lenne bizigen, ha Dienest kiír- kat vett elő csapzott csuhája zsebéből s megtisztelte a két öre
tódván a nagyapja, apja, megháboroda szülőanyja, nem a sa- get: 
játom gyanánt neveltem lenne emberré." ! lát akkor feleim, szenteljük kereszténnyé ezt a 

Belébúsultak a ködszitálásba, hanem, a homály vásznát a kicsinyded pogánykát! Mögéje hát evilágbéli pátronusul! 
fráterhez fordulva ismét csak 1 llyés bá hasította ketté: S végződvén a kérdezősködő, szertartásos szöveggel, 

Hát kegyes szolgálatát mikorra gondolja kegyelmed? melyre lllyés báék illedelmesen felelgettek, szentelt-vízzel 
Hamarost esteledik - csendeskedle a barát - Ha nem ker- hinlé. a selymesen tar fejecskéjét, e szavak kíséretében: Mó

getné errefelé a gonosz a policájt1 úgy hat felé áhítat, s utána, zes-Aron, a Rákhelé, meg a Dienesé, én téged megkeresztel
mielöll asztalhoz te leped nénk. Ugy sem látszódik ebben a lek az Alya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
zomotor üclőben, mikorj ö fe l az Esthajnali csi llag, a betlehe- S rögtönöst, ámenjával szegve maga zendített reá arkan-
mi, ha odabenn a szíveinkben ottan is világol... f:ya li tenorján a székelység csíksomlyói himnuszára: 

S ezután őfrátersága is együtt kacagta a többiekkel, mint 
táncolt Dienes a vadmacskabőr kucsmáján, a szólításra, hogy 
fiának látására bémehet. Még a Gergé huncutkodását is hal
latlanba vette: 

De a következővel még reáérsz kicsinység, hékám! 

* 
Mikor nagy-keservesen csak átalcsillogta magányos árva

ságát a hófcllegek fakóságos fiiggönyén az Est-hajnali csil
lag, s Illyés apó, a tiszte lendő, Gergely Gergé s néhány · 
segítségü l bészó lította ifiu után ajtó tárult mindahányuk előtt, 
a kismama Rákhel már boldogan szoptatott. S úgy belé is szé
pült, akár a bimbajából kifeslő rózsa. Me llette Kántor-uram 
birtokolta kisdedecske szuszogással melengetésének jussát. 

Hej, én édes, jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 
'! ándorlásban reménységem, 
lnségemben lágy kenyerem ... 

A második verset valamelyest átszabta Gergé: 

Vándor fecske sebes szárnyát, 
Üldözöttek vándorlását, 
Mártír papok reménységét, 
Jézus, áldd meg Erdély földjét... 

Véri néni az őzgidósülttel, kürtőskaláccsal, puliszkával gaz- S toldotta ezzel: "A harmadikul-valót, atyám, ősatyáink 
dagított asztalt rendezgette. Mely mögött Csobot lllyés bá rovásjeleivel szépítettem a ringó bölcsőcskére, botoljon fe l 
tróno lt, akár egy pátriárka, és fogadá az rajta, az, ki ártó akarással bitangolna közibi.ink." S zengé: 
áldott-szentüléstkivánalmakot, amikkel elibe-következtek ., 
szívükben gyermekei. K ik közül némelyiknek az üke is lehe- J?.ús széke ly re otthona vár, 
tett volna talán. 9zött pásztor oltárt talá l, 

Péter atya pedig (ez vala a csángó barát nevezete, akár a Ovja népét s boldogetja 
kulcsos föapos tolé) kezdette volna az isteni-szolgálatot, ha Csíksomlyói Szüzmária ... 
Gergé illedelmes tisztelettel nem hátráltatja ebben." Engede-
lemmel essék a szólás - mondá-, szolgáljunk hozzá saját Bet- A gyermekecske éhében felsírva jelezte, hogy az Árono
lehemmel es!" S takarójából bontván a gyermekágy mellé kat, Mózeseket mindenkor Józsuák követik, akik az igazakat 
he:-.lyezte azt a nap-, hold-, csillagok-, fenyőcskék száz-virá- elvezetik az ígéret földjére. Odakívül pedig a Hatalmas és az 
gok telerólla, vadkörtefából egybeszépített bölcsőcskét, me- Osonó reácsaholtak az a lácsodálkozó Holdvilágra: Pislog-
lyet rongyolt csergepakkjából hatsz félszemű! A boldogság az 
hamarkodott e lő. rJlatozó kicsinyded helyen elfér, hiszen ma 
bodorka-szénával ágyazva, dísz- éjjel még a vihartépte fenyvesek is 
varrású lepedősen, fejalávalósan s azt zizegik, hogy minden nemze-
RákJ1elnek címzett megbízatással: teknek békességet ajándékozott 
"Ejsze, te, feküdtessed beléje a mü Szent Fiának születésével a Dicső-
kicsinyded Jézuskánkat, hogy a séges Isten! 
Somlyói Szűzanya, Szent Fiával 
megáldja!" 

Az anyai mellen jóllakott gyer- TÍMÁRMIÍTÉ 
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Hát ti miért nem alszotok? Már 
nagyon későre jár az idő, -
mondta rosszallóan nagyanyó, 
amikor benyitott szobájukba, 
hogy megnézze alusznak-e már 
az unokái. 

VfÍROSOrtl< 

Karácsonyi történet 
Jaj, nagyanyó, - sóhajtott _ szívességeket, amiket kérnek tőled, mindig 

Marika - de jó, hogy bejöttél! Ugye segitcsz megtagadod. Hogy ezeket jobban 
nekünk? Hiába törjük a fejünket, sehogysem me(7értsétek, elmondok nektek egy rövid kis 
tudjuk kitalálni, hogy mivel tudnánk örömet me:ét: 

szerezni édesanyárlknak karácsonyra "Élt egyszer egy nagyon gazdag 
Valami olyasminek, amit ti ~aga~o_k kereskedő. Annyi vall a kincse, hogy s~át 

készítetek; Te Marika, egy szép kis tentot sem tudta, mégis boldogtalannak érezte 
hímezzél, te meg Klárika egy könyvborítót. ma"át. Egyszercsak arra gondolt, hogy talán 
Nekem van is hozzá anyagom, azé;t szomorú az élete, mert a kincseivel 
himzőfona lam is, reggel hozzá is még sohasem szerzett örömet senkinek. 
kezdhettek. Elhatározta tehát, hogy karácsonykor 

Másnap alig kelt fel a napocska, .~ .~ét megajándékozza a város szegényeit. Az 
kislány izgalommal öltög_:ie.tt: és ~olt orom, ünnep reggelén behívaua a szolgáit, és 
mikor kitcljescdell az elso viragsz1rom. . megparancsolta nekik, hogy tíz zsákot 

Gyönyörű lesz! - örvendezett Manka. szedjenek tele arannyal és induljanak el a 
Ám cgyszercsak betoppant a szoms.zé~ Ilus szegények nyomorúságos viskói felé. Maga 
néni, és mivel Marika volt az 1dosebb, is lóra pattant, és a szolgák után indult. Az 
őhozzá fordu lt, hogy szaladna cl már a első házikónál megállást parancsolt. Bent a 
boltba egy kis élesztőért, 1~erl neki a ~ájós szobában egy beteg ember nyöszörgött egy 
l{tbával nehezére esne annyit gyalog.olm. rozzant vacokágyon. 

Szívesen mennék,- mondta Manka, - de Adjatok egy korty vizet! - kérte 
te: szik látni, hogy mennyi dolgom van! könyörögve, inert elepedek a szomjúságtól! 

Majd én megyek! ugrott fel Arra most nincs időnk, jót akarunk tenni 
készségesen Klárika, és meg is járta a szegényekkel. Neked is hoztunk félzsák 
egykettőre a boltot._ , . , aranyat. Ezzel csak többre mész, .mint a 

Igen ám! De ahg, hogy UJra munkahoz vízzel! - szólt a gazdag ember. 
látott, jött Öcsike, mert kibomlott a Ahogy tovább mentek, egy leroskadt 

cipőfűzője. . öszvér állta útjukat, alatta panaszosan 
Majd én bekötöm. - mondta Klári, mert sírdogált egy fiúcska. 

Marika most is öltögetell nagy Ma"a alá temetett az öszvérem -
ö 

buzgalommal. kiáltozta. Segítsetek kiszabadulni! 
Azután édesanyja kérce őket, hogy Arra most nincs időnk! A szegényeket 

szedjék össze a tojást a tyúkólból. Marika kell boldoggá tennem - szólt a kereskedő, -
csak megvonta a vállát és öltögetcll tovább. téged is megajándékozunk egy félzsák 
Oda is csak Klárika ment. . , . arannyal. 

Eljöll a Karácsony este. Manka t~.nlŐJe Így ment ez végig a hosszú úton. 
gyönyörűen becsomagolva odakerult a Mindenhol talált szenvedő, segítségre 

csillogó fa alá. szoruló embereket, s azt hitte elég az aranyat 
Klárika lepergő könnyeivel öntözte .a eléjük szórni. Mégis, csodálkozott a gazdag 

fé!ig kész borítót, és odaborult édesanyja ember hogy mennyi jót lett, s mégsem 
szívére. _ Ne haragudj! - hü~.pö~te boldo~. 
szégyenkezve, - nem sikerült elkészulnom Álmában megjelent neki egy öreg apóka, 

vele. . és így szólt hozzá: 
Tudtam, hogy így lesz! - kiáltotta Tanuld meg, hogy jót tenni nem mindig 

diadalmasan Marika. Csak ugrált ajándékkal, kincsekkel lehet. Néha a 
össze-vissza és nem dolgozott. De, ugye leo:=.)Íóbb segítség többet ér, mint a te összes 
édesanyám, az én ajándékom nagyon szép? csill~gó aranyad! 

Gyönyörű - mondta az édesanya. - Me"értettettétek a mesét? - kérdezte az 
Köszönöm neked. De gyönyörű a K~á~k~é édesan;a. 
is. Ezt a borítót így fogom használnt, félig Marika könnyes szemmel lehajtotta fejét, 
készen, és nekem soha nem n~_ílna~ s~eb_b és olyan halkan suttogta a választ, hogy csak 
virágok, mint ezek. Mert ezekrol a JÓ~ag es édesanyja hallotta meg. De, hogy ez a válasz 
az igaz szeretet sugárzik felém. Jó, kislány mi lehetett, azt abból is kitalálhatja akárki, 
vagy Klárikám! Mindig szívesen seg1tesz, ~a hogy azóta, ha segítséget kérnek tőlük, na
megkérnek erre. Tudom lányom, ~e JÓI gyon kell igyekeznie Klárikának, ha Marikát 
akartál és közben elfelejtetted, hogy nut se~ meg akarja előzni. 
ér a szép értékes ajándék, ha az apro 
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A mesét és a verset írta: 

IVÁNYI MÁRIA 

KICSI JÉZUSUNK 

Kicsi Jézusunk • 
Jó, hogy megszületcél! 
Megtérőknek is 
Megváltója lettél. 
Karácsonyfát is 
Te hozol nekünk 
Nem fenyőünnep 
Már az ünnepünk. 
Remény vagy! Hit vagy! 
Áldott szeretet. 
Jövőnk jó magvát 
Bőven, Te veted. 
Maradj itt nálunk 
Örökre Urunk! 
Világosítsd meg 
Tévelygő utunk! 
Légy a hajnalunk, 
Fényes csillagunk, 
Mert eltévedünk, ha 
Egyedül vagyunk. 

Adj áldott békét, 
Boldog ünnepet! 
Szívünkből szálló 
Zengő éneket! 
Mennybő l az angyalt, 
Pásztoros hitet, 
Áldd meg jó Urunk 
Gyermekeidet! 
Hogy vissza találjon 
Hozzád minden szív, 
Kit szelíd jóságod 
Megtisztulni hív. 
Süss ránk víg napol, 
Űzd el a borút, 
Szelídíts békévé 
Minden háborút! 
Légy fényes sugár, 
És ragyogj nekünk, 

" Kicsi Jézusunk 
,....Édes Istenünk! 

.... 
~ 
~ {r 

~ 
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Gyüitöttünk az árvízkárosultaknak 
Mindenki elölt ismeretes a kárpátaljai árvízlrogédio. Sok szervezet igyekezett a szeren

csétlen sorsú embereken segíteni. Gyomoendrödröl is vittek segélyszállítmányt. 
Az Egyházmegyei Karitász szervezésében ~ridrödi plébánián is gyüjtést tartottunk. A 

környékbeli hívek is ide hord@\.ösVa4omcínyaiJ<qpS1arv~a Hunya, Mezötúr, Dévaványa, 
Körösladány. -1 r "/ 

Az endrödi leJllplo~ 77.640 Ft-ot ~~kozt!f az embere ,'íi'!Ll~32.000 Ft-ot. 
257 zsák és 2 do z ruhCJliimü~ 16 ~k ci~f, 86 k@~, 45lg~rm kg lisztet, 

25 kg sói, l 2. onzerútND'kg ~ruT,pht, 2 doboz )tlila1&~boz iflrt~laminl kol-
bászt, levespo ej por '."bolrót, bo , ~okot, 35 db.,szop nf és' egyéb tis~zereket küld-
tünk el. ~ ~' 

A híveJi. gy g!19dosságga, eHze~elettel csomagolta zsákokba ~ külijenrenyeket, és 
23-án, hériön este, l!!!JikOl'MaritáSz teberkocs~o megjelent, ismét voltok, akik vállalták a 
I elpakolást. A rászofW!i naYébAA ~liii~íf\éQádl 

Az ado~· y~k sorsáról s~ hf~~~~~~os: az egyf.i(l~o keresztül 
oz ottani e ~ázilak eljm• Dd'„ ljJ sa"J!iz~ltt~ö.!Öli~Ja~zk m!V!ln diakónus 
Interneten e k~ldjtt levél;trií · se • e ll ~~o?J1wónyo al. 

T.-1 . „ T anyi László 

Beszám ló , "''!HP.átal1ai segél 
November 23-án hétfö~o'hl');ko~ifte'et ,és ét mikrobusz indult el az egyház· 

megye különböző településeire, hogy felszedre az ott összegyűjtött adományokat. Szegeden, 
Mórahalmon, Makón, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, Gyulán, Kunszentmártonban és 
Gyomaendrődön szedtük fel az adományokat. A Szeged-Csanádi Karitász részéről Megyeri 
Mária kísérte a segélyszóllítmónyl. Négy jármú Szeghalmon találkozofl, majd Nyíregyháza 
után találkoztunk az utolsó kocsival, és indultunk együtt a beregsurányi határátkelöhely felé. 
A magyar oldalon gyorsan ment a vámkezelés, és egy jó negyedóra után már mehettünk is to
vább. 

Reggel 6 órakor érkeztünk az ukrán oldalra ahol éppen őrségváltásra készülődtek. Így az
tán három órái lorfott a vámkezelés, ami azért húzódik el ennyire, meri kocsinként több pél
dányban minden papírra 8 pecsétet tesznek különböző személyek. Ennek ellenére 
elmondható, hogy a vámosok becsületesen dolgoznak. A Máltai Szerefelszolgólof szállítmá
nyoinok átkíséröjétöl holloflam, hogy a legparányibb ajándék elfogadása esetén azonnal me
nesztik állásukból a vámőrség személyzefél. 

Bór az utak helyenként nagyon rosszak voltok és a huszti Tiszo·híd megrongálódása miatt 
70 km·es kerülőt kellett lennünk, este öl órára megérkeztünk a rahói Római Katolikus plébá
niára, ahol Juhász János atya nagy szeretettel fogadott bennünket. A rohói célállomást 
Mojnek Antal Püspök Úr jelölte ki számunkra, mint az egyházmegye egyik legtávolabbi pont
ját. 

Az utakon eléggé biztonságban érezhettük magunka!. Nagyon sok útkereszteződésben 
rendőrök álltok, akik sohasem állítottak le, de készségesen segítségünkre voltok, ha bármi
lyen kéréssel fordultunk hozzájuk. Nagy segítségünkre volt a helyszínre kalauzolásban 
Poznár Sándor -Szegeden tanuló -ungvári kispap, oki elkísért bennünket. 

Szerda délelöfl- miután megszereztük a szükséges pecséteket a helyi KÖJÁL-!ól és a vám
hotóságoklól, elkezdhellük a kipakolást. Közben megnézlük a megrongálódott hidakat, és az 
egyik kanyarból elmosott házak maradványai!. Ugyanakkor szemtanúi lehettünk az adomá· 
i:yok széfoszfásánok is. János atya nagy bevetéssel és lelkiismeretesen igyekszik a kopofl 
adományokat szétosztani a városban, de már aznap délután indult egy kisebb teherautó egy 
másik -addig megközelíthetetlen - kisvárosba is. 

Szerdán ebéd után visszaindultunk. Visszafelé mind az ukrán mind a magyar vámosok na
gyon rendesek voltak. Így gyorson átjutottunk a határállomásokon. Idehaza már csak a köd 
és a fáradság nehezítette utunkat. Csütörtök hajnalban érkeztünk vissza Szegedre. 

Ezúton is szerelnénk a kárpátaljaiak köszöneté! tolmácsolni a kopott adományokért. 

Laczkó István diókónus 

„EPFE" - vállalkozó 
közületi-, vállalkozói-, magánrendel6knek 

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

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja. 

ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK 
BARKAFA részlegünk igényes rendelőinek egyedi, művészi 

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

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

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST! 

Fül-orr
gégészeti 

szakrendelés 

A gyomaendrödi fül-orr-gégészeti szakrendelés 1997. október~ben 
kezdte meg müködését, heti kétszer két órás rendelési időve l. Már kezdet
ben látszott, hogy nagy igény van a lakosság körében erre az ellátási fur
uára is, hiszen a kezdeci betegszám is nagy volt ,és ez azóta sem 
csökkent. 

Rendelésenként átlag 40 beteget látunk e l, ami igen nehéz, sajnos ke
vés idö jut egy-egy betegre, de igyckszlink mindenkit alaposan 
megvizsgálni. 

A rendelő felszereltsége igen jónak mondható, hiszen még a köte
lezően e l6írtakon felül is beszereztek nekünk speciális műszereket. 

A leggyakoribb betegségek, melyeket kezelünk: hallójárat-gyulla
dások, főleg a kisgyermekek esetében a középfülgyulladások, külön· 
böző eredetű halláscsökkenések, arc- és homloküreg-gyulladások, 
torok-, mandulagyulladások, nyelvlenövések, a gége gyulladása i stb. 

Megoldjuk a nyelvlenövéseket, ha kell "felszú1juk" a gyulladt dob
hártyát. Lehetőségünk van inhalációs kezelésre, endoszkópunk is 
van, mellyel a rejtect betegségek is diagnosztizálhatók. 

Számos más szakmához is tarozó, ún. határterületi betegségeket is 
diagnosztizálhatunk. llyenek például a szédülés, fülzúgás, góckuta tás 
bőrgyógyászati betegségekben. A kórházi kezelésre, műtéu·e szoruló 
betegeinknek kórházi férőhelyet biztosítunk. 

A továbbiakban kívánatosnak tartanám, hogy a 40 év feletti felnőll 
lakosság, elsősorban a "dohányosok". legalább évente egyszer megje
lennének rendelőnkben gégeszűréseken, mely mindössze egy né
hány másodperces vizsgálacoc jelent. A rendelésre egyébként nem 
kell beutaló, bárki, aki úgy gondolja, hogy gégészeti betegsége van, a 
személyi igazolványával és "T.'\J" kártyájával jelentkezhet a rendelő
ben. 

A gyomaendrődi szakrendelőben kicűnő diagnosztikai háuér van 
(röntgen, laboratórium, allergológiai vizsgálat stb.) így betegeinknek 
nem kell elutaznia emiatt. 

A jövőben tervezzük a rendelési idő kibővfcését, valamim a hallás
vizsgálat bevezetését. 

Dr. HALMI ZOL7ÁV 

GYERMEKCIPŐ KÉSZ1TÉS 

Csikós János 

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

Béby-leányka-ti.úmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 

'~éretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral vállalunk." 

35-től 42-es méreti<). 

-SEVRO MODELL BT. 
Fő út 57. ((/olt Napkeleti vendé9lő helLJén) 

Telefon: 06-66-386-800 
'--~~~~~~~~-'-~ 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ... 

A bor vizsgálata érzékszerveink segítségével 

"Le a 1enger fenekére 

Merni a hal ász, 

Lcm a tenger fenekében 

Gyöngyökel halász. 

Nekem a boros pohárnak 

öble tengerem, 

S a gyöngy, ha van tán dalaimban 

Az cs~k oti terem'" 
(Petőfi Sándor: A ví= és a bor - rés:let) 

A borok minőségét - tekintettel arra, hogy élvezeti cikk - érzékszerve
ink segítségével állapíthatjuk meg. Többek között az illata, jellegzetes íze. 
zamata. nem utolsó sorban színe. tisztasága együttesen határozzák meg a 
borok minöségér, értékét. 

A borok illata, zamata csak meghatározott hőmérsékleten érvényesül. 
Sem a túl hideg, sem pedig a túl meleg borok nem kellemesek. Az illatanya
gok. valamint a zama1anyagok 8 C.fok alatt nem érvényesülnek. Legmeg
felelőbb a fehér boroknál a 10-1 2 e. fok, vörös boroknál pedig a 14-18 e. 

Érzékszervi vizsgálat során mindenekelőtt a bor tisztaságát kell véle
ményeznünk. Ha a borospoharat a fény felé fordítjuk, akkor az alábbi érté
kek segítségével határozhatjuk meg: 

zavaros a bor. ha a pohár mögölt lévő tárgyaknak csak a körvonalai lát-
szanak. 

ha a 1árgyak fény1elenül látszanak, akkor opálos a bor, 
fátyolos. homályos a bor, ha nem teljesen átlátszó, 
törött a bor. ha átlátszó, de nem csillogó, 
tükrös a bor. ha teljesen átlátszó. fényben csodálatosan csillogó. 
Természetesen az új borok lehetnek még zavarosak, főleg az első fejtés 

uün. Közismert. hogy mennél tovább érlelj ük a bort (megfele lő hőmérsék

letí'1 pincében), annál 1isztább, finomabb. zamatosabb. A bor tisztaságát. el
tarthatóságát. - a már ismert módon, - borkén, deritron derítésével. továbbá 
szűréssel é1jük el. Mindenegyes fojtés alkalmával borként adjunk a borhoz 
a csomagoláson fe ltüntetett tájékoztató szerint. 

A borok színük szerinl három félék khetnek; 
Vörös borok, árnyalat szerint lehel sötétpiros, barnáspiros, rubinvörös, 

li láspíros. 
fehér borok. színtelen. aranysárga. világossárga, zöldessárga, 

zöldesfehér, 
li la borok, vi lágospiros, pirkad!. 
A bor illatát szaglás útján érzékeljük. Egyes szö lőfajtáknakje llegzetes 

illatuk van. mely a borban is jelentkezik. Borszakértők meg tudják állapíta
ni, hogy milyen szőlőből készült. Általában kel lemetlen (penész szag, záp
tojás szag), és normális illatot különböztetünk meg. Új boroknál esetleg 
érzékelhdő élesztőszag, ugyanakkor a régieknél az óillat. Túlkénezés ese
tén szúrós. kénes szag érezhető. Illatos. muskvtályos szőlőből készült bo
rnk intenzív. könnyen érzékelhető illatúak. 

A bor ízét a zamatanyag biztosítja. A zamatanyag és az illat adja a bor 
aromáját, ugyanis ezt egyszerre érzékeljük a szagló és ízlelő szervünkkel 
(nyelv). Ennek a borbírálatnak menete a következő: Kevés bort vegyünk 
szájunkba és azt nyelvünkkel a szájpadláshoz szorítsuk egy-két másodper
cig. Ezáltal a bor il lata, gőze az orr nyálkahártyájához kerül. és a szaglóide
gek érzékelik. A kulturált borivás az, am ikor kevés bort öntünk a szájba és 
azt egy kissé megforgatva, szétterítve nyelJük le. 

Miért kell ezt csinálni? A nyelv külső (tompán hegyes) végén az édes 
érzetet érző bimbók vannak, mellette hátrafelé haladva, mindkét oldalon. a 
sós, még tovább a savanyú, és leghátul a keserű ízeke1 érzékeljük. Ugyanis 
a bor lehet édes. savas, egy kissé kesernyés ízű. Ugyanakkor mindhárom íz 
mennyisége lehet különböző. Amikor viszonylag egy szinten vannak az 
ízek, szokásos bársonyosnak nevezni a bort. A borszakértők már régóta 
használják ezt a kifejezést. Ez fő leg a vörös borokra vonatkozik, mert sok 
bennük a cserző anyag és ez fanya r ízü. Ha viszont kevés és mérsékelt a 
savtartalma. akkor szintén bársonyosnak. harmonikusnak nevezik. 

Cukortartalom szerint is minősítik, osztályozzák a borokat. és négy 
kategóriába sorozzák. E szerint lehet száraz, fé lszáraz, édes, fé lédes. A szá
raz borok kevesebb cukrot tartalmaznak. 

Van még egy fontos értékmérője a boroknak, ez pedig az alkohol tar
talom. Sajnos sokan vannak a borivók között. akiknél csak egyedül ez a 
fontos. Azért isszák a bort, és egyéb más alkohol tartalmú italt. hogy a bódí
tó hatása mielőbb jelentkezzen. Az alkohol tartalom szerint lehet asztali 
(9%-os), pecsenye ( 12-14%-os), erősebb, tüzes, nehéz bor ( 14% fe leli). 

A borvidékeken régen is hamisították a bort. Abasáron hallottam e lő

ször egy ismerősömtő l ezt a kifejezést: (oltványt vettem tőle). aki szom
szédjára azt mondta, hogy "pancs" bort árul. Ma különösen elterjedt a 
szőlőt nem látott borkészítés (kannásbor) gyors meggazdagodás céljából. 
Ezeknek a kannásboroknak az alapanyaga a következő: víz, cukor, (bizto
sítja az alkohol ta11almát,) nitrogénlartalmú műtrágya. borélesztő. borkő
sav, vagy citromsav, borkén, színező anyag (pl. vadsáfrány virágszirmának 
a főzete, karamell, pörkölt cukor. érett bodzatermés, aktív szén készítmé
nyek, aromák, deriton, stb. Mindezek után a borivók ezekre a ma úgyneve
zett kannásborokra, vagy pancsborokra az1 mondják. hogy '·jó bor." A 
hatalmas tartályokban (fém. beton) készült bor elindul a készítő részére 
pénzthozó, de a fogyasztó részére nyomort, balese1e1. családi tragédiákat. 
szervi betegségeket okozó, (több kézen keresztül menő) hódító útjára. Az 
italozó embert mindez nem érdekli. újságot nem olvas, a következmények
re nem gondol. fontos a felejtés. a központi idegrendszer kikapcsolása. a 
mámoros hangulat biztosítása. 

* 
Végezetül megemlítem, hogy hazán~ban hol van nagyobb kite1jedésü 

borvidék: Kiskunság, Mecsekalja, Villány - Siklós, Balaton környéke. Sop
ron, Szekszárd, Bükkalja, Eger, Mátraalja, Tokaj - Hegyalja. 

HUNYA ALAJOS 

;.\GRO ÁRUHÁZ 
Nagy választékkal, 

bő árukészlettel várja vásárlóit. 
Most vásárolja meg téli eszközeit! 
(Hólapát, gumicsizma, esőköpeny stb.) 

Gondoljon a karácsonyra! 
Vásároljon hasznos és praktikus 

ajándékot itt, az üzletben. 
Gyomaendrőd, Fő út 15. 

Telefon: 06-20 9527-032 és 
(06-66} 386-274 
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