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VAN - E MÁS ALTEAN ATÍVA? 
Manapság sokszor elhangzik a poli

tikában ez a kérdés. Horn Gyula a 
napokban az egyik lakossági Fórumon 
határozottan kijelentette, hogy a szociál
liberális kormány programjának nincs 
alternatívája. Ez a kijelentés Horn Gyula 
szájából 10 évvel ez előtt is elhangzott a 
diktatúra védelmében. Alig egy pár évre 
rá az az alternatíva összeomlott. és félre 
lett söpörve. 1994-ben, amikor új kön
tösbe öltözve új alternatívával lépett 
színre, "szakértőként" ostromolta a szo
cializmust és dicsőítette az újat, a kapi
talizmust, mondván ők ennek is sza
kértői. És a választók hittek, és újra 
csalódtak. A minisztériumok élére állí
tott szakértó1c egymásután buktak meg 
és bizonyultak tudatlanoknak a szak
mában. Újabb szakértők jött~k és ők is 
megbuktak, s azt lehet mondani, hogy ez 
a kormány bukdácsolva jutott el a ciklus 
végére. 

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon 
egy bukdácsoló oktatásp'olitikának 
valóban ne lenne alternatívája? Avagy a 
csődbe menő egészségügynek nincs 
alternatívája, vagy a kormányfő által 
sem létező közbiztonságnak . sem lehet 
alternatívája? A valamikor Európa 
éléskamrájának, a mezőgazdaságnak, 

kizsákmányolásának, idegen kézbe 
adásának sincs alternatívája? 
Mélységesen lenézi és tehetségtelennek 
tartja a magyar nemzetet az, aki azt meri 
állítani, hogy a mai kormány prog
ramján, legyen az gazdasági, vagy tár-
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sadalnú, ne lehetne javítani. folytatódik-e az állampárt-jogutód 
Természetesen nem a nyugdíjasok e lvtársainak az uralma, vagy 
ingyenes repültetésével és nem az ener- megteremtjük a polgári Magyarorszá
gia árak emelése határiáejének ki~olásá- got. Tehát a tehetetlen belenyugvás, 
val, hanem elsősorban a szabad rablás vagy a változásba vetett bizalom és hit a 
megszüntetésével, a korrupció vissza- tét! Mert a belenyugvással szemben áll a 
szorításával, a közbiztonság megte- jövő ígérete, a bizalom, a fiatal tetterő! 
remtésével, az infláció csökkentésével, Szeretném felhívni mindazok 
a bérek és nyugdíjak reálértékének figyelmét, akik élni fognak polgári köte
növelésével és folytathatnám a végte- lességükkel, hogy a magyar választási 
lenségig„. törvény eléggé 'bonyolult, tehát nem 

A feltételek megteremtésének moz- mindegy, hogy kikre szavazunk. Ha az a 
gatója a gazdaság állapota. Eddig az célunk, hogy a jelenlegi kormányt le
egyensúlyt úgy-ahogy a privatizációból váltsuk, akkor olya11 pártra kell adni 
befolyt összegek teremtették meg. De ez szavazatunkat, amelynek parlamentbe 
a forrás máris megsz(ínőben van. és nem való bejutása biztosnak látszik. Az 
lesz tovább mivel foltozgatni a lyukakat. esélytelenekre leadott szavazatok a kor
Már pedig a következő ciklusra mánypártot erősítik. 
előirányzott 4-5% növekedés csak a A Kereszténydemokrata Szövetség, 
helyben járásra lesz képes. Jól tudjuk, amely tagja a polgári szövetségnek, arra 
hogy '94-ben a gazdasági növekedés 3- kér minden választót, aki a jövőre és 
4 % között volt, amit egy éven belül a nem a múltra akar szavazni, hogy 
szakértő. kormány lenullázott, a mély- .körzetünkben a FIDESZ MAGYAR 
pontra süllyesztett, és csak '97-ben állt POLGÁRI PÁRT jelöltjére, 
meg ez a süllyedés. A jelen pillanatban DOMOKOS LÁSZLÓRA adja le 
ott tartunk, ahol '94-ben. szavazatát. A második fordulóban pedig 

Hideglelést kapott a kormány, arra az ellenzéki jelöltre, aki jobb ered
amikor a FIDESZ bejelentette a 7%-os ményt ért el. Ne a szívünkre, hanem az 
gazdasági növekedést. eszünkre hallgassunk. 

Nem vagyok közgazdász, de annyit Még egyszer arra kérem a "csömör-
tudok, hogy gazdasági növekedés a betegségben" szenvedőket, hogy men
fej lődés motoJja, nem pedig a kölcsön, jenek el szavazni a "kórokozók" 
hiszen ma is ·azt nyögjük, ami megszüntetésére a po lgári összefogás 
évtizedekkel ezelőtt megmentette a dik- jegyében. 
tatúrát az összeomlástól dollármil-
liókkal. 

Van tehát alternatíva, és ez a '98 
választások tétje! 

Fel kell mérni a választópol
gároknak: először is, hogy miért kell 
elmenni szavaZlli. Most dől el, hogy 

VASZKÓ ANDRÁS 
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Legutóbbi számunkban olvashat
ták Domokos Lászlónak a Fidesz
Magyar Polgári Párt képviselő

jelöltjének - akit támogat az MDF és 
a Kereszténydemokrata Szövetség -
gondolatait az ország, a térség 
jövőjéről, a polgári Magyarország 
felépítésének és működésének 

lehetőségeiről, amihez persze a pol
gári erők összefogása mellett szük
séges, hogy a májusi választásokon 
a polgárság is azt gondolja: van 
más választás. 

- A választási kampányban sok
felől éri vád a Fideszt a populista 
választási programért. Ön szerint 
tartható a program kormányra 
kerülés esetén is? 

- Természetesen. S ezt nem a 
pártfegyelem mondatja velem. A 
Fidesz az elmúlt nyolc évben nem
csak a parlamentben dolgozott, és 
próbálta ellensúlyozni a mindenkori 
kormányokat, hanem rengeteg 
munkával és energiával alakította ki 
programját: Magyarország pol-
gárosodását, a szé leskörű 

demokrácia megteremtését szem 
előtt tartva. Amellett, hogy rengeteg 
szakértő dolgozott a programon, 
nem szakadtunk el a valóságtól, a 
Fidesz csoportok, tagságunk az 
emberek között él és mozog, ismert 
előttünk az ország állapota, a pol
gárok hangulata. Nem a populizmus 
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SZAVAZZUNK A 
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hajt bennünket, hanem az a felis
merés, hogy bizalommal kell fordul
ni egy kormánynak állampolgárai 
felé. Felnőttként kell kezelni az 
embereket, és nem lehet, nem 
szabad a makrogazdasági, 
nemzetközi mutatók, megítélés 
oltárán feláldozni a többség megél
hetését. . Ez nem népszerűség

hajhászás, hanem világosan 
kitűzött irányvonal , ami persze nem 
a "ló túlsó oldalán landol", mert 
nem elszigetelt országként, hanem 
az euro-atlanti integráció szerves 
tagjaként számol hazánkkal, s nem 
csak a Dunántúllal, hanem a keleti 
országrészekkel is. A Fidesz pro
gramja nem egyszerű, mert a kiin
duló helyzet is bonyolult, de a 
megalapozott közgazdasági 
számítások mögött ott van az 
ember, az állampolgár is a program
ban. Hogy a választások után 
milyen helyzetbe kerülünk, még 
nem tudjuk, de biztos, hogy a kor
mányprogram alkotásánál 
elsődleges célunk lesz a nyolc év 
alatt kiérlelt, a bizalomra építő 

választási program. 

- Említette az ország kelet-nyu
gati megosztottságát, s erről 

jutott eszembe, településünkön a 
Gyoma-Endrőd konfliktus. Erről mi 
a véleménye? 

- Az, hogy miként a családi kon
fliktust is a családon belül - lehető

leg szép szóval és békésen - lehet 
és kell rendezni, ez a konfliktus is a 
településen belül kell, hogy 
megoldódjon. Kifelé az e l őny 

reményében egységes arculatot kell 
mutatni, mert biztos vagyok benne, 
hogy a nagyobb település, a város, 
nagyobb lehetőség a benne é lőknek 

és vonzóbb a kívülről érkezőknek. 

Meg kell találni azokat a hangsú
lyozandó területeket, amelyekkel ki 
lehet lépni a nyi lvánosság elé. Ilyen 

például: Endrődön a cipőipar. De 
lehet a hátrányból is előnyt ková
csol ni, az elöregedőben lévő 

lakosság szükségszerű szociális 
gondoskodására szervezett hálózat · 
munkahelyteremtővé válhat, 
vonzhat érdeklődőket, a városon 
kívüli ellátásra szorulókat. 
Gyomának ott van a működőképes, 
ismert termálfürdője, az Európa-hírű 
nyomdája, az odakapcsolódó 
munkakultúrával. Mindkét részen 
lehetőség látszik a turizmusban, s 
az sem lehet mellékes, hogy a 
vasútvonal mentén fekszik a város. 

Az elmúlt beszélgetés alkalmával 
beszéltem részletesen a perspektí
va szélesítésérő l . Képvise lőként is 
ezt tűztem ki célu l, hogy megmutas
sam a választókörzet települései , 
településrészei előtt a l e hetőséget. 

El kell fogadni azt is, hogy egymásra 
irigykedve, egymás ellen dolgozva 
nehezebben lehet haladni, mint 
együttműködve. Ez igaz városi 
regionális, megyei, országos és 
európai szinten is. Persze tudom, 
hogy a valódi összefogáshoz -
képletesen szólva - szükséges, hogy 
nekem is biztos legyen a megél
hetésem, ne kelljen irigynek lennem 
a szomszédomra. 

Erről szól a Fidesz programja, és 
én is ezért kívánok dolgozni, hogy 
aki stabil megélhetést és biztos 
jövőt tűzte ki céljául, annak ne kell
jen kiskapukat keresgélve, a 
törvénytől rettegve, jövedelmét 
eltitkolva élnie. Biztos vagyok 
benne, szívesebben f izetnek az 
emberek 500 ezer forint adót, mint 
100 ezret, ha azt nem 300 ezer 
forintból, hanem mondjuk 2 mi l
lióból kell fizetnie. Aki a Fideszt, a 
Fidesz jelöltjét választja, az erre a 
jövőre szavaz május 10-én. 

Köszönöm a beszélgetést. 
Császárné Gyuricza Éva 
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 
BARÁTI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL 

AZ ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE 
SZOLFÉZS-VERSENY 
MEZŐKOVÁCSHÁZÁN 

A KÖZÖSSEGI HAZ MAJUSI PROGRAMJA 

Áprilisi számunk 3. oldalán már részletesen 
közöltük programunkat. Ezúttal ismét megismételjük 
meghívásunkat. Ne felejtsék: Május 16. Találkozás 
az endrődi ligeti (Rózsahegyi) iskola éttermében, fél 
11 -kor. 

Április 22-én Mezőkovács
házán, a zeneiskolák szá
mára megyei szolfézs
versenyt rendeztek. A Városi 
Zene- Mi/vészeli Iskolából 
három tanuló vet/ részt: 

1-én 10-18 óráig: 
2-án l 8 órától: 
4-én 17 órától: 

Majális Öregszölöben 
Magányosok Klubja vacsorája 
Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség gyűlése 

8-án 16 órától: Orvos · beteg találkozó o 
Mozgáskorlátozottak 

Fontos tudnivaló. Legkésőbb május 4-igjelezzék 
szándékukat a birkapörkölt ebédre. Címek és tele
fonszámok az április szám 3. oldalán találhatók! 

Minden itt élő és szülőföldjéről elszármazott 
barátunkat szeretettel várjuk! 

Orovecz Mária. Gera 
Nikoletta, Gyányi Réka. 
Csoportjában Gyányi Réka 
első helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Holubné 
Hunya Anikó. 

l 0-én 6 órától: 
l 3·án 17 órától: 
l 6·án 17 órától: 

Egyesülete szervezésében 
Választás 
Cukorbetegek Klubja 
"Rózsahegyi Napok" gálaműsora, 
endrődiek találkozója 

Császárné Gyuricza Éva 26-án 14-18 óráig: Műanyag és háztartási cikkek vására 

Ápri lis 4 . dolgozta volna a 90 percet!) A Szövetség is 
Persze, szá- bőkezű volt: a három kiállítonnak 20 hetet adott 
moltunk fiaskó- büntetésül. (Egyetlen vendégjátékos sem sérült 
vai. Nem is lehet. meg!) 
hogy egy újonc 1V.12. 
vezesse az 
öregeket. (Se a 
hadseregben, se 
a fociban!) Hogy 
is jönne ahhoz 
Gyomaendrőd, 

hogy Hód
mezővásárhelyt 

megleckéztesse? 
Nem is engedte a "tejfölös szájú kisbíró". 
Elvakult zsarnok módjára vezetett. Három 
kulcsemberünket küldte le a pályáról. 
(Rém látási voltak a jelentéktelen szabálytalan
ságokról?) Valószínü azt gondolta, hogy 8 ellen 
könnyebb a győzelem! Aztán két újabb játéko
sunkat tették harcképtelenné a maguk mögött 
határtalan támogatást erzo vendégek. 
"Kakaska" észre sem vette. hogy 13 :6 a két 
együttes közt a létszámarány! Kiváló társat 
kapott a gyulai érdekeltségü ellenörben. 
Végeredményben Gyulának sem rossz. ha a 
legveszélyesebb ellenfelé t megrokkan~ják. 

Minden szerelésünkért sárga lapot osztott, de 
azt "nem vette észre", hogy két súlyos sérliltlink 
mentőautóra kényszerült, sőt azt sem. hogy a 
hazai csapat már csak hat emberrel küzd tizen
három ellen. Igaz: Fejétő l. .. 

2:0-ás vereséggel ért véget a 70 perces 
csata. (A pénzt azért úgy kérte, mintha végig 

A Kerekegyházára induló. alaposan átcso
portosított Barátság idegenben. tartalékosan is 
fényesen bizonyíton 1: l-es eredménnyel. Pedig 
Szendrei edző sem lehetett ott, öt kiborította a 
Törpike! Mégsem sikerült bennünket megfoj
tani , de csalódottá tenni a vezetőkkel szemben, 
azt igen! (Volt már éppen elég hitvány közöt
tük.) 

IV.18. 
Most Kunszentmárton ellen indultunk a 

hazai pályán. Igaz 5 kiválóságunk: Halász, 
Czifrák, Lipták, Pisont, Varga hiányzott ... Csak 
azért is, mindent bele! 

A Barátság csapata: Such, Bócsik. 
Karácsony, Sárosi. Molnár, Nagy Márk. Kanál , 
Brakszatórisz, Tóth M., Janis, Illyés. (Csere: 
Hanyecz. Hegedűs, Mester. Farkas R.) 

Az öt játékos hiányát nem tudta kiheverni a 
Barátság. Különösen a védelem lett átjáróház. A 
lelkes, jól játszó Kunszentmárton 
megérdemelten nyert 4:2 arányban. A mi gól
jainkat a második félidőben Molnár és Bócsik 
szerezték. 

Szóval. Farkas úr! Megölte a Barátságot! 
Száradjon a lelkén! 

Az IFl-k döntet lennel végeztek. 
A Kondoros e lleni mérkőzést a serdü lők 1 :0 

arányban megnyerték. 
MÁRTON GÁBOR 

Meghívó 
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség gyomaendrődi szervezete értesíti 

tagságát, és hív mindenkit, akit é rde ke l, hogy május 4-én, dé lutfo 17 órakor nyílt 
taggyűlést tart az Encl r6di Közösségi Ház földszinti termében, ahol Domokos 
László Fidesz MDF, MKDSZ képviselő jelölt isme rteti programj~lt. 

Vendége lesz Rab:.ír Ferenc közgazdász, volt pénzügyminiszter. Ké rjük a tags:.í
got és az érclekl6dőket, szíves megjele nésre . 

MKDSZ vezetősége 

M~r ~ 

J-{<:)!d <:)!J i~rr 

Azt tartják az endrődiek, hogy 
endrődi ember mindenütt a vi lágon 
megtalálható. Sőt, él egy o lyan legen
da is, hogy amikor az amerika i lírhajó
sok e lőször a Holdra léptek, ott már 
endrődi kubikosok dolgoztak. 

Ezt látszik alátámasztani Ciricz 
László endrődi származasu, 
szászhalombattai lakos fényképes 
tudósítása. A képen az egyik amerikai 
Apolló űrhajóst látjuk, aki épp a 
Városunk Gyomaendrőd turisztikai 
különszámát viszi a Ho ldra. Talán 
közvetlen turisztikai járat lesz 
Endrődre? 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felőli 
Anyanyelved billyogként 1clöll 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

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

• TímJr Máté 

Hunya Alajosné: Galla Erzsébet 

(Nagyléta 1933. -
Gyomaendrőd 1998.) 

Tisztviselő család gyermeke. 
Kicsi gyermekségétől a 
mozgás és az ének terén rend
kívüli tehetségről, veleszü
letett áldásos adottságról tett 
bizonyságot. Már elemi iskolás 
korában csodálták "tündéri 
hangját". A polgári elvégzése 
után énektanárának egyet
értésével az országos lúrű 
Tarhosra (Békéstarhos) az 
Országos Állami Ének és Zenei 
Szakirányú °Líceumba nyert 
felvételt. Képességei kifej
lesztésének, tökéletesítésének 

jobb intézményt messze földön nem találhatott volna. Kitűnő 
oklevél után megszerezte ugyanott az ének-szaktanári 
képesítést. A megye akkori ének szakfelügyelője, aki a tarhosi 
igazgatóval jó barátságban volt, (Dutkon László karnagy, nép
dalgyűjtő és zeneszerző) hívta Gyomára. (Olyan szerencsés 
voltam, hogy mint járási oktatási vezető fogadhattam a szol
gálatra jelentkező megnyerő modorú, kedves fiatal tanárnőt.) Az 
1. sz. Általános Iskolában, Gyomán kezdte meg a tanítást. Rövid 
idő alatt magára terelte a figyelmet. Pedig akkor olyan éneksza
kos vetélytársak voltak, mint Drumár László, és a mi Kovács 
Imrénk. 

A következő években már az akkor induló Gyomai 
Óvónőképzőben tanít Drumár László és Farkasinszki Imre 
prímás társaságában, akik az elismerés legmagasabb fokán nyi
latkoztak a fiatal tanárnő szakmai munkájáról. 

Kodály Zoltán csodálatos népdal és népzene tanítási mód
szerének hivatott apostola lett. Növendékei rajongásig szerették. 
Megnyerő közvetlensége, lendületes fiatalsága, lelkesedése 
nagy segítséget adott a kezdő kis óvó néniknek hivatásuk 
megszeretéséhez. 

Az éneklés szeretetét, az énekkar szervezésének minden 
csínját-bínját Tarhosról hozta, ahol az országos hírű Gu lyás 
György volt mestere, és ahol zenetanárok, zeneszerzők indultak 
az elismerés, és a hírnév felé. 

1954-ben kötött házasságot Hw1ya Alajos tanár úrral. Egy 
lányuk született, Anikó, aki édesanyja nyomdokaiba lépett. 

Amikor az óvónőképzőt más városba helyezték át, Erzsik1 
tanárnő a 2. sz. Ált. Iskolában folytatta nevelői mW1kájál 
Hozzálátott megszervezni a "fiók zeneiskolát", mely i 

Békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola kebelében működött 
Kiváló mw1katársakat gyűjtött maga köré, mint megbízott igaz 
gató, köztük Pusztainét, aki a zongoratanításban igazán méltl 
munkatársa lett. (Mindhárom gyermekünk náluk tanult, s ezút 
tal is csak hálás köszönetemet fejezhetem ki a sok szépért é: 
hasznos jóért, amit Tőle kaptak, s aminek egy életre haszná 
veszik.) 

Nyugdíjazásáig ebben az iskolában dolgozott 
Párhuzamosan a gimnáziumban tanított éneket, és vezette a2 
énekkart. 

A Gyulán rendezett Bartók Béla ének versenyeken énekkara 
kiemelkedő eredménnyel szerepelt. 

Népünk nagy ünnepei három évtizeden át nem múlhattak el 
a vezényletével ének lő diákok sikeres szereplése nélkül. 

Nagyon szerette a gyermekeket, Kodály bölcs, igaz szavait: 
"A zene mindenkié", váltotta valóra egész élete folyamán. Sok
sok dicséretet, elismerés, oklevél mellett 1963-ban és 1988-ban is 
magas kitüntetésben részesült. 1996-ban a településfejlesztés
ben végzett kiváló mw1kájáért, és közéleti tevékenységéért 
GYOMAENDRŐDÉRT EMLÉKPLAKETI-tet kapott az Önkor
mányzattól. 

Hitte és vallotta, hogy az ének és a zene segítségével hatni 
lehet a jellem alakítására. 1996-ban volt tanítványaiból kama
rakórust szervezett. A templom szentélye lett az egyházi jellegű 
múvek pódiuma. 

1987-ben a zeneiskola önálló lett. Levá lt a csabai 
anyaiskolától. Ma már az ének, a hangszeres muzsikán túl a 
néptánc oktatásnak is helye van az iskolában. 

1990-ben ment nyugdíjba. 
Sikeres, boldog é letének azonban nagy keserűsége lett 9 éves 

unokájának gyógyíthatatlan betegségében bekövetkezett halála, 
mely fájdalmat halálig hordozta. 

Nyugdíjas életében a református istentiszteleteken kántori 
teendőket látott el. Nagy szeretettel és tisztelettel végezte új, de 
szívének kedves apostoli munkáját. "Aki énekel, kétszeresen 
imádkozik." 

Most a szabadságharc 150 éves évfordulóján, az isten
tisztelet végén a Himnuszt kellett volna játszani az orgonán, de 
varázslatos keze lehanyatlott, és áldásos élete, Isten és haza 
iránti munkája ekkor befejeződött, Isten magához vette. lelkét. 

A hatalmas református templomban felravata lozott 
csodálatos tehetségű, áldásos életű tanárnőtő l nagy tömeg vett 
végső búcsút. Sípos tiszteletes úr fennkölt hangú beszédében 
búcsúztatta. Ékes szavakkal ecsetelte életét, munkásságát, 
emberi értékeit. Kamarakórusa a zsoltár szavaival köszönt el 
vezetőjétől. Hatvannégyéves fiatalos, fáradhatatlan, példamu
tató élete befejeződött. Annyi embert csak akkor láttam együtt a 
hatalmas templomban, amikor Tőkés László püspök úr tartott 
benne istentisztele tet. A végtisztességre összegyűlt ezernyi 
ember valóságos virágözönt; koszorúk, csokrok özönét hozta 
szeretete, tisztelete, hálája jeléül. 

Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a családot, a 
pedagógusok közösségét, az egész várost. 

Emléke, munkásságának eredményei, szeretettől sugárzó 
lelke köztünk maradt. Városunk nagy halottja sokaknak pél
daképe! Mint Ő tette és tanította: 

„Daloljatok az Úmak citerával! 
Citerával és zengő muzsikával. " 

S ha ezt tesszük, rá emlékezünk, mert Ó is ezt tette felső
fokon. Áldott legyen emléke! 

MÁRTON GÁBOR 
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MAJUSI MISEREND 

Endrőd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 7-kor, hétköznap reggel fél 8-kor. 
Májusban minden este 7-kor májusi litánia. 

Szent Gellért Iskola kápolnája: május 3-án, vasárnap 16 órakor 
az édesanyákért, és május 23-án, szombaton 15 órakor 
e lsőáldozás. 

Öregszölö Szt. Imre: május 3-án. 15 óra 

li!!.!u'.a 
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor. 
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 6-kor, 

valamint elsöpéntekenként is, este 6-kor. A szombat esti 
mise előesti mise, fgy érvényes vasárnapra. 
Május 17-én, vasárnap e lsőáldozás. 

~ 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznap 18 óra. 

A választások elé ... 

Mielőtt még valaki tollat ragadna az újságunkban megjelent 
választási ajánlások miatt, sietek leszögezni, hogy a plébános az 
újságnak csak a Katolikus Krónika oldalát szerkeszti. A többi 
cikk keresztény emberek lelkiismeretük szerinti ajánlását 
tükrözi. 

A hivatalos egyházi álláspont a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar körlevele, melyet április 19-én, vasárnap minden templom
ban felolvastak. Íme a körlevél teljes szövege: 

Kedves Testvérek! 

Hazánkban választások közelednek. Föpásztori kötelességünk. 
hogy híveinket és jóakaratú honfitársainkat. a Magyarország jövőjét 
meghatározó döntésükben segítsük. 

/\z elmúlt években többször csalódtunk reményeinkben. Ezért 
közülünk sokan visszahúzódtak a közélettől. most pedig óvakodnak 
állást foglalni. Ezzel hozzásegítenek másokat. hogy magukhoz ragad
jak a politikai és gazdasági hatalmat. 

Ahogy nem lehet közömbös számunkra családunk sorsa. ugyanúgy 
egész nemzetünké sem. Hogy az ország felelősségteljes irányilását 
kikre bízzuk. csak rajtunk, választópolgárokon múlik. 

Tő lünk, a mi szavazatunktól függ, hogy iskoláinkban kik, mi lyen 
szellemben nevelhetik gyermekeinket és unokáinkat, hogy a társadalom 
miként gondoskodik a betegekröl és az öregekről, hogy mit tesznek 
hazánk egyik legégetőbb problémájának. a munkanélküliségnek a 
megoldására. és hogy a mindnyájunktól beszedett adót az egész nemzet 
boldogulására vagy netán kevesek gazdagodására fordítják. 

A II. Vatikáni zsinat figye lmeztet: "„.tudja meg tehát minden állam
polgár, hogy a kö~jó érdekében joga és kötelessége a szavazás szabad 
l ehetőségével é lni " (G S 75.). Aki nem megy e l szavazni. nemcsak a 
maga sorsát ron~ja. de utódai jövőjét is veszélyezteti. El kell tehát 
mennünk a választások mindkét fordul ójá ra, és fe lelősségge l kell 
sz.·waznunk. 

Csak helyes értékrendből születhetnek bölcs döntések. Számunkra 
az önzö meggazdagodásnál fontosabb a becsületes ember. a családban 
felnövekvő gyermekek sorsa. a jövendő számára megóvott és gondo
zoll szll löföld. az erkölcsös éleire neve lő iskola. Csak azokban 
bízhatunk, akik maguk is így gondolkodnak. Arra szavazzunk tehát, 
aki elszántan védi a teljes é letet, biztosítja a többgyermekes csa l{1-
dok megélhetését, segíti a hitre és erkölcsre nevelést, megbecsü li a 
magyar ku ltúra értékeit és programja meg is valósítható. 

Mini az egyház vezetői. tiszteletben tartjuk híveink szabad dön
tését, ezért nem nevezünk meg személyeket és pártokat. A magyar 

MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI 
május 2. szombat: 
május 4 . hétfő: 
május 7. csütörtök: 
május 12. kedd: 

május 16. szombat: 

Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
Szent Flórián vértanú 
Boldog Gizella 
Szent Néreusz, Achi lleusz, Pongrác 
vértanúk 
Nepomuki Szent János áldozópap, 
vértanú 

május 18. hétfő: Szent 1. János pápa vértanú 
május 20. szerda: S iena i Szent Bernardin áldozópap 
május 24. VASÁRNAP: URUNK M ENNYBEM ENETELE 

május 26. kedd: Néri Szent Fülöp á ldozópap 
MÁJUS 31. VASÁRNAP: PÜNKÖSD ÜNNEPE 

választási rendszer ismeretében azonban felelősséggel mondhatjuk a 
következőket: ne vesztegessük el szavazalllnkat esélytelen jelöltekre. Az 
e lső választási fordu lóban próbáljuk megtalálni azt az egyéni képviselőt, 

akit leginkább alkalmasnak tartunk. és akinek van esélye a bejutásra. 
Ugyanígy döntsük el. hogy már az első fordu lóban melyik párt listájára 
szavazunk. Ha olyan pártot választunk. amelyik nem éri el az öt száza
lékot és nem jut be a parlamentbe. akkor szavazatunkat más pánok kapják 
meg. Így esetleg olyan pártot j unatunk előnyhöz, amelyik akaratunkkal 
ellenkező nézeteket képvisel. A második fordu lóban pedig a legesélye
sebb jelöltet kell támogatni azok közül, akik értékeinket képviselik vagy 
e lfogadjak. 

Imádkozzunk. hogy a választásokban a Szentlélek megvilágosító 
kegyelme segitsen mindnyájunkat, és felelős döntésünk valóban hazánk 
javát szolgálja. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 

Paul Clodel: 

Dél van. A templom ajtaja nyitva áll. Belépek. 
Jézus Anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. 

Nincs amiért könyörögjek, '( 
Csak azért jöttem, Szazar.i. 

:;(>:· 
:o»· 

Hogy nézzelek. sírjak 4 

tudjam, hogy a fiad v 

Csak egy pillanatra, am . 
délben! 
veled legyek, Mária 

Semmit ne szóljak, 
hagyjam. hadd ének 

Rónai György fordítása 

az oldal! sz.:rkcszrcnc: Iványi László plébános 
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A Gyomaendrödi Motormúzeum várja látogatóit 
Május elejétől ismét megnyitja 
kapuit az érdeklődök számára 
az immár világhírű motor· 
múzeum Gyomaendrődön. A 
múzeumról már hallottak 
olvasóink, sokan látták is, de 
úgy gondoljuk, hogy érdemes 
közreadni azt az ismertetést, 
ami a Műszaki és 
Természettudományi Egyesü· 
lelek Kamarája Tudomány és 
Technikatörténeti Bizottsága 
óltal rendezett országos anké
ton elhangzott Hídvégi János 
előadásában. 

"Az általam bemutatni kívánt 
magánmúzeumot egy vál· 
lalkozó üzemelteti, ám ennek a 
gyűjteménynek a kiállítása, és 
szervezettsége példás. A régi 
járművek gyűjtésének divatja 

az 1960-as évektől kezdödöen terjedt el Magyarországon ... 
• Régi járművek gyűjtésével ma Magyarországon jóval több, mint 100 magángyűjtő 

foglalkozik, gyűjteményeiket sokszor egymás elölt is titkolják, jó néhány közülük hoz
záférhetetlen. Helyreállított járművek bemutatási igénye, múzeum létesítésének gondo
lata igen kevesekben merül fel. Az ország legnagyobb és egyetlen nyilvános motor· 
kerékpár magángyűjteménye a gyomaendrődi Sóczó Elek tulajdonában lévő gyűjtemény. 
Sóczó úr bognár kisiparos, szerszómnyeleket gyári. Ebből származó jövedelme legna· 
gyobb részét motorkerékpár gyűjteményére költi. A családban két fiúgyermek von, az 
idősebb Attila apjával együtt dolgozik, részt vesz a gyűjtemény gyarapításában, és a jár· 
művek helyreállításában. A fiatalabb fiú más téma, az elektronika irónt érdeklődik. Nagy 
tisztelet illeti Sóczó úr feleségét is, oki szintén aktív közremúködöje a "múzeum építés· 
nek". 

Sóczó úr 1982-ben kezdte a régi motorkerékpárok gyűjtését. 1985-től e 
tevékenység rendkívül intenzívvé vált, amikor felismerte, hogy ezek a régi járművek 
pótolhatatlan műszaki emlékek. Ekkoriban fogalmazódott meg benne a múzeum létre
hozásának gondolata is. A múzeum 1990. augusztus 1.-én nyílt meg, a fiai részére épített 
családi ház egyik részében, két szinten, mintegy 200 m2·en. 1992-93-bon sikerült az 
alapterületet jel entősen, mintegy 400 m2-re növelni, egy újabb helyiség hozzáépítésév
el. 

A múzeumnak is alkalmas épület felépítésének, a járművek megvásárlásának és 
helyreállításának költségeit Sóczó úr sokáig önmaga viselte. 1993-tól több támogatója is 
'van a múzeumnak. 

A múzeumban jelenleg 110 db helyreállított motorkerékpár (szóló és oldalkocsis) 
látható, melyből 19 db magyar gyártmányú. A teljes motorkerékpár állománya kb. 170 
db-ból áll, és mintegy 80 féle márkát foglal magába. A legidősebb járművek jelenleg egy 
1922-ben készült ley-Rimfon, a legfiatalabb egy 1988-as oldalkocsis Dnyepr. A legtöbb 
megvásárolt jármú, hogy kiállítható állapotú legyen komoly felújítást, restaurálást 
igényel. A járművek helyreállítását Sóczó úr idősebb fiával végzi, ill. bizonyos munkákat, 
mint pl. a krómozás, a nyeregkész.ítés, festés, stb. munkáit külsö bedolgozók végzik. 
Egyszerre l 0-15 motorkerékpár helyreállítása van folyamatban. A járműveket a 
helyreállítás időigénye szerint 3 csoportba sorolják: 

l ./ Azonnal helyreállítható járművek, melyek a megszerzéskor viszonylag jó 
állapotúak. 

2./ középtávon helyreállíthatók, melyek rossz állapotúak, komolyabb 
alkatrészbeszerzés! igényelnek, ezek helyreállítása kb. l év. 

3./ Hosszútávon helyreállíthatóak, melyek rossz állapotúak, nagyon hiányosak, 
helyreállítósukhoz fődarab beszerzése is szükséges. A járművek helyreállítási költ
ségeinek csökkentése érdekében nem törekszenek az üzemképessé tételükre, a kiállított 
motorkerékpárok jó része müködöképes. A helyreállításhoz és a beazonosításhoz 
igyekeznek beszerezni az összes elérhető dokumentációt, hogy a jármú a lehető 

leghűebben mutassa az eredeti állapotát. A legtöbb dokumentációt vásárolják, újabban 
azonban mór az odalátogató vendégek is visznek magukkal, vagy utólagosan küldenek 
értékes anyagokat. 

A múzeum május 1-töl október 1-ig látogatható vasárnaponként, délután, de 
előzetes bejelentés alapján Sóczó úr szívesen végig kalauzolja az odalátogatókat hétköz· 
napokon is. A magyar látogatók mellett jelentős számú külföldi vendég is megtekinti a 
kiállítást. Érkeztek már Ausztriából, Franciaországból, Kanadából, Lengyelországból, 
Németországból, Svédországból, de voltok mór látogatók az USA-ból is. A múzeum hírét 
ezek a külföldiek elviszik a világba, és évről évre több a külföldi látogató is. A múzeum 
ill. Sóczó úr tervei között természetesen a további gyűjtés, és helyreállítás is szerepel az 
elsö helyen, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek maximális kihasználásával. 
Szerencséte már vannak támogatók, mert a gyűjtemény mára olyan óriási, hogy 
öneröböl való fenntartása már lehetetlen lenne. Sóczó úr, a múzeumalapító bognármester 
50 év körüli, rendkívül aktív, bár néha már úgy érzi, hogy fáradt, pihenésre egyelőre 
nem gondol. Életét teljes egészében kitölti munkája, és a múzeummal kapcsolatos 
tevékenysége. 

A Sóczó család gyűjteménye és múzeuma nemcsak Magyarországon, de Európában 
is kiemelkedő magángyüjteménynek mondható. Mind a kiállított járművek darob
számában, mind a típusok sokféleségében és a helyreállítás igényességében felvesz.ik a 
versenyt bármelyik külföldi múzeummal. Különösen értékelendő, hogy Sóczó úr szinte 
teljes egészében saját erőforrásaira támaszkodva hozta létre ezt az egyedülálló 
gyűjteményt. 

Mindenkinek, aki Gyomaendrődön, vagy környékén jár, ajánlani tudom e múzeum 
megtekintését, mert egyedülálló gyűjteményt láthat, ugyanakkor személyesen is megis· 
merkedhet e gyűjtemény tiszteletet érdemlő tulajdonosával." 

Eddig az előadás, amely 1994-ben, tehát 4 éve hangzott el. Az azóta eltelt idö 
gyűjteménnyel kapcsolatos történéseiről kérdeztem Sóczó Eleket. 

• - Hót először is 4 évvel idősebbek lettünk, · mondotta · és ezalatt az idö alatt i.s 
sokat dolgoztunk a múzeum gyarapításán. Elsőként említem az 1996 aug. 20.·i ünnepé
lyes bemutatónkat, amikor több mint 800-an jöttek el meghívásunkra. Ekkor müködés 
közben be tudtuk mutatni az 1885-ös Daimler típusú favázas motorkerékpár hü máso
latát, amelyből az egész világon összesen 5 db von, Stuttgartban, Párizsban, Sidnyben, 
New-Yorkban, és itt a szülőföldemen, Gyomaendrődön! Megtisztelte ünnepségünket 
Németországból Heinz Oppenlander úr, aki nagyhírü járműsp ecialista. 

Ma mór a felújított gyűjteményünk 150 darabból áll, ami 87 motor márkát jelent„ 
enel lett múzeumunk a maga nemében egyedülálló. A motormúzeum mellett még az 
idén terveztem megnyitni a családi házam udvarán a Bognár· Kovács múzeumot. Anyagi 
okokból ez a következő évre tolódik. látható lesz itt 9 féle lovas kocsi, amely reprezen· 
tálja a bognár és kovács szakma lényegét. lovas · tűzoltókocsi, hintó, gyászkocsi, a 2 
híres endrődi kocsi, a "tulipános, és a zöld deszkás kocsi, német katonai társzekér, amit 
a háború után a Körös folyóból húztak ki, és egy 10 tonnás sörszállító lovas kocsi, amit 
legalább 4· 5 lónak kellett húzni. 

Nem szívesen beszélek róla, de el kell mondanom, hogy anyagilag sajnos megcsap
pantak a támogatások. Sajnos ilyen időket élünk, bizonyos dolgokra, többek között a 
kultúrára, kevesebb pénz jut. Még nem tudom, hogy hogyan pótolom az önkormányzati 
támogatás kiesö részét, az Endröd és vidéke Takarékszövetkezet, az OTP fiók korábbi 
támogatásait, annak ellenére, hogy hói' Istennek, új támogatója is van a múzeumnak, 
helyben Németh Oezsö vállalkozó, Dinya Imre vaskereskedés, a Balázs lambéria 
Centrum, és vidékről az Aral Hungary Kft. Egy biztos, hogy semmiképpen nem akarom 
olyan helyzetbe hozni sem magamat, sem a várost, hogy a hazai és külföldi érdeklődök 
zárt kaput találjanak. Hiszen írt a múzeumról · a hazai sajtón kívül · nem is egy ízben 
az 5 európai országban megjelenő Motorrad Classic német szaklap. Fényképekkel 
illusztrált részletes tájékoztatóban ismertették a múzeum anyagát, és a Gyomaendrődre 
vezető útvonalat. Olvashatták ezt a cikket az érdeklődök tJémetorszógon kívül 
Olaszországban, Svájcban, Hollandiában, Ausztriában, és Svédországban. Mindenképpen 
a szülőföldemen akarom ezt a múzeumot működtetni. Idén májustól októberig vagyok 
képes n jelenlegi anyagi forrásokkal nyitva tartani. Ószintén remélem, hogy sikerül újabb 
szponzorokat találni, hogy a jövő évad, és az azt követő se kerüljön veszélybe, hiszen az 
életünk egy darabkája ez a múzeum, ami eddig is a közjót szolgálta, nem veszhet 
kárba!" 

Császárné Gyuriczo Éva 
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Kép és történelem Illéssy Péter képein 
Új kiállítás nyílt a Városi Képtárban 

A Képtár új Illéssy kiállítását 
április 3-án nyitona meg Banner 
Zoltán művészettörténész. aki szince 
már családtagnak számít a gyűjtemény 
baráti körében. A rendezés Illéssy 
Zoltán munkája, a zenei aláfestésről a 
művész unokaöccse, Illéssy István és 
családja gondoskodott. 

Megnyitójában Banner Zoltán a 
töle megszokott, színvonalas előadás
ban a címbő l ki indu lva elemezte a Nép 
és Történelem összefüggéseit. A népet 
alkotó egyszerű, szürke. hétköznapi 
emberek - mi mindannyian és a haj
danvolt ősök - az élet, az emberi nem 
fo lytonosságát biztosító, önmagát 
gyermekeiben az egyszerű repro
dukáláson túl magasabb szinten 
újjáteremtő ténykedése né lkü l nem 
létezne történelem. Pedig a századok 
kevés jót hoztak a népnek, hiszen az 
írott történelem. vesztes vagy nyertes 
háborúk és forradalmak története, ahol 
a nép gyermeke bármelyik olda lon áll t 
is, csak vesztes lehet, rosszabb esetben 
áldozat. Mégis. miért vállalja a NÉP újra és újra az áldozatot, 
mitől válik, s mikortól NEMZETIÉ? Erről szólnak Illéssy Péter 
képei, a Dózsa sorozat. a Mementó 1914. és az Utcai harc 1956. , 
s mind a többi, amelyeknek uralkodó színe a fekete, mint ahogy 
fekete volt nemzetünk történelme is. 

A müvész és nemzedéktársai nép- és történelcmlátását a tri
anon i sokk, a második Mohács tragédiája mélyen meghatározta. 
Ezért kapcsolódott Illéssy Péter a KALOT vidékfejlesztő, a 
parasztifjúságot felkaroló népiskolai mozgalmához, a nemzet 
fe lemelkedését remélve. Vallásos művészetét és a KALOT-ban 
kifejtett műve lődésszervező és oktató tevékenységét a kis 
összekötő folyosón mutatjuk be. 

A belső teremben a nép életéből vett jelenetek és népi a lakokat 
ábrázoló alkotásokat láthatunk. Különösen a Kalotaszeg és 
Matyóföld művészete hatott llléssyre. Több néprajzi kutatótábor
ban is részt vett, élményeit hol romantikus, hol etnográfiai hite
lességű tempera és akvarell festményeken, krétarajzokon 
rögzítette. 

Banner Zoltán beszélt a művész talán már a maga korában is 

Madizfltl K~~ 
Minőségi női cipók nagy választékban, 

kevezó áron 

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

06/30 436-781 
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konzervatív, de életével. felfogásával 
mindig egyező stílusáról, amely foly
tatta az egykori mester, Rudnay Gyula 
histori záló, a nemzeti festészet 
megteremtését szolgáló törekvéseit. 
Ezt a szellemi hagyatékot nem volt 
hajlandó megtagadni az ötvenes évek
ben sem, s cm iatt viszonylag korán, 
1962-ben. alig hatvan évesen 
bekövetkezett haláláig mellőzörten. 

egzisztenciális nehézségekke l 
küszködve élt és dolgozott. 
A megny itó előadás bevezetéseként, 
majd zárásaként az Illéssy család kis 
kamarazenekara reneszánsz és egy
házi dal lamokka l emelte a rendezvény 
fényét. A közremüködők megérdem
lik. hogy név szerint is megemlítsük 
őket: a legnagyobb fiú. a 15 éves Péter 
fagotton, a 13 éves Orsolya fuvolán, a 
l l éves Pali furulyán játszott, az anya, 
Mariann és 9 éves Misi énekelt, az 
apa, István pedig gitározott, énekelt, s 
mint a jó karmester, irányította a kis 
együttest. A közönség soraiból az 

idősebbek meg is jegyezték: Ezeket a gyerekeket. ezt a családot 
elnézve nem kell félteni a magyar jövendőt. 

/\ jó hangulatú megnyitó után a müvészbarátok kicsi, de 
lelkes csapata még sokáig együtt maradt a Képtár termeiben, 
gyönyörködni a képekben, beszélgetni. ismerkedni egymással. 

A mostani kiállítás, s valószínűleg a későbbiek sem jöhetnek 
létre - ismerve a Képtár sanyarú anyagi helyzetét - a művészbará
tok, a polgárok és vállalkozók támogatása, összefogása nélkül. 
Ezért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik pénzbeli 
adományaikkal támoganák a Képtár fennmaradását, valamint dr. 
Szerbné Jncike néninek és a Tímár vendéglőnek a finom pogác
sákért és a rendezők ebédeltetéséért, a Polgári Védelemnek a 
szállásért, a Siker GM K-nak pedig a rágcsálni való ropiért. 

Köszönet mindenkinek, aki adni képes és adni is akar. 
Nélkü lük a mai világban nem létezne a művészet és a ku ltúra. 

~'IJ 

BULA TERÉZ 
Gyifj1e111énykezelő 

Az ablak 
teszi 
a házat 

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

81/l .Tcl/Fax: 66/386-328 
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Öt vacer készül az Országház felé! 
Túl a háromnegyed évszázadon, 

nyugdíjas-renden, betegen, a néhai 
körösparti jószülők távolbaszakadt 
gyermekének mindenről a szülő
haza jut eszébe, még a hírközlési 
eszközök -TV, sajtó, rádió - esetleges 
megnyilvánulásairól is. A nagypoli
tikától, a kultúrán, spor ton, még a 
hirdetéseken át is, egészen a meteo
rológiáig. S az otthon nevének felvil
lanása, tartalmának megfelelően az 
öröm, vagy a gond mosolyába, ránc
szaporodásába önkénteskedik, sőt 
olykor önmagunkhoz intézett 
szavakba is: Lehetne már egy jó 
kiadós eső! Az ördög vitte volna a 
batyujában azt a gyümölcs-gyilkos 
fagyot! No, hála Istennek nincs hír 
balesetről, Kuncze-reklám bűn
ügyekről sem! 

A morcos húsvétot követően , a 
megvastagodott Magyar Nemzet tar
talmas példányát lapozva, a 
Barankovics Istvánról méltó megem
lékezés után, az Egyéni 
Képviselőjelöltek listája oldalain 
pásztázva büszkén állapodott meg öt 
endrődi csengésű néven a tekin
tetem, akik négy párt színeiben 
készülnek a Gótikus Ház oroszlános 
bejárata felé: Esztergom színeiben 
Latorcai János, Fehérváréban 
Gyuricza Béla, Mezőtúréban 

Gubucz Máté, Szarvaséban Tímár 
Vendel, és Szeghaloméban Tímár 
Károly László. S ez esetben pártál
lás, nagy világnézet sem fészkelődik 
mélyen (Bár volt, van és lesz közéleti 
állásfoglalásom, amíg élek, s meg is 
vallom a szavazócédulán!), s nevük 
jelvényt sem kápráztat a szemem 
elé. lnJ<ább a szülőföld azon földrajzi 
szegletét, ahová az emlékezetem vil
lantja őket. Latorcait a Zöldfa utcába, 
Gyuricza Bélát a ker tészi Bacsalapos 
mellé, Gubucz Mátét a túri állomás
ra, ahová mindig lekiabáltam a 
vasúti tiszt édesapjánal<, az atyafi 
Tímár Vendelt a tanya-szomszédsá
gunkba és a Sugár-utcába, míg 
Tímár Károly (a Kántor Lajos bácsi 
onokája) szeghalmi diákságomra 
emlékeztet, ahol Tildy-közeli volt az 
édesapja, különben a szintén vacer 
Szabó Frigyes plébános úr felesbér
lője. 

Így tündérlik emlékezetemben 
múlttá a jelen, s tágul, reméljük 
ígéretes jövendővé a közeli napok
ban. Segítse meg mindnyájukat a 
Jóisten, s népszolgálatukkal gyara
pítsák a szülőhaza jóhírnevét, 
méltón az útrabocsájtó körözsparti 
közösséghez! 

TÍMÁR MÁTÉ 

1998. május 

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI... 

A kertészek és a gazdálkodó emberek ebben az időben 
nagyon örülnek a természet ajándékainak: az esőnek. a nap
sütésnek. Tanúi lehetnek a minden évben megújuló csodának a 
természet. a növények életében. Nem !elejthetjük el azonban, 
hogy a mi közreműködésünk is fontos. Most mar a kapálás 
folyarnalosan kell végeznunk. A kullúrnövényeknél nagyon 
fontos. hogy gyommentes és laza tegyen a talaJ. Ha 
elhanyagoljuk a kapálást csak a magunk életét neheziljük. mert 
a gyomos talaj dupla munkál ad, a mellelt. hogy a gyom még a 
tápanyagot is elveszi a kultúrától. 

A kapálás mellett figyeljünk a kártevőkre! A veteményben 
és a gyümölcsösben ilyenkor ülik lel a lejüket a gomba
betegségek és a rovarkártevők. Ellenük folyamatosan kel 
!védekezni. mert ha felü letes munkát végzünk, a termésünk 
tönkre megy. A kertészkedő ember ne szégyellje elővenni a jó 
szakkönyveket. de hallgassuk figyelemmel a lalurádióban 
elhangzó sok hasznos tanácsot. 

A Kertbarát Kör jelentősége éppen abban van. hogy biza
lommal fordulhatunk segilségért egymáshoz. ha gondunk van. 
Szereljük a közösségi életet is. erről tanúskodik a. lebruár 23-
án rendezett borkóstoló batyus bállal egybekötött mulatságunk. 
Március 25-én pedig városi bor és kolbász versenyt ren· 
deztünk. amiről a rádióban és az újságokban is hírt adtak. 

De a legfontosabb. hogy a Kertbarát Kör tagjait arról 
ismerjék meg. hogy szép. jó. és eredményes a kertészkedésük. 

Valuska Lajos 
A Kör elnöke 

Az egészségü- Q RV Q SI tervezhető, és ez egyar:1nt kedvező :i 
gyi e ll:ít:ísb:in beteg és a fogorvos sz:ímra is. 

évtizedekig J T A N Á e s 0 K A fogak és a sz:íj egészsége jelen-
' b e t e gség e k t6s hat:íss:il van az egész szervezet 

gyógy ít:í s :in a fogászati szűrésről egészségére. Sz:ímtalan (ízületi, bőr, 
volt a hang- -~------------- szem. belgyógy:íszati stb.) betegség 
súly. való részvételre. A szűrés ingyenes. Ez h:í tte rébe n, sok esetben egy-egy 
/\. megelőzés év végéig mindenkinek fel ke ll keres- elh:rnyagoll fog :íll. 
hátté rbe szo- nie fogorvosát, :lZ erről kapon ig:izo ló Sajnos. :t magyar l::tkosság egészsé
rult. Az utóbbi lapot meg ke ll őriznU999 j:mu:1r 1-r61 gi :ílbpotCt t ma elrellc:nL6 példaként 
évek felméré- aki ilyennel nem rendelkezik. anyagi- emlegetik. Sok év kell ahhoz, míg ez 
sei bizonyítol- b g büntethető. a kech·ezőtlen tendencia megfordu l. A 

l:.lk, hogy Az utóbbi J 5 évben megh:írom- fog:íszat i sz(írővizsg:íbtok egy lépést 
nagyságrend- szorozódott a szájüregi daganatos je lemenek a kedvező ir:1nyba. 
ele i olcsó bb, megbetegedések sz:íma. A szájba te- Kérem betegeimet, de minden 

ha megelőzzük a bajt, betegséget; igaz kintő fogo1vos nemcsak a fogszu,·a- gyomaendrődi és kö rnyékbe li 
ez a fog:íszari e llátás te rületén is. sod:ísr látja, hanem felfedezi a külön- la kost, h ogy tegyen eleget 

A megelőzés hatékony módszere a böző szájüregi betegségekre utaló sziírővizsgáJati kötelezettségének, 
szűrés. je leket is . Időben ész reve hető és ne csak a tö rvé ny erejénél fogva, 

A 48/ 1997. (XII. 17.) NM rendelet- 01vosolható a baj. A fog és sz:ij- hane m jó l felfogott önös 
rei a cél az volt, hogy ha másképpen betegségek szerencsére zömmel nem érdekéből is! 
nem megy, anyagi eszközökkel szorít- igényelnek sürgősségi beavatkozást, a 
s:ik rá a lakosságot a szűr6vizsgábton kezelés mind időben, mind anyagibg R!OEGNÉ Dr. TÖRÖK ANNA 
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Családtörténeti hagyományok Gyomáról 11. 
"Ígve hatták a mícsest...", vagyis szöktek. Milyen beszédes 

ez a képletes mondat. Megtudhatjuk belőle, hogy éjszaka, haj
nalban indultak útnak, s hogy ne vegyék észre a szökést, égve 
hagyták a mécsest, mintha otthon lennének. Az ilyen bejelen
tés nélküli távozók aztán legtöbb esetben a nevüket is megvál
toztatták, hogy az őket kerestető földesúr nehezebben akadjon 
rájuk. H iába írt a vármegye a vármegyének hosszú listában a 
keresett jobbágy-családfők neveit, sokszor pontosan meg
jelölve azt a falut is, ahová megtelepedtek az odébb ál lók 
(Hiába no! akkor is voltak "fülbesúgók"!), bizony visszaírták, 
hogy itt ugyan olyanok nincsenek. Kellett a szorgos kéz a 
földesuraknak, sok volt a műveletlen terület. Érdekes az 
anyakönyvekben elé5-elé5bukkannak megkülönböztető "ragad
ványnévként"az eltagadott családnevek is. 

A gyomai Református Egyház 1. kötet Presbitériumi Glések 
Jegyzőkönyvében 1848. május 2-iki dátummal ilyen bejegy
zést olvashatunk: "Újólag megülték ezen lakhelyet az 1717-
dik év Szent Mihály napja (szeptember 29) előtt két héttel 
K isérről Uászkisérről van szó, ahonnan a katolikus földesúr 
üldözött el reformátusokat) jövén Nagy István, utódai a Csath 
Nagyok, Balogh István, Makcsali István, ki Czeglédre szárrna
zott és maradéki most is ott vagynak, és Bíró János." A Csath 
Nagyoktól később a Nagy vezeték név elmaradt és a Csath 
maradt. Makcsaliak maradtak Gyomán a fent említett 
Ceglédre távozó családfőn kívül is. A Bíró János-féle család és 
utódaik igen módos gazdák voltak egészen a XX.század 
közepéig. Igen figyelemre méltóan, jellemző fordu latokat 
megjegyezve adta elő családja Gyomára származását egy 
másik Bíró fam li lia idé5s tagja, 1972-ben, nevezetesen Bíró 
Dániel, aki hajdan a református templomban "énekkirakó" volt 
és "tenoros" előénekesként is jeleskedett. "A családom 
Debrecenbü l jött Gyomára. A Domokosok, Bírók. Úgy kerül
tek, hogy sokan vótak és szegínyek vótak, és hítták erre az 
embereket. Az uraság. Meg úgy vót: ki merre látott, úgy ment. 
A hétszázas esztendőkbe vét ez. Egy házaspár jött Gyomára. 
A nyomda mellett lakott Bíró Dávid bácsi (tehát a mai Kner 
nyomda mellett volt a háza), az kerü lt először Gyomára. Hát 
akkor még nem volt meg a nyomda. Domokos Lajos ídes
apámnak kedves komája vét. Ídesanyám Nagy Karolina vét. 
Úgy került Gyomára, hogy az apja kovács mester vét. Azok 
elvándoroltak Szilágysomlyóra, ott folytatta a kovácsmester
síget. A nagyanyám ott született 1839-be. Fírhez ment egy 
Nagy Károly nevlí szabómesterhe'. Elébb uraság tisztje vót, 

MINDENT EGY HELYEN 
PIKTOR BOLTBAN! 

rőd, Fő út 204. 
· n: 66-386-611 .) 

Ka phatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

- szerszámok, csavarok, szegek, 
- ragasztók, zárak, vasa lá sok, 

- és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KI EGÉSZÍTŐ. 

maj' elcsapta az uraság, Bagosi. Ennek utánna megnősült, 
elvette nagyanyámat. Kapott össze-vissza hét és félezer forin
tot, akkori pízbe! Ennek osztán a nyakára hágott, elszabta, 
mint szabómester. Akkor nagyanyám hazajött az ídesanyjával 
Gyomára Muronyi Erzsébettel. Itt Gyomán otsztán, mint öz
vegyasszon' fírhez ment Szilágyi Józsefhe'. Maradt Nagy 
Károlynak egy üres háztelke. A fundamentum vót meg, meg a 
kűfal. Ezt eladták, ott örököltek 6.000 koronát. Ez közel vét a 
templomhó'. Az első háború után a nagyapám tönkrement. 
Mondtam ídesapámnak, hogy vegyünk be lőle valamit, akkor 
tudtam egy tehenet venni. De pótolni kelletett. A Narancsot, 
mert hogy így hítták a tehenet. Ídesanyámnak vót egy 
nőtestvé re . Ezt meghát tönkretette az apja és megverte rá az 
ablakot és hát ídesanyám jánytestvíre nehízsíges lett. 
Tizenkilenc éves korában meghótt. Na osztán ídesanyám 
fírhement ídesapámhó'. Eljött ídesanyám, meg a két jány 
Gyomára. Ídesapám Dániel vót, nagyapám János. Ennek az 
apját nem tudom biztosan, hogy hítták. Ídesapám kössígi 
kézbesítő vót. 

Az lett 916-ba." 
A Mírhóháti vagy másképpen Vermesháti Kovácsok egyik 

jeles tagjától azt ha llottam, hogy őseik a Gyoma melletti 
elpusztult Ege faluból származnak. Feltételezhetjük, hogy 
innen Egéből több más család is behúzódott Gyomára, Egét 
ugyanis az urada lom nem engedte megü lni éppen azért, hogy 
a gyomai határ területe ezzel is növekedjen és csábítóbb 
legyen az idetelepedn i szándékozóknak. 

Erdei Mihály, aki 1872-ben szü letett, úgy tudta; " ... csa ládi 
hagyomány szerint előde i erdélyi grófok voltak." Az 1886-ban 
szli letett Cs(eh). Nagy Dániel is úgy tudta családi beszél
getések után " ... ősi nemesi család Sí'lrja ." V(ata i). Kovács Endre 
1878-ban született, elmondta, hogy családi hagyományból 
tudja: " ... elődei még a török dúlás előtt a község terü letén lak
tak. 1817-ben, amikor a ref. templom tornyát a nagy vihar 
után (1816) újra építették, a Kovács családból egyszerre hét 
fiút kereszteltek elsőként a templomban." (Óh! boldog idők! ) 

Folytathatnám a sort ha még több biztosat tudnék és itt 
kérem meg olvasóimat, a még élő, Gyomán lakó utódokat 
arra, hogyha tudnak az itt előadottakon kívül is 
családtörténeteket, röviden írják le, küldjék el a szerkesztőség 
címére vagy csak értesítsenek róla, ugyanott. Azokkal is 
bővülne adattárunk s ismeretünk, szülőhelyünk régmúltjáról. 

CS. SZABÓ ISTVÁN 

'~éretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral f!átfalunk." 

35-től 42-es méreti<;. 
SECIRO MODELL BT. 

Fő út 57. (Clolt Napkeleti flendé9lő hellJén) 
Telefon: 06-66-386-800 
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A gyakorlati életre nevelés alsó fokon 
1 1 . rész. A „vasárnapi ískolák"-tól a gazdasági népís kolá kig 

Az 1800-as évek első felében a reformkori polgárosodási 
törekvésektől áthatott bírálatok marasztalják el oktatási rendsz
erünk maradiságát, korszerűtlenségét, az elavult tananyagokat. A 
ker tészeten belül gyümölcs és zöldségtermesztésre, szaporítási 
módokra, (oltás, szemzés, párosítás, kártevők elleni védekezés) 
e lemi gazdaságtanra nem oktattak. 

Az 1850-es évek elején a gyakorlati életre nevelés lehetőségét 
akarták megteremteni az úgynevezett "vasárnapi iskolák"-kal. 
Abból a célból hozták létre ezeket az oktatási formákat, hogy a 
falusi iskolákban "ismerje meg a gyermek a fejlettebb, kor.;zerűbb 
zö ldművelést és a kertészet alapelemeit", majd később fe lnő tt 
emberként "ismeretei segítségével könnyítse, biztosíthassa megél
hetését." 

Gazsó Gyula, Gönczi Pál, (gyomai és vésztő i inspektorok) 
voltak szószólói a gazdaságtan tanításának. 1853-ban a' birodalmi 
minisztérium rendeletet adott ki. és utasította a közigazgatási 
hatóságokat, hogy a földesúri és jobbágyföldek elkülönítése révén 
1-2 holdnyi területet hasítsanak ki a birtoktestekből faiskola létre
hozására. Ezt a vasárnapi iskolák keretében, gyakorlati foglalkozás 
formáji\ban a gyermekek gondoznák. Sajnos sok helyen, elsősorban 
kis településeken figyelembe sem vették ezt az intézkedést. Az 500 
léleknél nagyobb számú helységekben ugyan kijelölték a faiskola 
helyét, de az oktatás irányítóinak helytelen felfogása miatt néhol a 
lakosság ellenkezése folytán működésük nem váltotta be, nem 
válthatta be a hozzáfűzött reményeket. A szakszerűtlen kezelés 
miatt, azok fenntartása csak gondként nehezedett a községei 
iskolák vezetőire. Így a szép elgondolás nem váll valósággá. 

Az 1868. évi XXXVIII. Törvénycikk, majd az 1877. és 1882-ben 
kiadott népiskolai tanterv és iskolaszervezet már a "gyakorlati 
oktatást, a munkára nevelést" helyezi előtérbe. 

A népiskolák alsóbb osztályaiban (1-lV) a mezőgazdasági alapis
mereteket, alapelemeket oktatták, a felsőbb népiskolákban (V-VIll) 
a mezőgazdasági alapelemek elméleti ismereteinek elmélyítése 
mellett a gyakorlati foglalkozás is előírás. Ezt szaktanároknak kel
lett oktatniuk. 

Új iskolatípusként jelenik meg az ismétlő iskola. mintegy a 
vasárnapi iskolák folytatása képpen. Heti kél alkalommal 2-3 órában 
mezőgazdasági alapismeretekkel foglalkoznak, és gyakorlati 
munkát is végeznek. A népiskola V-Vl. osztályos tanulói hetenként 
kétszer, szerdán és szombaton közösen végzik a gyakorlati munkát 
az ismétlősökkel. 

Ebből fejlődött ki később az 1890-es években a gazdasági 
i smétlő iskola, majd a gazdasági népiskola. 10 év leforgiísa alatt 
Békés megyében 5 ilyen iskolatípus alakult. A gyomai iskola 
kezdetben alacsonyabb fokozatú volt és 1897-ben nyílt meg. 
Fokozatosan fejlődött önálló szakiskolává. Gyakorló területe LO kat. 
hold volt Ilyen formában 1922-ig működött is. Majd gazdasági 
irányú továbbképző iskolává szerveződött. Ekkor velle át Pajor 
(Priskin) Gyula szaktanító az iskola vezetésétSom lyai Kálmán, szin
tén gazdasági szaklanítólól. Állami iskola lévén a tantervi anyagot 
természetesen az állam határozta meg. Ebben az iskolatípusban az 

elemi osztályokat végzett, vagy kevés osztályt járt tanulók jártak. 
Ezért a tanulók gazdasági ismeretek mellett közismereti tárgyakat 
és vallást is tanultak. A település keleti részén tovább bővítették a 
meglévö épületeket (a Holt-Körös által kör ülhatárolt terület egy 
részén), majd az iskola 1929-ben önálló gazdasági népiskolává 
fejlődött. Ez annak volt köszönhető, hogy már magasabb szinten 
folyt az oktatás, részben átve tték a polgári iskolák tananyagának 
<:gy részét. (Itt jegyzem meg, hogy 1946-ban az általános iskolák 
megalakulásával ez a gazdasági iskolatípus megszűnt. Pajor Gyula 
sokat telt az iskola fejlesztéséért, a gazdasági ismeretek 
elsajátíthatöságáérl. Az iskolf1ban fclnéHt fiatalok részér€' ezüst 
kalászos tanfolyamokat szervezett.) 

A békéscsabai gazdasági népiskola 1898-ban nyílt meg. 
Gyakorló területe 7 kat. hold és 811 négyszögöl volt. A békési 
iskolát 1902-ben szervezte meg a község 19 kat. holddal és 582 
négyszögöllel. Ez később, jóval a második világháboru után szak
munkásképző iskolává alakult. Mezőberényben 1902-bcn létesült 
gazdasági iskola. Gyakorló területének nagysága néhányszor vállo
zott. A szeghalmi iskolát a község 1900-ban szervezte meg. 
Gyakorló területe 25 ka t. hold 58 n. öl voll.l 929-bcn nyí lt meg a 
köröstarcsai iskola 20 kat. hold gyakorló területtel. 

Az 1930-as évek elején mintegy 2-3 alacsonyabb fokozatú gaz
dasági népiskola volt a megyében. Ezek közül azonban kevés olyan 
volt, amelyiknek megfelelő helyen bekerített és a szükséges 
eszközökkel ellátott gyakorló területe lelt volna. 

Endrődön is ilyen típusú gazdasági iskola szerveződött. 
Gyakorló ter ületük a l igettő l délre es(í gyümölcsösben volt Hunya 
Lajos tanító vezetésével. 

Meg kell més.r említenem a polgári iskolát, ahol szintén volt gaz
dasági oktatás és gyakorló munka is. Endrődön a Magyar Királyi 
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 74.008/1924.Tv. rendeleté
vel engedélyezte a katolikus fiú polgári iskola megszervezését és 
megnyitását, amely 1924/25-ös tanévtől kezdte meg míiködésél. Az 
iskola feladata az volt, hogy egyéb ismeretek mellell, a tanulókat 
gyakorlati irúnyú úllalános müvellséghez juttassa. Tehál, hogy a 
gyakorlati életre neveljen, ui..ryanakkor alapismereteket is nyújtson 
az esetleg továbbtanulás esetén a különbözíi szakirányú 
középiskolákba. 

Koczkás Sándor igazgató az iskola megnyitásán az alábbiakkal 
fejezte be beszédét: 0Endrőd lakossága szeresse, támogassa 
iskolánkat, hogy a nagy világégés és gazdasági leromlás után fel
fegyverezhessük a derék magyar alföldi népünket a tudás, a gyakor
lati élet fegyvereive l. 11 r-------,----------~ 
Az intézmé ny a TOTÁL Y EGYESÁRUK 
harmincas évek ele- ÜZLETHÁZA 
jén Szent Imre Hom. ÁRUAJÁNLATA: 
Katolikus koeduká
ciós Polgári Fiú- és 
Leányiskola le lt. 

HUNYA ALAJOS 

(Endrődi u. 1. Házta11ás i Bolt) 
Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663 

Garancia! Minőség! 

Éto laj 1 literes 207.-Ft/db 
Étolaj kimért 182.-Ft/l 

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

Hétíz(í kisüsti_ hunyai főzésii pálinka 
650.-Ft/I Kedvező ár! 

Geli~1-i eip8 
GYOMAENDRŐD. Fő út 140/2 

Tel. : 06-66-283-359 

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

lemzároltak: 
Dekalb 524-es 335.-Ft/kg 
Dekalb 241-es 230.-Ft/kg 
DK-045 190.-Ft/kg 
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Öm ALMÁ51 MIHÁLYNÉ l.ATKÓCZKl ETEI.r 
KA, Selyem u. 61. sz. alall lakoL~ rövid s;r.envedés 
~~·. 00 éves korában áp1ilis 7-én hunyt el, és 
apnhs 9-én helyezlék örök nyugalomra. 
GyáS7..olják 2 gyenneke, 3 unokája, 4 dédunokája, 
valamint rokonai és barálai. 
Özv. BALOGH MIHÁLYNÉ Nyí1i Róra, a Budai 
Nagy Antal ulca 4. 57"..unban lakott 84 évesen halt 
meg hossras betegség ulán áp1ilis 2-án, 
temetésére áp1ilis 14-én került sor. Gyász.olják 
gyeimeke, barátai és ismerősei. 
Özv. BALOG DÁNlELNÉ HER'TER MARGIT. 
Pásztor u.7. S'hban lakott, áp1ilis 13-án hw1yt ei 
rövid szenvedés után 90 éves korában. 
Gyászolják gyermeke, kél unokája, rokonai és 
ismerősei. 

BÁNYAI (BRICHSE) TIVADAR nyugdf.ias tarútó 
aki Endrődön az örcgszőlői Kondorosi útÍ 
isk~lában. is truúto~ trl éves korában elhunyt 
lakohelyen Letenyén, március 8-án. Ott is 
helye-.tték végső nyugalomra. Gyászolják: 
Felesége, két leánya, unokái, két testvére Judit és 
Árpád, valamint endrődi barátai, volt kollégái és 

, tanítványai. 
Özv. BODON DÁNIELNÉ ANDOR JULIANNA, 
aki Fö út 180 sz. alatt lakott, rövid 57..envedés után 
79 éves korában hunyt cl március 22-én és 
temetése 26-án volt. Gyáswlják: gyennelce ' két 
l_ll1okája, egy dédunokája, barátai, ismerősei. ' 
Ozv. BOHÁK LAJOSNÉ PÁPAI ER7.-SÉBET, aki 
a Bajcsy Zsilinszky 8. sz. házban élt hosszas 
betegség után 88 éves korában márdus 2Un 
elhun~ temetése ~n volt. Gyászolják: gyer
meke, 6 unokája, 1 dédunokája, rokonai és 
ismerősei. 

Özv. BORDÁCS IGNÁCNÉ PINIÉR ETEU<A, 
Iskola u. 18ban lakott, és április lOén 81 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjének, 16-án 
temették el Endr&lön. Gyászolják 2 gyenneke, 5 
unokája, 1 déd.un9kája, rokonai, barátai, ismerősei. 
D~~ ~NE Szélmalom u. 2/1-ben lakott, 
mamus 26-án hirtelen halállal távozott az éló'k 
sorából. Temetése április l-én volt. Gyászolják: 
testvére és családja, barátai, rokonai, ismerősei. 
FÁBIÁN IAJOS, Aki a Napkeleti utcában lakott, 
hosszas betegség után március 16-án hunyt el és 
teme.tése 21-én volt Endrődön. Gyászolják: 
felesege, kétgyenneke, öt unokája, rokonai, bará
tai, ismerősei. 

GEUAI BÉLA tarútó, aki Endrődön, szülőhelyén 
a Varjasi tanyai iskolában kezdte el tanítói pályáját 
7 4 éves korában Budapesten hunyt cl. Gyászolják 
Felesége Teó, két gyermeke Béla és Judit ~d
jával, húgai: Boriska és S7.a.bó Incéné Duncika 
c~ádjával, endrődi volt kollégái, számos 
tanilványa, barátai és ismerősei. 
(Júniusi. S?ámunk bi Mem()raiam rovatában rés
zletesen megemlékezünk 111u11kásságáról.) 
HANYECZ IMRE, aki a Vörösmarty u. 33/1. sz. 
alatt lakott, rövid szenvedés után április 13-án 46 
éves korában érte a halál Április 18-án temették 
Gyomán. Gyásrolják Özvegye, két gyermeke, 
rokonai, barátai és ismerősei. 
HANYECZ FRIGYESNÉ FROLYÓ ESZTER 
Bánomkerti u.2. sz. alatü, lakós vol~ március~ 
67 ~es korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. 
Április %n helye-.áék örök nyugalomra Gyomán. 
GyáS7.0]ják: férje, 3 gyem1eke, 3 unokája rokonai 
barátai és ismerősei. ' 
Özv. HAJDÚ LAJOSNÉ PlTfNOKI ESZTER 99 
éves korában április 2-án adLa át lell(ét 
te:emtőjének. Lakott~ Mikszáth u. 21-bcn, áp1ilis 
6-án helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: két 
gyenneke, öt unokája, tíz dédunokája, és rokonaJ 
. „ . ' ismerose1. 
HEGEDŰS JÓZSEF, a Selyem u.6-ban lakott és 
március 20-án tragikus hirtelenséggel 59 éves 
korában hunyt el, temetése március 27-én volt 
Endrődön. Gyáswlják: két gyennekc, rokonai 
barátai és ismerősei. ' 
Özv. HEGEDŰS LAJOSNÉ KENYERES 
VIKTÓRIA, aki a Köztársaság u. 1. sz. alatt lakott, 
rövid szenvedés után 89 éves korában tért meg 
Teremtőjéhez április Bán, és 15-énhelyezték örök 
nyugalomra Gyásrolják: 2 gyermeke, 2 unokája, 1 
dédunokája, rokonai és ismerősei. 
Özv. HERNÁDI ANDRÁ5 Kálvin u.55-ben lako~ 
84 éves korában rövid S7-Cnvedés után március 2(). 
án hunyt el. Temetése március 31-én volt 
Gyászolják 4 gyermeke, nyolc unokája, rokonai és 
ismerősei. 
HUNYA AI.AJOSNÉ GALLA ER7.-SÉBEI al<i a 
Fő út 19'2rben lakott, március 15-én wíratJan~ l aclLa 
vissza lelk~t Teremtőjének. Március 20-án 
helyezték Örök nyugalomra. GyáS?,olják: fé1je, 
gyenneke és családja, két unkája, rokonai, barátai, 
volt truútványai, ismerősei. 
JANCSÓ JÁNOS élt 88 évet. Nap u.S.han Jal<0tt 
meghalt március 23-án rövid szenvedés után'. 
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Temetése április l-én volt Gyomán. Gyászolják 
~enneke, három unokája, 3 dédunokája, rokon
ai, barátai, ismerősei. 
KENYERES ILONA, aki a Nap utca 3. számban 
lakott, április 9-én hunyt el hosszas betegség után 
83 éves korában. Temetésére április 15-én 
Endrődön került sor. Gyászolják gyenneke 
unokája, három dédunokája, rokonai, barátai, 
ismerősei. • 
KONDOR GYUlA, nyomdász, elhunyt 85 éves 
korában Szegeden március 27-én. Temetése 
57,egeden április 3-áu volt. Gyászolják: felesége, 6 
gyermeke családjával, teslvérei, a Farkasinszkí 
család, T1mafalviné, Aranka néni, és unoka
testvérei. 
NAGY ROZÁLIA, al<i a Kulich Gyula u. 20 sz..bai1 
lal<0tt, április 13-án rövid sr..envedés után 91 éves 
ko~ciban hunyt el, temetése 17-én volL Gyáswlják: 
fél)e, hat gyermeke, tizenhat unokája, huswnkét 
dédunokája, V"dlainint barátai és ismerősei. 

Özv. NÁNDORI VENDELNÉ BAlÁZS PIROS. 
KA, hoSS7.aS sz.envedés után 76 éves korában 
április S.án elhunyt Temetése 14-én volt. 
Gyászolják: testvére és családja, rokonai, ismerő
sei 
RONCSEK JÁNOS. élt 85 évet Meghalt március 
8-án hosszas betegség után, március 20-án 
helye-.á.ék örök nyugalomra. Gyásrolják: két gyer
meke, két unokája, rokonai, barátai, ismerősei. 
SÁNf A JÓZSEFNÉ KOVÁCS MÁRIA, Hunyadi 
u. 7 sz. alatti lakos volt, 88 éves korában hosszas 
betegség után hunyt el, március 31-én helyezték 
örök nyugalomra. Gyászolják gyenneke unoká-
ja, rokonai, barátai és ismerősei. ' 
Özv. SOLYMOS JÓZSEFNÉ FEILER ANNA, 
lakolt a Sallai u. 6 sz. alatt, áp1ilis ~án hunyt el 85 
éves korában, temetése április 10-én volt. 
GyáS7-A!lják: Keresztfia és ismerősei. 
S7,.AKACS GYÖRGY súlyos és hosszas betegség 
után 71 éves korában áp1ilis 13-án hunyt el. Áp1ilis 
lUn helyezték örök nyui;,ralomra. Gyászolják: 
gyermeke, két w1okája, rokonai. barátai és 
ismerősei. 

TARI GYUI.A, élt 45 évet, lal<ott Gyomán Bajcsy 
Zs. u. 10!).ben. Hosszú szenvedés után hunyt el 
március 22-én. Temetése 2.5-én volt Gyomán. 
Gyászolják: felesége, 4 gyermeke, 2 unokája, 
rokonai, barátai és ismerősei 
TIMÁR LAJOS. élt 54 évet Mohácsi u. %en 
lak_ott. rövid szenvedés után március 22-én hw1yt 
el. femetése áp1ilis 2-án volt Gyászolják: felesége 
gyeimekei és rokonai, valamint barátai ismerősei 
erősei. ' 
TÍMÁR SÁNDOR, al<i a Rákóczi u. 29-0en élt 
áp1ilis 9-én rövid 57..envedés után 95 éves koráb~ 
adta vissz.a lelkét teremtőjének. Április 16-án 
helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: két gyer
meke, két unokája, rokonai, ismerősei. 
TÖTH TIBOR, al<i lalcott a Sugár u. 63 szám alatt 
áp1ilis 3-án cfüunyt hosszú betegség után'. 
Endrődön áp1ilis !Oén helyezték örök nyugalom
ra. GyáS?..olják családja és testvére. 

Békesség haló poraikon, 
f~dja be 6ket az Úr az Ő ors-dtgába. 
Az űrök v~ ~ogjon felettük! 
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gyerek, annyi megcsodálni Nagyapa csak a fejét 
csóválta, kint a kert végében, 
mikor nagymama 
belopakodott a kiskapun 
világjáró unokájával együtt. 

.J • .J • valót találtak útközben. Hát 
fLQ.,fl;{/ ~még, amikor megérkeztek 

Király bácsi palotája elé. 

- Jobb most, ha nem 
Jóska Ma kkosországban III. rész Kereste, kutatta a hetvenhét 

tornyot, de bizony, sehol sem 
mutatkozol nagyapa előtt! - suttogta 
nagymama - Bejárta utánad a fél falut, 
míg hírét vette, hogy kecske helyett már 
vesszőn lovagolsz a Vadvirág réten. Igen 
haragudott. 

- Erről sohasem meséltél nagymama. találta. Nem volt annak egy fia tornya 
Talán nem hallottad hírét? sem, kacsalábon sem forgott, éppen , 

- De amikor én csak az iskolától fél 
tem! - szipogta bünbánóan Jóska -
Csöppet sem szeretem, hogy oda kell 
járni. 

- Kár! Kár! Kis betyár! - berzenkedett 
a körtefán egy fecsegő szarka. Aztán 
hirtelen megbillentette tarka-barka 
farkát, és éktelen csörömpölésbe kezdett: 

- Törülj, Jóska tüstént széket! Úgy 
becsüld meg a vendéget! 

- Hallgass te szószátyár! - intette 
Jóska - Ott is látsz, ahol nincs? Hát hol a 
vendég? 

Bizony, az akkor már ott verte a port 
a csizmája sarkáról, a kiskapu előtt. 

- Nini, Király szomszéd! - üdvözölte 
örvendezve nagymama, és szíveskedve 
tessékelte be a tisztaszobába. 

Jóska a száját is nyitva felejtette, úgy 
elcsodálkozott. Mert a Királynak titulált 
vendég nem volt más, mint akit a 
Vadvirág réten megismert, az óriás bácsi. 

- Aztán hol van a bácsi országa? -
lépett közelebb kíváncsian Jóska. 

- Miből gondolod, hogy nekem orszá
gom van, te kisokos? 

- Hát, ha egyszer király! 
- No lám, el is felejtettem, hogy 

neked olajosan forog az eszed kereke! -
csapta össze kezét a vendég, és akkorát 
nevetett, hogy rengett belé a ház. - De ha 
kérdezted, megmondom én, miért ne! Ott 
van bíz az, a Tölgyes erdőben. 

Nevezheted akár Makkosországnak is! 

- Hallottam biz én! - nevetett nagy
mama is jó ízüen - Mégjártam is benne! 
Gyönyörü ország az, nekem elhiheted. 

- Szép is, nagy is! - bólogatott 
bizonykodva a bácsi. - Annyi az 
alattvalóm benne, hogy meg sem 
győzöm már egymagamban ezt a nagy 
királyságot. Azért jöttem éppen, mert kis 
inast keresek. Nem állnál be hozzám 
kerek esztendőre. Vagyis három napra, 
amint az már a mesében szokás. Várnak 
ám nagyon az unokáim is! 

Nosza, fe lragyogott Jóska 
bogárszeme, de még a szeplők is, kerek 
ábrázatán, hát még mikor látta, hogy 
nagymama is engedi szívesen. Indult 
volna máris, alig győzte kivárni, hogy 
batyuba kössék a váltás ruhát. Hanem 
amikor beletette kis kezét a Király bácsi 
óriás tenyerébe, és kocogva igyekezett 
lépést tartani vele, kicsit aggodalmas volt 
a hangja, mikor megkérdezte: 

Aztán messze van az a 
Makkosország? S mi lesz ott a dolgom? 

- Itt van biz az, egy verébugrásnyira -
nyugtatta a bácsi - dolgod sem lesz 
egyéb, mint hímeshámba szöcskét fogni, 
pillebálon táncot ropni , harmatkását 
csipegetni, bukfenceket vetegetni. Elég 
lesz-e kislegény? 

Elégnek még sok is! - sóhajtotta 
gondterhelten Jóska, de azé1t vissza nem 
fordult a világért sem. 

Aztán, hipp-hopp, észre sem vette, 
máris ott jártak a szépségesen szép 
Makkosországban. 

- Hiszen itt minden csupa aranyból 
van! - ámuldozott 

Tevékenységeinket piacképes áron kíná ljuk 

kerekre nyílt szem
mel, mert a napsu
garak áttörtek a 
sűrű lombokon, és 
beragyogták 
fényükkel az egész 
tölgyeserdöt. 

<r Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
q-Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés 
crEgyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók. lnterspan 

bútorok) 
cr Építőipar i anyagkereskedés (fenyő türészáru, lnterspan bútorlap 

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez„.) 
cr Ép itőipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acélzsalu, 

keretes állvány. útpanel. .. ) 
"'"' Burkolólap értéskesítés (minta után) 

Bokrok ágairó l 
bohókás rigók 
köszöntgettek 
rájuk. Csupa szem 
volt az egész 

olyan egyszerü kis ház volt, mint a 
faluban akárhány. 

- De mára már csak a tollasbál van 
hátra. Hanem e lőbb gyere, ismerkedj 
meg Király nénivel is. 

Azon már Jóska nem is csodálkozott, 
hogy Király néninek sem volt aranyos 
ruhája, gyémántos koronája. Kékfestő 

köténye, s a fején a hátrakötött pettyes 
karton kendő most már jobban is tetszett 
neki. Hiszen éppen olyan volt, mint 
otthon nagymamae. Olyan volt a 
mosolya is, meleg kezének becézgetö 
cirógatása is. 

Még vacsorát sem kért. Nagy-nagy 
bizalommal belesimult a Király néni 
ölébe, és mint egy doromboló kiscica, 
szép csöndesen elaludt. 

Hogy mire ébredt reggel , legközelebb 
megtudjátok! 

A mesét és a verseket írta: 
Iványi Mária 

MÁJUS 

Májusi szél magot perget, 
Eső áztat mezőt, kertel, 
Fészket épít a madát: 
Kenyérmagot ringat a föld, 
Mézzel a méh sejtházal tölt, 
Békét póráz a határ. 

A HINTALÓ KESERVE 

Öreg jószág vagyok én, 
Kimustráltak régen. 
Lim-lom lettem, korhadok 
Padlás rejtekében. 
Pedig egykor úgy repültem, 
Mint egy büszke táltos. 
De kis gazdám kényes, fényes 
Kerékpáron jár most. 
Én meg csak az emlékekből 
Morzsálgatok csöppet, 
S amíg a szú serceg, perceg, 
Ejtek égi két könnyet. 
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„Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon 
taní-
tani!" 

Így vallott József Attila „Születésnapomra" című költeményében. S 
valóban, költészete beleívódott a magyar nép lelkébe. Iskolai 
olvasókönyvek, frodalmi órák „tananyaga" költészete. A múlt rend
szer megpróbálta kisajátítani a „proletárköltőt", bár Ő akkor is így 
vallott: 

„Dolgaim eló1 rejtegetlek, 
Istenem én nagyon szeretlek" 
Nem célunk, nem lehet célunk a költőóriás életművének méltatása. 

Mindezt csupán azért mondtuk le , mert hazánkban József Attila 
születésnapja a „Költészet Napja". S ebb"ó1 az alkalomból kívánjuk 
bemutatni néhány endrődi születésű költő-író „versbe szedett" gondo
latát. 

TÍMÁR MÁTÉ: 
ÁBRÁND ŰZÉS 

Mért ábrándozol vén bolond, 
nem rád kacsint már rég a hold, 
s a nap se kedvedért rajzol át 
égbolton aranykarikát. 
Tudd, érezd, valld be, hogy lejárt, 
készülten várd az éjszakát. 

Bölcs tanács, olcsó szélzene, 
nem lejárt lemez élete, 
annak, ki későn is akar, 
szívverése a rím, a dal , 
lcit minden-mindegy nem vakít! 
Ember az ember, núg álmodik! 

GERGELY ÁGNES: 
ÍR FOHÁSZ 

Ó, kelta Kök irály, tekints le végre 
villárnsújtotta szirtjeid közül 
e szám űzött, e végzetverte népre, 
mely a világot kapta börtöni.il. 

• 
Ha jókedvét, ha kincsét nem tetézed, 
törd megjobboddal ellenség szívét, 
s ha mégis, mégis bünteted e népet, 
legyen bííntelen, hiszen a Tiéd. 

( 1993 február 10.) 

'BULJIJJi'J{OS: 
o/1 qy-JizzJI 'IO'l( 1?..JiM 

Jlazámban n.émet turistaKlnt 
töftö{ Kit év6ő{ Kit hetet. 
Mióta így és meááig még? 
'J.&m számofom az évefy.t. 

J-ía6ár a n.émet f ö{á megért, 
Rg.nyeret aá s majá eftemet, 
áe amt.g é[ek._ vert aranyKlnt 
őrzöm az anyanyef vemet! 

'.Mert örüfni és verset irni 
és sírni is csak_ ezen tuáof:: 
Csak_ anyám nyef vén tuáom [eimi: 

'Vigyázzatok._ rám, csűfagoK:J 
(1972) 
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TÍMÁR MÁTÉ: 
JÖSSZ-E PETŐFI, MONDD?! 

Talpra! kiáltott Segesvárért, 
Aradért, és a bitófákért, 
ötvenhatért, halálon váltott 
ragályos betegség: SZABADSÁGÉRT!. 
Jössz-e Petőfi? Mondd mi lesz, 
jqvő-maszlagunk? Vagy ki lesz, 
aki életre kárhoztat minket? 
Szentséges átkunk Petőfi Sándor, 
ébreszd fel tíjra lelkeinket! 

Mohács óta csak abból élünk, 
hogy a halál sem bír el vélünk! 
Lássad, Sztálin is belédöglött, 
mert szoborhelyéi.il templomot döntött, 
a pufajkás makija mit reméljen, 
hogy a saját gödréig elérjen? 
Jössz-é Petőfi? Hol vagy Sándor? 
Egy jaj az ország. Halld: HIÁNYZOL! 

( 1997 .Ill.15.) 

MÁRTON GÁBOR: 

M inden szavadban béke csendül 
(Májusi dal) 

Ilyennek vártam a tavaszt: 
virágosnak, békésnek, szépnek, 
szótlannak, ahogy orgonák alatt 
szerelmesek egymásra néznek. 

Azt hittem, álomnak marad, 
és nem ismerem meg testet öltve, 
s most, hogy ízlelnem is szabad, 
csak csodálkozom elbűvölve. 

Ennél szebb tavasz sosem volt, 
szebbet nem láttam szemedtül. 
Mosolyod belém hitet olt, 
minden szavadban béke csendül. 

Maradj énnekem örök álmom, 
csodás illatú nagy virág! 
Emlékedet szívembe zárom. 
Számomra Te vagy a világ . 

... 

(1950) 
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Bella Rózsa és Pintér Lajos kamara-kiállítása Kecskeméten 

A Magyar Irodalmi Társaság Megyei 
Tagozata a Költészet Napja alkalmából ápri lis 
hó 15-én délután a VERS / KÉP/ VERS című 
kamara-kiállításon nagy sikerrel mutatta be 
Pintér Lajos József Attila díjas költő azon ver
seit, amelyhez Bella Rózsa készített rézkar
cokat. A kiállításnak a Bányai Júlia Gimnázium 
Könyvtára adott helyet. 

Dr. Bánszky Pál művészettörténész meleg 
szavakkal méltatta a kamara-kiállításon megje
lent műveket és alkotóit. Öt idézzük: 

" A könyvnyomtatás felfedezésével foko
zottan felmerült annak veszélye, hogy a betű - a 
maga tömeges lehetőségével - fö lé kerekedik a 
képi közvetítésnek. A középkorban az emberek 
a székesegyházak freskóiból és szoborábrázolá
saiból, az allegorikus konvenciókból olvastak. 
Köztudott volt például, hogy a karddal ábrázolt 
alak Szent Pál, a kulccsal megjelenő figura 
Szent Péter, stb. 

A XX. századra végképpen kiderült, hogy 
más az írás és más a vizualitás eszköztára. 
Egyértelművé vált, hogy a vizuális nyelv -
vonal, a folt, a szin, a kompozíció energiáira 
építve - a filozófia bölcseletéhez, illetve az iro
dalmi művekhez is képes társulni anélkül, hogy 
alárendelt szerepre kellene vállalkoznia. A 
képzőművészet nem kívánt az irodalom "szol
gálóleánya lenni", hanem egyre inkább képes 
volt a sajátos kif~jezési eszközeivel élni. 

A vizuális beszédre mondhatjuk példaként, 
hogy egy pontból kibomlik, kígyózik a vonal, s 
anélkül, hogy a logikai okoskodás vezetné a raj
zoló művész kezét, ösztöneinek, expresszív 
alkotó adottságainak is utat engedve a 
vékonyabb, vagy vastagabb, a ritkább, vagy 
sűrűbb vonalszövevényei különbözö gondola
tokat és érzélmeket közvetítenek, sokszínűen 
vallanak az alkotó személy iségéről. Vonalak, 
amelyek halk belső rezdülések, vagy indu
latosabb kitörések, amikor a rajzoló lágyabban, 
vagy erősebben nyomja meg a rajzeszközét, 
akár a hegedűművész a húrt. 

Természetesen vannak - mint adott esetben 
Bella Rózsa és Pintér Lajos művészetében is -
ta.lálkozási pontok. Bella Rózsa - anélkül, hogy 
feladná műfaji önállóságát - figyel, vagy akár 
részben azonos hullámhosszra jut a költővel. 

Rátalál a hangsúlyos attribútumokra; a kövek. a 
hegyek, madarak, a gyakran visszatérő nök, 
sárga színek motívumaira és jeleire, de ezzel 
nem adja fe l műfaji autonómiáját. 

A valóságos környezetböl kiválasztott for
mák a valóság hiteles részletei , vagy 
önmagukon túlmutató jelképek! Pontok, 
vesszők, vizuális jelszövevények, tollrajzok és 
rézkarc-nyomatok. A rajz, a grafika törvényei 
szerint elkészített képek. Intim és szelíd vizuális 
megnyilatkozások. Nőiesen törékeny belső 

lélekrezdülések. Féltés, vágyódás, rejtett 
melegség. Szín és formapoézis. A valóság 
vizuális értelmezése. A maga számára teremtett 
forma és színkultúra. Vizuális képi nyelven 
megfogalmazott líra." 

A kiállítást Szegedi Anikó és Kozák M. 
Magda tanárnők Handel muzsikával. a diák-

lányok vers felolvasásokkal tették színessé és 
emlékezetessé. Pintér Lajos fe lolvasta a napok
ban született prózaversét, amely Kondor 
Béláról, a fiatalon elhunyt festő és grafikus 
óriásról szólt. Majd Rózsa beszélt többek között 
arról , hogyan is jöttek létre ezek az alkotások. A 
továbbiakban szavalatok és a diákok furulya
játéka színesítették a délutánt, mely a hivatalos 
program után még sokáig fo lytatódott kedves, 
őszinte beszélgetésekkel , diskurzussal. 

egész kiállítást! Helyette, kedves olvasóink. be 
kell érniük e két verssel és iJJusztrációjával. 

Tudósított: Császár Ferenc 

A RÉMÜLET S REMÉNY 

E ritkán szálló szó, e rémület, 
ez volna hát a termő Férfikor? 
Olyan versel kell írni, kedvesem, 
melyben aratás von, vetés és szüret. 
Nem ami von: e bobér-orotás, Bár hozhatnánk i~e újságunk laP.jain az 

e csel, és gáncsvetés és sok-sok feszület. 
E ritkán szálló szó, e rémület, 
ez volna hát a termő Férfikor? 
Emlékszel, csendes volt o szerelem, 
csendes, mint Európa s mint alkonyati ég, 
nem volt kezünkben se karó, se kés. 
Átdübörögtek szívünkön o tankok, 
átdübörögtek rendőr autók, 
lél volt, országos sőt birodalmi tél: 
de kiteleltünk egymás tekintelén. 
Háromdecis pezsgöspohárból iltál parazsat, 
te telhetetlen, te drága 1 öldi lény. 
E ritkán szálló szó, e rémület, 
ez volna hát a termő Férfikor? 
Mini régi versben oz ah, oz oh, o sóhaj, 
végigdübörög most versemen a kín, 
mint régi versben fulnok o csikók, 

Illusztráció - Pintér Lajos ,.Rémület s remény-' 
Bella rózsa rézkarca 1998. 

mint régi versben megcsillan o fény, 
és üvöltöm, és verem a falat: 

Álom az lstenhegyen 
- rézkarc -

most kié vagy? kié vagy! kié, 
te asszony, te kedves égi lény? 
E háborúban, békés borzalomban 
most kié vagy te, emberi remény? 

ÁLOM AZ ISTENHEGYEN 

És együtt vagyunk minden. 
együtt valamennyien. hüen. híven. 
együtt lázadón. kihívón, 
megyünk át egy korhadt fa-hídon, 
és halljuk, ahogy 
dobban alattunk a palló. 
és érezzük. ahogy remeg a kéz. 
és hallga~uk. ahogy cserreg a víz. 
jó ~jt. szétfoszló zászlók, 
jó éjt. lányok. sugárzók. 
jó éjszakát éj, neked köszönök. 
jó reggelt. hajnalok. 

Egymásra vigyázzatok. 
ameddig nem vagyok. 

"ÉPFE" - vállalkozó 
közületi-, vállalkozói-, magánrendelőknek 

teljes köríí építőipari, s:takipari és festő munkákat, 
azok tervezésé t, szervezését, 

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja. 
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK. 
BA.R.KAFA részlegünk igényes rendelőinek egyedi, művészi 

kivitelű faszobrász, fafaragó munkákat készít. 
i\fü~taterem. 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 ÁRAJ.i(NLATOT ÉS KATALÓGUST! 
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„... megmarad egy diadalmas 
erdélyi igazság: ez a föld egymás 
mellett... megtartja örökös tarka 
virágzásban a népeket, akik rajta 
és érette munkálkodnak." 

Kós Károly 
1925. 

VARADINUM '98 

A kedves Olvasók, és külőnösen azok. akik részt veUek az elmúlt évben Nagyáradon a VARAD
INUM napok megnyitóján, tudják, hogy Erdélyben, Váradon, minden év májusában megrendezik 
e jeles napokat. Ez évben május 3 és 10 között kerül sor a rendezvénysorozatra. Sajnos, hogy az 
országgyűlési választások előkészületei kissé megzavarják az Önök érdeklődését, mégis közread
juk a programot azzal a szándékkal, hogy aki érdeklődést tanúsl1 irántuk, kérjük látogassanak el 
Nagyváradra. 

Május3. 
10 órakor: Anyák Napja. Ünnepségmegnyi tó istentisztelet. Helyszín: Újvárosi Református 
Templom. Igét hirdet: Tőkés László rei. püspök. 
12.30 órakor: Nagyvárad a váradi piktorok munkáiban. Helyszín: Dávid galéria. 
19 órakor: Majális, táncos, szabadtéri szórakozás. Helyszín: Hegyköztótteleki Vadászház. 

Május 4. 
10 órakor: Játszóház és bábszínház. Helyszín: Tempó Klub 
17 órakor: Ünnepi tárlatnyitás. Helyszín: Tibor Ernő galéria. 

Május S. 
17 órakor: Nagyvárad polgári élete a századfordulón, kordokumentumokból szervezett kiálh1ás. 
Helyszín: Református Püspöki Palota 
18 órakor: Találkozó a Duna TV munkatársaival. Helyszín: Kiss Stúdió. 
19 órakor: Egyházzenei koncert. Helyszín: Váradolaszi Plébániatemplom. Fellép: Bihari Sándor 
Kórus, Varadinum vonósnégyes. 

16 órakor: Könyvbemutató. 
18 órakor: Ars poetica az ezredfordulón: költői pályázat. 
20 órakor: 'Péntek esti szabadságunk' - Az Ady Kör antológiájának bemutatása. Helyszín: mind
három esetben a Tibor Ernő Galéria 

Május 7. 
18 órakor: Evangélikus Istentisztelet és Orgonaszentelés. Helyszín: Nagyváradi Evangélikus 
Templom. 

Május 8. 
10 órakor: "Kik érted haltak, Szent Világszabadság" tudományos történelmi szimpózium. Helyszín: 
Barokk palota (Loránttfy Központ ?) 
17 órakor: ln memoriam Szigligeti Ede - koszorúzás az író felúji1ott szülőházánál. Helyszín: 
Szigligeti utca. 
17 órakor: Fényes ég alatt - előadóest. Helyszín: Kiss Stúdió 
19 órakor: Hangverseny. Helyszín: Székesegyházi Bazílika. 

Május 10. 
11 órakor: ü.nnepségzáró szentmise és körmenet. Helyszín: Székesegyházi Bazilika 
19 órakor: Unnepségzáró gálaelőadás - Varadinum dij átadása. ' Fanny hagyományai" - Szabó 
Magda átdolgozásában. Helyszín: Nagyváradi Állami Színház. 

Köszöntjük 
az édesanyákat! 
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Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az éde
sanyákat, nagymamákat, a dédiket! Kérjük, hogy féltő 

szeretetük, tii relmük gyermekeik, unokáik iránt soha ne 
múljék el! A jó Isten áldása lengje köriil minden lépésüket 
tetteiket. Sok boldogságot, jó egészséget és Isten áldását kér
jük minden Anyukára, Nagymamira és Dédire! 

Köszöntse most Őket József Attila legszebb költeménye! 

MAMA 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindig, meg-megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte embe r voltam. 
ordítottam. toporzékoltam. 
Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 
nem szido tt, nem is nézeu énrám, 
s a ruhák fényesen, suhogva, 
keringtek. szálltak a magosba. 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen, 
kékítőt old az ég vizében. 

a 
-0 

< 
ö 
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GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 
Corvo Bianco Schuh Bt. 

Csikós J á nos 

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

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

18-41-es méretig 

Cipőipari Bt. 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14. 

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

Női, Leányka-, és Fiú 
cipőgyártás 
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Tavaszi találkozás 
Katona Sándor mecénással 

A képen jobbról Katona Sándor. aki átadja az Egyesiilet elnökének. Dinya 
Lászlónak, a létrás tüzoltókocsit. 

a magyar munkatár
sakból 12-en földieim, 
gyomaendrődiek. Ők 
is a kezem alatt dol
go:.::nak, és biztos 
egzisztenciát teremt
hetnek maguknak, az 
általuk végzett jó 
munkával. Az anyagi 
problémáikon tudnak 
segíteni. Évente több
ször haza látogatok. 
hiszen iu é lnek a 
sziileim és testvéreim, 
és mélyek a gyökerek. 
- Számomra, - és biz-

- Az endrődi tavasz jöttét már évek óta nem
csak a hazatérő gólyák, hanem a:.:: Ön értékes 
adományainak az érkezése is jelzi. Hiszen már 3-
ik éve tavasz táján rendben érkeznek az Ön 
küldeményei, amelyek a városunk vagyonát igen 
szépen gyarapítják. Az Endrődi Tűzoltó 

Egyesület haszmílatába kerülnek ezek az 
eszközök, tűzoltóautók , mentőautó, idén pedig 
egy megye szinten is ritkaságszámba menő un. 
„létnís tűzoltóautó". amit éppen tegnap, április 
17.-é n adott át igen nagyszámú érdeklődők 
körében. 

Mindenekelőtt arra kérem Önl, hogy a 
Városunk olvasói számára mutatkozzon be, mert 
azl mindnyájan tudjuk, hogy ill született 
Endrődön. de a késffbbi évek is érdekelnek ben
nünket. 

- Az áltn lános iskolámat Endrődön, n szak
munkásképzőt Gyomán végeztem. Szolnokon 
kezdtem el dolgozni, tovább tanultam a szak
mában. és megszereztem a szakmán belül külön
böző szakképesítéseket, és mestervizsgát tettem. 
1981.-től Németországban atomerőműveknél dol
goztam, és 1988-tól vagyok ugyanazon a munka
helyen, a kreuztali BLEFAcégnél, mint főszerelés 

vezető dolgozom . .Jelenleg 53 magy<ir munkatár
sam van. Nem kis büszkeséggel mondom el, hogy 

tosan nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal -
nagyon meghaló a szlilőföld iránti szűnn i nem 
akaró ragaszkodás, a tenni akarás, a segítés, ami 
végül nemes tettekben is megnyilvánul. Az 
adomány gondolom, hogy sok-sok munka, pénz, 
törődés után érkezik ide haza. Kérem, mondjon 
erről is néhány gondolatot. 

- Szakmai és baráti kapcsolatok révén tudok a 
használl jármíívekhez jutni, amit saját erőből újí
ttmk fel úgy, hogy azok az itthoni lakosság teljes 
biztonságill szolgálják. 

- Hogyan kerül t éppen a Tíízoltókkal kapcso
latban? 

- A szállásadóm a Siegen megyei tűzoltó

parancsnok volt. Ő is sokat segít még a mai napig 
is. Itthon pedig hallottam egy sajnálatos halálos 
balesetet, és ekkor határoztam el, hogy ezen a 
téren meg próbálok segíteni, hogy a baj ne 
ismétlődhessen. 

- Az érdekesség kedvéért elmondom Önnek. 
hogy a kezembe került a minap az 1930-as évből 
a "Tűzoltók Gyomai Önkéntes Egylet"-ének tag
nyilvántartó könyve. A tagság létszáma pnrtoló és 
alapító tagokkal egy.iilt 99 fő volt! Gazdálkodók, 
kereskedők, iparosok. vendéglősök. házta11ásbe
liek. községi Lisztviselők. földbir
tokosok, föld m(ívesek, italmérők, 

ügyvédek, főj-

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 
egyző, jegyző, 

gyakornokok, 
községi or
vosok, római 
katolikus plé
bános, bankn1-
l aj do no s, 
nyomdatulaj
donos, malom
l u la j do no s 
mind-mind az 
"Egylet" tagjai 
voltak. és 

Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-891 

66/386-251 

A TURUL CIPŐBOLT 
új helyen: Gyomaendrőd, 

Fő u. 204. 
(a Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

fizették az éves tagdíjat (akkor 6 forint volt). 
Tehát városunkban tiszteletreméltó hagyománya 
van a Tűzoltó Egyesületnek, és t,ímogatásának is. 
lll ik ezt Flórián nap táján fel idézni, mert elődeink 
példája követésre méltó! De úgy gondolom, hogy 
az Ön segítsége nem csupán hagyomány tisztelet, 
hanem em1él sokkal többről van szó! Ön egy 
olyan tevékenységét segíli a városnak, ami min
denképpen szükséges és hasznos. Az itt élők nyu
galmához, biztonságához sok minden hozzátar
tozik. Emlékszem. hogy gyermekkoromban, 
amikor el kezdődöll az aratás, akkor be voltak a 
családok osztva a tűzfigyelésre. Amikor ránk 
került a sor, akkor meghatMozott időben, 

meghatározott órát a templom tornyának 
ablakában kellen töl teni, és figyel ni a határt, hogy 
ha netán valahol tűz ütne ki, ;izt azonnal jelezzük, 
a harangok fél reverésével, és egy zászlót abba az 
ablakba kellett tenni, ame1Te a tűz volt. Hát persze 
akkor még ill nem volt telefon. ezért így oldották 
meg a gabonák tCíz e lle1li védését. Szeretném 
megkérdez1li, hogyan tervezi a jövőjét. s ha nem 
veszi túlságosan személyes jelleg(ínek a kérdést, 
kérem, válaszoljon is. Hol kívánja a nyugdíjas 
éveit tölteni, noha az még messze van, de az 
ember által<íban előre tervez? 

- Természetesen itthon, a szi.il őhelyemen. 

- Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy 
a szülőföld szeretete ilyen tettekben nyiJvánul 
meg Önnél. Egyetlen gondolattal, búcsúzom: Ha 
a világon mindenki ilyen volna, ez a világ men
nyivel jobb volna! 

Végezetül, de nem tHolsó sorban: Nagyon 
nagy tiszteleuel meghívom az Endrődiek Baráti 
Körének . május 16-iki talá lkozójára, ahol 
reményeink szerint nagyon sok m<Íshol élő, és ter
mészetesen itthon élők calfükozüsára kerül sor. 
valamint egy jóízű endrődi birkapörkölt ebédre is 
a Dombszögön. Kérem, ha teheti, tiszteljen meg 
be1münket jelenlété.vel. 

Császárné Gyuii cza Éva 
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