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GONDOLATOK PEDAGÓGUS NAPRA 
"ElőtLed a küzdés, előtted a pálya; 
Az erőtlen csügged . az erős megföja. 
Tudod mi az erő? - Akarat, 
Mely előbb, vagy utóbb, - bol'Dstyánt arat." 

(Arany János) 

vo lt talá lkozni olyan 
tanítványokkal, akik életük 
során hordozt<:1k és megvalósí
tották e szellemi értékeket. 
Régen nagyon sokan, még ma is 

Már több évtizede. hogy 
június első vasárnapJan a 
tanítókat, la nárokat köszönlik a 
szülők és a tanulók. · Jómagam 
41 éven át dolgoztam a 
pedagógus p;:llyán , te ljcs íl vc 
társadalmunk által ránk bízott l.!::::::=================~ 

hivatásérzetből választj<1k a 
pedagógus pályát. Ez nem is 

igen fontos fe ladatol: Nevelni, oklatni 
a jövő generációját. És a pedagógu
sok ma is ezt teszik; nevelnek, oktat
nak újabb és újabb ismeretekre. 
ahogy halad a tudomány, de tanítanak 
emberségre, közösségi 
A pedagógusnak. magá 
kell tartani a folyt 
tudományos ismeretek 
pedagógia módszerek 
magatartással, megér 
mel, soha ki nem ap< 
mert csak így valósíthatják 
azokat az e lvárásokat, me lyekL 
megbízta őket a társadalom. 

)$~,;.,;.~:~:.:.:„ 

Tompa Mihe:lly szerint: "}Vlin(;l:en 
emberi nagyság alapja a jellc!n, az n 
lélekben rejlő titokzatos erő, am~w'
mint a láthatatlan gyökér a terebéJ~res 
fát - fenntartja díszében az egész 
embert." 

És mi pedagógusok tudjuk, hogy a 
jel lcm nem a vagyontól. a jóléttől. 

1 a1tem a szelkmi képességcktöl függ. 
, bec<> i..i let. az erkölcsi tisztaság örök 
e nhc ri L r lékek, me lyeket nem 
sajátíl11ar ki a vagyon. (És mégis 
ha 11) an \ an na.k, akik a becsületet fél
re:é\ e. valamilyen előnyt , hasznot 
remélnek~) 

A magyar népet évszázadai során a 

kodásuknak él/. l a vonását, ame 
egy rendkívüli nevelőjük hatás 
bontakozott ki bennük, megőrizve és 
utódaikra _hagyományozva a kapott 
tudást. életszemléletet. 

Elmondhatom, hogy hosszú élet-
pály<:1m során, milyen felemelő érzés 

lehet másképp! Aki nem próbálta, 
nem ismerheti a tanítással , neveléssel 
járó örömöket. Mil sem tud arról; 
ho ismereteket, tapasztalatokat, 

zemléletet átadni, örökíteni 
igen felemelő érzés! A nevelői 

öröme belső forrásból 
gyon összetett, 

ntű intellektuális 
amelyet az ·végez, 

t, megtanít valamire. 
míta nak a tankönyvek, az 

' rogramok, a legújabb tech
özök, de a pedagógust soha 

'6Urntja semmi és senki. 
n a napon azonban, arra is kell 
lunk, hogy a pedagógus nem 
et meg egyedül a felnövekvő 

ság nevelésének nehéz fela-
dataival, ha nem áll mögötte a család, 
s az egész felnőtt társadalom értő 

gyüttműköd ése. 
Mi, nyugalmazott pedagógusok, 

pzeletbeli virágcsokorral köszönt
. k fiatalabb kollégáinkat, jó 

_gészsége~, eredményes munkát, 
kitartó türe lmet és nagy-nagy 
szeretetet, és mindezek gyümölcsét; a 
további sikereket kívánjuk. 

HUNYA ALAJOS 



2 

Olvashatjuk a Könyvek Könyvében 
azokról, akik az ítélőszék elé állnak. 

A demokrácia egyik erőssége az 
időközönkénti megmérettetés, amit 
hétköznapi nyelven választásnak 
hívunk, amikor a választásra jogosult 
polgárok ítéletet mondanak azok felett, 
akiket megbíztak ügyeik intézésével. 

Május 24-én volt a döntő megméret
tetés , ahol a hatalmon l évőket a 
választó polgárok könnyűnek találtak, 
és leváltottak, mert nem tartották őket 
többé méltónak a kormányzásra . 
Politikájukat elavultnak, röghöz kötött
nek, alkalmatlannak találták, és úgy 
gondolták, hogy nemcsak kor
mányváltásra, hanem generációváltásra 
is szükség van. 

Ez történt május 24-én, amikor egy 
fiatal , tehetséges csoportot bíztak meg 
a szavazók az ország további sorsának 
irányításával. Egy olyan csoportot, 
akiknek nincs terhelő múltjuk, sem 
ellentmondásokkal tele jelenük, csupán 
reményteljes és ember-próbáló jövőjük. 

Megyénkben is vihar dúlt e napon, 
mint már annyiszor, és e vihar 
következménye az a tisztu lási folyamat , 
amely végig söpörte a megyét , meg
szabadította a vétkes múlt marad
ványaitól , felszínre hozva azt a polgári 
erőt, amely képes lesz megmozgatni 
ezt az alvó vidéket. Bizalmat szavaztunk 
részükre , reméljük nem fognak vissza
éln i bizalmunkkai. 

1920. JÚNIUS 4. TRIANON ! 

Az e lső világháború pusztítása túl tett 
szörnyűségben a tatár és a török veszedel
men ... 

Népünk színe-virága mi ll ió számra lett 
áldozat! 

Párizsban. a Trianon palotában elképesztő 
büntetést agyaltak ki ellenünk. Bünbak kellett 
a bosszúállóknak. 325000 négyzetkilométeres 
hazánkból csak 93000-et hagytak meg ma
gyarnak. A 23 millió lakosból hétmillión 
maradtunk. Tizenhatm illió honfitársunkat 
szomszédainknak adták. Ezt soha ne feled 
jétek magyarok! Hazánk legs1.:ebb. legértéke
sebb tájait e lvették től ünk. Szítollák ellenünk 
a gyülöletel. 

Reméljük az Egyesült Európa gyógyírt 
hoz 78 éves üszkösödő sebünkre. 
Megmutathatjuk ország- világnak. hogy 
Zríny i szózata igaz: Egy népnél sem vagyunk 
alábbvalók! 

Márton Gábor 

VÁROSOHI< 

Természetesen, a l egyőzöttek csak 
ritkán tudják emelt fővel elviselni sor
sukat , megpróbálnak akadá lyokat 
gördíteni a tettek elé. Ócsárlással és 
méltatlan jelzőkkel illetik a győzőket. Az 
5-ös választókerü let levitézlett 
képvise lőnője a Fideszt "arc nélküli 
masszának" nevezte, a helyi 
Munkáspárt vezére pedig fasisztának 
titulálta a nyerő csoportot. Ezen nem 
lehet megbotránkozni , hisz ők azok, 
akik sohasem tudták, mit beszélnek! A 
legyőzöttek hangja ez! De senki sem 
figyel rájuk! 

A polgári szövetség létrejött, meg
győződésem, hogy Antal József halálos 
ágyán is erre hívta fel Orbán Viktor 
figyelmét, aki azt rendíthetetlen 
következetességgel véghez vitte. 
Gondolom nem is ta rtotta 
dehonesztálónak magára nézve Kósáné 
kije lentését , hogy ő Anta l József 
reinkarnációja. 

A Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség tagja a polgári összefogás
nak, és kitartóan dolgozott azért, hogy 
ez az erő szóhoz jusson és tovább vigye 
az ország sorsát az Európai Unió, és a 
NATO felé, egyben az ország teljes 
demokratizálódása és a szociá lis 
piacgazdaság felé a terhek köny
nyítésével. 

Ehhez kérj ük az Egek Urának segít
ségét. 

VASZKÓ ANDRÁS 

Anyák napja a Zeneiskolában 

Május 8-án a Zeneiskola rendezésében 
anyák napi műsor volt a Katona József 
Művel6dési Központban. A műsort a 
zeneiskola növendékei szolgáltatták, így 
hal lhattunk hegedű, zongora, gitár, furulya, 
fuvo la, klarinét, harmonika, rézfúvós 
műveket, valamint szólóénekeket és kama
rakórust. A szín vonalas műsor rangját 

emelte a néptánc egyiiues be mutatója. 
Gyermekeink és az iskola pedagógusai nagy 
szeretettel készü ltek a rendezvényre. Az 
iskolában tanuló mintegy 350 gyerek édes
anyja kapott meghívást , ezzel szemben igen 
kevesen jöttek e l. 

Remé ljük , hogy a jövőbeni ren
dezvényeink, - melyek a gyerekek szerep
lési lehetőségét is biztosítja, - a megjelenést 
illetően a szülők aktivitását növelni fogja. 

Pappné Németh Hedvig 

1998. június 

• Április 25-én a 
: sereghajtóhoz láto· 
! gatott a Barátság 
i Szegedre. A fiata l 
: erőkbő l álló "papri
. kások" becsülettel 

he lytá lltak. Végül a 
rut in osabb , 
sze rvezettebb 
együt t es ünk tő i 

tisztes 2 :0-ás 
vereséggel vonulhat
tak öltözőjükbe. 

Nincs szégyellni valójuk a vendéglátóknak. A 
gólok szerzője : Janis és Brakszatórisz. 

Május 2-án Dömsödöt láttuk vendégül. 
Küzdelmes. hajtós mérkőzésen nyertünk 2: 1-
re. Bócs ik és Kanál gólja 3 pontot jelentett a 
tabellán. mivel továbbra is a második helyen 
maradtunk. 

Május 9-én Örkény Járta vendégül csa
patunkat. Elszánt. kemény ellenféllel igazsá
gos pontosztozással fejeztük be a 90 perces 
küzdelmet. Az eredmény 1: 1 volt. Gyula 
győze lemmel megerősített helyét előttünk. 

Május 1 7-én a szomszéd város, Szarvas 
vendégei voltunk. A szövetség Lipták és 
Czifrák hát ra lévő dti ltását elengedte. 
Jelentősen erősödött a csapatunk velük. 
Viszont komoly hátrány lett Halász és 
Karácsony komoly sérülése. Ideges, csap
kodó, kapkodó játékban nyertünk a kiesés 
rémétől fonyegetett és keményen, e lszántan 
küzdő szomszédok el len 1 :O-ra. E lőbb Bócsik 
a kapufa talá latok számát növelte. majd a 38. 
percben Janis helyezett lövése kötött ki a 
kapu jobb sarkában. 

V.29. A Barátság otthonában fogadta 
Békés csapatát. Két erős együnes vívott 
kemény küzdelmet. A1.: első fé l időben a 
Barátság volt fö lényben. Az 1 :0-ás fordulás 
csaknem veszedelemmé vált, visszaestünk, s 
Békés vette át a vezetést. (Nagyon hiányzon a 
csapatból a sérült Karácsony) Azután teljes 
gőzre kapcsol t a hazai gárda. Hanyecz Janika 
csaknem megnyerte a 3 pontot. Többször 
bravúrosan mentett. Végül a remekül játszó 
és az első gól t szerző .lru1ist csak szabályta
lansággal tudták megakadályozni a kapu 
közelében a gólmezőnyben. A megadon bün
tetőt Molnár laposan sarokba vágta. Hanyecz 
rajta volt. de nem védhelte. 

Nagy lehetö:;éget szalasztottunk el, mert 
Gyula dönte1lenre végzert 

/\ sorrend nem váltowu: 
Nég) mérkőzéssel a bajnoki évad befe

j e zése elön a tabe lla á llása: 
1. Gyula 27 17 8 2 56-1 6 59 
2. Barátság 27 14 11 2 49-25 53 

Hát ra l évő mérkőzéseink : 

V.31 . Makó - Barárság 
V l.7. Barátság-Gyula 
VJ.J 4.B.csaba Jamina - Barátság 

MÁRTON GÁBOR 
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 
A Körös Termál Hotel Részvénytársaság hírei 

Négy és félmillióval növelte vagyonát a Körös Termál Hotel Részvénytársaság 

Április 24-én megtartotta éves rendes 
közgyűlését a Körös Rt, a jegyzett töke 
94,6%-ának jelenlétében. A megyei és 
helyi sajtó korábban beszámolt már az 
eredményről. A mérleg szerint 536 ezer 
forint veszteség volt. A részvénytársaság 
vagyona 18,5 millió forintról 23 mil lióra 
emelkedett. A Közgyűlés jóváhagyta az 
igazgatóság munkájáról szóló beszámolót, 
az 1998 évi üzleti tervet. A könyvvizsgáló 
és a Feli.igyelö-bizottságjavaslatára a köz
gyűlés elfogadta az 1997. XI 1. 3 1-ik mér
leget és eredmény-kimutatást. 

A legnagyobb érdeklődéssel ter
mészetesen az utolsó napirend előter

jesztését fogadták. Dr. Gel lai e lnök llr 
kije lentette, hogy az igazgatóság továbbra 
sem mond le alapvető céljáról: a gyógy
szálló létesítéséről. Ennek érdekében tár
gyalásokat kezdeményezett egy befektető 
csoporttal, amely mögött jelentős banki 
érdekeltség áll. E befektető társaság vállal
ná annak megszervezését, melynek 
folyamán az Rt. birtokába juthatna annak a 
mintegy hárommi lliárdos összegnek, mely 

terveink megvalósítását szolgálná. 
Felha talmazást kén, és kapott a köz
gyűléstől , hogy ezirányü tárgyalá:;okat 
tovább folyathassa. 

Gellai ür arról is beszámolt, hogy 
másod lagos feladatunk, kellő jelentkező, 
és a megfele lő anyagi források biz
tosításával az un. "Nagylányiskola" fe l
használásával és a terü let további 
bővítésével idősek házát (öregek panzi
óját) felépíteni, amely mintegy 30 fö elhe
lyezését biztosítaná megfelelő színvon
alon. E terv e l őkészületei is már 
megtörténtek, a terület felmérése 
megtörtént, tanulmányterv (pallé rterv) 
készíttetése fo lyamatban van. 

Örömmel vette az igazgatóság és a 
megjelent részvényesek, hogy köz
gyűlésünket Dr. Dávid Imre polgármester 
ür és Dr. Csorba Csaba jegyző úr is 
megtisztelte jelen létével. 

Bizakodó, jó hangulatban zárta köz
gyűlését a Körös Rt. 

CSÁSZÁR FERENC 

LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ 

Tisztelt Városunk Szerkesztősége! 
Én, mint a Harcászok Világszövetségének egyik igazgatója. 

szeretném megköszönni azok nevében, akik rendezték a világkupát, a 
Vi lágszövetség nevében, Barta László úrnak, hogy Tatabányán szemé
lyesen adta át ajándékát - két fafaragványt - ANIKO HARNOS 
JAMIESON-nak és JOE ONOPA nagymesternek (USA) a világ kupa 
során elért eredményes munkásságukért. 

Hihetetlen nagy sikere volt és van ajándékainak nemcsak itt 
Ausztráliában. de Amerikában is. Nagyon sok ember megcsodálta 
már, elhelyeztük a "DOJO" falon a WYONG-i edzőhelyen. 

Elmondhatom, hogy azonnal beleszerettem munkájába, már csak 
azért is, hogy Gyomaendrődről származik. 

Köszönetet mondok a " lélek feldobásáért" , mert nem minden 
ember tette volna ezt meg, hogy messziről eljön Tatabányára, hogy ily 
nagyszerű ajándékait átadhassa. E hírt az itteni újságokban is közzé 
tettük. 

A KÖZÖSSEGI HAZ JUNIUSI PROGRAMJA 
3·án 18 órától Magányosok Klubja (Az összejövetelek minden 

héten, szerdán vannak.) 
8-án 18 órától Nyugdíjas Klub (Az összejövetelek minden 

héten hétfőn vannak.) 
l 0-én 17 órától Cukorbetegek Klubja (A legközelebbi össze· 

jövetel szeptember második szerdáján lesz.) 
11-én 19 órától Gazdakör (Az összejövetelek nyári időszakban: 

kéthetente csütörtökön.) 
20-án 18 órától Nyugdíjas Klub féléves vacsorája 
27-én 9-11 óráig Szemvizsgálat (Okulár Optika, Szarvas.) 

Intézményünk igény esetén helyet ad családi- és egyéb ren· 
dezvényeknek is. (lakodalom, találkozók stb.) Bővebb felvilágosítás 
a Közösségi Házban adunk. Telefonszámunk: 386·917 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
A Városi Családsegítő Szolgálat bútor

gylíjtési akciót hirde t, mellyel a rászoruló 
családokat kívánja támogatni. 

Amennyiben van felesleges, még használ
ható bútora, kérjük, jelezze azt a (66)-386-230-
as telefonszámon, vagy személyesen a Városi 
Családsegítő Szolgálat irodájában (Fő út 2. sz.) 
Pál Jánosnénál. Nagyné Simon Máriánál, vagy 
Liziczai Ildikónál és felkeressük Önt. 

Felajánlásaikat előre is köszönjük! 

Ha Magyarországon ilyen lelkü emberek lennének, mint Barta 
Laci, akkor nem lenne otthon semmi baj. 

Most pedig, ez újság hasábjain Lacihoz szeretnék szólni: 
Balról Jobbra: Dr. Harnos Imre. Aniko Harnos .lamieson. 

Köszönjük Lacikám, hogy megismerhettünk, és Benned megis
merhettünk egy igazán jó szívű embert... Köszönjük tiszta szívből! 

Dr. Harnos Imre László, 
Harcászok Vi lágszövetségének 

igazgatója 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei 

A „Rügyecske„ II. Országos tanulmányi versenyén 
környezetismeretből. 3. osztályos kategóriában Kolozsvári Levente 

3. a osztályos tanuló 1. helyezést ért e l. 
Érmet, oklevelet, könyvet kapoll. Fe l készítő tanító: Kiss Pálné 

Joe Onopa. Barta l .ászló 

MOTORMÚZEVM NYITVATARÁSA 

Értesítjük olvasóinkat, hogy ci Motmmúeeum (Hősök ú~ja) 

má jus 1-töl októbet· 1-ig szombat és vasárnap tart nyitvci 9 -18 

ó1·áig. 

Csoportos látogatást e lőzetes bejelentés esetén bármikor 

fogadunk. 06-66-284-914 telefonszámon. 

Vár1uk '1 kedves látogatókat 

SÓCZÓ ELEK 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 

Anyanyelved billyogként jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

VÁROSUHI< 1998. június 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövő! 

Tím;ír M;íté 

alakulása miatt előbb Szegeden, majd 
Jászberényben folytatta tanulmányait. 1947-ben 
kántortanítói oklevelet szerzett kitűnő értékeléssel. 

A tanítóskodást Vaijason az Újiskolában kezdte. 
Lelkes fáradhatatlan munkával oktatta az 1-8 
osztályból verbuválódott tanyai gyer
mekközösséget. Rövid ideig kántori teendőket is 
ellátta a vaijasi tanyán Fai·kas atya mellett. 

1950-52 közt a szegedi főiskolán ált. iskolai tanári 
oklevelet szerzett magyar-történelem szakon. 

Munkája elismeréséül 1953-ban Öregszőlőbe 
került a II. sz. tai1yai iskola igazgatójának. 

Ebben az évben kötött házasságot Hunya 
Terézzel, aki képesítés nélküli ta.Iútóként nyert al
kalmazást. 

GELLAI BÉLA 
Pedagógiai és nevelői munkáját a lelkiis

meretesség, az ügybuzgalom, a fáradhatatlan 
munkavégzés, .és hozzáértés jellemezte. 

Endrőd 1924 -
Budapest 1998 

Rövidesen Dévaványára került igazgatónak, 
majd eredményes munkája elismeréséül Gyomára 
került a Művelődési Osztály vezetőjének. 

1957-ben visszament Dévaványára ahol, igaz-
Kedves Olvasóm! gatóként működött nyugd~jazásáig. Szívügyeként 
A most következő kezelte a Dolgozók Altalános Iskolájának 
megemlékezésnek működését. Munkájával döntően hozzájárult a 
kettős jelentőséget korszerű, új általános iskola felépítéséhez. 
ad, egyrészt az, Igazgatósága alatt vezetése mellett a gimnáziumi 
hogy nemrég bú- oktatás is beindult. 
csúztunk Tőle, más- Két gyermekük: Béla és Judit, egyetemet végzett. 
részt általa és Vele, ~udapesten és környékén telepedtek le. Ötödik 
élete felidézésével unokájukat várva a fővárosban voltak a 
emlékezünk a nagyszülők. Három heti boldog együttlét után 
Pedagógus Napra. indultak volna haza Dévaványára. Indulás előtt a2 

Bár sorozatunkban autóbuszon érte az infarktus. Pillanat alatt ment el 
eddig is sok pedagógus életét ismerhették meg, boldog házaséletük 45. évében. 
mégis ez a nap kötelez! Kötelez mindnyájunkat: Mivel mindkét gyermekük a fővárosban él, a 
Soha ne feledkezzünk meg a 11Nemzet napszámo- hozzájuk közeli Óbudai temetőben helyezték örök 
sai11-ról. Ime egy a sok közül, egy a legnagysze- nyugalomra. 
rűbbek közül, íme az életra1·z: 1958-ban "Kiváló tai1ár

11 
kitüntetésben részesült , I 

Kisiparos család eJső gyermeke. Édesapja, József magkapta a Munka Erdemrend arany fokozatát is. 
cipész, anyja Galambos Ilona. Két húga Borbála, 1997-ben vette át Arany Diplomáját. 
országos hírű fizikus, Amerikában él, és Szabó Kedvenc időtöltése volt az orgona és harmo
Incéné Margit, ny. óvónő, aki mint a Népfront nizálás, a pingpongozás, a sakk. De szeretett 
eh1öke tevékenykedett a városban. kerékpározni, olvasni. Nyugdíjas életében az 

Endrődön végezte az elemi és polgári iskolai unokák jelentették az éltető napfényt. 
tanulmányait. Ügyes, igyekvő tanuló v.olt. Kitűnő . . ~a~sze:ű pedagógus, hűséges családfő, cél
polgári iskolai végzettségével is előbb ipari szakmát . Jaiert __ kit~,rtoan dolgozó, _fáradhatatlan munkásság
( fodrászat) tanult a család nehéz gazdasági helyzete . gal kuzdo ember volt, aki megadta Istennek, ami az 
miatt. Majd Csernus Mihály apátplébános segít- Istené és a császárnak, ami a császáré. 
ségével, tandíjmentesség biztosítása mellett, A . legértékesebb endrődiek közül való volt. 
tanítóképzőbe jelentkezett a Muraközben lévő Legyen békés' nyugodalma! 
Csáktornyára. A bekövetkezett hadi helyzet 

MÁRTON GÁBOR 
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JÚNIUSI MISEREND 

Endrőd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor. 
Június 14 vasárnap, Úrnapja: délelőtt 10-kor, körmenettel 

Szent Gellér t lskola kápolnája : jún ius 14-én, vasárnap 17 
órakor tanévzáró Te Deum 

Hunva 
Vasárnapokon: délelőtt l 0-kor. 
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor, 

valamint elsőpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti 
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra. 
Június 27-én, szombaton déle l őtt l 0 órakor Szent László 
templombúcsú 

Gyoma 
Vasárnapokon IO-kor, hétköznap 18 óra. 
Június 20-án, szombaton dé le lő tt 10 órakor Jézus Szíve 
templombúcsú 

Elsőáldozás 

Május 17-én nagy ünnepe volt a hunyai egyházközségnek. 15 
gyerek alaposan fe lkészülve. e lőször vette magához az 
Oltáriszentséget. Az ünnepí mise után a gyerekek agapén vettek részt. 
Előtte pénteken a bűnbocsánat szentségéhez járultunk, így tiszta 
lélekkel vártuk a találkozást az Úr Jézussal. 

Május 23-án. szombaton délután 3 órakor a gyomaendrőd i Szene 
Gellért Katol ikus Általános Iskola kápolnáj ában volt nagy ünnep. 18 
gyerek volt elsőáldozó. A gyerekek három éven keresztü l készültek 
erre a szép eseményre. Az ünnepséget az ebéd lőben megrendezett kis 
vendéglátás telle még fe lejthetetlenebbé a gyerekek számára. 

~ 

JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI 
június 1. hétfő: 
június 2. szerda: 

június 7. vasárnap: 
június 11 . csütörtök:· 
június 13. szombat: 
j únius 14. vasárnap: 
június 15. hétfő : 

j únius 19. péntek: 
június 20. szombat: 

június 24. szerda: 
június 27. szombat: 
június 29. hétfő : 

PÜNKÖSDHÉTFŐ 
L wanga Szent Károly és társai vér
tanúk 
SZENTH Á ROM SÁG VASÁRNAPJA 
Szent Barnabás aposto l 
P.ádua i Szent Antal 
ÚRNAPJA 
Á rpád-házi Boldog Jolán szerzetesnö 
Jézus Szentséges Szíve 
A Boldogságos Szüz Mária szeplöte
len Szíve 
K eresztelö Szent János születése 
S.zent László király 
Szent Péter és Pál apostolok 

Június 14-én, vasárnap Úrnapja lesz, 
Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. 
S2entháromság ünnepe utáni csütörtöl<ön, 
de számos országban, tgy nálunk is, a 
következő vasárnapon l'arto l't főünnep . 

URNAP 
emléke velünk maradjon, testét eledelCil és 
vérét ita lul hagyta ránk, hogy azt a hívek 
magukhoz vegyék a kenyér és a bor sz íne alatt. 
ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és min-

A mise és az Oltáriszentség megalapttásának tulajdonképpeni 
megemlékező napja ugya n a NagycsOtörtök, de mert a 
Nagyhéten lelkünk nem tudja eléggé kifej ezni az 
Oltáriszentségbe vetett hitünk, reményünk, szeretetünk örömét, e 
célt szolgálja az Úrnap. Krisztus megtestesülése nem ért véget 
földi életében, hanem mennybemenetele után is közöttünk van, 
kiváltképpen az O ltáriszentségben. Az ünnepi miséhez csat
lakozik a szentségi körmenet. 

Aquinói Szent Tamás (1225-1 274) műve iből: 

ó, drága, csodá latos vendégség' 

Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart 
tenni minket. Ezért fö lvette természetünket, emberré lett, hogy az 
emberek az isteni természet részeseivé legyenek. 

Ezen felül pedig amit természetünkből fö lvett, azt egészen 
odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt o ltárán ugyanis 
fe láldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért, vérét ontotta 
megváltásunk áraként és lelk i újjászü letésünk fürdő jének 

mega lapítására, hogy k iszabadítson a gyászos szolgaságból, és 
lemossa minden bűnünket. 

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének 

den gyönyön'.íséggel teljes vern;légség! Lehet-e 
va lami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok 
húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a 
va lóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél 
csodálatosabb do log? 

Ez a legüdvösségesebb szentség is, h iszen eltörli bűneinket, 

növel i erényein ket, és szívünket teljesen eltö lti mennyei 
adományáva l. 

Az Egyház áldozatként aján lja fel élőkért és holtakért, hogy 
m indenk i javára legyen, hiszen Krisztus mindn yájunk 
üdvösségére alapította. 

Kimondhatatlanu l édességes szentség: hiszen ebben vesszük 
magunkhoz minden lelk i öröm igaz i forrását. Annak a kitün tető 

jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amely
ről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot. 

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szfvét minél jobban 
betöltse, az utolsó vacsorán - amikor tanítványaival együtt ünne
pelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból -
mega lapította az O ltáriszentséget. Így lett az O ltáriszentség 
Kr isztus szenvedésének ö rök emlékezete, az ószövetségi 
e lőképek beteljesü lése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt 
adó vigaszta lás mindazoknak, aki k eltávozásán szomorkodtak. 

az oldall szerkesztette: lvíinyi László plébános 
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A KERTBARÁT KÖR ÜZENI. •. 
A kertészkedő és 
gazdálkodó ember 
számára megérkezett 
az igazi jó idö, amikor 
lassan lehet látni azt, 
hogy mit remélhetünk a 

Nógyógyászati-onkológial sfur6'vizslllamJ;1 
az egészséges élétértr 

munkánk nyomán. 
Sajnos a noveny-

betegségek és kártevők mindig ta rtogatnak számunkra 
meglepetéseket, amelyekből idén bőven kijutott. 

A csapadékos, hűvös, párás idő nagy kórokat okozott a 
csonthéjas gyümöl~sökben a kajszi, meggy és cseresznyelákbon. 
A kó rokozó a MONILJA GOMBA, melynek két fa jtája ismeretes: az 
egyik a virágot és a hajtást, a másik a termést, de nemcsak a 
csonthéjas gyümölcsöt, hanem az almóstermésűeket is ká rosítja. 
Itt most csak a virághervodást és hojtásszórodósl elöidöző 
monília gombával foglalkozunk. 

A gombának, · kedvező időjárás következményeként, - a 
szaporító szerve, melyet spárónak nevezünk, rákerül a virág 
ragadós bibéjére. Itt kicsírázik (a nedves idő következtében) 
majd behatol a virág magkn deményébe, és azt természetese~ 
elpusztítja. A gombolonál tápanyagot vesz el a gazdanövénylől, 
és tovább növekedik, a virágkocsányon keresztül az egy esetleg 
két éves hajtásba kerül. A kártétel eredménye az, hogy a hajlós 
elsz~rad. Sajn.os . a kiskertekben nagyon sok elszáradt vékony 
ha1tast lehet latrn. Ezeket vágjuk le és égessük el, a további fer
tőzés megakadályozása érdekében. Ajánlatos Zinebbel illetve 
réztartalmú vegyszerekkel megpermetezni. A jövőt illető~n pedig 
rügyfakadáskor (előtte és utána is lehet) 1 vagy 5%-os bordói 
lével végezzünk lemosó permetezést. 

Megjelent a szőlőkben a szőlöatka. Szívó szájszervével 
megszúrja a levéllemez! tópanyagszerzés céljából. Ennek ered
ményeként 4-8 mm-es ótméröjü dudor keletkezik. Ugyanakkor a 
levél fonók részén szöszösödés bevonat képződik a mélyedések. 
ben. Sokan összetévesztik ezt a kártevői a peronoszpórával. Ha 
egy pór levélen jelenik meg ez a kártevő, még nem okoz 
kü lönösebb gondol. Ha azonban minden levél dudoros akkor 
m,ór kom.oly kártevés.ről beszélhetünk. Idegölő méreg~el kell 
vedekeznunk ellene, En mór hosszú évek óta BI 58. vegyszert 
használok. Keverhelö sok egyéb gombaölő szértél. Ezzel o 
méreggel védekezek a szőlőmoly, levéltetvek, egyéb más 
molyok, légy, szúnyog ellen. Itt szerelném felhívni a figyelmet, 
hogy a bordói lét ne keverjük más szerekkel, meri csökkenti a 
hatást (közömbösíti). 

Azt javasoljuk, hogy oki végleg nincs tisztában valamilyen 
kártevő okozta betegséggel, bizalommal fordulhat Vórli András 
szakemberhez, oki minden szerdán délután a lakosság ren
delkezésére áll. 

HU NYA ALAJOS 
VALUSKA LAJOS 

MINDENT EGY HELYEN 
PIKTOR BOLTBAN! 

ndrőd, Fő út 204. 
n: 66-386-611.) 

Kaphatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

Korunk nagy 
kihívása, a 
rosszi ndulatú 

betegségek 
ellen i harc, 
m i n d e n 
felelősen gon
d o l k o d ó 

egészségügy i dolgozót elért. Legfőbb 

értékünk az egészségünk, s hogy ez ne 
károsodjon, a nőgyógyászati -onko lógi ai 

szűrőv izsgálat legfontosabb cé l ki t űzése. 

Ren(Jszeres nőgyógyászati szűrővizsgálattal, 

korai pontos diagnózis fe lállításával, 

mege l őzhetjük az esetleg visszafordíthatat
lanná váló bajt. 

A legfontosabb fe ladat az, hogy azt az 
ál lapo101 isme1:je rei a szű rést végző orvos, 
melynek megszüntetésével a rosszindulatú 
betegség megelőzhető, illetve az esetleo 
kialakult változás még eredményesen kezel~ 
heLő. A z időben elkezden kezelés tehát 
egészséget j elent, a szűrésen való részvéte l a 
baj megelőzését szolgálja. 

E bevezető után. részleLesen szeretném 
ismertetni az élet során szükségessé váló 
szűrőv izsgála ti lehetőségeket , különös 1ekin

te11el a nőgyógyászati területre. 
A női szervezet speciális követelményei 

alapján a szürőv i zsgá l at e l sősorban a 
rosszindulatú megbetegedések felderítésére 
mege lőzésére. il letve a rákmege lőző állapo~ 
1etdcrítésére és megszüntetésére kell. hogy 

törekedjen. 
A nőgyógyászati-onko lógia i szürést 

m i nden életkorban, évenkénti rendsze
rességgel kell igénybe venni. Rosszindulatú 
betegség minden életkorban e lőfordu lhat 

természetesen az életkor befolyásol ja a~ 
esetek számát. Ennek megfe l e lően v~nnak 
az életnek veszélyeztetettebb szakaszai. 
Szervelö fordulás, illetve az életkor füga
vényében részletesen a következőkre kd J 

ligyclni: 
1. A szemérem
test rosszindulatú elvál

tozása általában a vál

tozókor táján szokoll 
jelentkezni. ezért e 
terü leten e lőforduló. 

minden nem 

- szerszámok, csavarok szegek I I 

megszokou, elváltozás
sal fe l kell keresni a 

nőgyógyász szakorvost. 
2. A méhszáj 

- ragasztók, zárak, vasalások, 
- és linóleumok 

f ADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN 
HOZZA RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGESZÍTŐ. 

rosszindulatú elvál-
tozása zömében 35-40 
éves korban fordul elő. 

Ez azonban nem j elenti 
azt, hogy más életkor-

ban nem j elentkezik. Sajnos fiatal korban is 
előfordu l hat, jómagam kezdő orvosként 
1963-ban 16 éves liatal lány halálát láttam 
ennek kapcsán. A méhszáj szű rő v'izsgálatál 
hüvel ym i kroszkóppal , kenetvizsgálattal igen 
részletesen lehet elvégezni, s a legkisebb 
elváltozást is fe l lehel fedezni. Minden nem 
megszokott hüvely fol yással, vérzéssel, a 
házas élet kapcsán keletkezett vérzéssel 
azonnal Nőgyógyász szakorvoshoz kell for

dulni. 
3. A méhtest rákos elváltozása az 50 

év feleni nők betegsége zömmel, de korában 

és 70 éven !e lül is e l őfordul. Különös figyel
met kell fordí tani a cukorbeteg, nagy testsú
lyú, magasvérnyomás betegségben szenvedő 
nőbetegekre . M inden vérzési rendel
lenességgel , különösen a változó kor táj án 
azonnal nőgyógyász szakorvoshoz kell for
dulni. A rendszeres ci tológiai vizsgálat is 

kór:je lző lehet. Egyszerü kis nőgyógyászati 

beavatkozás során veu anyagból szövettani 

vizsgálattal a b~j fe l fedezhető , és a betegség 
- a súlyosság függvényében - kisebb-na

gyobb nőgyógyászati mütéttel megszüntet
hető. 

4. A peteleszek rosszindulatú elvál-

tozásai szintén a változókor táj án fordulnak 
e lő és az életkor előreha l adtával számuk nő. 

70 éves kor táján éri el a maximumot. lge~ 
alattomos betegség, alhasi fáj dalom, testsúly
fogyás, ál talános leromlás. rossz közérzet 
b izony talan hasi panaszok esetén nőgyó'. 
gyász szakorvost kell fe lkeresni . Ultrahang 
v izsgálattal a baj fo l fodezhető. 

5. Az emlők rosszindulatú elváltozá-
sai e l ső helyen állnak a nők rosszindulatú 

daganatai között. Az öt évet az összes 
felfedezel! betegnek csupán 50%-a éli meg, 
ezért a korai !'e l ismerés nagyon lényeges. 
Fokozou kockázatot jelent a családi előfor

dulás, a korai menstruáció és a késő i vál tozó 

ko.r, késői terhesség és a szoptatás hiánya. 
M mden em lőve l kapcsolatos panasz esetén 

azonnal keressük teJ a nőgyógyász szakor

vost. Kii l ső v izsgálaual. mammográliával, 
ul trahangos v izsgálattal, citológiai vizsgálat
tal, és próbakimetszés során nye11 szöveuani 

vizsgálallal tisztázható a baj . 
A fe lsorolt bajok és tünetek bárkit 

megrém íthetnek. A gyomaendrődi rendelőin

tézet állal bizrosíton nőgyógyászati-onkoló

giai szürés évenkénti e llenőrző szolgál1a1ásái 
igénybe véve elérhetjük. hogy ne alakulhas
son k i a szörnyű kór, s egészségesen 
élhessenek városunkban és környékén élő 

nők az emberi kor végső határáig családjuk 
örömére. 

Dr. CSABA KÁLMÁN 
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HUNYAI HIRADO 

Az Önkonnányzat hírei 
1-Iunya Község Képviselő- testülete ápri l is végi ülésén megalkotta ren

deletét a település köztisztaságáról és a szemétszállítási közszolgáltatús 
köte lező igénybevételérő l. Ennek értelmében: 

tal) lesz kénytelen számolni. Ennek enyhítésére készül t az ÖN HIK l-s 
(önhibáj án kívül hátrányos he l yzetű ) pályázat. A kedvezötlen 
mutatószámok mian azonban csupán alig 1 millió forint segítségre lehet 
számítani. A továbbra is fennálló hatalmas hiány nagyon nehéz 
helyzetbe hozza az önkormányzatot. Ezt még !o kozza a tovább súlyos
bodó árvízhelyzet. mel lyel már több mint egy éve küzd a település. E 
hónap elejére közel egy mil l ió négyszázezer forimny i költség gyiih össze 
az elhárítási munkálatokból. Ezt Vis Maior pályázaton igényelte vissza a 
Képv i se lő-tes tület, melyet a Magyar Területfej lesztés meg is ítélt 
számára. Ez az összeg azonban csak a valós és már ki fí zetett számlákat 
fedezi . A csatornázási munkálatok folytatására ezért szintén pályázatot 
nyújtott be a község a Megyei Terülctfejksztési Tanács cél irányú támo
gatási alapj ához. A pályázat összege 12 mi ll ió forint. melyrő l j únius ele
jén dönt a tanács. 

l\llinden magán és j ogi személy köteles a híiztartási hulladékot az 
ezzel megbízott GYOMASZOL G K fl-vel elszáll íttatni. Bárhol másull 
elhelyezeu hulladék szabálysértési elj árást von maga után és 10.000 
forintig te1:jedő pénzbírsággal sújtható: 

Szintén ezen az ülésen alkotoll rendeletet a testület a gyermekek 
védelmérő l, amelyben többek közölt a gyermekjóléti szolgálat fe lál
lításáról döntött. 

Ezt az intézményt Gyomaendrőd Polgármesteri 11 i vatalával kö1ött 1ár
sulási szerződés alapján kél önkormányzat közösen müködteti. 

. Már korábban. a költségvetés elkészü ltekor k iderült. hogy a 
Képv ise lő-testület 1 998-banje l e ntős forráshiánnyal (közel 9 m,i ll ió forint-

Hagyomány iskolánkban, hogy évenként 
hulladékgyűjtést szervezünk. Ezzel egyrészt 
gyarapítjuk a diákönkormányzat pénzét, 
másrészt környezetünk tisztaságát óvjuk. 

I smerősöket és ismeretleneket kerestek 
fel a gyerekek, és a falu lakossága örömmel 
fogadta őket, hiszen megszabadultak 
feleslegessé váll újságaiktól. Az elszállítás 
napján reggel 8 órakor gyülekeztünk 
Művelődési Ház udvarán. Hoztak papírhul
ladékot kerékpáron, kiskocsin, traktoron és 
teherautón is. Micsoda élmény volt szá
mukra ez a munka, öröm volt nézni. 

Amikor megérkezett Békéscsabáról a 
teherautó, rendkívül fegyelmezetten és gyor
san rakták fel a hulladékot, és még aznap 
megtudták, hogy összesen 42 mázsa gyűlt 
össze. Köszönet a falu lakóinak, szü lőknek, 
pedagógusoknak, akik részt vettek a papír
gyüjtésben. 

A hulladékért kapott pénzből valameny
nyi gyermek egyformán fog részesülni. A 
tavalyi évben a diákönkormányzat az év 
végi jutalmazásokat és a kirándulásokat 
támogatta. 

Az alsó tagozatosok ilyen támogatások 
eredményeképpen mindössze 550 forintért 
egy egész napos szegedi kiránduláson 
vehettek részt. Május 13-ón autóbusszal 
indultunk útnak, hogy Szeged néhány 
nevezetességé megtekintsük. Első utunk a 

. ' -
ISKOLAI HIREK 

JATE csillagvizsgálóhoz vezetett, ahol Dr. 
Szathmáry Károly egyetemi tanár tartott szá
munkra csodálatos előadást. A gyerekek 
megismerkedhettek a távcső részeivel, 
használatával. A tanár úr beszélt az űrku 

tatás legújabb eredményeiről, a bolygók 
elhelyezkedéséről, és e közben csodálatos 
felvételeket láthattunk, amelyeket az űrben 
keringő műholdak készítettek. 

A gyerekek fantáziá ját legjobban a 
dinoszauruszok kipusztulósáról szóló 
történet mozgatta meg. Felsétáltunk az 
obszervatóriumba is, ahol azt a hatalmas 
távcsövet nézhettük meg, amellyel éjsza
kánként az égboltot figyelik. 

A következő állomásunk a Vadaspark 
volt, ahol Dél-Amerika óllatvilágával 
ismerkedhettünk meg. Olyan állatokat 
láthattunk itt, amelyekkel a gyerekek még 
állatkertben sem találkoztak. Időnként 

furcsóllották, hogy nem jön elő az állat a 
rejtekéből, és nem láthatják, de ők is belát
ták, mennyivel jobb egy ilyen helyen az álla
toknak, mint a szűk állatkerti ketrecben. 
óriási élmény volt közelről figyelni a teknős
béka családot, a "majomszigcien" ugrán
dozó, verekedő majmokat, a vízben úszkáló 
vízidisznó!, s még l~hetne sorolni az érdeke-

Minőségi női cipők nagy választékban, 
kevező áron 

SOCZÓN I~ F/\ RKASINSZKI ILDIKÓ 

sebbnél érdekesebb állatokat. Tóbb mini 
négy órát töltöttünk a vadasparkban. 

Utolsó utunk a Dómhoz vezetett, hiszen 
Szeged legnagyobb nevezetességét nem 
lehelt kihagyni a programból. A gyerekek 
elámu.ltak a témplom mérete itől és 
díszílésétől. Izgatottan keresték a "Szegedi 
Máriát" ábrázoló képet, amelyről meséltem 
nekik. Nagy érdeklődéssel hallgatták a 
templom építésének történetét, és addig 
szinte senki nem jött ki a templomból, míg el 
nem mondott egy imát az oltár előtt . 

A meglepetés program, a nap záró 
eseménye volt, amikor elvittük őket a Virág 
cukrászdába fagylaltozni. Elámultak a nagy 
választéktól, a szebbnél szebb sülemények
től. A teraszon azután kényelmesen elfo
gyasztva a "meglepetést" csodálkozva 
figyelték a város nyüzsgését, az óriási for
galmat. A fiúk lekendezve mutogatták 
egymásnak a márkás motorokat, autókat. 

Hazafelé az úton már mindenkin lát
szottak a fáradtság jelei, de azért nagy 
lelkesedéssel énekeltünk hazáig. 

A felső tagozatosok kirándulása · június 
második felében lesz. ők 5 napra 
Kismarosra utaznak. Erről a kirándulásról 
majd augusztusi számunkban fogok kedves 
olvasóimnak beszámolni. 

TÍMÁR BÉlANt 

Az ablak 
teszi 

~~ a házat 

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

06/30 436-781 

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1 

81 / l .Tel/Fax: 66/386-328 
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„MERT ÚGY MEGSZERETTEM RODOSTÓT, 
Az Endrödiek Baráti Körének találkozójáról 

Mójus 16-ón délelőtt 10 óra tá jban már gyülekeztek az 
Endrőd iek Baróti Körének tagjai, a meghívott vendégek a 
Rózsahegyi Kólmón ÁltaléJnos Iskola tornatermében. A véJrakozás 
percei a taléJlkozósok örömével, és a monumentéJlis, eddig még 
együtt soha ki nem ólltlott endrődi születésű Uhrin Péter képeivel . 
való ismerkedéssel teltek. Majd az iskolai csengő hangjéJra min
denki elfoglalta helyét. 

Hornokné Németh Eszter bevesző szavaival vette kezdetét az 
ünnepség. őt idézzük: 

"Kedves Barólaim ' Engedjék meg, hogy egy szép üdvözléssel 
kezdjem: - Isten hozta kedves mindnyájukat! A felelet erre 
Endrődön: - Köszönöm, magam is igyekeztem. Ha ez az üdvözlés 
helyileg bórhol is elhangzik, szinte biztosak lehetünk abban, hogy 
endrődiek talólkoztak egymóssal. Mesélik, hogy a. nagy 
Budapesten álltak a vásórlók egy kenyeres pult el őtt, és az egyikük 
megkérdezte: - Aztón púha ez a kenyér? Amikor ment kifelé, vala
ki vóllára telte a kezét: - Maga nem endrődi véletlenül? 

A héten volt a tójházban egy gyomai gyermekcsoport, és az 
egyik gyerek megkérdezte: - Van itt komra? Ha akarjuk, ha nem, 
igen gyakran előtörnek belőlünk olyan szokások, mozdulatok, kife
jezések, amelyek gyerekkorunkban vésődtek belénk kitöröl
hetetlenül. 

Amióta erre a napra készü lődöm. sokszor eszembe jutott, 
milyen talóló kifejezés a földi szó. Kötődést jelent - kötődést 

egymáshoz, kötődést a szülőfö ldhöz. Mindenki ismeri közülünk azt 
az érzést, amikor hazaérkezünk. Érkezzünk bórhonnan, vagy bár
milyen járművel, ahogyan közeledünk Endrődhöz, kialakul, majd 
megnövekszik bennünk egyfajta feszültség. És amikor meglátjuk az 
a templomtornyot, amelyből csak egy van a világon, melegség önt 
el bennünket, semmihez sem hasonlilható nyugalom: hazaér1ünk. 
Másnak, más, nekünk ez a hely a kezdőpont és sokunknak a végső 
pont is - itt születtünk. Itt kaptuk az első, meghatározó leckéket a 
világban való eligazodáshoz, itt kaptunk olyan tartást és 
jellemvonásokat, amely elégnek bizonyult ahhoz, hogy az ország, 
netán a világ bármely pontján meg tud juk állni o helyünket. Mert az 
élet beleszólt dolgainkba, nagyon sokan elmentek közülünk. 
Különböző okok miatt, legfőképpen a megélhetőségért, mondja az 
endrődi. És boldogultok, sokon közülünk igen komoly ered
ményeket értek el. Sokszor elgondolom. hogy hány csillagot adott 
Endrőd az ország egére, miközben a falu ege, bizony elsötétült, 
hiszen a 14000 emberből ma olíg 6000 él itt." 

Hornokné Német Eszter kedves szavai után az egyesület 
elnöke Tímár Málé emelkedett szólásra: 

"Borótaim! Testvéreim! Sok-bojlátott szülőföldünk vigasztaló 
szeretetében! - kezdte megnyitó beszédét - Megvénülhet az 
anyaszülte ember, a honvógyo nem vénül vele soha, ha Köröstől 

messzi hajtja is ólomra a fejét, oda, hová a megélhetés kényszere. 
a boldogulás reménye, vagy más élet-meghotéJrozó kényszerűség 
űzte. Hiszen az endrődieknek az újratelepülés kezdete óta 
örökösen szűk volt Macedónia' S beilleszkedhettek ott, ahová a 
sors vezette őket, mindig érvényes volt rójuk a mikeskelemeni 
idézet: "Mert úgy megszerettem Rodostót, hogy el nem feledhetem 
Zágont" 

Endrődöt a mi Zógonunkot, mi sem feledhetjük - már Gyomáról 
a honvágy fordítana vissza - nyelvünk bele-belefeledkezik e-hang
zós gyönyörűségbe, s így lesz az egyszerből egyszer, az emberből 
ember s ez a sa játosság annyira a miénk, s tájnyelvfeletti, hogy 
éppen Zágonban nem akarták elhinni, hogy én vagyok a lóvol
honos, és nem a "szomszédban született" feleségem. 

Ez fűz minket össze, az idekölődő emlékek és sírok mellett. s 

Dusa Katalin főiskolás, és Kiszely Zoltán szi/nész szavalatai tették 
még feleithet!enebbé a találkozót 

most amikor e sereglés rendjén közösségünknek új működési sza
kaszát kezdjük, engedjétek meg, hogy szeretettel köszöntsem 
mindnyájatokat e testvériesülő ünnepen, és tanácskozásunkat 
megnyissam és kérem egyperces néma felállással emlékezzünk 
meg halottainkról. 

E mögött a mostani sereglés mögött is ilyen mikesi 
összetere lődés re jtezkedik, megidézve boldogult Rózsahegyi 
Kálmán bátyánkat, - oki bár alig mérhető esztendőkbe, amit e 
földön élt - tanúja vagyok, hogy még a Hamlet sírásójának nyelvét 
is olyan mélységes endrődiséggel mondta - élte -, akár nborc, 
vagy a falurossza nyelvét! S ebből kifeledkezni holtig sem tudott. 

Rá emlékezve, emlékét idézve különös szeretettel illendő 

köszöntenünk nevének örökitő jét Rózsahegyi Marikát, akit 
egyesületünk tiszteletbeli tagjának tekintünk és szeretünk. Kérjük, 
érezze ezt és ez az érzés is gazdagítsa az életét. 

Ez az érem egyik oldala, mely emlékezésbe zsondít. S a másik: 
felelősségre! Mert mögüle elénkbe villan a másik Endrőd is. Alig 
húszezer holdas tizenkétezres népességgel, szapora cse
csemőholó llol, béresekkel, negyedesekkel, kubikosokkol, kivándor
lással, csendőrsortűzzel, irázi, ecsegfalvi, bucsai, körösladányi, 
d unakömlőd i telepesekkel. s lesorvadással a hatezres 
lakosságszám alá' 

Világképünknek meghatározója ez is, a szebb jövendő 
építésének kötelezettségével. 

Tanácskozásunkat megnyitom." 
Ezek után ismét Hornonké vette át a szót, hogy kezdetét vegye 

az ünnepség, e szavakkal fordult az egybegyűltekhez: 

"Nagyon vártunk benneteket, kedves Barátaink. 
Azt, ugye mondanom sem kell, hogy a hírről, hogy az elszár

mazott endrődiek hazajönnek, mindenki tud. Az is természetes, és 
a kötődés része, hogy ilyenkor az itthoniak sorra veszik: ki ről mit 
tudnak, ki hová került, mi lelt a sorsa, mikor von itthon, most vajon 
hazajön-e? Hetek óta ez a téma Endrődön, és nagyon jó dolog, 
mert azt bizonyiljo, hogy a falu még mindig számon tartja régen
volt lakóit. 

És ezzel párhuzamosan, természetesen készülődtünk is a 
méltó fogadtatásra. De nem csak az un. "bizottság", annál sokkal
sokkol többen. Először is a gyerekek a délután öt órai műsorukkal. 
Aztán az Uhrin család például a mostani alkalomra lehetővé tette 
a körülöttünk látható kiállílósi anyagot. Aztán azok az ismerős asz
szonyok, akik az esti állófogadásra süteményekkel készültek, vagy 
azok, akik az állófogadást anyagiakkal segítették. Kérlek 
Benneteket, hogy oki csak tud, jöjjön el az állófogdósro, mert ott 
látja vendégül Endrőd elszármazott barátait. De olt nemcsak a 
vendéglátásról lesz szó, hanem arról, hogy oda nagyon sok itthon 
élő endrődi is eljön. Vonnak, akik erre a mai napra verssel, ének-
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HOGY EL NEM FELEDHETEM ZÁGONT" 
szómmal készültek. Őket hallhatjuk majd a most következő műsor 
folyamón.· 

Ezek után a Zenebarótok Kórusa szívet-lelket gyönyörködtető 
előadósa következett. Vezényelt Erdeiné Mucsi Márta. Bartók: 
Áldós-békesség, Kodóly Zöld erdőben c. művei hangoztak el. 

Következett a talólkozó hivatalos része a KÖZGYŰLÉS, melyet 
Császárné Gyuricza tva vezetett le. Titkórl beszómolójóban 
elmondta. hogy egy év alatt hóromszor talólkozott a Baróti Kör 
tagsóga, egyszer Budapesten és két ízben Endrődön. A budapesti 
talólkozó több éves sikertelen szervezés ulón Tfmór Imre és Kovócs 
Zoltón kitartó munkójóval jött létre. Ezen a találkozón több mini 20-
an vettek részt. akik első ízben jöttek el. és vállak a Baráti Kör tag
jaivá. Mind e mellett változatlanul keressük azokat. akikhez még 
nem jutott el hírünk. s szívesen jönnének sorainkba. A továbbiak
ban a pénzügyi beszámolóra és az alapszabóly módosítására 
került sor. A Közgyűlés a beszómolót és az alapszabóly-
módosílásál elfogadta. • 

A Közgyűlés befejező aktusa volt, hogy a tagság soraiba 
fogadta Abóczkynél Rózsahegyi Marikát. Majd ezt követően Tímár 
Máté átadta Marikának azt az oklevelet, melyben őt az Endrőd iek 
Baróti Köre örökös tagjává nyilvánította. Az oklevelet a következő 
szavak kíséretében adta ól: 

·szeretett kedves barótoimt 
Kedves Rózsahegyi Marika! 
Ha olykor rómtenyerel több mint hét évtizedem, belémnyiloll

nok Szibéria, börtön, és életküzdelmi hozományaim, ilyenkor mo
gommentéséből rendszerint behunyom a szemem és visz
szorévedek az időben. 

Rendszerint a Liget jelenik meg emlékezetem képernyőjén a 
rögtönzött szabadtéri színpadával, rajta egy ősz, göndör hajú, 
csupa mosoly-szép emberorccol, oki sohasem hallott 
gyönyörüségO zengzetes magánhangzós. horongcsendüléses 
zárt ·e· betűs vallomásban tett hitel endrődisége, idelorlozáso, és 
szü lőföldünk vállalása mellett. 

Ez a drága bácsi. szinte az egész ország Kálmán bácsija 
Rózsahegyi Kálmán. színművész. a Magyar Királyi 
Kormónyfőtanócsos. a Nemzeti Színház örökös tagja volt. Nála az 
endrődiség annyira hozzátartozó volt, mint a teste és a lelke. Ezen 
a szép endrődi nyelven formálta a Hamlet sírásóját, éppen úgy 
akár a Folurosszabéli szerepét, vagy bármely film olokllósát. 

Most is ez a kép, ez a halhatatlan jelenség szorong bennem. 
amikor kinyilvánítom. hogy Egyesületünk, Abóczkynét, Rózsahegyi 
Marikát. miután tagjai sorába sorolta. annak Örökös Tiszteletbeli 
Togjávó is nyilvánította. 

Adja a jó Isten. hogy minél tovóbb viselhesse ezt a címei, 
erőben, egészségben, kedves személyének és mindannyiunknak 
örömére, Rózsahegyi Kálmán emlékének itthoni és nagyvilági szol
gálatában.· 

A jelenlévők nagy tapssal fogadták a mikrofonhoz l épő Morikót, 
oki megköszönte ezt a megtiszteltetést, majd égre emelve tekin
tetét fennhangon szólt: "Nagyapa, ezt ketten kaptuk!" 

És ismét Hornokné Németh Eszter vette ól a szót, és vezette 
tovább az ünnepséget, mely a kórussal folytatódott. Ezúttal Kodóly: 
Felragyog szép mójusunk, Márványszoborhoz„ Madrigálok 
következtek. 

Az ünnepséget Gergely Ágnes: Pannon ég alatt és o.z ír fohász, 
Tímár Máté: Emlékkisértő hajnalon c. verseinek elmondása követte, 
amelyeket Ouso Katalin főisko lai hallgató és Kiszely Zoltán a 
Békéscsabai Jókai Színház tagja mondtok el, a közönség nagy tet
szése mellett. 

A versek között Mészáros Elekné Ugrin Magda népdalokkal 
gyönyörködtette hallgatóságát. 

A műsor Hegedűs Boldizsárné Liziczai Margitka megragadó 
énekhangján megszólaltatott endrődi balladáinak előodósóvol ért 
végei. E balladák a nép ajkán szülelett igaz helybeli történeteket 
meséltek. 

Az ünnepség befejezéseként következett Uhrin Péter képeiből 
alkotott kióllílós megnyitása. 

Elsőként Vórfi Andrós alpolgármester az Önkormányzat 
nevében mondoll köszönetet a Munkácsi Mihály Múzeum 
vezetésének. és mindazoknak az Ugrin család tagjai közül. akik 
lehetővé tették. ezt a példa nélkül álló eseményt, hogy 44 kép kiál
lításra kerüljön. 

Ezt követte Hunya Elekné Varjú Mariann tanárnő megnyitója, 
amelyben a porosztfes1ö életútjából idézett Mórton Gábor 
könyvéből. 

Hornokné Németh Eszter zárszovoi után a résztvevők ebédig a 
képekben gyönyörködhettek. s kedves beszélgetésekbe merültek a 
réglátottokkol. 

A hosszúra nyúlt ebéd után kevés idő maradt a vórosnézésre. 
látogatásokra. de oki tehette belótogotott a templomba, a lájhóz
bo. a régészeti múzeumba. Este öt órakor kezdődött a Rózsahegyi 
Kálmán Állolónos Iskola góloestje, mely után állófogadás 
következett. és éjfélig tarló beszélgetések közepette, vidám 
nótázással fejeződött be az Endrődiek Baróti Körének nogysikerü 
találkozója. 

CSÁSZÁR FERENC 
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Családtörtén eti hagyományok Gyomáról III. 
Sorozatun k harmadik részéhez é rve örömömre szolgál, hogy 

észrevéte leke t kaptam a közelebbi és távolabbi rokonságtó l. Némi 
sajtóhibáról, hi í1nyosságról lévén szó - a nagyobb békesség ked
véért - e következő fejezet e lejin a kifogásolt . hiányolt adatokat 
helyre állítom: - az l.rész utolsó előtti bekezdése felülről a 11-12 sor
ban "Imre" után pótlás: Mózes (Mózses. Mózsi a korabeli használal
ban), Albert, Sándor kedvelt keresztnevek a Csősz Szabóknál. 
Tovább a 15. sorban ne m ''Galóczi", hanem Galgóczi (voll ti. a Csfü;z 
Szabók eredeli neve). 

Magam is restellem, dc apai ágon törzsökös gyomai szánnazi1sú 
Kovács Imre író. politikus, államférfi sokszor és sok helyen leírt 
családtörténeté t is kifelejtettem. Kovács Imre: "Elsüllyedt ország" 
Budapest, 19-1 5. Cscrépfalvi Kiadó 21. oldalán írja; ''Az első 
te lepülők között voltak őseim, és rokonaim őse i is. Kovács, Kató és 
Szilágyi. .. a Nagykúm;ág ról húzódtak ide szabadmenctclű családok, 
cs<ibíto tla őket az adókedvezmény, amit az új uraság adott, meg az 
épen álló fa lakkal fennmaradt református templom, még a reformá
ció előtLi időkből. A község törzsökös lakossága te hát n\ajdncmcsak 
rokon egymással." lttjegyzem meg, hogy az én apai ági nagyanyám 
édesanyja, tehát dédnagyanyám, s Kovács Imre apai ági nagyanyja 
édestestvér Barlha Lán1ok voltak. "Dédnagyapám - írja Kovács 
Imre-G.Kovács Bálint - vag-y másképpen G., Mi rhóh<lti vagy 
Vcrmesháti Kovács, "szekciós" gazda volt (vagyis egy l<.'lkcn, 32 
kisholdon és tartozé kain ülő telkes jobbágy), akit még egyéb okból 
kifolyólag "Ganajtúró" Kovácsnak is hívtak. Összevásárolta a 
környékbeli rossz, leromlott szarvasmarhát és építe tt egy nagy 
karámot a Körözs ártc1ibc és ott azokat fclhízlalta, majd jó pénzért 
Bécsben eladta. Így az egy te lekhez többet is ragasztott. 
Nagyapámra már kC'vesebb jutott, mert sokan voltak testvérek, a 
bir tok osztódoLt. ~desapám meg már a békéscsabai röldművcs 
Iskola oklevelivel a kezében kulcsár le tt József főherceg alcsúti bir
tokán, mert mint tényleges hu~zárt megkedvelte kalomiskodása 
idején főhercegi parancsnoka, ti. a katonaságnál is alliszt volt." 

A ragadvány nevekrő l már írtam, hogy rendkívül beszédes, 
színes érdekes világa ez a közösségi é le tnek. A rendszerezés prob
lémakörébe itt most nem merülök be le, me rt a rendelkezésemre 
á lló terjedelem ezt nem nagyon te nné lehetővé. Annyit azonban 

%1éretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral lláflalunk." 

35-től 42-es méreti9. 
SEVRO MODELL BT. 

Fő út 57. (Volt Na„keleti llendé9lő helyén) 
Telefon: 06-66-386-800 

szere tnék e lőrebocsátani - mie lőtt adatláramból szcmclgetek 
olvasóim gyönyörűségére - , hogy a legbeszéde c bb ragadvány
nevek a tulajdonságokat "magyanizók". 

Íme az "adattá r" (1741 - 1990 közötti gyűjtés); Csendőr Ádám, 
Szíp (azaz szép) Bácsi, F'üles Balogh, Bulázer Balogh, Pájinkás 
Baráth, Szamaras Baráfü, - előbbi a pálinkafőzéssel fo lytatta "szent 
hivatását", utóbbinak szamara volt. Kalapos Batári, Víkás (Vékás) 
Bátori, Presbiter Bányai, Ványai fü1 rclos, Pólus Bene, Ványai Bere, 
Czigány Berki, Gazda Béres, Ge nye Bíró, Malmos Bíró, Sánta Bíró, 
Murmuly Bíró, - "olyan makrancosok vótak" - , Bába Bíró - "nagyon 
szere tUk a puszulyt" -. Radnóti Bódor - a Gömör megyei Radnótról 
származtak - . F'ehír Bogár - "Füstös Bogár testvírjc, csak ez szőkés 
vót, és feltűnően szíp fchír gyócsgatyát viselt (hordott) nyaranta" - , 
Füstös Bogár - "elébb testvlrje , e' meg fekete hajú, barnabűrű vót" -
, Bujdosó Csapó, Csipás Csapó, - "mindig szemfájós vól" - , Drótos 
Csapó, Fu rulyás Csapó, Kani Csapó, 

Kapás Csapó, Kutyás Csapó, Pusztai Csapó, Szálkás Csapó, 
Szeglet Csapó - mert hogy sarkon laktak - , Szuszuka Csapó - "az 
orrukból beszíltek" - , Szénégető Csapó, Tosza Csapó, Csetkákás 
Cseri, Nagyszemű Debreceni, Őkörcsorclás Domján, Búgcr Erdei, 
Detektív Erdei - "mindent hamar megtudott" - , Kolbász Erdei, 
Zsinór Erdei · "akkurátus ember vót. még a borozda is olyan 
egyenes vól nála, mintha zsinór ml'lletl húzták vóna" - . Verebes 
Erdei, Cikora Fekete, Gelányi r e ketc. Kan nyúl r ekc tc - "egyik e lőg
gyök megfutott gyáván" - , Kúpor (Köpor) Fekete - "Fekete kőport 
árultak" . Mcrhugyos, vagy Merőhugyos Fekete, Mízcs Fekete, 
Nagyorrú Fekete. Pipi Fekete - "arcuk, hajuk, bajuszuk is veres vót" 
- , Puskás Fekete -"arcuk olyan vól, mintha rögtön sírnának" - , 
Sómírő Fekete , Szarka Feke te - "me rthogy olyan szarka ter
mészetli k vól" - , Szipa Fekete - "az orrukat szítt<'\k fo lyton"·, Szücs 
Fekete, Ványai Fekete, Vásárblró f eke te, Böndő Gál, Kisré ti Gál, 
Rigó Gál, Rőfös Gál, Szódás Gál, Vámos Gál, Gonosz Oroszi, 
Hegyesorrú l lajdu, Kupec Hajdu, Rostás Hajdu, Szityilló Hajdu, 
Zsíros Hajdu, Zugi Hegyesi, Hopsifia Fodor, Bogár Izsó, Csáki Izsó, 
Molnár Izsó, Csorba Izsó, Csoze Izsó, - "mind1g hazudott, mindenki! 
becsapott" - , Dienes Izsó, Kasorr(1 Izsó, Ragyás Izsó, Szerető Izsó, 
Szúnyog Izsó - "víkony hajú, cérnatenorok" - , Gircsi Kató - vékony, 
sovány emberek - , Papucsos Kató, Róka Kató, - "ravaswk mind
nyájan" - Bakter Király, és fo lytatása a IV. részben. Megjegyzem, 
hogy a ragadványnevek sok esetben rövidítve rögződtek, 
különösen a régiek, és tévhit az, hogy az ABC betűivel je lölték 
azokat a családneveket amelyekből sok volt. 

KÖSZÖNílNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet f eíezem ki 
mindazoknak, akik fér· 
jem, TÍMÁR LAJOS, 
temetésén megjelentek és 
részvétükkel lájdolmomot 
enyhíteni igyekeztek. 

TÍMÁR LAJOSNÉ 
és családja 

CS.SZABÓ ISTVÁN 

TOTÁL YEGYESÁRUK 
ÜZLETHÁZA 

ÁRUAJÁNLATA: 
(Endrődi u. 1. Háztartási Bolt) 

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

Garancia! Minőség! 

Étolaj 1 lite res 207.-Ft/clb 
Éto laj kimért 182.-ft/ I 

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

Hétízü kisüsti, hunyai főzésű pálinka 
650.-Ft/I Kedvező ár! 

Gett~i e ipG 
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2 

Tel.: 06-66-283-359 

1-1 ipó kimért 20.-Fr/I 
Vetőmag kukorica Középértékűek, 

fém záro 1 tak: 
Dekalb 524-es 335.-Fr/kg 
Dekalb 241 -es 230.-Ft/kg 
DK-045 190.-Ft/kg 
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( fledá41; {j-(feda.) 

Özv. BÁTORI ISlVÁNNÉ TÍMÁR MARGIT, aki 
a Zalka M. u.42-ben lakoU, rövid szenvedés uran 
95 évesen május 4-én hunyt el. Hamvasztás uran 
Gyomán fogják örök nyugalomra helyez1ú. 
Gyás?..olják három gye1meke, h.:i.rom w1okája, öt 
dédunokája. 
BÚZA VENDEL, aki a Móra Ferenc u.6-ban 
lakolt, hosszas betegség után április 29-én hunyt 
el 76 éves korában. Gyomán helye-Ltél< örök nyu
galomra május 2.t1n. GyáS7..olják: felesége, gyer· 
meke és két w1okája, rokonai és barátai. 
CZlKKELY IMRE, aki lakott a Kodály u.7-ben, 
hosszas szenvedés után 85 évesen hunyt el április 
22-én. Endrődön temették áp1ilis 25-én. 
Gyászolják: felesége, öt gyermeke, kilenc unoká
ja, rokonai és barátai. 

Özv. DÁVID GYÖRGYNÉ NÁDASDI MÁRIA, 
Mirhóháti u.1-3-ban lakott, aki hos57,,as betegség 
után május 13-án, 90 éves korában hunyt el, május 
20-án temették el Gyomán. Gyászolják: gyermeke 
és családja, rokonai és ismerősei 

DEBRECENI GÉZA 86 évesen tragikus hirtelen
séggel hw1yt el május 16-án, 26-á.n ·temették 
Gyomán. Gyászolják: gyermeke, unokája, és 
három dédw1okája 
özv. FORGÁCS LAJOSNÉ 'IÍMÁR MARGn: aki 
a Selyem út 72-ben élt, rövid betegség után Cf1 éves 
korában áp1ilis 24-én adta viSS?.a lelkét 
teremtőjének, 29-én helye-lték Endrődön örök 
nyugalomra Gyászolják három gyermeke, öt 
unokája, 8 dédw1okája, ismerősei és barátai. 
GYURICZA MIKLÓSNÉ FÜLÖP IRÉN, aki 
hosszas betegség után május 12-én 65 éves 
korában halt meg, 16-án temették el Enckődön. 
Gyáswlják: két gye1meke, öt w1okája, rokonai és 
ismerősei. 

GYURlCZA LAJOS, al<.i az Ugaii u.16-ban lakott 
rövid S?..envedés után 75 évesen hunyt el áptilis 28-
á.n, temetése május 6-á.n voll Endrődön. 

Gyászolják: két gyermeke, kél unokája, két 
dédunokája, valamint ismerősei és barátai. 
HEGEDŰS JÁNOSNÉ KULIK MARGIT, aki a 
Liliom utca 10-ben élt, hOSS?AS betegség után 61 
éves korábai1 hunyt el május 5-én, 13-án lemett.ék 
el. Gyászolják: két gye1meke, négy unokája, 
rokonai és ismerősei. 

Özv. HEGEDŰS JÓZSEFNÉ GIRICZ VIKTÓRIA, 
al<i a S7..ai·vasi u.7. sz. alat1 lakolt, 88 éves korában 
tért meg leremtőjéhez áp1ilis 29-én. Endrődön 
helyezték örök nyugalomra május 5-én. 
Gyá57.,olják: két gyermeke, három unokája, l<.ilenc 
dédunokája. 
IVÁNYI MIKLÓSNÉ VASZKÓ ESZTER, al<i a 
Kenderáztató u.5. sz alatt lakolt, és 87 éves 
ko1'ábart röVÍd szenvedés után adta VÍSSza Jell<ét a 
Teremtőjének áp1ilis 20-án, Endrődön 23-án temet
ték el. Gyászolják: két gye1111eke, hét unokája, 
három dédlUlokája 
Özv. MOLNÁR PÉTERNÉ SZELES ESZfER, a 
Körös u. 4 sz. alatt éh, al<.i rövid szenvedés után 
áp1ilis 19-én hunyt el. 24-én Endrőd.ön temették el. 
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Gyá57,01ják: két gye1meke, három unokája, és 
dédunokája 
Cs. NAGY ENDRE, aki lakott a Katona J. u. 4. sz. 
ban lakott, 61 éves korában adta vissza lelkét 
Teremtőjének május 13-án, Gyomán helyezték 
örök nyugalomra 15-én. Gyászolják: két gyer
meke, három unokája, ismerősei és barátai. 
PAPPISfVÁNNÉ FARKASMÓNil<A, Dobi u.16-
ban lakott, 83 éves korában rövid szenvedés után 
április 18-án hunyt el, és 22-én Endrődön 
helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: 3 unoká
ja, és négy dédunokája. 
PELYVA JÁNOSNÉ RÁVAI GIZEllA, al<.i lakolta 
Selyem út 73-ban, 52 éves korában hw1yt el 
hosszas betegség után távozott az éló1< sorából 
áp1ilis 23-án. Endrődön temették el április 27-én. 
Gyászolják: két gyenneke., egy unokája, rokonai, 
barátai. 
PELYVA ISfVÁNNÉ OLÁH MÁRIA, aki az 
Árpád u. 25-ben élt 77 éves korában hosszas 
57,,envedés után áp1ilis 19-én hm1yt el és áp1ilis 23-
án temették el Gyomán. Gyászolják: gyenneke, 
egy unokája és két dédunokája. 
RÁCZ ISfVÁN 100 éves korában rövid szenvedés 
után áptilis 22-én feje'Lte be hosszú életé~ Gyomán 
helyezték örök nyugalomra április 24-én. 
Gyászolják: kilenc gyermeke, húsz unokája, 
valamint déd és ükw1okái, rokonai, barátai. 
Özv. SÁFÁR JÁNOSNÉ HUNYA.JOLÁN, Polányi 
u.13-ban élt, és 83 éves korában rövid szenvedés 
után hunyt el április 26-án. Enckődön 30-án temet
ték el. Gyászolják: rokonai és ismerösei. 
SZABÓ SÁNDOR, al<i lakott a Budai Nagy Antal 
u.4-ben, hosszú betegség után április 15-éD hlUlyt 
el. Temetése május 8-án volt Gyomán. Gyászolják: 
rokonai és ismerősei. 

Özv. VASZKÓ IMRÉNÉ DINYA MÁRIA, Décsi 
u.g.ben élt, rövid szenvedés után &9 éves korában 
május 2-án tért meg Teremtőjéhez. Endrődön 
m{tjus 6-án temelték el. Gyászolják: három gyer
meke, nyolc unokája, nyolc dédtu1okája, rokonai 
és dédw1okái. 
WÁGNER MÁRTONNÉ, al<i 83 éves korában 
hosszas betegség uran hllllyt el május 12-én. 
Gyomán helyezték örök nyugalomra május 18-án. 
Gyászolják: testvérei, rokonai. 

Békesség haló poraikon, 
fogadja be ó'ket az Úr az ő országába. 
Az örök · ;, · n feletlük. 

Egyre távolabb kerülünk kultúránk értékeitől. 
Szilánkjait szerte! új ja a szél. Tórött cserepeit ragasztjuk, 
össze már csaknem eszelősen, és megpróbálunk nem 
elmerülni a részletekben. 

PUSZTULÓ ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN készül, az egyszerű magyar népnek. Azért ne higgyük el, 
ezek vagyunk mi, a semmi gyökértelen, kultúrálotlon, 
barbár tömeg ... 

Az Egészet keressük, o Teljességet! Ezt szilánkokból 
összeépíteni, nehéz és veszélyes feladat. - Nehéz azért, mert 
ma mór mást jelentenek a tárgyak, vagy nem jelentenek sem· 
mit; csak poros, szúrágoll ócskaságokat, amelyeknek o 
szeméttelepen a helyük. · Veszélyes azért, mert egy-egy rész
let önmagában nem az Egész; viszont, ha egészként kezeljük 
tévútra visz. Hamis teóriákat aggatunk ró. Az igazságból 
hazugság lesz. A teljességet keressük. Az összefüggéseket, 
hogy bármi, amit találunk a nagy egésznek része. 

Gondoljunk csak orra, hogyan épül fel az ember. Az 
Ember tesi és lélek. A kettő egyült él, és teljes. Külön is élhet, 
de okkor o testből bábu, a lé lekből pedig szellem lesz. 

A néprajzot is egészben kell kezelnünk. 
A jelek, a minták, az arányok, az őskor, az emberi 

És rajzoljunk életfát a házunk oromzotáro ... 

szellem fejlődése az Isteni Erö megtestesülésének bizonyítékai. 
A jelek, o minták beszélnek, hatnak ránk; ha akarjuk, ha 

nem. Ez rajtunk kívül áll . figyelnünk kell o jelekre, tanul
mányoznunk kell, hogy megértsük őket. A jelek beszélnek, az 
életünkről szólnak; tanácsokkal, utasításokkal látnok el ben· 
nünket. megvédenek. 

A jelek rólunk szólnak. Gondoljunk az Él etfa jelünkre. Ez 
maga a teljesség. Születés, gyermekkor, felnőttkor, és újra o 
születés. Állandó mozgós, maga az élet. Lassan az életfa 
eltűnik életünkből, mór a jelet nem ismerjük. Számunkra nép· 
müvészetünk kimerül o kalocsai giccses hímzésben és a horto· 
bógyi korikóspoltogto tósban. Ez von: · Ungorische gulás. · Ez 
kell! · tartják egyesek. 

De kinek kell? A nyugati turistának? · Nem. A magyar 
turistának? Nem. A politikának? - Igen. Ez o maszlag nekünk 

Saját sírunkat ósotjók meg velünk, s mi önként 
besétálunk. Talán egyesek még mosolyognak és integetnek is 
közülünk. 

Azt mondják: - Hohó, megyünk Európába! Nem jöttök? 
Ezt körülöltünk állók mondják fanyar mosollyal: 
De, majd megyünk! • s közben lapátolják ránk a földet. 
förött cserepeket ragasztjuk, mór csak nem eszelősen, és 

megp róbálunk nem elmerülni o részletekben. Mit lehet tenni? 
Az egészet kell keresnünk ... o teljességet; ez az egyetlen 
lehetőségünk . 

... És rajzoljunk életfát a házunk oromzotóra, rajzoljunk 
gyermekeink lüzetsarkóba. Hagyjuk, hogy éljen o jel, hadd 
hasson! 

SZONDA ISTVÁN 
(a szerkesztőség nem mindenben ért egyet a cikk íróióvo/) 
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Mikor az éjszaka becsuk
ta csi llagszcmeit, és 
betakarózott a sclyernkék 
égbolttal, egyszeriben kipi
rult a hajnal. Nagyot nyüjtó
zort a napocska, és végig

• 
Király bácsi vadászsolyma, és 

,1 • jóbarátságban van a ház 
~népével is, csak Samura 

==================== === haragszik. 

J ós ka Makkoso r szágban IV. r ész - Hát az már megint, ki fia, ki 
borja? - akarta kérdezni Jóska, 

de a Király néni kiáltása ketté vágta a cirógatta sugaraival az ébredő világot. 
Amint kitekintett bíborszínű füg

gönye mögül, látta ám, vendégre főznek 
ma a Tölgyeserdőben , mert Királynéni 
viszi már a konyhára a rántani való 
csirkét. Kíváncsian benézett a tisztaszoba 
ablakán, és azon nyomban ráismert a 
szendergő gyerekre. 

- Nini, hiszen ez a kis legényke, aki 
folyton-fo lyvást meséket játszana. Hát 
megtréfálom egy csöppet. - ragyogott 
vidáman, és játékosan megcsiklandozta 
Jóska pisze orrát. 

- Hapci! - prüszkölt nagyot Jóska, és 
méltatlankodva a másik oldalára fordu lt. 
Egy icipicit közben megnyitotta a 
szemét, hát uramfia, mit lát? Egy piros 
sapkás madárka üldögélt az ágya végén, 
és két ragyogó gyöngyszemével kíván
csian pislogott. 

Jóska felpattant , és két kézzel kapott a 
gyönyörű madár után. Hanem az nagyot 
csapott csőrével az ujjára, és haragosan 
perlekedett vele: 

Rosszcsont! Rosszcsont! 
Hátrakötöm a sarkadat! Kikapsz! 
Kikapsz! Meg is érdemled! -

Jóska ügy megszeppent, hogy kifutott 
a szobából, egyenesen az é rett szi lva 
szagú gyöngyharmatos kertbe. Kereste 
az utat, hogy haza induljon, de alig lépett 
kettőt, nagyot koppant valami kerek kis 
kobakján! 

- Égszakadás! Földindulás! - kiáltotta 
a megrémü lve, és iramodott tovább. - Jaj 
hiszen ez nagyon furcsa mese! -
dideregte Jóska - ilyet még sohasem 
mesélt nagymama! 

De még el sem indult, mikor egy 

lombja vesztett fatörzsről hatalmas 
madár csapkodott felé óriási szárnyaiva l, 
és fel-felröppenve nagyokat rikoltott. 
Redves lábán pedig minden mozdulatra 
megcsendült egy apró ezüstcsengő. No 
már ettől akárki megrettent volna, nem 
csoda, ha Jóskának is égnek állt a haja. 
Kétségbeesetten kiáltozott, hogy 
Királynéni azt hitte, ég a háza. 

Kócos hajjal, álmos szemekkel futott 
már Tünde is, és Petkó manó is, és mikor 
Jóska nagy sokára elzokogta, mitől 
rémült meg annyira, úgy kacagtak, hogy 
nekik meg attól potyogott a könnyük. 
Aztán kézen fogták a vacogó gyereket, és 
sorba mutogatták, hol mitől ijedt meg. 

A beszélő madár Matykó volt, a 
bohókás kis szajkó. Ott ült még akkor is, 
hol Jóska megpillantotta, és egyre hajto
gatta, hogy "Rosszcsont! Rosszcsont! 
Hátrakötöm sarkad!" De akkor már azt is 
hozzátette, hogy "haszontalan Petkó!" 

- Pukkadj meg Tündével együtt! -
duzzogott Petkó és sé11ett hangon ma
gyarázta Jóskának, hogy Tünde tanítja 
ilyen zagyvaságra a madarat. 

- Hát te mire tanítod a kedves 
mókuskádat? - vi llámlott a szeme 
nagyokat Tündének. - Arra, hogy min
denkit megdobáljon dióval! 

Az ám, már koppant is a fején neki is, 
és ezen most már mind a hárman egyfor
mán nevettek. Aztán Petkó csettintett 
egyet ujjaival, és hipp-hopp, a vállán ter
mett a bojtos fülü, bozontos farkú mókás 
kis mókuska. Két lábára ült, és olyan 
mulatságosan fésülgette a bajuszát két 
fürge mancsával, hogy nem lehetett azt 
megállni hahotázás n.élkül. Aztán, mint 

aki jól végezte dol
----- --------------------. gát, visszaszökött 

(!/ 181 5500 Gyomaendrőd, lakomázn i a nagy 
THERM x lpa11eleplit3. diófára. 
'''TöorA R1 szovn•Hn - - ~T/F: 66/386-614, 386-226 Mátyással, mókus-

Tevékenységein kct piacképes áron kínáljuk 
<rMagas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
<>-Transzportbeton és betonacél értékesítés. clöregyánás, szerelés 
<>-Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók. lnterspan 

bú1orok) 
<>-Építőipari anyagkcrcskcdés (fenyö fiírészáru, lnterspan bútorlap 

szigetelőlemezek. kartonplasz1lemez ... ) 
<>-Épí1öipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acélzsalu, 

keretes állvány. útpancl...) 
<r Burkolólap értéskesítés (minta után) 

sal ki is békült most 
már Jóska, de a 
rikoltozó madárhoz 
nem tudták 
közelebb csalogat
ní, pedig arról is 
kiderült, hogy igen 
kezes jószág, 

szavát: 
- Kész a reggeli, fiókák! Asztalhoz 

szaporán! 
Szaladt már a szél is, hozta a frissen 

sült kalács, és a frissen főtt kávé csábító 
illatát. 

Hogy ki is az a Samu, akire a sólyom 
haragszik, megtudjátok a jövő hónapban! 

HOPP, IDE FRISSEN 

Hopp, ide frissen, 
Kezem a kilincsen, 
Széles kaput tárunk, 
Szép mese vár 
Hopp, ide frissen, 
Párod, ugye nincsen, 
Leszek én, ha kéred, 
Szép zene szól. 

PANNI MEG A TARKA RÉT. .. 

Tarka réten száz virág 
Szerte szó1ja illatát ... 
Panni félve lépeget, 
Jobbra, balra nézeget ... 
Itt is virág! Ott is virág! 
Itt margarét, ott szarkaláb! 
Eltaposni jaj de kár! 
Tőlük olyan szép a nyár. 

Jó kislány vagy! - szól a rét 
S rábólint a margarét: 
Aki minket így szeret 
Bizony az rossz nem lehet. -
S felé int a sok kis virág: 
Lásd, e színes, tarka világ 
Mind a tiéd! Téged vá1: 
Neked olyan szép a nyá1: 

A mesét és a verseket írta: 
IVÁNY I MÁRIA 
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AZ UTOLSÓ HITES IS ÚTRAKÉLT ... 
(Czegei gróf Wass Albert 1908 - 1998.) 

Szűk tíz esztendővel a nagy polgári száműzött-társ, Márai 
Sándor után, ez idén, február végén . Floridában szintén 
önkezével búcsúzott életétó1 a század talán legnagyobb irodal
mi vonulatának, az Erdélyi Szépmíves Céhnek utolsó jelese, 
mivel állampolgárságának helyreállítására közel két esztende
je várt már, s mire tíz sorban kifizették véle, agyvérzetten 
türelme, élethite elfogyott. 

Jeles személyével az egyi k legősibb erdélyi nemzetség törzs
fője távozott, mely főnemességét még Szent Lászlótól nyei;te, s 
kinek életállomásai akár a XX. század profán kálvária stá
ciókövei lehetnének. 

Válaszúton, Kolozs-vármegyében született, 1908-ban, nyu
gati tanulmányutakkal gazdagítva Debrecenben szerzett 
agrárdiplomát, s a román bixtokreform "jóvoltából" meghagyott 
mezőségi százholdjain folytatott mintagazdálkodás közben 
(bérgazdaságában gépészkedett Sütő András édesapja) 
születettek első irodalmi alkotásai; · két verses kötet után a 
Farkasverem című társadalmi regény, mely az Erdélyi 
Szépmíves Céh és Helikon rangosainak sorába emelte. 

Nyugatra honvédtisztként a hadiesemények sodorták, s 
mivel a románok a háborús bűrrösök listájára rótták ( s 
Budapest is kiadta volna), egyre népesülő családjával mind 
nyugatabbra húzódott. Hordárkodott Münchenben, 
éjjeliőrködött Hamburgban, s közben megalkotta az Adjátok 
vissza a hegyeimet, az Elvész a nyom, Ember az országút 

szélén című, több nyelven is megjelent regényeit, mfre az USA
ba jutott, ahol Márai Sándor és Zilahy Lajos mellett a 
száműzöttek legmeghatározóbb szellemi személyiségévé tel
jesedett. Létrehozta a jeles mlívek sorát, az angolul is megje
lentető Amerikai Szépmíves Céh-et, tanított a Floridai 
Egyetemen, s túléve több ceausescui merényletet, megalkotta 
főművét, az évszázadokat egybeölelő Ka1·d és Kaszá-t, valamint 
- számomra századunk egyik legtündökletesebb gyöngyszemét 
- A fultinelli boszorkány-t. 

Gyermekei is méltók a magyari névre: Négycsillagos USA
tábornok fia volt példá ul .az Irak-elleni háború tüzérparancs
noka. 

A honvágy s a honi bürokrácia íLélte halálra, hogy távoztá
val egyre több gyémánt-csillag pásztorolja népünket az égró1, 
'melyeknek megtartó ragyogását sohasem vakítja meg az arn
szos-korszakok rozsdája, míg vérünket a hazaszeretet, s 
nyelvünket az anyai szavak melege fűti! 

MEZŐSÉGI ZSOLTÁR 

ln memóriám Adalbertus Wass. 
Men·e Szent László lova járt, 
s bölényt ölt érte ősöd, 
nem adatott meg halnod ott 
néped szolgálva hősön, 
ahol kilenc százada 
Vasként-Isten nevében . 
azt esengik: Hinni honfiak, 
minden harang-zenében. 

Sasok vágytak lenni a Wasok, 
s lettek bujdosó dalnokok, 
jövó'be kívántak látni, 
önsorsba falazott vakok-, 
s példává lettek. Böjti zsoltár, 
pára-lett könnycsepp a szélben, 
mezőségi nádasok zengik: 
neved holtan is éljen! 

KÁLLÓ FERENC (Szarvas 1892- Budapest t 944) 

1916-ban szentelték pappá, 1920-bon, -
amikor Zelinka JÓnos volt Endröd plébánosa, -
Gyomán és Endrődön helyettesített. Később 
tábori lelkész lett, ahol lőesperességig 
emelkedell. A magyar hadsereg alezre
desekénl megjárta a frontot. 1944-ben az 
Alkotás utcai Honvéd Kórházban szolgált, ahol 
üldözötteket - köztük zsidókat is - mentett. 

1944. október 28-án a nyilasok hurcolták 
el és a Budakeszi erdőben kínozták halálra. Az 
utókor róla utcái nevezel! el. (A MOM mellett a 
Xll kerületben) Nevéhez még Rákosi sem meri 
hozzányúlni. Emlékét őrizzék e sorok. 

főesperes emlékére 
KI IDÉZI? HŐS VOLT S IGAZ! 

Sznrvas szülte s Endrődön, Gyomán volt káplán. 
Ki idézi? Bár hős volr szegény. 
Létét csak egy parányka utca jelzi 
A Némecvölgy szinte-peremén. 
Az, hogy űzött életeket mentett, 
kínhalált halt értük, tűnt dolog, 
miről csak a budakeszi erd6 
viharcépte lombja, ha susog. 

Fromot járr, mint pap-alezredes, 
szenrmisézett, prédikált, gyóntatott, 
Signum-ot nyert, csar:ában a hátán 
megsebesülteket hordozon, 
nem nézve, hogy magyar-e, vagy német, 
olasz, román, vagy MUSZ-os zsidó ... 
S irthon üldözötteket bújtatort, 
bajtársa leu bárhonnan-való, 
aki látrn, kár harcolni éne, 
ami mindenképpen elveszett... 
Túl kell élni, és a szakadékból 
jöv6be menteni kit lehet! 

Mikor "lebukott" a fülébe súgta 
egy jobb-lacor fegyveres janicsár: 
"Lépjen le, majd nem nézek oda, 
míg a többi gyáva sorbaáll!" 
De 6 nem ment, védte volna őker, 
ezért a végs6 golyóé maradt 
Ott lepte be az erdei lomb, 
majd a hó, Budakeszi alatt... 

Szarvas szülte, s Endr6dön, Gyomán volt káplán. 
Túléli ő az elfeledést, 
az igaz Ember bátor he lytállása 
évről-évre sarjadó magvetés. 
Ülhet olykor farsangot a sátán, 
nem marad el a Feltámack"ls, 
hiszen keresztút, Golgota az ára„. 
Kálló Ferenc-i példaadás! 

A verseket, és a megemlékezéseket 
TÍMÁR MÁT~ írta 
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon 
1 1 1 . rész 

Tekintettel arra, hogy a község lakosságá
nak nagy többsége földmCíveléssel foglalko
zon, ezért az iskolákban hatósági engedéllyel 
heti két órában gazdaságtant tanítollak, ami 
tavasszal gyakorlati munkából , té len pedig 
elméleti oktatásból ál lot t. Ebből a célból a 
község elöljárósága 1200 négyszögöles 
kísérleti gyakorló területet biztosított a lab
darugó pályától nyugatra. Az akkori megfo
galmaz;ís szerint a mezőgazdasági szak
irányú polgári iskolánk n munkára nevelést 
tartja legfontosabb fe ladat;ínak, mert egy
magában az elméleti tudás nem e lég, a 
gyakorlati oktatás éppen olyan fontos, mint 
az elméleti. A gazdasági életben egyik sem 
boldogulhat a másik nélküll Ez különösen 
érvényes voll abban az időben , amikor az 
ország nyomasztóan súlyos gazdasági 
helyzetén csak is az el méleti és gyakorlati 
tudással fel vértczcu ember volt képes úrrá 
lenni. 

Az elméleti és gyakorlati óníkat Dr. 
Csókási Béla gazdász tanár tanílolla. Az I. II. 
UI. osztályban Moczár Török 
Mezőgazdasági ismeretek tankönyvből , míg 
a IV osztályban Szluhácz félc mezőgaz

daság-tani és ipari ismereteket tanulhattak a 
di<ikok. A gazdaságtan mel lett külön tan
tárgyként szerepelt a kézi munka (szlöjcl), 
aminek feladata a manuál is kézség 
fejlesztése volt. A lányok luíztartási 
ismereteket is tanultak. 

Gyomán 1920-ban szerveződöll külön a 
leány és fiú állami polgári iskola. A kezdeti 
nehézségek után (a szCíkös körülmények 
miail a mostani TüdőgondoLÓ helyén) 
á tköllöztek a volt Árvah<íz épüle tébe. Az 
állami iskolákban is tanítollak gazdaságtant 
és a tanulók részt vc tti.:k a gyakorlatokon is. 

Az elemi népiskola osztoll és osztat lan 
iskoláiban a VI. oszrályban is folyt természeti 
és gazdasági ismeretek, valamint háztartási 
ismeretek oktatása különböző óraszámokban. 

Fekete János a pécsi Tanítóképző Intézet 

A KALOT megalakulása és szétverése 

tanára "Népiskolai módszertan" cím(í egyházi intézmény volt - a szervezetet 
munkájában így ír a gazdasági i smeretekről: megszünterték. Az építést jó pár év múlva 

"A tanuló szeresse meg a hazai rögöt, fejezték be, a helyi e löljáróság á~adta 

becsülje meg a tisztességes, becsüle tes általános iskolfürnk. 
munkát, és kedvelje meg a gazdálkodást; A meglévő és már j ól működő, j ól felsze
erősítse meg a vallásos érzüle tet, szilárdítsa relt, nemes célokat szolgáló, erős erkölcsi 
meg lelkében mindazokat a tulajdonságokat, alapokon nyugvó országos intézményeket 
amelyek az erkölcsös jellem kialakulásához mind megszüntellék1 Sokakban késóob trak
szükségesek. " toros tanfolyamokat, szakmunkásképzőket 

Valóban, úgy a felekezeti, mint az állami létesítettek, mindezeket természetesen már a 
iskolákban a gyakorlati éle tre nevelés terén a n agyüzemi gazdálkodás profiljának 
tanuló jellemének kialakítására is nagy súlyt megfelelően alakították ál. 
helyeztek. A jellem egyik kritériuma a be- A gyomai Gazdasági Iskola épületében 
csületesség. Ide tnrtoznak azok, akik szövő üzemet lé tesíteuek, majd lakások 
munkáju~at , a rájuk mén feladatokat hűen céljára alakítouák át. 
te ljesíte llék. Ezekből az iskolákból a két Befejeződöll tehát egy korszak, amely 
villígháború között sok jeles fiata l került ki. Tessedik Sámuel nevével fémjelzett, s amely 

A harmincas évek közepén a katolikus az életre nevelés és erkölcsi tisztaság 
egyház keretén belül egy új ifjúsági mozga- jegyében bontakozott ki, s amely a KALOT 
lom bontogalla szárnyát. Létrcjöll a szétverésével ért véget. 
Katolikus Legények Országos Testülete a 
KALOT, mely a népfőiskolák meg- HUNYA ALAJOS 
szervezését tűzte kj céljául. A mozgalom 
országos elnöke Kerkai páter, főti tkára pedig 
az endrődi születésíí Ugrin József volt. 
Céljuk volt továbbá a vidéki, falus i e lemi, 
vagy polgári iskolát végzeu fiata lok szakmai 
ismereteinek további bővítése a mezőgaz
das<íg különböző ágaiban (gyümölcs, zöld
ség, sző lő termesztése, feldolgozása, a 
mezőgaz.dasági gépek megismerése, 
vezetése, szerelése). Elsősorban a 
Dunántúlon jöttek lé tre ilyen bentlakásos 
iskolák (Érd, Püspöknádasd stb.). 

Békés megyében, 1943-ban Endrődön a 
liget melletl lévéí kertészet egy részé! kapta 
meg a KALOT szervezet a községi 
elöljáróságtól. A Holl-Körös partjain meg is 
kezdték a népfőiskola építésé t. A tervek 
szerint öntözéses zöldségtermesztés leu 
volna az iskola jel lege. Az építéshez hozzá is 
fogtak, a falakat felhúzták, de a háború 
közeledtével abba maradt és nem folytatódott 
tOV<füb. Ugyanis a háború után - mivel hogy 

„ÉPFE" - vállalkozó 
köziil eti-, vállalkozói-, magánrenclelőkuek 

te ljes köríí épí11.őipari, szakipari és festő munkákat, 
azok tervezését, szervezését, 

le bo n yolítását anyagbeszerzéssel vállalja. 
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK 
BARKAFA részlegünk igényes rendel6inek egyedi, művészi 

k ivitelű faszobrász, fafaragó munkákal készíL 
Minralerem, i.-oda: Gyomaendr6d. Blaha L. u. 12/ 1. 

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

KÉl\) EN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST! 
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Újra jelentkezünk rendszeres 
rovatunkkal és április l-től 
28-ig terjedö időszak bűn· 
cselekményeiről tájékoz· 
tatjuk a kedves Olvasót 
Mint általában, ez úttal is, a 

vagyon elleni bűnesetek fordultok elő legnagyobb szóm· 
bon, bór volt közlekedési baleset is, söt egy-két érdekesebb, 
településünkre eddig nem jellemző bűncselekmény is elő· 
fordult. 

Szerszámos bódét törtek fel a Pocos-kertben, ahonnan 
motoros szivattyút, s szerszámokat loptok el kb. 50.000 
forint értékben. A Bogárzó-zugban a Peresi-holtág mellett 
víkendhózbetörés során gózpolockot, szieszta gózkólyhót, 
és edényeket tulajdonított el az ismeretlen tettes mintegy 
100.000 forint értékben. Endrödön egy épülő, majdnem 
kész házból mór felszerelt 3 gázkonvektort és egy 
gózmelegítőt tulajdonítottak el, a kór hozzávetőlegesen 
140.000 forint. Egy magánház udvarán álló Trabantból 20 
1. benzint "szívtok le" 10-ére virradóra. Ugyancsak 10-én 
észlelték egy hétvégi ház feltörését hengerzár törés mód
szerével a Sóczó-zugban, ill ugyancsak leszerelték a bojlert, 
mosdókagylót, sütőt, csaptelepeket, villanykapcsolókat 
200.000 forintnyi kórt okozva. 12-én egy Harcsás-zugi VÍ· 

kendházból a bejárati ajtót lopták el. (Úgy tűnik, valaki 
épülö házához így gyűjti össze a fűtés, fürdőszoba és kony· 
hai szerelvényeket? a szerk.) 14-én 6 órakor észlelték, 
hogy az Endrödi Rózsa presszóba ismét betörtek, ezúttal 
tetöbontás módszerével, s innen áru, italt, és a helyszínen 
fehört játékautamota pénztortolmót vitték el. Az ügy kap· 
csán látóterükbe kerüli egy endrődi testvérpár, akiket a 
meglévö bizonyítékok alapján őrizetbe vettek, ám előzetes 
letortózlatósukro nem került sor, de ellenük az eljárás 
folyik. 20-ón egy Hontoskert úti üresen álló házba törtek 
be, itt gázpalackot, Fekete-fehér lV-t, rádiósmagnót, szer· 
számokat "zsákmányoltak". Ugyanezen a reggelen, a 
gyomai településrészen elvittek egy Lada-kombi gépkocsit, 
ami egy ház előtt lezórallanúl, a benne hagyott kukcsol 
parkolt. A jármű a helyszíntől alig néhányszáz méterre 
megkerült, ám hiányzott belőle a tulajdonos táskája 30.000 
forint készpénzzel. A Peresi-holtóg mellett is újabb víkend
hózleltörés volt, innen hűtőszekrényt, grillsütőt, és ülőgar
nitúrát tulajdonított el ismeretlen telles. 

Ezek voltak a már megszokott, sajnos mindennapinak 
mondható vagyonelleni bűncselekmények, és most lássunk 
néhány érdekesebb, kevésbé szokásos bűnesetet: 

Április l-én délután az Üvegház Bisztróban helyi lakos 
kalapáccsal összetöri kél jálékoulomolál. Tetlél azzal 
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Bűnügyi krónika 
indokolta, hogy apja játékszenvedélye odáig fajult, hogy az 
egész család összes jövedelmét ezek a gépek nyelik el. Az 
elkovető ellen garázdaság és rongálás miatta eljárás indult. 
Április elején, vagy inkább március végén kezdődöll egy 
telefonfülke feltörési sorozat, ami eddig településünkön 
szintén nem megszokott bűncselekmény. föbb mint 10 
fülkét törtek így fel, főleg Gyomán. Nem túl sok az így nyert 
pénz, néhány ezernyi forint egy-egy fülkéből, az okozott 
kór ennél lényegesen súlyosabb. Szintén nem mondható 
mindennaposnak a 4-én Endrődön lezajlott ominózus a 
Barátság-Hódmezővásárhely SE mérkőzés. Itt a nézők 
sorozatosan nem értettek egyet a játékvezetői ítéletekkel. A 
kiállítások és sérülések mioll lecsökkent számú Barátság 
játékosok miatt a mérkőzést le kellett fújni. Az elégedetlen
séget kiváltó körülmények miatt a szurkolók egy része 
lenyegetőleg lépett lel a játékvezetővel szemben. Ezért 
került sor a rendőrségi beavatkozásra. Szerencsére a 
személyi szabadság korlátozására nem került sor, és más, 
kényszerű eszköz bevetésére sem. 6-ón hajnalban elfogtak 
egy körözött személyt, akinek testvére mór január óta 
előzetes letartóztatásban von. 

Sikeresen végrehajtottuk az elfogási akciót s így ö is 
előzetes lelortóztolósbo került. Őt gyanúsítják többek 
között a telefonlülkék sorozatos f eltör~sével is. Az ügy vizs· 
góloti szakaszában nem állítható, hogy ő volt az elkövető, 
mindenesetre azóta újabb f ülkefeltörés nem volt, a hózku· 
fotós során viszont több olyan eszközt találtak, ami alkol· 
mos lehet az említett bűncselekmények végrehajtására. 
Ezeket most szakértök vizsgálják. 

Hivatásos vadász f eltartóztotott, illetve elfogott két 
békéscsabai orvvadászt, akik a Don·zugnál egy foluber 
puskóvol lócónt lőttek. Ellenük egyenlőre csak lopós vétsége 
miatt indult eljárás, ám az elkobzott puskát legyverszakértő 
vizsgálja, s amennyiben lőfegyvernek minősíti, oz esetben a 

nolbon Nagylaposon egy személykocsi kerékpárost akart 
előzni, ám az ittas volt és váratlanul elékanyarodott. A gép
kocsi vezetője az ütközést csak úgy tudta elkerülni, hogy 
gépjárművét a csatornába kormányozta. Sajnos mind ő, 
mind ·utasa megsérült. Eljárást indítottak az ittas kerékpáros 
ellen. Ugyancsak ittas segédmotoros behojtolf a gyomai 
laluoljoi holtágba, bár eredetileg a kishídon szeretett volna 
átmenni, de a holtkörösben "landolt". Fejsérülést szenvedett, 
mentő szállította el. 11 -én a dévavá nyai úton egy budapesti 
lakos által vezetelf személygépkocsi óllért az út menetirány 
szerinti bal oldalára, és összeütközött a vele szemben szabó· 
lyoson közlekedő helyi lakos állal vezetett személygépkoc· 
sivol. Sajnos a sérülést itt is a vétlen kocsi vezetője és utasa 
szenvedte el, szerencsére csak 8 napon belül gyógyuló!. 

(Úgy látom, túl sok idejük most sem volt unatkozni a 
rend őreinek, de úgy értékelem, mintha a vagyon elleni 
bünté nyekből kevesebb törté nt volna a megszokott 
átlagnál. Jól látom? És a két előző hónapban, amikor 
lapunkban nem jelent ineg bűnügyi krónika történt-e 
valamilyen kiemelkedő bűncselekmény?) A két kérdésre a 
válasz összefügg! Nem történt semmi "kiemelkedő", csak 
apróbb, megszokott bűnesetek, de azok tömegesen. 

Ennek következtében sok bűnözőt számoltattunk el az 
utóbbi időben, jó néhány előzetes letortóztotottunk von Elég 
nagy számban folytattunk büntető eljárást. Ennek ered· 
ményeként "horogra" akadt három - egymástól függetlenül 
tevékenykedő · víkendházbetörő csapot, akiknek szám
lájukra mintegy 200 bűncselekmény írható a nyomozás 
jelen szakaszában. Valószínűleg ezek "forgalomból való 
kivonósuknok" köszönhető a bűnesetek csökkenése. 

Gratulálunk! További sikereket kívánunk. 

MARSINÉ GIR ICZ ERZSÉBET 

vád lőfegyverrel való vissza- r.=======================i! 
éléssel is bővül, mivel MINDENT EGY HELYEN 
fegyvertartási engedéllyel PIKTOR BOLTBAN! 
nem rendelkeztek. Szintén endr&:l, Fő út 204. 
nem mondható mindenna· · n: 66-386-611 .) 
posnok az az eset, ami a 
nogyloposi volt Lenin Tsz 
üzemegységében történt. Itt 
két anyajuhot vágtak le, a 
helyszínen, fejét, bőrét, 
belső része it ott hagyták, 
"csak" a többit vitték el. 

Három közlekedési 
baleset is történt. 4-én haj· 

Kaphatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

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

- és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ. 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 
Corvo Bianco Schuh Bt. 

Csikós János 

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

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

1 8-41-es méretig 

Cipőipari Bt. 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14. 

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

Női, Leányka-, és Fiú 
cipőgyártás 
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EGY KÜLÖNLEGESEN SZÉP NAP AZ ISKOLA ÉLETÉBEN 
Egész éves nevelőmunkánk J"o lyamatéföan 

kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a tanó rán 
kívüli rende"zvényeknek, különösen az isko lai 
Unm:pcknck. Az iskolai ünnepek teremtenek 
lehetőséget arra. hogy mindazok, akik kötődnek 

az intézményhez. a lakóhelyhez, közös prog
ramokon vegyenek részt. egyiiu tö ltsenek né hány 
órát. 

Az egyutt töltött órák élménye gazdagítja ta

nulóink értésvilágát, erősíti azonosságtudatukat. 
s a személyesen megismert neves egyéniségek 
példaként ál lhatnak előttük. 

Május 15-e klilönlegescn szép nap volt ta
nulóink iskolni é letében. 

A Rózsahegyi-napok kere tében megre ndezett 
iskolanap gazdag programot kínált: Rózsahegyi 
Kálmánról. :iz iskola névadójáról szóló 
vetélkedőn és akad<ílyversenyen. rendhagyó 
tanítási órákon. táncházon. tanár- diák meccseken 
és esti tábortűz mellett közös éneklésen vehettek 
ré~zt tanulók, szülők és meghívott vendégek. 

A nap különleges élménye volt. hogy a rend
hagyó tanítási órákon tanulóink olyan személyi
ségeket hnl lgathauak. akik Endrődrő l indul rnk, s 
hivat<1suknak é lve országos hírnévre te ltek szert. 

Gergely Ágnes írónő közvetlen, kedves 
egyéniségével. emberközeliségével nyitotta meg 
a gyermeki szíveket. szeretCllel fogadva kíváncsi 
kérdéseiket. A ta nulók Endrődön tö ltött gyer
mekkoráról, költővé válásáról, példaképeiről, 

hétköznapjairól kérdezték. A válaszok.közben az 
írónő. szinte észrevétleniil vezette be ifjú hall
gatóit Juhás7 Gyula egyik kiilönleges, képszerű 
költeményének rejtelmes szépségeibe. Az idő 

észrevétlenli l elröppent, s rosszul csen hallani az 
óra végét jelző csengőszót. 

Dr. Rácz lléla lézerkutató, a rcálérdck l ődés íí 

ha llgatóságnak a lézerkut<1l<ÍS legújabb ered
ményeibe adott betekintési. érdekes képekkel 
illuszirálva mondanivalóját. /\z :'iltal:ínos iskoltís 
korosztály nyel vén · mcgfogalmazou 
érdekességeket: nagy Lávolságok mérését. a lézer 
hárfa bcmutaLásá1. a test hőmérsékletének 

feltérképezését szájtátva hallgatták a résztvevők. 
Érdeklődő kérdéseik megválaszolására az előadá-

sok közötti sziinctek is rövidnek bizonyuliak. 
Papp Sándor LörLénész a középkori Török 

Birodalom kialakulásáról beszélL. Az á ltalános 
iskolai tananyagon jóva l Ltílmuiató ismeretekci a 
gyermekek számMa ért hető. lebi l incselő módon 
adLa dő. Színes diákkal. eredeti kéziratü szöve
gek fénymásola iával il lusZLrált előadásál a 
gyerekek felszabadult. spom:ín figyelme kísérte. 

Hornok Lajos m! helytörténeti előadása múl
tunk értékeit emehe ki tanítványaink előn . A 
bemlllaton dokumentumok (régi pecsét, 
oklevelek. céhmesterek bizonyítványai) 
é rdekessé. színessé lelték a szóbeli tényeke t. a 
közbeiktaloU játékok pedig meg is tanítonák a 
ha l louakal. 

Giricz László utazó az 1848-49-cs for
radalom és szabads:ígharc e mlékhclyeire vezette 
el a· hallgatóságoi, diaképek bemutatásával 
illusztrált előadásában. Az eredeti képek 
lenyűgöző lá1ványa a tanulók érzelmeit és fantá
ziáját indította meg. 

A rendhagyó tanítási órák előadóinak tudása, 
emberi nagyságn cgysz.crűséggc:l és gyermek 
közeliséggel p:írosulv<i többszörösére emehe a 
nap pedagógiai ér1ékét. 

Elő.1dásu k <ll Róz.sahegyi-emlékpiakcllcl 
köszöntiik meg. ;unclyei a díjkiosztó linncpségen 
az iskolanapok díszvendége: Abóczky Róbertné 
Rózsahegyi Marika, isko lílnk névadójának unoká
ja adou át. 

Hagyományaink szerint emlékplaketlet kapou 
az iinnepi alkalomra kiírt irodalmi és 
képzőművészeii pályázat nyertese is. Az 
Ouhonom Gyomaendrőd e. irodalmi pályázat 
nyertese Mraucsik Szilvia, 8. b. osztályos tanuló 
lett. A Lakóhclyiink szépségei e. rajzpályázatot 
Kovásznai Nóra. 7. a. osztályos tanuló nyerte, aki 
legszebb raj7.ait az iskola ablakából kinézve a 
templomról készítt:llt: . A rajzpúlyázat további 
díjazonjai közön ~1crcpclti.:k a 2. sz. Álta l;lnos 
pályázó tanulói i~ . /\ p;í lydL:itra készíll:lt rajzok :17 
iskola folyosóit díszilenék 

Emlékplakcnct vehetcll <Íl az línncpségen 
Szurovecz Istvánné. a Szülői Munkaközösség 
elnöke is nz i-skol;íL patronáló tevékenységéért. 

Vendégeink megtisztdő 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD rész.véte lé t, a Sziílő i 

Munkaközösség segítségét. 
az endrőd i v;füalkozók és 
szülők anyagi támogatásá t, 
az Endrőd iek Baráti 

.. Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-89 1 

66/386-25 1 

Köszönet mindazoknak. akik 
önzetlen adományaikkal és 
munkájukkal támogatták az 
Endrődiek Baráti Körének és az 
Iskolai ünnepségeknek reti
dezvényeit: 

ÁFÉSZ 
Barna Zsolt 
Borókai Barnáné 
Farkasinszki Zsuzsa 
Fülöp Imréné 
Fülöp Zoltán 
Domokosné Paróczai Jusztina 
Dinya László 
Dinya Zoltán 
Gella1 László 
GyebnárJános 
Hornok József 
KERT-KIVI Kft. 
Kiszely Lászlóné 
KNER NYOMDA 
Kulik Imréné 
Lakiné Szmola Katalin 
Márton Gáborné 
Marsiné Giricz Erzsébet 
Mészáros Vendel 
Nagyné Sajti Margit 
Németh Dezső 
Paróczai József 
Ronyecz Pálné 
Rózsahegyi K. Ált. isk. 

pedagógusai. és a 
Könyvtár dolgozói 

Tímár Andrásné 
Tankó Andrásné 
Szonda István 
Szmola József 
Villányi Attiláné 

A képkiállításhoz köl-
csönzésükkel hozzá1árultak: 
Gyomaendrődön élő Uhrin csalá
dok, Va rjú Józsefné és a 
Békéscsabai Munkácsi Múzeum. 

A TURUL CIPŐBOLT 
Köi:ének együnműködéséi t!s r.==============::::::; 

új helyen: Gyomaendrőd, 
Fő u. 204. 

(a Gyógyszertár mellett) 
Megújult vá lasztékkal , bevezető árakon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

rendező kollégáim munkáját A hazáért élni. szenvedni s JÓI tenni, 
ezúton is megköszönöm. Ügye mellett önként s bátran bajra menni. 
Mindannyiuk további Kárt. veszélyt, rabságot érte fel sem venni, 
munkájához sok sikert és jó S minden áldozatra minden nap kész lenni. .. 
cgészségcl kívánok! 
/\jövő évi viszontlátásra! Batsányi János 

LADÁNYI GÁBORNÉ t.====== ======:::::!. 
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