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Az endrődi honvédek:

58. Honvédzászlóalj Vécsey alatt.

Majoros Mihály, önkéntes
Mikus András, önkéntes
Majoros Pál, önkéntes
Bela Mátyás, önkéntes
Bácz Imre, önkéntes 
Mastala János, önkéntes
Dinya Pál, önkéntes
Tímár J. F. János, önkéntes
B. Kovács János
Oláh Imre
Katona Imre
J.Kovács József
Hanyecz J. Mátyás
Ör. Tímár István
Rácz István
Szakálos Imre,
Dinya Mihály
K. Tímár János
Sz. Tímár András
Hegedűs János
Drahó János
Juhász Pál, önkéntes

59. Honvédzászlóalj Vécsey alatt

Kolompár József, önkéntes 
Hanyecz István, önkéntes
Hunya István, önkéntes 
Baiz Mihály, önkéntes
Koncsek Mihály, önkéntes
Rácz István, önkéntes

33. Honvédzászlóalj Kmetty alatt

Hitsha János, önkéntes
Bradák Mihály, önkéntes
Dinya Gy. Mátyás, önkéntes 
Fridrich István, önkéntes
Batsa Pál, önkéntes
Gniez György, önkéntes
Vrana János, önkéntes
Dávid András, önkéntes
Varga M. István, önkéntes
Kálmán Mihály, önkéntes
Dege István, önkéntes 
Gyuricza Mihály, önkéntes
Csurán Mihály,
Bela János
Vadász István
Nagy József
Kulik Mihály
Fekécs Mátyás
Farkas I. F. János
B. Farkas Pál

90.Honvédzászlóalj Guion alatt

F. Tímár András, önkéntes
F. Tímár Mihály
Kopcsek András

Hannover huszár Görgey alatt

Alexi István, önkéntes
Valuska Mátyás, önkéntes
Hegedűs Ferenc, önkéntes
Kurilla Mátyás, önkéntes
Halvalinszky Kálmán önkéntes
Kenyeres József, önkéntes
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Nemes Imre
Tímár f. Mátyás
Hornok András
Cs. Jóch Mihály
Uhrin J. György
Tarczali Mihály
Varjú J. András
Kurilla J. Mihály
Iványi Pál 
Porubcsanszky András
Tokar György
Tóth J. Mátyás
Fülöp J. Mihály
Urbán János
Fekéts István
Rácz Mátyás
Arany András
Juhász Mihály
Dávid György

Alakulatuk nem ismert

Salacz József, önkéntes hadnagy 
Péterváron
Csenger Antal, önkéntes
Száfián József Tüzér, Bem alatt
Mészáros János, önkéntes szekerész
Lisiczai György, önkéntes szekerész  
Klapka alatt
Forgács János tüzér
Matyó György
Szujó Márton 5. h.z.a. Perczel alatt
Kinka István 3. h.z.a.
Kakas Antal 3 h. z. a.
Czindei Imre, Máriássy alatt
Csuran István, Máriássy alatt
Szujó J.György, Máriássy alatt
Varga J. István, Máriássy alatt

A gyomai honvédek

Máriássy, Guion és Perczel vezérek 
alatt

Steigervald Mátyás önk. gyalogos
Rácz András, önk. gyalogos
S. Szilágyi Bálint, önk. gyalogos
Nánási András, önk.. gyalogos
Lázár Miklós önk. gyalogos
Perei János, önk. gyalogos
Fodor Lőrincz, önk. gyalogos
Hamza Sándor, önk. gyalogos
Béres Benedek, önk. gyalogos
Hamniczki István, önk. gyalogos
Szilágyi János, önk. gyalogos
Oláh Sándor önk. gyalogos
Imre László, önk. gyalogos
Bosnyák Sándor, gyalogos
Cs. Nagy Józef, gyalogos
Király Ferenc, gyalogos
Bíró András, gyalogos
Szalóki László, gyalogos
Zöld Bálint, gyalogos
Szilágyi László, gyalogos

Bartos János, önkéntes
Szabó Antal, önkéntes
Hakkel János, önkéntes
Banják József, önkéntes
Zs. Tímár János, önkéntes
Dávid Mihály, önkéntes
Hanyecz János,
Tímár M. István
Duda György
Varga Pál
Hanyecz György
Papp Pál
Hegedűs Mátyás
Czmarkó János
Szakálos Mihály
Tóth J. György
Mokó István
Hegedűs Mihály
Lapatinszky János
V. Farkas István
Buza Mihály
K. Tímár György
Pintér István
Soránszky Pál
Honud Pál
Kenyeres J. József
Valuska András
Tímár Mátyás
Szmola János
Szurovecz Pál
Hunya István
Hornok György
Gellai a. Pál
Binges Pál
Tímár gy. Pál
Baiz cz. János
Szabó Pál
Szakálos András
Uhrin a. György
Németh András
Gellai r. József
Sóczó János
Cserép Lukács
Dávid i. Pál
Farkasinszky István
Sz. Tímár György

Károlyi huszár

Dinya J. Pál, önkéntes
K. Kovács Pál, önkéntes
Sz. Tímár János önkéntes

Lehel huszár Klapka alatt

Kovács Imre, önkéntes
Ádám János, önkéntes
Kakas János, önkéntes

Miklós huszár

Gellai József
Giricz G. János
Rácz András

Juhos János, gyalogos
Krucsó Mihály, gyalogos
Bácsi László, gyalogos
Krucsó Lukács, gyalogos
Kocsis Mihály, gyalogos
D. Kovács Sándor, gyalogos
Szalóki János, gyalogos
Isó János, gyalogos
Isó Bálint, gyalogos
Forti András, gyalogos
Domokos István, gyalogos
Miklósi Sámuel, gyalogos
Nagy A. Sándor, gyalogos
Bátsi István, gyalogos
Bendő Mihály, gyalogos
Koós Sándor, gyalogos
E.Tóth Sándor, gyalogos
Biró Benedek, gyalogos
H. Kovács János, gyalogos
Szabó József, gyalogos
K. Imre Sándor, gyalogos
Krucsó Gergely, gyalogos
Isó András, gyalogos
Kovács Benedek, gyalogos
Kovács István, gyalogos
Dobó István, gyalogos
Diószegi Bálint, gyalogos
B. Molnár Mihály, gyalogos
Kovács P. Sándor, gyalogos
Szilágyi András, gyalogos
Megyeri Balázs, gyalogos
Seprenyi József, gyalogos
Kurucz Konrád, gyalogos 
Sütő Simon, gyalogos
Pilcz András, gyalogos
Forman József, gyalogos 
Braun Márton, gyalogos
Lehoczki Miklós, gyalogos
Lőrincz Mihály, gyalogos
Onódi János, gyalogos
Bácsi Imre, gyalogos
Barna István, gyalogos
Isó József, gyalogos
Erdei József, gyalogos
Csalah József, gyalogos
Csapó Dávid, gyalogos
Horváth József, gyalogos
Túri Sándor, gyalogos
H. Kovács Sándor, gyalogos
Bíró Balázs, gyalogos
K. Juhász János, gyalogos
Kis Gábor, gyalogos
Szántó János, gyalogos
Marti Imre, gyalogos
Kriszt Ádám, gyalogos
Arányi János, gyalogos
Nádudvari Imre, gyalogos
Isó A. Bálint, gyalogos
Heubch Mihály gyalogos
Szathmári József, gyalogos
Deutsch Márton, gyalogos
Klár János, gyalogos
Isák Sámuel, gyalogos
D. Szabó András, gyalogos

Csillag Imre önk. gyalogos
Botlik János, gyalogos
B. Marjai Sándor, gyalogos
Imre Bálint, gyalogos
Arany Mihály, gyalogos
Kovács Dániel, gyalogos
Sallai Sándor, gyalogos
Kakati János, gyalogos
Nádudvari József, gyalogos
Horváth Sándor, gyalogos
Szerető Lajos, gyalogos
Bosnyák János, gyalogos
Arany Sándor, gyalogos
Fűsűs Sándor, gyalogos
Nyilas János, gyalogos
Gábor Ferencz, gyalogos
Csapó Gábor, huszár
Szilágyi László, gyalogos
Perei Gábor, gyalogos
Gábor Mihály, gyalogos
Látik Sándor, gyalogos
Aranyi István, gyalogos
Kis Demeter, gyalogos
Kun Ferencz, gyalogos
Putnoki János, gyalogos
K. Varga István, huszár
Orbán István, gyalogos
Vincze Sándor, gyalogos
Földesi Mihály, önk. gyalogos
Vékony Bálint, önk. gyalogos
Juhos Gábor, önk. gyalogos
B. Kovács Imre, önk. gyalogos
Kis József, önk. gyalogos
Kovács András, önk. gyalogos
Bosnyák József, önk. gyalogos
Bátori Sándor, önk. gyalogos
Bátori István, önk. gyalogos
Csalah Sándor, önk. gyalogos
Nánási János, önk. gyalogos
Isó János, gyalogos
Nádudvari Sándor, gyalogos
Erdei Gábor, huszár
Krucsó László, huszár
F. Kis János, huszár
Diószegi Ferenc, huszár
Oláh Sándor, huszár
Csatári Sándor, huszár
Lukács Sándor, gyalogos
K. Kis Sándor, huszár
Zilai Sándor, huszár
P. Kovács János, huszár
Cs. Szabó János, huszár
Olajos Sándor, gyalogos
Kéri Imre, gyalogos
Csáki Imre, gyalogos
V. Kun István, gyalogos
Kocsis Gergely, huszár
Szőke József, huszár
Cs. Nagy Imre, huszár
B. Szilágyi János, huszár
Márton Tamás, huszár
Kis Albert, gyalogos 
I. Kovács Tamás, gyalogos
Jenei József, gyalogos
Varga Sándor, gyalogos
Joanovics Gergely, gyalogos
Matebus István, Sándor huszár
Becskereki József, gyalogos

Ők azok, akik 150 évvel ez előtt küzdöttek a magyar szabadságért, ők 
azok, akiknek neveit nem moshatja el sem 150 év, sem ezerötszáz. 

Magyar honvédek ők, hősök!



A KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁRCIUSI PROGRAMJA
  5-én        18 órától: A Gazdakör nőnapi ünneplése
  7-én        17 órától: Nőnap a Magányosok klubjában
  9-én        17 órától: Nőnap a Nyugdíjas klubban
13-án   14-18 óráig:  Műanyag és háztartási cikkek vására
14-én     9-11 óráig:  Szemvizsgálat
14-én        18 órától: A Gazdakör vacsorája
16-án        10 órától: A miskolci Csodamalom Bábszínház műso-

ra gyermekeknek
17-én        17 órától: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 

közgyűlése
21-én        18 órától: Galambász Egyesület vacsorája
28-án        Tea-est a Magányosok klubjában
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK *

ORVOSI SZAKRENDELÉSEK
(a volt Szülőotthonban)

Reumatológia (beutaló nem kell)  Kedd - Csütörtök   14 - 16 óra között
Urológia   (beutaló nem kell)  Hétfő - Szerda       14 - 16 óra között
Bőrgyógyászat (beutaló nem kell)  Csütörtök              14 - 18 óra között
Ideggyógyászat (beutaló nem kell)  Csütörtök                9 - 13 óra között
Szemészet  (beutaló nem kell)  Hétfőtől péntekig     8 - 14 óráig
Sebészet   (beutaló nem kell)  Hétfőtől péntekig   10 - 13 óráig
Fül-Orr-Gégészet     Kedd - Csütörtök   14 - 16 óra között
Belgyógyászat      Hétfőtől, Péntekig     8 - 13 óra között és 
         Szerdán                   2 - 12 óra között
Nőgyógyászat       Hétfőtől, Péntekig    8 - 14 óra között
Tüdőgyógyászat      Hétfőtől, Péntekig  10 - 13 óra között
Röntgen        Hétfőföl, Péntekig    8 - 10 óra között
Labor         Hétfőtől, Péntekig    8 - 10 óra között

SPORT

Az őszi szezon után megérdemelt 
pihenésre tértek a játékosok.

A vezetőség viszont ez alatt sem tétlen-
kedett. Sok volt a csapat és a pályaépítés 
gondja, sok volt a tennivaló. Elsősorban is 
cél: az eredményesség fokozása, szilárd 
védelem és gólerős csatársor. Az új 
játékosokkal, és új taktikával kívánják 
ütőképesebbé tenni a gárdát. Ezért új 
megoldásokat dolgoznak ki. 

Az előkészületi mérkőzések meglepő 
eredményt hoztak: Az NB I.-es Békéscsaba 
Előre ellen 1:0-ás győzelmet arattak, amely 
nagy fegyvertény volt. Czifrák gólján kívül, 
még 2-3 olyan lehetőség is kínálkozott, ami 
góllal kecsegtetett. Főleg a második félidő 
vége felé kellett az Előre kapusának 
bizonyítani, hogy kiváló hálóőr. Azután 

Szeghalmon gólzáporral rukkolt ki a csapat 
10: 1-re vertük a hazaiakat. Igaz, 
Füzesgyarmaton elmaradt a gólparádé, de 
nem volt vitás egy percig sem, hogy a mie-
ink a jobbak.

Jó erős alapozás után, most a részletekre 
kell figyelni, ötletes megoldások begya-
korlása a tennivaló! A 20 tagú keretben 
minden feladat megoldására vannak megfe-
lelő emberek.

Mindezeken felül, még itt van az öltöző 
építése és a pálya felújításának feladata. A 
bajnokság indulásáig bizony, még bőségesen 
van tennivaló.

Mi, szurkolók, nem titkoljuk, hogy vak-
merő reményeket is táplálunk magunkban!

MÁRTON GÁBOR

T E M P Ó ,   B A R Á T S Á G !

Az ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRÉNEK 
találkozójára Gyomaendrődön május 16-án kerül sor délelőtt 10 órától 

a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola éttermében. 
Kérünk minden barátunkat, tagokat és érdeklődőket, programjukba 

illesszék be, jegyezzék elő maguknak ezt a napot, hogy a találkozón 
minél nagyobb számban jelen lehessen Endrőd népe: az elszármazottak, 
az itthoniak.

A nap teljes programját következő, - áprilisi - számunkban teljes 
rész-letességgel fogjuk közölni.

A temetőket segítjük...
Jó hangulatban zárult az egyházközség által szervezett 

farsangi vacsora. Ungvölgyi János köszöntötte a jelenlévőket, 
köztük Dr. Dávid Imre polgármester urat. Majd a Városunk 
szerkesztősége nevében Császár Ferenc felelős szerkesztő 
mondott köszönetet Laci atya segítőkész, fáradtságos munká-
jáért, mellyel a szerkesztőséget segíti.

Ezúttal köszönjük meg Ambrózi barátunknak az igen 
ízletes birkapörköltet, melyet a jelenlévők aláírásával tanúsí-
tott "Elismerő Oklevél"-lel köszöntek meg.

A vacsora után beszélgetésbe elegyedtek a résztvevők, 
végül jó hangulatú tombola-játék következett, melynek bev-
étele: 30.300 Ft. A katolikus temetők karbantartására fordítja 
az egyházközség.

Továbbra is várjuk erre a célra adományaikat, melyeket a 
hivatalos időben a plébánián lehet befizetni.

Támogatásukat és segítségüket előre is köszönjük! 

TANYA ELADÓA szarvasi kövesút mellett II. Ker. 523. sz. 
alatti tanya eladó. Érdeklődni lehet: Endrődön, a Korányi 
Frigyes u. 27.sz. alatt. Telefon: 66-283-168.

Az endrődi Honismereti Alapítvány ebben az évben is 
tisztelettel kéri a támogatók segítségét. Aki egyetért az 
alapítvány munkájával, az a személyi jövedelemadó 1%-át 
utalja át az alapítvány számlájára.
Adataink:
Címünk:               HONISMERETI ALAPÍTVÁNY
Adószámunk:       19056274-1-04.
Számlaszámunk:  53200015-10000032. Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezet.

Köszönettel
Hornok Lajosné
egyesületvezető

Dan-zugban vízpart 848 m2 
telek eladó. A villamosítás díja 
kifizetve. Érdeklődni lehet: 
66-442-749 telefonon.

F E L H Í V Á S
A gyomaendrődi Drogellenes Munkacsoport és a Vöröskereszt 

Területi Szervezete
RAJZ-  ÉS  IRODALOMI PÁLYÁZATOT HIRDET.

A pályázaton részt vehet minden gyomaendrődi lakós, vagy itt 
tanuló diák, aki 6. életévét betöltötte. A pályázat témája: 
Egészséges életmód. 
Az irodalmi pályázat műfaja szabadon választott. Terjedelme 
maximum 5 oldal. A rajzpályázat technikája és mérete tetszőleg-
es.
Beadási határidő: 1998. április 15. melyet a Városi Családsegítő 
Szolgálat vagy a Vöröskereszt Területi Szervezetének irodájában 
lehet leadni. Mindkettő címe: Gyomaendrőd, Fő út 2. A pály-
aművön kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét és életkorát. 
Eredményhirdetés és a díjak átadása 1998. május 12-én a Katona 
József Művelődési Központban lesz, ahol a pályaműveket kiállít-
juk 
További érdeklődés: Pál Jánosnénál a 386-230-as telefonon.

A katolikus iskolák országos mesemondó versenyén Roncsek Nóra, a 
Szent Gellért Katolikus Iskola 3. b oszt. tanulója 2. helyezést ért el.

Kérjük, akinek Amerikába kivándorolt családtagjáról fényképe, vagy 
tőle korabeli levele van, küldje el kölcsönbe szerkesztőségünk címére.
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Szorgalmas, gazdálkodó családba született, ahol tizenegy 
gyermek, - 9 leány és két fiú, - jelentette a gyermekáldást. A sor-
ban Ő volt az utolsó. Elemi iskoláit szülőfalujában Endrődön 
folytatta. 14 évesen Egerbe az Érseki Róm. Kat. Tanítóképzőbe 
került, ott szerzett oklevelet. 1912-ben a katonai szolgálatot a 
Magyar Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezrednél töltötte le. 
Leszerelése után még el sem kezdhette a tanítóskodást, kitört a 
világháború. Hamarosan az orosz frontra került, az Északkeleti-
Kárpátokba. Ádáz harcokat folytatott a Dukla-hágó déli részén. 
Mezőlaborc térségében több földijével esett fogságba, a híres 
endrődi prímás Farkasinszki Imre, a gazdálkodó Kovács Illés, 
Soczó Lajos, Hunya Ince és a két cigány Fardi Bíró István és 
Malcsi társaságában. A foglyokat hol gyalog, hol szekéren, majd 
a transzszibériai vasúton szállították kelet felé. Raboskodtak töb-
bek között Jekaterinburgban, az utolsó cári család kivégzésének 
városában is. Az "endrődi különítmény" a muzsikus Farkasinszki 
révén sokáig együtt maradhatott. Később a táborokban zenekaruk, 
és színjátszó csoportjuk is volt. Azután a fehérek foglyaikkal a 
vörösök elől menekülve távol keletre futottak. Így került a kis 
magyar csapat Omszk, Tomszk táborait megjárva Pjescsánszka 
Pervaja- Rjecska lágereibe. Ez már távol-keleti település volt, ahol 
már az oroszok helyett japánok vigyázták őket. A bátrabbak 
Kovács Illés vezetésével átszöktek Kínába s évekig tartó kalandos 
utazás után érkeztek haza. Akik ottmaradtak, később 
Vladivosztokban élték a hadifogság keserves napjait. Éhínség, 

tífusz tizedelte soraikat. Odahaza rokonai, és hűséges men-
yasszonya Kovács Erzsike is, hiába várta, nem jött hír.

Évekkel a háború, után 1920 őszén hajóval indult meg a sok 
ezer fogoly hazaszállítása, Ázsia megkerülésével, a Szuezi-
csatornán, a Földközi tengeren át értek Triesztbe. 1921. január-
jában értek magyar földre. Lajos, szüleit már csak a temető sír-
jában találhatta meg. Testvérei is kirepültek a családi fészekből.

Rövid időt Gyulán az árvák nevelőintézetében töltött, követte 
Kovács Mátyás kollégáját, akit Endrődön tanítóvá választottak.

1922-ben feleségül vette Kovács Erzsébetet, aki a fogság 
hosszú évei alatt is híven várt reá, és aki 1967-ig áldozatos, hűség-
es társa volt. (Együtt pihennek a Központi temető keleti 
bejáratának közelében a fő út déli oldalán.)

Pár év múlva a község szegény felében lévő iskolához került 
s nyugdíjazásáig folytatta áldásos, oktató-nevelő munkáját. 
Tanítványai jórészt kubikosok, napszámosok, cselédek és a 
cigányváros szegény családjaiból toborzódtak. Szinte minden 
évben 100 körül volt a 3-4 osztályból összevont tanulócsoport. 
Tavasztól őszig sok tanítványa "szolgált". A tanyai gazdák 
cselédei, és kanászai voltak. Hihetetlen energiával igyekezett 
pótolni elmaradásukat. Az olvasás, írás, számolás volt vesszőpar-
ipája. Minden percet totálisan kihasznált. A gyerekek a tanítás 
kezdete előtt kórusban mondták a szorzó és osztótáblát, a hittant, 
a verset. Csoportosan olvastak, a helyesírás szabályait ismétel-
gették, Nagy-Magyarország hegy- és vízrajzi, politikai térképé-
vel ismerkedtek. A "mester" által összeállított Endrőd történetét 
tanulták nagy szorgalommal.

Kemény, de igazságos ember volt. Nem engedett lazsálást. 
Természetszerető volt. Megtanította még a permetező szereket is 
(Aloma, Enda, Sulfarol, Jutok, Dohánykivonatok, Bordóilé). A 
szemzés és az ojtás fajtáit nem csupán nézték, hanem a falon lévő 
minták alapján próbálgatták az özláboltást, angol és sima 
párosítást, a héj alá oltást...

Sok szegény tanítványát juttattatta karácsony táján cipő, 
ruhasegélyhez, sok gyereknek biztosított "ingyen tejet".

Szeretett kertészkedni. Ha megtehette, ráérő idejében a 
"Lógerben" lévő kertjében munkálkodott. Gyümölcsfákkal, kony-
hakerti növényekkel bajlódott, baromfit, galambot tartott, sertést 
hizlalt, mint más falusi ember. Fáradhatatlan apostola volt az 
öntözéses gazdálkodásnak. 

A méhészetet igyekezett a felnőtt lakossággal megkedveltet-
ni. A Gazdakör felügyelő-bizottságának tagja volt.

Az iskolában rend, csend, tisztaság, szorgalom volt a 
követelmény! Nem bírta elviselni a hazugságot, a gyávaságot. 
1932-ben megalakult Gazdasági Népiskola (ismétlő) szervezője 
és vezetője lett.

Három gyermekük volt. Az első kicsi korában meghalt. Tibor 
Hunyán tanított nyugdíjazásáig. Alajos Endrődön és Gyomán 
tanítóként tevékenykedett több mint negyven évig. Mindketten 
az orosz fogságot is megjárták, a II. világháború után.

1951-ben Hunya Lajost az akkori községvezetés azonnali 
hatállyal elbocsátotta, mint "egyházi" tanítót. Sok utánjárással 
tudta csak kiharcolni nyugdíját.

E sorok írója, személy szerint, sokat köszönhet tanítósko-
dásának. Megtanított tanulni, figyelni, értelmesen beszélni, s 
hogy feletteseinket tisztelni, megbecsülni kötelességünk. Neki 
köszönhetem, hogy Endrőd múltjának kutatója, feltárója, gyűjtője 
lettem. Aki a katonáskodás, fogság, a szabadulás történetét 
bővebben szeretné megismeri, ajánlom kéziratos könyvemet, 
megtalálható az endrődi könyvtárban címe: "Az endrődi prímás", 
Farkasinszki Imre élettörténete.

Szüleim sírjához igyekezve, sírja mellett visz el az utam. Ha 
egy szál virág nem kerül sírjára, megemelem kalapom azért a sok 
jóért, ami tőle kaptam

Nyugodjék békében.
MÁRTON GÁBOR

HUNYA LAJOS, A NAGY TANÍTÓ
(1891-1967)
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március hónap ünnepei
március 4. szerda:   Szent Kázmér
március 7. szombat:  Szent Perpétua és Felicitász vértanúk
március 9. hétfő:   Római Szent Franciska szerzetesnő
március 17. kedd:   Szent Patrik
március 18. szerda:   Jeruzsálemi Szent Cirill püspök, egyház- 

 tanító
március 19. csütörtök: Szent József
március 25. szerda:  Gyümölcsoltó Boldogasszony

MÁRCIUSI MISEREND
Endrőd
Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel  fél 8-kor.
 Március 15-én: 9 óra, és 18 óra
 Március 15-én, az ünnepi mise után az emlékműnél 

ünnepség.
 Nagyböjtben péntekenként este 6-kor, vasárnaponként 

fél 6-kor keresztút.
Szent Gellért Iskola kápolnája: március 8-án, és 22-én, vasár-

nap fél 12-kor.
Öregszőlő Szt. Imre: március 1-én. 2 óra, Nagylapos: március 

15-én, 2 óra

Hunya
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 5-kor, 

valamint elsőpéntekenként is, este 5-kor. A szombat esti 
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

 Március 15-én 11 óra!!!!

Gyoma
A plébános úr egészségi állapota miatt vasárnapokon 11-kor.

Minden hamu tűzről álmodik.
Hamu vagyok,
rólad álmodom Uram.
Életem ma beléd öltözik,
szent tüzednek,
Uram, átadom magam.

Mi vagyok én, csak te tudhatod.
Csak te ismersz,
te lehelted életemet.
Vallanom kell, mond, mit mondhatok?
"Egy kis hamu, s egy nagy titok, -
ez lényeged.

Maroknyi por, de nem síri hant;
ne hidd soha, 
hogy hamvad végleg kihuny.
Lomha felhőd villámot fogan,
egy pillanat,
s felhős eged lángra gyúl."

Való igaz, s így van jól, Uram.
Hamud vagyok
és ez nagyon jó nekem.
Egy az álmom, hallgasd meg szavam;
te lehelted ezt is belém, Istenem!

Ne legyek más, csak hamu és titok.
Add, hogy mindig
legforróbb hamud legyek;

Nagyböjti lelkigyakorlat:
 március 23-24-25-én, hétfőn, kedden, szerdán lesz. 

Hunyán 16 órakor, Endrődön 18
Vezeti: Salamon László szentesi káplán atya

s hamuba sült pogácsát adok
űzött néped fáradt Illéseinek.

Hiszen messze kell még jutniok, 
várja őket Hóreb,
az Úr szent hegye.
Hadd tudja meg a nép s a Bál-papok,
miből fakad Illés csodás ereje

Nem győzhet a halál azokon,
akik a tűz
s hamu titkát ismerik;
Isten az Úr minden harcukon,
tüze rejlik
hulló porszemükben is.

Hamu-bölcsőd legyek, Istenem
Gyújts villámmá.
mikor jónak gondolod,
földünk fagyát felmelengetem
- szépen égve -
tudom, te így akarod.

Minden hamu tűzről álmodik.
Hamu vagyok,
rólad álmodom, Uram.
Életem ma beléd öltözik;
szent tüzednek,
Uram, átadom magam. 

Dr. Kerekes Károly

„A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mi 
is a böjt. A böjt erkölcsi indítóokból eredő 
önmegtagadás, főként érzéki élvezetektől való 
megtartóztatás. Szoros értelemben ételtől való 
megtartóztatás. 

Hármas célt szolgál: 
a testi vágyak megfékezése, bűnbánat kife-

jezése, a lélek felemelése. 
Az év minden péntekje böjti nap, Jézus 

szenvedésére, kereszthalálára emlékezve. A 
nagyböjt különösen is az önmegtagadások 
ideje. Ehhez nyújt segítséget a bencés lelkiségi 
füzetek sorozatában megjelent könyv, melyet ez 
az írás ismertet.

A mai kor emberétől távol áll a böjt, a 
lemondás gondolata. Minden azt sugallja, hogy 
minél többet megszerezni, minél többet 
birtokolni. 

A keresztény böjt évezredes hagyományai 
ma is sokat mondanak mindenki számára.

1. Az ősegyház gyakorlata
Az egyház nem maga találta fel a böjtöt, 

hanem átvette, és tovább fejlesztette a zsidó 
gyakorlatot, és a görög-római világnak a 
böjtöléssel kapcsolatos nézeteit.

A zsidók egyrészt úgy értelmezték a 
böjtölést, mint az Istenhez intézett esdeklő 
kérést, mint annak jelét, hogy imádságukat 
komolyan gondolják; másrészt pedig, mint 
vezeklést és bűnbánati gyakorlatot.

A kereszténység átveszi, és átalakítja ezt a 
gyakorlatot. A heti két böjti nap - szerda és 
péntek - mellett korán megjelenik a húsvéti 
előkészületül szolgáló böjt is. Először 1-3 
napig, majd a IV. századtól 40 napon keresztül. 
Így a böjt a bűnbánat jele, és az előkészület 
eszköze lesz. Az előkészület nemcsak a húsvéti 
előkészületet jelentette, hanem más nagy alkal-
makra készülve is szívesen böjtöltek. Didaché: a 
keresztelés előtt böjtöljön a keresztelendő, a 
keresztelő és más személyek.

Az ősegyház számára nem volt magánügy a 

H a m u

böjtölés, hanem összefüggött a liturgiával, és 
rendszerint közösen gyakorolták.

2. A böjt, mint a test és a lélek gyógyszere
Az antik világ böjtölésének egyik oka a 

démonoktól való félelem, a másik pedig a böjt 
erősítő hatása. Az ókeresztény atyák is fontos-
nak tartják a böjt gyógyító hatását. Ami első 
pillantásra primitív népi gyógymódnak tűnik, 
azt a mai orvostudomány igazolja. Éppen ezért 
egyeseknek előírnak gyógyító koplalást. A test 
lebontja a felesleges és zavaró sejt-állomán-
yokat. A böjt hatásos fegyver a szenvedélyek 
ellen. Aki testét kézben tudja tartani, az könny-
ebben harcol a szenvedélyek, a kísértés ellen.

A böjthöz szorosan kapcsolódik az 
imádság. Nem mindegy, hogy a böjt során 
felsza-badult időt az ember mire használja. 
Sokan a böjtölésben megtakarított pénzt a 
szegényeknek adják.

3. Böjt ma
I. A böjtölés veszélyeket rejt magában, ha 

a helyes mérték veszendőbe megy.
- Az élet tagadása. A lemondás olyan 

negatív életfelfogáshoz vezet, amelyben már 
nincs helye az ünnepek megtartásának, ahol a 
többieket is saját lemondásuk mértékével 
mérik, és végső soron mindent sajnálnak 
tőlük.

- A test tagadása. A böjt beteges 
koplaláshoz vezet. Az ember elutasítja testét 
úgy, ahogy Isten megteremtette. Így Isten ked-
véért Isten ellen fordul. Az egészséges böjt 
mindig a test elfogadásával jár.

- Böjt és félelem. Attól fél, hogy valami 
ártalmasat eszik. Egészséges táplálkozás kell, 
de ez nem válhat ideológiává.

II. Böjtölésünk során elevenítsük fel a 
hagyományokat, és keressük a megvalósítás 
mai formáit. A nagyböjt legyen valódi böjt, 
testtel és lélekkel való böjtölés. Föl kellene 
eleveníteni a nagyhetet, mint a húsvétra való 
előkészület idejét. Ezt közösségben lenne jó 
tenni, mert a megszokott környezetben egyedül 

Újra nagyböjt . . .

Az 1 % felajánlása: 0011 Magyar Katolikus Egyház

böjtölni nehéz. Mindenkinek meg kell találni a maga számára 
megvalósítható böjtölési formát.

A böjt nem öncél. A böjt a lelki aszkézis jól bevált eszköze, mely az 
imádsággal és az alamizsnálkodással elvezet az emberekkel szembeni 
helyes magtartáshoz. A böjt testtel-lélekkel való imádkozás. Megmutatja, 
hogy jámborságunknak testileg is ki kell fejeződnie. A böjtben testünk-
kel-lelkünkkel nyújtózunk Isten felé, testünkkel-lelkünkkel imádjuk őt.“

Hírhozó 1998-08

Beíratkozás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába 
március 30 - április 3-ig, (hétfőtől péntekig) 8-17 óra között.

Beiskolázás az egész város területe!
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Gellai Marika 1984. és 1993. között 
volt a Gondozási Központ vezetője. Majd 
négy évig máshol dolgozott, és most ismét 
kinevezte az önkormányzat régi munka-
helyére.

- Mióta dolgozol itt ismét?
- 1997. december 1-től vagyok megbízott 

vezető, feltehetően két évre szól a megbíza-
tásom.

- Miért csak megbízott?
- Ehhez a munkakörhöz felsőfokú vég-

zettség van előírva, és én, sajnos, még nem 
végeztem el a főiskolát. Most gondol-kodom 
azon, hogy bele kellene vágni.

- A képviselő-testület milyen arányban 
szavazott rád?

- Úgy emlékszem, hogy 12 igen szavaza-
tot kaptam, 4 tartózkodás volt, és 2 képviselő 
pedig hiányzott.

- Tehát van fenntartása veled kapcsolat-
ban néhány képviselőnek?

- Igen. De szeretném munkámmal elo-
sz-latni ezeket a kétségeket.

- Arról a néhány évről, míg nem voltál 
itt, mondanál valamit?

- A NEC-hez (Nemzetközi Egyetemi és 
Főiskolai Centrum Alapítvány) kerültem, ők 
szociális gondozással foglakoznak. Ennek 
keretében részt vehettem németországi 
tanulmányúton, sok országos szervezésű 
konferencián. Megismerhettem az 
otthonápolási szolgálatot is. Később a 
szarvasi evangélikus egyház vette át ezt a 
munkát, ott egy 30 ágyas szeretetotthont 
si-került létrehozni. Amikor már éppen kész 
volt, akkor - azt hittem, álmodom - Sipos 
tiszteletes úr arra kért, legyek a gyomai 
református szeretetotthon szakmai vezetője.

- Miért lepődtél meg ezen?
- Amikor az ember parazsat fog, az egy 

maradandó élmény. Azt hittem, csak 
negatívan élek az itteni emberekben. Ez volt 
az első példa arra, hogy ez nem teljesen így 
van. Elvállaltam, és szinte a semmiből itt is 
sikerült a tiszteletes úrral együtt 28 ágyas 
szeretetotthont megcsinálnunk. Amikor itt is 
kész volt minden, akkor meghallottam, hogy 
az én régi állásom megürült. Nagyon sokat 
vívódtam, de nem volt maradásom. Soha 
nem tudtam elszakadni az itt élő idős ember-
ektől, túl sok munkám volt már ebben. 
Úgyhogy megpályáztam az állást, és a 
képviselők több mint a fele rám szavazott, 
így el is nyertem azt.

- Beszélgessünk kicsit az intézményről, a 
szolgáltatásokról. Melyek ezek?

- Házi gondozás, ebédeltetés, klubok 
működtetése, és bentlakásos szolgálat.

- Mik a terveid a felsorolt területeken? 
Vegyük az elsőt. Mi az, hogy házi gondozás?

- Mosás, takarítás, bevásárlás, ki hogy 
igényli. Van, akihez hetente egyszer 
megyünk csak, mert akkor kér mosást, vagy 
fürdetést. Van, akihez mindennap 
el-megyünk egy kis takarításra. Ez a munka 
óránként 193 forintba kerül most. Mivel 
egyre többen kérik ezt a fajta segítséget, arra 
törekszem, hogy biztosítani tudjak rá megfe-
lelő létszámú gondozót.

- Ebédeltetés. Januárban 104 forintról 
208 forintra emelkedett egy ebéd ára. 
Majdnem minden idős ember sírva fogadta a 
közlést.

- Tudom én is, hogy ez a pénz sok. Óriási 
érvágás, a szociális gondozásban ilyen még 
nem volt, hogy 100%-os az áremelés. De ez 
már lefutott dolog volt, mikor idejöttem: a 
képviselő-testület októberben döntött az 
ebéd áráról.

- Te egyetértesz ezzel?
- Megvan a magyarázata: 3 éven keresz-

tül nem emelték az ebéd árát. 1995 óta 104 
forint volt az ebéd, pedig a nyersanyag árak 
időközben jócskán megemelkedtek. 
Úgyhogy magát a döntést én sem vitatom, de 
fokozatosan kellett volna, minden évben 
20%-kal kellett volna emelni az árat, nem 
ilyen hirtelen.

- Azért ez az örökös áremelés a nyugdí-
jasok egy rétegénél lassan már nem fog 
működni. Mert hiába mondjuk, hogy emelik 
a nyugdíjakat is, azt azért mindenki tudja, 
érzi, hogy közel sem olyan arányban, mint 
az árakat. Mit tudnak tenni? Lemondják az 
ebédet?

- Minden szándékom az, hogy az étkez-
tetési javaslataimat megfelelő szakemberrel 
átnézetem, mert feltétlenül tisztán szeretnék 
látni, hogy az elődeim számításai jók vol-
tak-e?

- Van-e méltányosság ebben az esetben?
- Ha rendkívüli eset van, mondjuk 

erőlködött egy idős ember és telefont 
szereltetett be, vagy még van OTP-tartozása, 
ilyen esetben lehet kivételesen méltán-
yosságot kérni, de ez csak nagyon indokolt 
esetben és egy meghatározott időre szólhat: 
ilyenkor csökkenthetjük az ebéd árát. Mert 
azért mindenképpen szeretnénk emberi 
módon kezelni ezt a nagy áremelést.

- Mik a tervek a bennlakásos 
intézményekkel?

- Mindkét bentlakásos intézmény igen 
zsúfolt, emiatt csak ideiglenes működési 
engedélyük van. A gyomai részen a 
Mirhóháti u. 1. és 3. sz. ház mellé megvettük 
az 5. sz. házat, tehát ott az utcai fronton lesz 

bővítés már ebben az évben. Endrődön két 
lehetőség van: vagy lecsökkentjük a létszá-
mot 30-ról 20-ra, és így lesz tágasabb a 
férőhely, vagy ott is bővítünk. De itt figye-
lembe kell venni, a Körös Termál Hotel Rt. 
is otthont akar építeni. Bár ők másfajta 
réteget céloznak meg, ha oda egymillió 
forint lesz a belépő. Tehát igazi konkurenciát 
nem jelentünk majd egymásnak.

- Mennyit kell most fizetni a benn-
lakásos gondozásért?

- Egy hónapra 19.800 forintot. Ez négy 
évvel ez előtt tízezer forint volt. 75 gondo-
zottunk van a városban, ebből 20-an tudják 
fizetni ezt a 19.800 forintot. Ugyanis a 
törvény úgy szól, hogy mindenkinél csak a 
nyugdíj 80%-át lehet elkérni. Tehát, ha val-
akinek mondjuk 20.000 forint a nyugdíja, 
ebből csak 16.000 forintot lehet a gondozási 
díjra elvenni. A különbséget eddig az 
önkor-mányzat fizette. 1997 júliusától a 
különbséget a hozzátartozóknak kell fizetni. 
Ha nincs ilyen, de a gondozottnak van ingat-
lanja (háza), akkor arra terheljük rá. Ha ház 
sincs, hozzátartozó sincs, akkor az 
önkormányzat vállalja a különbséget.

- Én teljesen jogosnak tartom, hogy a 
hozzátartozó is járuljon hozzá a gondozási 
költségekhez. Sokkal inkább ez az útja a 
bevételhez jutásra, mint az idős embereket 
bírhatatlan mértékben megterhelni az 
áremeléssekkel. Van valami látszatja az 
intézmény életében az emelésnek?

- Igen, 1997-ben 15 és félmillió forintot 
kellett adni az önkormányzatnak a 
működésünkhöz, a többit az állami normatí-
va és a bevételek adták. 1998-ban már csak 
11 milliót kell adni az önkormányzatnak, 
holott folyamatosan vannak áremelések.

- Befejezésül minden jót kívánok neked 
és munkatársaidnak, a gondozottaknak 
pedig jó egészséget és megfizethető árakat.

- Szeretném, ha sikereim lennének. 
Egyrészt mert az nekem jó, másrészt mert a 
gondozottaknak is az a jó, azoknak, akik itt 
élték le az életüket közöttünk. Mert ők is 
úgy voltak fiatalok, végezték a dolgukat, 
mint most mi. Szokták mondogatni nekem:  
Tudod, fiam: voltam ami vagy, leszel, ami 
vagyok. Voltam fiatal, szerettek, szerettem, 
szültem, temettem, mindent megéltem, és 
lettem idős, nyomorult. Segíts nekem, úgy 
segíts, hogy ne fájjon, hogy segíteni kell 
rajtam. Hát én így szeretném végezni a 
munkámat. Hogy az idős emberek 
megőrizhessék emberi méltóságukat.

HORNOKNÉ 
NÉMETH ESZTER

„ÉN ÚGY SZERETNÉM VÉGEZNI A MUNKÁMAT, HOGY AZ IDŐS EMBEREK IS 
MEGŐRIZHESSÉK EMBERI MÉLTÓSÁGUKAT“

(Beszélgetés Gellai Józsefnével, a Gondozási Központ vezetőjével)



1998. március VÁROSUNK 7

Lapozgatom a könyvet.
Olyan világ képe rajzolódik ki 

előttem, amelyben mindenkinek és mind-
ennek meghatározott feladata, rendje 
volt.

A parasztember életét a természetkö-
zeliség, a természetben élés szabta meg. 
Ahogyan egyikőjük fogalmaz: "A 
parasztember, az mindég az időjárásnak 
az inasa. Arra úgy kell figyelni, mint az 
inasnak a mesterre. Úgyhogy azt mán 
tudta minden parasztember, hogy milyen 
idő lesz - az időnek arculatárú." A föld 
szeretetéről ezt olvasom: "Mer a főd, az 
olyan, mint az embernek a szíve, az adja 
a vérkeringést." 

Amikor a nap fel kelt, elkezdődhetett 
a munka, napnyugtával letették a 
szerszámokat, munkájuknak volt kezdete 
és vége. Ebben a világban ismerték a 
munka örömét, s tudták, "ha megadják a 
fődnek, amit kér, cserébe elvehetik, amit  
az ad."

"A fődet becsapni nem lehet - tanítot-
ta a parasztember a fiát. - Hamarabb 
csap be a főd téged, mint te a fődet." A 
földszeretetet és az ezzel járó sikereket, 
kudarcokat, tapasztalatokat osztották 
meg a fiaikkal, akik tizenévesen már fel-
nőtt munkát végeztek, korán megismerve 
a kötelesség fogalmát. De a családfők 
értettek mindenhez, növényekhez, álla-
tokhoz, a gazdálkodáshoz, s maguk 
csináltak mindent, amit csak lehetett. 
Átörökítették nemcsak a megszerzett 
tudást, de apáról fiúra szálltak a 
hagyo-mányok, az ünnepek.

A mindennapok színtere s egyben 
megtartó ereje a család volt.

Néhány vallomás: "Maj' minden 
házná tíz gyerek vót. A gazdákná is. 
Ugye, ez a falu katolikus falu, oszt a régi 
asszonyok a Jóistenre bízták, legyen, 
amennyi lesz."

"Az édesanya vót a családnak a 
tengelye. Az édesanyának mindent 
helyre kellett hozni; ha baj vót, vagy 
szégyen vót a családba, úgy mondták 
egymásnak: "Széles a kötőd, oszt takard 
el."

Érdeklődéssel vettem kezembe nem-
rég az Endrődi füzetek öt elkészült 
darabját; bár korábban is forgattam őket 
külön-külön, de igazi élményt együtt 
jelentettek, hiszen az öt kötet segítségével 
elevenedett meg ennek a kis Békés 
megyei falunak a világa, a század első 
felében Endrőd mindennapjai.

Lapozgatom a könyveket, s közben 
kérdések fogalmazódnak.

Mi határozta meg a falusi emberek 
életét, hogyan éltek a falu, a tanyavilág 
lakói, az őseim, az őseink? Mi a 
szülőföld? Egyáltalán mit jelentett a föld 
az itt élőknek? Milyen látható és láthatat-
lan szálak fűzték össze a család, a 
rokonság, a tanya, a falu közösségét? És 
mitől, miért volt megtartó ereje mindeze-
knek?

Lapozgatom a könyvet.
Megfakult képeken: tíz-tizenkét tagú 

család; riadt tekintetű, megilletődött 
gyerekek; korán megöregedett, bekötött 
fejű, fekete ruhás asszonyok; szigorú, 
széles arccsontú, csizmás parasztember-
ek, családfők néznek ránk az időből. 
Másutt az elmosódó szürkeségből sötét 
foltok, nagyapa, és nagymama körvo-
na-lai láthatók, középütt fehérben a ked-
venc unoka.

Ősi nyugalom, biztonság árad a 
fotóból. Mint ahogyan a harmadikból az 
a megkeményedett bánat, mely egy 
háznál felravatalozott kislány körül szinte 
tapinthatóvá válik. Ünneplő ruhás,  
mezítlábas  testvérek,  az  egyik 
elmerülten   szemléli   a  kis  halottat;  
könnytelen, zárt arcú anya, s a munka 
reményében Amerikába kivándorolt apa 
odafényképezett arcképe.

Sorsok villannak fel, magukban hor-
dozva az emberi lét örömeit, bánatait, a 
múlhatatlanságot, s az örökkévalóságot.

A múlt, a jelen, a jövő tragikuma és 
reménysége van együtt ezeken a képek-
en, de talán a legbeszédesebb az, ame-
lyen egy fiatal, áldott állapotú anya 
látható, aki halott gyermeke ravatalánál 
áll férjével és két év körüli kisgyerme-
kével.

"Nem csókolgattak bennünköt. 
Becézni se becézgettek bennünköt, csak 
így: Imrénk, Margitunk... Egyszer, 
emlékszek, megsimogatott édesapám. 
Lázas beteg voltam. Tudom, mán a 
kórházba vót édesapám, nem is gon-
dol-tam, hogy megösmer, mer akkor mán 
nagyon a végit járta. De megösmert: Te 
vagy az, aranyos? Soha nem felejtem el. 
Akkor becézett először és utoljára." 

A vallás meghatározta a parasztság 
életét. Ahogyan az évszakok váltják 
egymást a természetben, a vallási ünne-
pek is akként szabályozták a munkát és 
a pihenést. "Én most is aszondom, jó vót 
a vallás, fogta a gyerekeket. Ellopni 
valamit? Ez nem vót. Se az, hogy becsap-
ni valakit.  Vagy hazudni? Azt kiváltkép-
pen nem."

De példa értékű az emberek 
egymáshoz való viszonya. "A tanyán a 
leghamarabb az tanútuk meg, hogy 
össze kell tartani. Nem is vót más, aki 
segíteni tudott vóna, csak a szomszéd." 
Tisztelték, becsülték egymást.  Az adott 
szónak hitele volt.

Lapozgatom a könyvet.
Mi a szülőföld? Egy verssor, egy 

utcaszöglet, templom, temető, vagy a 
kenyér helyett felhangzó "kënyér"...vagy 
ezek a füzetek.

A szerkesztők Juhász Gyula sorait 
adták gyűj tőmunkájuk mottójául: 
"Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az 
éneklő népek, a mítoszalkotó népek, a 
képíró asszonyok és faragó emberek, 
mert az ember hal ki velük. Őrizzük, 
gyűjtsük, terjesszük műveiket, tanuljunk 
tőlük, legyen eleven lelkünk eleven része 
a nép léttől el nem különült művészete, 
amely önmagát mondja, mint a ter-
mészet, s éppen ezért bizonyossága a 
múltnak és maradandóságnak."

Kedves szerkesztők!
További értékmentő munkájukhoz 

kívánok hitet és kitartást.

POLÁNYI ÉVA

Szabálytalan levél az Endrődi füzetek Szerkesztőségének...

Az ablak
teszi
a házat

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1 81/1.
Tel/Fax: 66/386-328
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Február 21-én ismét találkoztak az elszármazott endrődiek Budapesten 
a SZÁMALK hatalmas éttermében. Kellett is a hely, mert kb. 130-140 
ember gyúlt össze, idősek és fiatalok vegyesen. A szülőhely is képviselte 
magát, Endrődről is felutaztak vagy húszan, közöttük a város polgármes-
tere és a jegyző is.

Tímár Máté üdvözlő szavai után, Bella Rózsa kiállítását nyitottuk 
meg, majd az alapító Radnóti (Dinya) Vilmos visszaemlékezését hallgattuk 
arról, hogyan is kezdődött ez a találkozás valamikor 37 évvel ez előtt. 
Azután Dr. Dávid Imre beszélt Gyomaendrőd örömeiről-gondjairól. 
Levetítettek egy szép videó filmet Endrőd mostani arculatáról, lehetett 
helytörténeti kiadványokat nézegetni-vásárolni. Később vacsora volt, és 
beszélgetés, sok-sok beszélgetés. A találkozót Kovács Zoltán, Tímár Imre  
és Császárné Gyuricza Éva szervezték meg. Köszönet érte.

Ízelítőül közlünk néhány mini-beszélgetést a találkozó vendégeivel:

"Dinya Elek vagyok, a Mirhóról, a három Dinya-gyerek közül az 
egyik. Mindig keresem a kapcsolatot Endrőddel, január óta készülődöm 
erre a találkozóra. Régi szerelemem Endrőd, lefekvéskor mindig haza-gon-
dolok, kipróbálom, hogy végig tudom-e sorolni a házakat az utcában. 
Hiába kerültem Pestre, csak hazahúz a szívem. Hála Istennek, jól élek. Az 
orvostudomány kandidátusa lettem, Zoli professzor Debrecenben a 
szerves kémia tanszéken, Tibi pedig robottechnikával foglalkozik 
Gyöngyösön. Szeretnék májusban is hazamenni a Rózsahegyi napokra."

Tímár Izabella: "Mi négyen jöttünk el, testvérek erre a találkozóra. 
Klári Harkányból, Lujza Mosonmagyaróvárról, Évike Balatonvilágosról, 
én pedig Gyuláról. Mind a négyen pedagógusok vagyunk - édesapánk 
után. Ő utána mondják az öregszőlői Iskola-sori iskolát Tímár-iskolának. 
Felül vagyunk a hetvenen, de szoktunk menni Endrődre is a sírhoz, és 
egymáshoz is eljárunk, - sorsolunk - . Minden év szeptemberében más-
más testvérnél találkozunk. Kilencen voltunk testvérek, ma már csak öten 
élünk."

Kunkovács Laci, a Kovács Matyi bácsi fia: "Eljöttem egy kis endrő-
di levegőt szívni, elhoztam a lányomat is. Annyian vagyunk itt, hogyha 
mindenkivel csak egy mondatot akarok váltani, az is eltartana éjfélig. Jó, 
hogy hazulról is jöttetek, de elhozhattátok volna a Köröst is magatokkal. 
Nekem az hiányzik a legjobban: a Körös, meg a fűzfák."

Dr. Dinya László: "Olyan ez az este, mintha hazamennék Endrődre. 
Rengeteg ismerős arc, név, jónéhányról beszélgetés közben derül ki, hogy 
rokonok is vagyunk. Figyeljük meg az endrődi ember sorsát. Messziről 
indulnak, mégis sikerül egy tisztességes pályát befutni. Ha valaki endrődi, 
nem is hátrányos helyzetű. Endrődnek van-volt egy olyan kultúrája, amib-
ől talán még nem késő, meg lehet valamit tartani. Ez ad az embereknek 
egy olyan értéket, tartást, muníciót, amire mindig tud támaszkodni. Ezért 

nem szabad a szülőföldhöz kapcsoló szálakat elszakítani - mert kapaszko-
dót adnak. Ez értékálló dolog, minden más változik."

"Hanyecz Lajos vagyok, kívánok minden jót fatornyos falum mind-
en polgárának. Hanyecz Lajos szabónak vagyok a fia, Papp csendőrékkel 
szemben laktunk. Isten éltessen minden egyes embert a falumban!"

"Tasiné Uhrin Márta vagyok, az Uhrin doktor lánya. Van egy öcsém 
és egy húgom is. Az öcsém Pesten lakik, a húgom pedig Gödöllőn. 
Nagyon meg vagyok hatva, hogy ilyen nagy tábora van az endrődieknek. 
Ha néha kicsit haza lehetne menni, úgy értem, nemcsak a temetőbe, 
hanem volna hely, ahol minket fogadni tudnának, az nagyon jó volna."

Dr. Sztanyik B. László: "Szerencsés ember vagyok, bejártam a 
világot. De mindig fontos volt, tudom, hogy van egy kis ország Európa 
közepén, ahol én otthon vagyok. És van egy hely, ahol méginkább otthon 
vagyok, és ez a hely Endrőd. Ez a kis közösség, amely ma este itt össze-
gyűlt, ez nekem a szülőhelyet jelenti."

- Milyen posztot tölt most be Sztanyik B. László a világban?
"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD, 

ennek van egy Sugárvédelmi és Közegészségügyi Bizottsága, ebben 
képviselem Magyarországot. Azután én az Európai Uniónak hosszú évek 
óta meghívott szakértője vagyok, sugárvédelmi kutatási programok 
kiértékelésében veszek részt. Eddig három NATO-rendezvényt bonyolí-
tottunk le az intézetünknél, a Sugárbiológiai Kutatóintézetnél. Részt 
veszek az Egyesült Nemzetek Atomsugárzási Tudományos Bizottság, az 
Egészségügyi Világszervezet, az Egyesült Nemzetek Tudományos és 
Nevelési Intézete munkájában."

"Zeőke Gabriella vagyok, az anyám Kovács-lány, Kovács Etelka 
volt. Én nem Endrődön születtem, de nagyon sokat nyaraltam Endrődön 
nagyapámnál a Temető utcában. Minden találkozón itt vagyok, sőt a fiam 
is itt van. Zeőke Antal képviselő a nagybátyám volt, a fia még él, az is 81 
éves. Édesapám Anti bátyámmal ment egyszer Endrődre, úgy ismerte meg 
anyámat."

Hunyad Simon Péter: "Nagyon örülök, hogy vagyunk vagy 
százhuszan, és ami a legfontosabb, van vagy 30-40 fiatal. Tehát a rendez-
vény tovább fog élni, hála Istennek."

Radnóti Vilmos, az Endrődiek Baráti Köre alapítója: Úgy örülök, 
hogy csak sírni tudok. Hány év munkám van ebben nekem, azt csak én 
tudom. De megérte, látom, hogy örül ez a sok ember. Csillognak a sze-
mek, szinte kézzel fogható a szeretet."

"Pintér Béla, a konzervgyár ny. igazgatója: "Találkoztam polgári 
iskolai osztálytársammal, Dinya Lacival. Néztük, néztük egymást, aztán 
összeölelkeztünk... Üdvözlöm a hunyaiakat, hamarosan hazamegyek, a 
bátyám ott él."

Dr. Ugrin Emese: "Amikor külföldön éltem, mindig megkérdezték, 
mit jelent nekem Magyarország? Azt válaszoltam: nekem Endrődöt jelen-

A MÚLTBÓL ÉL A JELEN,

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület budapesti találkozója
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"Méretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral vállalunk."

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

Fő út 57. (Volt Napkeleti vendéglő helyén)
Telefon: 06-66-386-800

voltam otthon 3 éve. Nem tudom, hogy megyek-e még..."
Hunya Judit: "Nagyon jó volt találkozni az emberekkel - nagyon jó 

volt bemutatkozni hajdan-volt osztálytársaimnak... bizony, bizony, telik az 
idő, itt kellett rájönni, hogy ismerjük egymást. Szeretnék májusban is 
ha-zamenni az újabb találkozóra, és a gyerekeimet is szeretném hazavin-
ni."

Roszik János: "Olyanokkal is találkoztam itt, akiket gyerekkorom óta 
nem láttam, ez nagy élmény. Szabó kovácsnak a két lányával például - az 
Arany János utcából."

Duda Béla: "Valamikor én is endrődi voltam. A szívemmel most is az 
vagyok."

Az Endrődről érkezettek közül:

Dr. Dávid Imre: "Jóleső érzés, hogy az Endrődről elszármazottak 
közül ilyen sokan visszagondolnak, és baráti alapon találkoznak egymás-
sal. Remélhetőleg a baráti alapon túl is segítik a települést. Ez olyan dolog, 
hogy a múltból él a jelen, és a jelenből a jövő."

Dinya László: „Én Endrődről az Apponyi utcából jöttem fel, és nem 
bántam meg. Nagyon örülök, hogy az endrődi emberek így összetartanak 
és együttéreznek Budapesten és az ország sok más részén - éppúgy, mint 
Endrődön."

Márton Gábor: "Látjátok, mennyi szép endrődi van itt??? Ha ez 
mind otthon lenne, nem tartana ott Endrőd, ahol tart. Uralnánk az egész 
környéket..."

A beszélgetéseket magnószalagra rögzítette és lejegyezte:
HORNOKNÉ 

NÉMETH ESZTER

ti. Én ezt úgy is mondom: hazamegyek Endrődre, pedig 3 éves voltam, 
amikor elkerültünk onnan. Engem így neveltek, hogy ott van a szülőhely. 
Ha nagy válság van az életemben, akkor én lebattyogok Endrődre, kime-
gyek a temetőbe, megnézem a szülőházat, és akkor megnyugszom. Ott 
vagyok otthon."

Bukva Géza: "Endrődön is kell ilyet rendezni. Feltétlenül hazajövök 
a májusi találkozóra. De az állófogadás helyett jobb lenne egy olyan igazi 
jó bográcsos birkapörkölt. Jelenleg az Egressy Gábor szakközépiskolában 
történelmet és testnevelést tanítok. Jól érzem magam, mert időben kilépek 
a terhek alól, mielőtt agyonnyomnak. A lányom vegyészmérnök, a fiam 
pedig profi labdarúgó."

M. Dr. Kondor Viktória: "Találkoztam egy olyan másod-unoka-test-
véremmel, akit évtizedek óta nem láttam. Nagyon örülök, szinte lebegek 
a 72 évemmel, gondolhatjátok. Komolyra fordítva a szót, tényleg jó dolog 
ez a találkozó, hiányzik az életünkből a beszélgetés."

Dr. Gellai Imre: "Ezek a baráti találkozások, nem anyagilag, de a 
kapcsolatok ápolásában előre viszik a dolgokat. A Baráti Kör a Körös 
Termál Rt-ben azon dolgozik, hogy valami történjen Endrődön, ami 
munkahelyteremtés. A tervek készen vannak, de ezt a tervet nemzetközi 
tőkének kell kiajánlani, mert itthon nincs annyi pénz. De a tervnek készen 
kell lenni, fogadóképesnek kell lennünk."

Dr. Farkas Ottó: "Sajnos, nekem rokonaim már nincsenek otthon, 
csak magát a szülőfalumat tudom szeretni. De azért mindig eljövök, 
májusban is szeretnék hazamenni." 

Dr. Giricz Katalin: "Dunakesziről jöttem, hogy találkozhassam 
ismerősökkel. Ez a találkozó egy kicsit olyan, mintha hazamennék. Soha 
nem szakadt meg a kapcsolatom a szülőföldemmel."

"Gyuricza István vagyok, a nagymamám Pálinkás Teréz volt, 
szülésznő volt Öregszőlőben. Én 12 éve járok az endrődiek találkozójára, 
a lányom is mindig velünk jön."

"Gyuricza Katalin vagyok, Gyuricza István lánya, húszéves vagyok, 
Budapesten élek. Érdekel engem ez a társaság. Meg akarom ismerni, hogy 
milyenek azok az emberek, akik idejárnak. Meg akarom tudni, hogy mily-
en emberek laktak ott, ahol édesapám született. Ahhoz, hogy édes-apámat 
ismerjem, ezt tudnom kell. Érdekel a származásom. Öregszőlőbe is el 
szoktam menni."

Szabó Béla: "Dédnagyapám Hunya József, a hunyai templom 
megalapítója és a község névadója. A nyáron csináltunk egy szép emlék-
táblát a templom falára. Én féléves korom óta Pesten élek, mégis örülök, 
hogy beletartozhatom ebbe a közösségbe. Ritka az ilyen összetartás. 
Gyerekkoromban sokat nyaraltam Endrődön a nagyszülőknél."

Szabó Béláné: "Zenetanár vagyok, pesti, de mivel 37 éve vagyok 
Béla felesége, valójában én is endrődinek számítok. Nagyon sok szépet 
hallottam Endrődről anyósomtól is, Hunya Teréziától.

Biczó Tamásné Kovács Jolán: "Utoljára ketten voltunk itt, most 
pedig egyedül vagyok itt... meghalt a férjem... De mégis eljöttem, legalább 
régi ismerősökkel lehetek. Nagyon sokszor üdvözlöm a hunyaiakat. Nem 

A JELENBŐL A JÖVŐ . . .
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Garancia! Minőség! 
Kedvező ár!

Gellai Cipő
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. l. Háztartási Bolt)

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

Étolaj kimért: 182 Ft/l. (1 literes 207.-)
Liszt: 57 Ft/kg.

Alma: 50,-60,-70,-80 Ft/kg
Hagyma: 70 Ft/kg
GUMICSIZMA 

I. Oszt. árengedménnyel!
Hipó 20 Ft/l. (Edényt hozni kell!)

HÉTÍZŰ KISÜSTI, HUNYAI FŐZÉSŰ 
VEGYESPÁLINKA 650 Ft/l

"Tiszteld a temetőt, Folyó hó 9-én tárgyal-
ta a Gyomai Kir. Járásbíróság Madari István és 
Csahoczki László bűnügyét. A múlt év utolsó 
havában kimentek az endrőd-gyomavégi 
temetőbe, s ott felszedték a sírkereszteket és 
odahaza tüzelés céljára felhasználták. A 
Járásbíróság Madari Istvánt 30 napi elzárással, 
Csahóczki Lászlót pedig 15 napi elzárással 
büntette meg a kegyelethely megsértése és a 
lopás miatt."

És ha még számításba vesszük azt, ami 
ugyan elcsattant, de nem újságba való hír, azt 
mondjuk, jól tette a bíróság, hogy szigorúan 
büntetett. Most is így kellene (magán-
vélemény).

VII. 15. 4. old.
"Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház 

örökös tagja, Endrőd község szülötte és dísz-
polgára néhány napot körünkben töltött. 
Rokona és keresztatyjához, Dr. Tóth István 
ügyvédhez szállt meg, és rokoni látogatást tett 
a bírónál, az apátplébánosnál, ... majd ellá-
togatott a rokonaihoz: az Uhrin és Kovács 
családokhoz. Rózsahegyi kétszer is megnézte 
a templomot, a Népházat, a Körös-hidat, és 
más nevezetesebb épületeket, de kiment az 
öreg szarvasvégi temetőbe is, ahol  az egyik 
elárvult sírnál buzgón imádkozott édesatyjáért 
Uhrin József lelkéért."

VIII. 15.
"Kölcsey Ferenc, a magyar himnusz szer-

zője halálának 100. éves évfordulójának 
emlékére augusztus 24-én pontosan déli 12 
órakor az egész világon, ahol magyarok van-
nak, fel fog csendülni a himnusz. Endrőd 
község lakossága ezen a napon déli 12 órakor 
gyülekezzen a Hősök szobránál, ahol a dalárda 
közreműködésével közösen el fogjuk énekelni 
a himnuszt, hogy adózzunk a nagy költő 
emlékének. Walthier György rövid beszédben 
méltatni fogja a nagy költőt.

Lejegyezte és a megjegyzéseket írta 
HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER

1937
IX. 15. 2. old.

"A sokgyermekes anyák jutalmazása
Szent István király napján nagy ünnepsége 

volt Endrőd községnek. A falu köszöntötte 
azokat a sokgyermekes édesanyákat, akik az 
utóbbi 10 évben legalább öt gyermeknek adtak 
életet:

Szabó Sándorné Hanyecz Julianna, szült 
13 gyermeket, él 7, Hornok Imréné Tímár 
Ilona, most várja a 8. gyermekét, Pelyva 
Jánosné Majoros Margit 7 apró gyermeke él, 
Köteles Elekné Szmola Veronika szült 11 
gyermeket, él 9, Kakas Imréné Giricz Borbála, 
szült 7 gyereket, él 6, Szujó Vincéné Dinya 
Franciska szült 9 gyermeket, él 8, most is 
várandós, Gyuricza Vincéné szült 8 gyerme-
ket, most is várandós, Rojik Istvánné Giricz 
Krisztina szült 5 gyermeket, várandós, Anka 
Györgyné szült 10 gyermeket, él 9, Erdősy 
Imréné Roncsek Erzsébet 5 gyermek, Vaszkó 
Elekné Tímár Terézia szült 8 gyermeket, él 7, 
özv. Urbán Menyhértné Hornok Mária szült 9 
gyermeket, él 8, Tímár Vendelné Giricz Margit 
szült 10 gyermeket."

"Én azt mondom, senki nem érdemel 
koronát, de aki 6-8 gyermeket felnevel, az 
megérdemli a koronát." (Endrődi füzetek 3. k. 
60. l.)

X. 15. 4. old.
"Orbók József igazgató-tanító tiszteletére, 

aki szeptember 1-vel saját kérésére, betegség 
miatt nyugalomba vonult, a község és az 

egyesületek vezetői október 5-én közvacsorát 
rendeztek, amelyen Endrőd társadalmának 
minden rétege megjelent... Volt tanítványai 
nevében Hornok Elek műegyetemi hallgató 
rótta le hálájáét és szeretetét lendületes beszéd-
ben volt tanítója iránt..."

XI. 15. 4. old.
"Meghalt Bencze Sándor, aki 47 évig 

tanítóskodott Endrődön. Fenségesen megható 
komor gyászpompával kísérte utolsó útjára 
okt. 30-án Endrőd népe, a mi kedves Sándor 
bátyánkat... aki tanítás terén szerzett érde-
meiért pápai kitüntetésben részesült... tíz árvá-
ja maradt itt..."

1938.
II. 15. 4. old.

"Felhívás a munkásokhoz. Endrőd község 
előjárósága felhívja a munkásokat, hogy 
németországi munkálatokra senki ne 
jelent-kezzék többé, mert a munkáslétszám 
már megállapítást nyert, a létszám a sok 
jelentkező közül összeíratott. Csak nyolcvan 
munkást szállíthat Endrőd, ez a szám betelt. A 
többiek hazai munkaadókkal szerződjenek."

Ha tudnak. Ismét egy rövid hír, amely 
bizonyítja a rettenetes munkanélküliséget.

II. 15. 4. old.

HÁRMAS-KÖRÖS

A kertészkedő emberek 
számára örvendetes, hogy 
közeledik a tavasz, lehet 
készülődni a kerti munkákra.

Első teendő: a kerti 
szerszámok előkészítése, gépek 
üzembe helyezése, hogy a 
munkavégzés közben ne legyen 
gondunk.

Még van lehetőség, a 
hiányzó talajmunkák elvég-
zésére. Az elhanyagolt kertben, 
udvaron legalább az elmúlt évi 
gyommaradványt takarítsuk le, 
hogy tovább ne fertőzzük a 
környéket. A gondozott udvar-
ban a pihenés is kellemesebb.

A vetőmag vásárlását is 
megkezdhetjük, mert később 
nem biztos, hogy azt kapjuk, 

amit szeretnénk. A korai 
vetemények vetés ideje közeleg.

A gyümölcsfáknál meg 
lehet kezdeni: a korona kial-
akítását a szilvafáknál, az alma 
és körtefáknál a metszést. 
Nagyon lényeges, hogy törzsön 
és vastagabb ágakon elvégez-
zük az elhalt réteg eltávolítását, 
mert alattuk rengeteg kártevő 
húzódik meg. Márciusban a 

fagymentes napokon a 
gyümölcsfák lemosó perme-
tezését föltétlen végezzük el, 
mert nyáron kevesebb bajunk 
lesz a kártevőkkel. 

Megkezdhetjük a szőlő 
metszését is, gondolom, hogy 
már nem fagy el. (Én már 
metszem.)

A szőlőt azért is érdemes 
termeszteni, mert augusztustól 
- decemberig lehet friss szőlőt 
enni.

Gondoljunk a kerítésen 
túlra, a házunk elejére is! 
Tegyünk egy keveset annak 
érdekében, hogy szebb legyen 
környezetünk, a városunk.

VALUSKA LAJOS 
Kertbarát Kör elnöke

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI...
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EGYESÜLETEK

ENDRŐD
Levente bizottság. Elnök Harsányi 

László
Levente egyesület. Elnök Cseh József
Járási vitézi őrmester: Zs. Tímár András 

rendőr
A Vitézi Rend endrődi tagjai: Járási 

vitézi őrmester: Zs. Tímár András, 
vitézek: Harmati István, Levente 
György, Katona Sándor, Gyuricza 
Mátyás, Tímár Lajos, váromán-
yosok: Ifj. Gyuricza Mátyás, 
Katona László, Harmati Imre.

Kisgazda kör. Elnök: Kovács Tibor
Népszövetségi kör. Elnök Kalmár 

Károly
Polgári társulat. Elnök: Kmellár András
Kondoros-tanyai kör. Elnök: Tímár 

Mihály
Földmívelő egylet: Elnök: Gyuricza 

Imre
Ugari kör: Bula Vince
Csejti kör. Madarász István
Peresi kör. Tímár Ignác
Endrődi Ipartestület. Elnök: Gyuricza 

József
Magyar Élet Pártja: Elnök Kalmár Imre
Országos Tűzharcos Szövetség helyi 

csoportja. Elnök: Harsányi László
HONSZ helyi csoportja. Elnök: Tóth 

István
Országos Vöröskereszt Egylet. Elnök: 

Csernus Mihály apátplébános, 
kormányfőtanácsos

Bajtársi Szolgálat Munkaközösség. 
Elnök Csernus Mihály

Vadásztársaság: Elnök: Alapy Andor
Teniszklub. Elnök: Ugrin Nándor
572. sz. Szent Alajos Cserkészcsapat. 

Parancsnok: Csókásy Béla dr.
Iparos dalkör. Elnök: Gyuricza József
Katolikus Népkör. Egyházi elnök: 

Csernus Mihály
Nyugdíjasok olvasóköre. Elnök: 

Harsányi László
Ezen kívül: Öregszöllősi, Puszta-

Csejti, Varjasi, Ugari olvasókörök.
Egységes Földmunkás, Pólyahalmi 

Kisgazda Otthon
Róm. Kat. Olvasó Polgári Társulat. 

Elnök: Véha Imre

GYOMA

Vitézi Rend járási vitézi hadnagya: 
vitéz Vári József

"Honsz" gyomai csapata. Elnök: vitéz 
Bíró Endre

Magyar Élet pártja. Pártvezető: G. 
Szabó József

Nyugdíjasok Köre. Elnök: Sánta Gábor
Gyomai Testedzők Egyesülete. Elnök: 

Bácsy Elek
Gyomai Gazda Ifjak Egyesülete. Elnök: 

dr. Csernefalvi Sorbán Jenő
Felsőrészi Olvasókör. Elnöke: Kovács 

Gábor
Kisréti Olvasókör. Elnök: Nagy Sándor
Gyomai Kalászos Gazdák Szövetsége. 

Elnök: Batári Lajos
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Elnök: 

Sorbán Jenő
Méhészkör. Elnök: Kató Lajos
Gyomai Urikaszinó. Elnök: betöltetlen. 

Gondnok: Hajdú Béla
Gyümölcstermelők Egyesülete. Elnök: 

Szász Lajos 
Ref. Nő- Ifjúsági, Leányegylet és ének-

kar. Elnök: Gyökös Dániel
Ev. ifj. Egyesület. Vezető: Feiler Ernő
Dalárda egylet. Elnök: dr. Legeza Tibor
Vadásztársaság. Elnök: vitéz Váry 

József
Közp. 48-as Olvasókör. Elnök: Vince 

Andor
Közp. Polgári Olvasókör. Elnök: Oláh 

István
Munkások Köre. Elnök: ifj. Toldi 

Gábor
Továbbá a Halmagyi-, Nyilasi-, 

Németvárosi-, Egyetértési 
Olvasókörök.

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
NŐNAPI KÖSZÖNTÉSNEK 
SZÁNTA MÁRTON GÁBOR 

TANÁR ÚR VERSÉT. 
AZ ISTEN ÉLTESSE EZEN A 

NAPON (III. 8.) 
ASSZONYAINKAT, 

LÁNYAINKAT!

Vén, langyos szívvel

Majd, ha egyszer vén, langyos szívvel
találkozunk, egymásra nézünk,
s öregesen, fázón, merengve
egy régi szerelmet idézünk.

S akkor is belesajdul még
az emlékbe zsibbadt, vén lelkünk,
hogy ifjan egyszer széjjelváltunk
vágyban, égő szerelemben.

Fájdalmasan, búsan, csalódva
takargatjuk sebes, bús lelkünk,
mert egymásnál királyibb párra
- bármeddig vártunk - sose leltünk.

Fáradt vérünk fiatal tűzre
gyulladt erünkben megbomoltan.
Kitárjuk karunk vad ölelésre,
és lehullunk boldogan, holtan.

Megifjult lelkünk összefonódva,
ölelkezve száll a magasba,
s felzengnek riasztó dalok:
a Fényt egy Halott elrabolta.

ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT.. .
II. Rész.

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA
1943.

"Tulajdonképpen azt hihetné az ember,
hogy a múlt lecseng. De nem,
eltűnik, aztán visszatér,
a földet megkerülve visszatér,
akár az évszakok, melyek
hol maggá tömörülnek, hol kinőnek,
pontatlan útjain a téridőnek..."

(NEMES NAGY ÁGNES)
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A Kikeriki meseudvar 
mindig arról volt nevezetes, 
hogy csodálatos dolgok men-
nek végbe benne. Bizony, nem 
is volt az közönséges baromfi-
udvar, ahogy nagymama hitte. 
Ott volt Bibice király elvará-
zsolt országa.

Ott él ma is az egész udvartartás, de 
csak Jóska a tudója. Ha behunyja a szemét, 
képzeletben látja is, hogy ha a kiskakas 
bukfencezik egyet, máris Bibice király lesz 
belőle. De ez még mind semmi! Ha a 
göndörszőrű malacka megmártja magát a 
sűrű pocsolyában, olyan szépséges 
király-kisasszony lesz, hogy napra lehet 
nézni, de őrá alig-alig.

A kakassá varázsolt Bibic király látta 
ám, hogy baj van, amikor Jóska egy napon 
rájuk nyitotta a kiskaput. Kukorított is 
akkorát, hogy összeszaladt Bibice ország 
valamennyi elvarázsolt lakója. Még az öreg 
kecske is kidugta a fejét az ólból, pedig az 
nagy szó, mert igen rátarti volt őkelme. 
Hiszen volt is miért! Ej no, még nem 
mondtam volna? A kecske volt Bibice 
ország mindentudó táltosa.

Jóska oda is ballagott hozzá nagy-nagy 
keservével, és ráhajtotta buksi fejét a tál-
tosból lett kecske keseszőrű nyakára.

- Megállod-e sírás nélkül, ha súgok 
valamit? - kérdezte szipogva Jóska.

- Me-e-eg! - válaszolta bólogatva a kec-
ske.

- Hát akkor tudd meg, hogy nemsokára 
iskolába kell mennem, nem játszhatom én 
már sohatöbbé mesét. Annyi lesz a leckém, 
hogy meg nem győzöm egymagam!

- Me-e-e-eg! - bizonygatta vigasztalóan 
a táltos.

- Elmennék én világgá, de nem tudom 
merre menjek?

- Messsze! Messsze! turbékolta 
kényeskedve a gerle, és odaröppent Jóska 
gyenge vállára.

- De ha elvinne valaki ... - kaparászott 
elő a zsebéből néhány búzaszemet Jóska. A 
gerle felcsipegette, aztán kacagva felröp-

pent.
- Úgy ám! Úgy ám! - kiáltott vissza.
- Mond csak! - váltott titokzatossá 

Jóska hangja - Nem tehetnéd meg, hogy 
igazából is táltos legyen belőled?

- Me-e-e-eg! - felelte engedelmesen a 
kecske.

- Akkor egy életem, egy halálom, ha 
indulunk én azt se bánom! - pattant fel a 
kecsek hátára.

A kecske meg csak rántott egyet a fején, 
hogy elszakadt a kötőfék, rúgott egyet két 
hátsó lábával, hogy kivágódott az ólajtó, és 
uccu neki, vesd el magad, neki iramodott a 
léckerítésnek. Jóska a szemét is lehunyta 
ijedtében, és ki nem nyitotta, mert érezte, 
hogy repülnek, sebesebben a gyorslábú 
szélnél is! Bizony! Meg nem állíthatta azt 
az útjában semmi, még az ágaskodva 
integető köcsögszárító sem. Úgy fellökte a 
táltos-kecske, hogy csak úgy repültek róla 
a mázas köcsögök. Kilencen százfelé, és 
ezer darabra törve korcsolyáztak végig a 
tornác piros kövén. S ha már itt járt, egyfut-
tában a vesszőből font tarhonya szárító 
kason is rúgott egyet. Gördült is utánunk, 
mint az óriáskerék, és szép szabályos csiga-
vonalat rajzolt a sárga tarhonyából.

- Jaj, tán vége a világnak! - futott ki 
nagymama konyhából, s ijedten azt sem 
tudta, hogy a köcsögöket sajnálja, vagy a 
tarhonyát  sirassa, vagy a világgá futott 
kecskét vegye üldözőbe.

- Fuss utána Apja! - hívta segítségül 
nagyapát. - Megvadult tán ez a kerge 
jószág! S mintha még a hátán is ült volna 
valaki! Tán maga az ördög!

- De az is lehet, hogy Jóska! - sietett elő 
nagyapó az öregistállóból - Láttam az 
imént, hogy bement az ólba. De el is 
húzom a nótáját, csak kezem közé kapjam!

- Volna hozzá 
szíved, ezért a 
néhány csorba 
kö-csögért? - 
szelídült meg 
egyszerre a féltővé 
vált nagymama 
hangja. - Azt nézd 
inkább, hogy baja ne 
essék a kis ártatlan-
nak! Még le találja 
vetni az a mihaszna 
állat!

- Ha én török, csak egy 
repedt bögrét is, nagyobb a 
zivatar. - Zsörtölődött nagyapa, 
de azért ugyancsak igyekezett, 
hogy utolérje a haszontalan 
kecskét.

Hanem, mire kilépett az 
akácos utcára, annak bizony már hűlt helyét 
sem látta. Ugratott az már a kiskapun, 
nagykapun, ungon is berken is, meg se állt 
csak a vadvirágos réten, ahol tudvalevőleg 
tündérek léptéből fakad a kikerics, meg a 
székfűvirág. Ott aztán ugyancsak levetette 
hátáról a szepegő gyermeket, és mint aki 
jól végezte dolgát, hazaballagott.

Hát Jóskával azután mi történt? 
Elmesélem legközelebb.

 5500 Gyomaendrőd, 
     0Ipartelep út 3. 
T/F: 66/386-614,  386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
 Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
 Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
 Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan 

bútorok)
 Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap       

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez...)
 Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 

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

Mária néni meséi
Jóska Makkosországban I .  rész

Tavaszi köszöntő

Jön a tavasz, fut a tél,
Friss meleget hoz a szél.
Bolyhos barka integet,
Harmateső hinteget.

A hóvirág kitekint;
- Szép a világ idekint! -
Szirmot bont az ibolya,
Erdők, mezők mosolya.

Fürge patak, csöppnyi tó,
Napsugártól csillogó.
Itt vagy végre közöttünk,
Kedves Tavasz, köszöntünk!

Ess eső, esegess

Ess eső, esegess,
Eső szemet vetegess,
Futó patak hadd dagadjon,
Cipőnk sárra megragadjon,
Ess eső, esegess,
Buborékot vetegess!

Szélfiúk

Szertelen szélfiúk
Cikáznak a réten,
Bukfencet úgy vetnek,
Mint talp a keréken.
Egyszer fent, egyszer lent,
Ez aztán a móka,
Míg haza nem hívja őket
Öreg szélapóka.

A mesét és a verseket írta 
IVÁNYI MÁRIA
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"Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem min-
denki a másokét is. Annakokáért az az

indulat legyen bennetek, mely volt a
Krisztus Jézusban is." (Fil.2; 4 - 5.)

Mondják, hogy a történelem nem ismétli önmagát. 
Lelkük legyen rajta, kik állítják, mert a "felvilágosodás" 
óta mintha sorra ugyanabba a hibába esne az emberiség. 
Csupán személyek, eszmék, országok, führerek, dik-
tátorok, államformák változtak. Mint köztudott a "fel-
világosodás" 1789. Július 14. a "nagy francia forradalom" 
óta számítódik, amikor állítólag "felnőtté vált az ember". 
Nagyon művelt, felvilágosult emberek szájából elhang-
zott már; "nincs Isten...", "alszik az Isten" Szabadság! 
Egyenlőség! Testvériség! Mit nekünk Hit, Remény, 
Szeretet! Az előbbi hármat mindezidáig nem sikerült 
sok-sok véráldozat, milliók könny-keserve árán sem 
megvalósítani. "Ember! Valósítsd meg önmagad!" Mi 
tagadás, elszaladt a ló alólunk. 

Az 1848-49 évi forradalmunkra, szabadságharcunkra, 
annak 150 éves évfordulójára emlékezünk, az emlékezés 
képzeletbeli falára érdekes, tanulságos kockákat 
illeszt-hetünk fel városunk és környéke korabeli múlt-
jából és az azt követő időkből. Tanulságos és elgondolko-
dtató (kellene, hogy legyen) ez a "kollázs."

Elsőként vegyünk kezünkbe egy korabeli "elemista" 
tankönyvet, lássuk, mit tanulhattak abból a hajdani 
ne-bulók azóta már agyonnyomorított és nap mint nap 
még jobban nyomorgatott, emitt-amott már gyűlöletes 
hévvel üldözött magyar anyanyelvünkről:

"Szeresd nemzeted ősi magyar nyelvét! Nincs féltőbb 
kincse a nemzetnek, mint nemzeti nyelve. A' világ leg-
régibb történeti bizonyítják, hogy azon nemzet, melynek 
nyelve gondatlansága által elkorcsosodott, vagy idegenek 
majmolása és felvétele miatt elenyészett, az az élő 
nemzetek sorábul kitöröltetett, s azt többé életre hozni 
semmi nem vala képes. Törvényeket melyek elavultak, 
ismét felébreszteni és újakat teremteni lehet, de a' kiholt 
nyelvet többé felébreszteni soha sem lehet. Idegen nyel-
vet tanulni nem kötelesség; de a hazai nyelvet nem tudni 
szégyen. Tiszteld az idegen ajkú embert, ki nemzeti 
nyelvünkön szól, ne légy türelmetlen-hibás, kimondását 
igazítsd meg, mert ha valaki anyanyelvén kívül, mást is 
meg tanul, azt bizonyítja, azon nyelvet tiszteli, meg-
becsüli, azt pedig kigúnyolni, kinevetni, ki bennünket 
tisztel, alacsonyság, és erkölcstelenség." (Hármas Kis - 
Tükör 1845.)

Az elveszett szabadságharc, a nemzet megtiport lelke, 
a jobbágyfelszabadítással járó gazdasági változások, az 

igazságtalan földbirtokelosztás, a rossz irányba terelődött 
tulajdonosi életfelfogás, az önkényuralom negatív hatása 
súlyos következményekkel jártak a paraszti közössége-
inkben. A Református Egyház elöljáróitól, az 1850-es 
évektől kezdve jelennek meg ilyen panaszok; "A jobbágy-
felszabadítás óta híveink a szerzésre rendezkedtek be, 
nem törődnek az egyházzal... az adakozás tizedrangú 
kérdés lett... messze elkerülik a templomot...". Az egy-
házmegye esperesi jelentésében a következőket olvashat-
juk; "Nem lehet eléggé megsiratnunk a romlást, mely az 
erkölcsiségben az ötvenes évek (XIX. sz.) kormánya által 
ejtetett. Az erőszak és ármány diadala oly népnél, mely-
nek hitében az volt, hogy az erkölcsi rossznak világszer-
inti büntetése, az erénynek pedig világszerinti jutalom a 
követelése, az erkölcsi alapelvek teljes összezavarodását 
idézte elő. A jogtalankodás, és az erőszak nem lehet oly 
nagy vétek, miután ily eredmények kísérik. Az igazság 
és hűség elvesztette vonzerejét, miután oly nagy szer-
encsétlenséget vont maga után. A politikai siker az 
erényesség helyére ült... A nyilvánosan diadalmaskodó 
erkölcstelenség erkölcstelenséget szült, és terjesztett 
mindenfelé. A törvény nem maradt többé törvény. A 
törvények áthágása hazafiúi erényekké vált, a tisztele-
tlenség szabállyá vált... A nép korábbi egyenes és nyílt 
jellemét a huzamos szolgaság ravaszsággal keverte..."

Ugye, hogy milyen ismerős ez az elmúlt negyvenöt év 
alatt-után?

1971-ben hallottam Bácsi László bátyámtól (szül.: 
1882), hogy a milleneumi ünnepségeken felsorakozott 
egynéhány öreg honvéd is. "Vesszők fejeknek nem sok 
köszönet vót benne. Az egyiket, Vékony Bálintot, aki 
48-as honvéd vót, vót honvéd ruhája is, öt forintot kapott 
az államtúl, államsegélyt, a gyerekik incselkedtek véle, 
Víkony Bálint szöszgolyó, fapuska. Azír incselkedtek 
véle, hogy nem nyerték meg a háborút." Akárcsak az 
56-osok kálváriáját látnám, hallanám, meg az őket 
megalázó "államsegélyüket". Na! Így bántunk el a hon-
védjainkkal is! A Kisréti temetőben van még egy kidőlt 
honvédsírkő, az Öreg temetőben Kis-Bálint honvédhad-
nagy, híres-neves rektortanítója Gyomának, sírköve 
sincs már meg, nemhogy sírja! 1982-ben még meg volt.

CS. SZABÓ ISTVÁN

1848 - 1998. március 15. 
Gondolatok az évforduló kapcsán

Amit tegnap még gyaláztak,
mára már ünnep.
De a hang ugyanaz:
gyalázóké az ünnep.

Ki ítél, most fölemel,
Árulót hőssé, hőst
árulóvá zülleszt.

Ugyanaz a hang,
mely büntetett,
most kitüntet.

(részlet G. Nagy Ilián: 
A magyar Golgotán)
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"ÉPFE" - vállalkozó
közületi-, vállalkozói-, magánrendelőknek 

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

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK.

BARKAFA részlegünk igényes rendelőinek egyedi, művészi kivi-
telű faszobrász, fafaragó munkákat készít.

Mintaterem, iroda: Gyomaendrőd, Blaha L. u. 12/1. 
Vezető: Barta László

Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896. 
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST!

ÁLLÁSFOGLALÁS
a román-magyar kapcsolatok tárgyában

Ezzel a címmel jelentetett meg írást TŐKÉS LÁSZLÓ, RMDSZ 
tiszteletbeli elnökének tollából a Bihari Napló február 11-iki 
száma. Hogy olvasóink tisztán és világosan lássanak közeli 
szomszédságunkban élő magyarok helyzetéről idézünk a cikk-
ből:

"A román-magyar alapszerződés megkötése, különösképpen 
pedig az 1996. évi romániai demokratikus kormányváltozás óta 
Románia és Magyarország vezetőinek hivatalos megnyilatkozá-
sai szinte teljesen egybehangzóan a két ország viszonyának 
"Európa számára példaértékű" alakulásáról szólnak...

Azok a romániai magyar erők, illetve politikusok, akik ezt 
mégis szóvá merik tenni, és a kedvező külszín mögötti valóság 
tényeit, megoldatlan problémáit felmutatni bátorkodnak - azon 
nyomban "ünneprontóknak", a román-magyar történelmi meg-
békélés ellenségeinek, vagy éppenséggel "szélsőséges nacio-
na-listáknak" minősülnek. 

A romániai magyarság megoldatlan kérdéseit és jogos 
követeléseit háttérbe szorító államközi kirakatpolitika nyugati 
rendelésre és tetszésre, a két érdekelt ország európai integráció-
ja érdekében alakul...

...megoldásra váró kérdések:
- a kommunista államosításkor elkobzott közösségi és egy-

házi javak visszaszolgáltatása jogos tulajdonosaiknak;
- az állami erőszakkal megszüntetett felekezeti oktatás 

igények és lehetőségek szerinti helyreállítása;
- az állami magyar nyelvű felsőoktatás helyreállítása, illetve 

a jogtalanul felszámolt kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
jogaiba való visszahelyezése;

- az egyház és kisebbségellenes megszorításokat kiiktató új 
Tanügyi Törvény elfogadása;

- a Székelyföld és más magyar többségű, vagy magyarok 
lakta vidékek etnikai összetétele mesterséges úton való megvál-
toztatásának a leállítása

- a székelyudvarhelyi-csereháti helyzet törvényes megoldása;
- a kisebbségi felekezeteket sújtó vallási diszkrimináció 

„... megmarad egy diadalmas 
erdélyi igazság: ez a föld egymás 
mellett... megtartja örökös tarka 
virágzásban a népeket, akik rajta 
és érette munkálkodnak.“

Kós Károly
1925.

megszüntetése;
- a magyarellenes gyűlöletkeltő hadjárat kormány általi 

elitélése és törvény általi büntetése stb.
Igen fájdalmas, hogy saját hazánk, Románia, amelynek 

hűséges polgárai vagyunk, továbbra sem hajlandó a romá-
nokéval azonos jogokat biztosítani a határain belül élő 
ma-gyaroknak...

A Göncz Árpád és Emil Constantinescu által hangoztatott és 
mindnyájunk által óhajtott történelmi megbékélés, kölcsönös 
bizalom és jó együttműködés csak abban az esetben válhat 
valósággá, ha ennek útjából elhárul a legfőbb akadály: a románi-
ai magyarság jogfosztása. A két nép jó viszonyának igazi ellen-
fele nemcsak a "múlt" - ahogyan a két államelnök legutóbbi 
találkozásakor fogalmazódott -, hanem legalább annyira az a 
múltban gyökerező "jelen", amelyben a romániai magyar nemze-
ti közösség, saját szülőföldjén és közös hazájukban, még mindig 
nem érezheti magát egyenrangúnak a többségi román nemzettel."

KÜZDELEM A MEGMARADÁSÉRT

Ezzel a címmel jelent meg a PARTIUMI KÖZLÖNY (a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja) 
január 28-iki száma Halmos Miklós tollából. A cikk alcíme: 
1997. évi népesedési statisztika margójára. 

Idézünk a cikkből:

"Anyaszentegyházunk is minden év fordulóján jó pász-
torként számba veszi híveit, elkészíti népesedési statisztikáját, 
felméri az egyházkerület demográfiai helyzetét. Minden esz-
tendő elején e hasábokon tükröt tart elénk, amelyről - fájdalom 
- szomorú kép vetül elénk. Akárcsak új államkeretek közé szorí-
tott erdélyi és partiumi magyarságunk - amelynek immár harma-
dik nemzedéke küzd a megmaradásért, őrli erejét lét-
fenn-tartásáért, küzd jogaiért, kultúrájáért, vallásáért - az egyház 
kerület hívei is folyamatosan fogyatkozunk..."

És most álljon itt néhány adat a statisztikából: 

Egyházközségek             Születések száma   Temetések száma
Nagyvárad               268                    572
Városi egyházközségek           302                    812
Kis egyházközségek                 9                     27
Közepes nagyságú egyházközségek 20                     35

"... Ez a reális valóság, fájdalmas tény. Létezik-e kiút e 
kilátástalan helyzetből? Léteznie kell! Hiszen magyar és reformá-
tus közösségünk az impériumváltozás háromnegyed századában 
volt már nehezebb helyzetben is, s megállt a lábán. 
Egyházkerületünk megmaradási stratégiája kiutat mutat."

HÍREK 
ERDÉLYBÕL
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GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS

Csikós János

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

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

18-41-es méretig

korában meghalt. Endrődön temették el február10-
én. 

Özv. FÁSI ISTVÁN, aki a Mikes Kelemen utca 
15-ben lakott, hosszas betegség után 83 éves 
korában elhunyt. Endrődön helyezték örök nyuga-
lomra január 28-án. Gyászolják: 2 gyermeke, 7 
unokája, 4 dédunokája, rokonai és barátai.

Özv. FÜZI JÁNOSNÉ FAZEKAS JULIANNA 
Vízmű sor 8. sz. alatt lakott, rövid szenvedés után 90 
éves korában hunyt el. Gyomán február 21-én 
temették el. Gyászolják: 7 gyermeke, 8 unokája, 16 
dédunokája, valamint rokonai és ismerősei.

GIRICZ IMRE, lakott Martos Flóra u. 10-ben, 
hosszas szenvedés után távozott az élők sorából 51 
éves korában, január 8-án. Endrődön temették el 
15-én. Gyászolják: 2 gyermeke, 1 unokája, rokonai 
és barátai.

Özv. HARMATI IMRÉNÉ ÁGOSTON VILMA, 
aki 83 éves korában hunyt el hosszas betegség után, 
lakott az Eötvös u. 7-ben január 18-án, 21-én temették 
Gyomán. Gyászolják: Gyermeke, 2 unokája, 4 dédu-
nokája, barátai és ismerősei.

Özv. JURCSÓ JÁNOSNÉ KLEIN 
ZSUZSANNA, február 9-én 84 éves korában távo-
zott az élők sorából, Gyomán 14én temették. 
Gyászolják: Gyermeke, 2 unokája, 1 dédunokája.

KÉRI JÁNOS, aki a Mátyás Kir. u. 2-ben lakott 
72 éves korában rövid betegség után elhunyt. 
Hamvait február 6-án, Gyomán helyezték örök 
nyugalomra. Gyászolják: Testvérei és rokonai.

KOVÁCS FERENC, 89 éves volt, Kazinczy u.1-
ben lakott, hosszas betegség után hunyt el január 
12-én és 15-én helyezték örök 
nyugalomra Gyomán. 
Gyászolják: Felesége, 5 gyer-
meke, 7 unokája, 4 dédunoká-
ja, rokonai és ismerősei.

ORAVECZ LAJOS, aki a 
Zrínyi u. 61-ben lakott, rövid 
betegség után halt meg január 
31-én. Temetése február 6-án 
volt. Gyászolják: Gyermekei, 
5 unokája, 4 dédunokája és 
rokonai.

PAPP IMRE, meghalt 74 
évesen hosszas betegség 
után. Gyomán helyezték örök 
nyugalomra. Gyászolják: 
Felesége, 2 gyermeke, 5 
unokája, valamint rokonai, 

Özv. BALÁZS JÓZSEFNÉ HEGEDŰS 
ETELKA, Diófa u. 27. sz. alatti lakos volt, hosszas 
betegség után 79 éves korában elhunyt február 
5-én. Endrődön temették el február 10-én. 
Gyászolják: két gyermeke és két unokája.

BÉKÉSI LAJOS január 29-én halt meg 79 éves 
korában hosszas szenvedés után. Február 2-án 
temették Gyomán. Gyászolják: felesége, 3 gyerme-
ke, 6 unokája és 9 dédunokája, rokonai és ismerő-
sei.

BOZSÓ PETRA élt két hónapot, meghalt I. 
27-én betegség következtében. Gyomán temették 
el február 4-én. Gyászolják: édesanyja, testvérei és 
nagyszülei.

Özv. BUZÁS ISTVÁNNÉ R.NAGY ETEL, élt 
85 évet, a Hámán Kató u. 6-ban lakott. Rövid 
betegség után hunyt el február 7-én, 11-én temették 
Gyomán. Gyászolják: 6 gyermeke, 9 unokája, 6 
dédunokája, valamint rokonai és barátai.

DÓGI FERENC Halász utca 17 sz. alatti lakos 
volt. Február 3-án rövid betegség után 67 éves 

AKIK ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK TÕLÜNK 

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

barátai és ismerősei.
PUTNOKI AMBRUS, hosszas betegség után 

40 éves korában ragadta el a halál február 9-én. 
Gyászolják: Édesanyja és testvérei.

ROSZA MÁRTONNÉ KARKALIK ANNA, 80 
évesen hosszas betegség után január 28-án hunyt 
el. Temetése Gyomán február 2-án volt. Gyászolják: 
4 gyermeke, 10 unokája, 3 dédunokája, barátai és 
ismerősei.

SZABÓ DÁNIEL, aki a Kisfaludy u.1-ben 
lakott, január 12-én tragikus baleset következtében 
vesztette el életét 46 éves korában. Gyomán 
temették el jan.16-án. Gyászolják: Gyermeke és 4 
unokája, rokonai és barátai.

SZONDA SZABOLCS, élt 20 évet. Január 29-én 
tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. 
Február 6-án helyezték Endrődön örök nyugalom-
ra. Megtört szívvel gyászolják: Szülei, testvérei, 
nagyszülei barátai és ismerősei.

TÍMÁR BÁLINT, volt Csokonai u. 8. sz. alatti 
lakós, 66 évese korában hirtelen érte a halál, január 
22-én, és 26-án temették el Gyomán. Gyászolják: 
Felesége, 2 gyermeke, 1 unokája, valamint rokonai 
és barátai.

VÉHA VENDEL, aki a Selyem út 10-ben lakott, 
február 16-án hosszas betegség után 90 éves 
korában távozott az élők sorából. Endrődön 18-án 
temették el. Gyászolják: 2 gyermeke, 3 unokája, 7 
dédunokája, valamint rokonai és barátai.

Békesség haló poraikon, fogadja be őket 
az Úr az ő országába.

Az örök világosság ragyogjon felettük.

MINDENT EGY HELYEN 
A PIKTOR BOLTBAN!

Gyomaendrőd, Fő út 204.
(telefon: 66-386-611.)

Kaphatók:
- festékek, lakkok, ecsetek,

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

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 
HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT 

KIEGÉSZÍTŐ.
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A Képviselőtestület februári havi 
ülését 26.-án tartotta, 16 képviselő 
volt jelen. 

A polgármester szóbeli 
beszámolóját a város közbiztonsági helyzetének elemzésével 
kezdte. Hangsúlyozta, hogy nem nagyobbak a helyi közbiz-
tonsági gondok, mint az országos átlag, de nekünk az a 
feladatunk, hogy a helyi viszonyokat jobbítsuk. Demeter 
László r. alezredes ígéretét elmondta, mely szerint az elköv-
etkező 3 évben összesen 11 fővel erősítik a rendőrök 
személyi állományát a városban. A létszámnövelésből 1 fő 
lesz csak polgári alkalmazott, 8 fő közrendőr, 1 fő nyomozó 
és 1 fő a Hunyai település feladatait látja el.

Röviden méltatta az Endrődiek Baráti Körének buda-
pesti találkozóján való részvételét.

A résztvevők a múlthoz, egymáshoz, és a szülőfaluhoz 
való tartozásról tettek tanulságot, mondta a polgármester.

A Hármas-Körös Kistérségi Bizottság ülésezett, ahol 
felvetődött a térség kommunális szeméttárolásának jövőbe-
ni megoldásának gondolata, illetve kényszere. Természetes, 
hogy csak nagy beruházás keretében valósulhat meg, ami-
hez szintén szükséges lesz lakossági hozzájárulás. Ez a 
beruházás egyelőre még csak nagyvonalakban körvonala-
zódott, de sajnos előbb-utóbb komolyan kell ezzel is 
foglalkozni. Valószínű, e témában érdekelt lesz Örménykút, 
Kardos, Kondoros, Csárdaszállás és Hunya. Megkezdődött 
a közúti közhasznú munka, az endrődi községháza tájékán.

Ezt követően a képviselők szólottak. Elsőként Dávid 
István, aki átadta a polgármesternek az aláírásgyűjtést, 
amelyben az aláírók kérték, hogy a múlt ülésen elutasított 
Mezőtúri kórház támogatási határozatot a testület ismét 
tűzze napirendre, és támogassa a kórház beruházást 700 
ezer forinttal. Hanyecz Margit képviselő asszony egy 
témában tett bejelentést, mely szerint az endrődi köztemető 
közelébe nagy mennyiségű baromfi tetem került, kérte az 
ügy sürgős vizsgálatát. Két kérdésben tájékoztatást kért, az 
egyik kérdése volt, hogy a "kiserdő" fáit ki, milyen feltételek-
kel kapta meg kivágásra, a másik pedig, hogy a földbi-
zottság a földtulajdon rendezését hogyan végzi. A felveté-
seire részben azonnal választ kapott, a baromfitetem ügyet 

soron kívül kivizsgálják, a földbizottság nem az ön-kormány-
zathoz tartozó szervezet, tehát a kérdést nem itt kell feltenni. 
A fa kivágása az ülés folyamán többször visszatérő téma 
volt, a tájékoztatás végeredménye az, hogy az önkormányzat 
pályázaton hirdette meg a munkát, amelyre senki sem 
jelentkezett. Ezt követően egy gyulai erdőmérnök je-lent-
kezett, Szász András, és vele kötötték meg a vállalkozói 
megállapodást, amely nemcsak a fa kivágásra, hanem az 
újratelepítésre is vonatkozik. Az önkormányzat bevétele, cca. 
1,3 millió forint, valamint az újratelepítés miatti megta-
karítás. A képviselőasszony feltehetően azt a döntés előtti 
gazdasági kalkulációt hiányolta, amely alapján eldöntötte a 
testület, hogy vállalkozásba adják az erdő kivágási és 
újratelepítési munkát. Őszintén remélem, hogy ez a számítás 
elkészült, hiszen ez is az önkormányzati vagyongazdálkodás 
része! E sorok írója a januári ülés egyik határozatára kér-
dezett vissza, ugyanis a holtágak védelméről szóló rendelet 
módosításánál 4 holtág, név-szerint a Siratói, Dan-zugi, 
Pap-zugi, Simai-zugi Holtágak a rendeletmódosítás után 
nem szerepelnek az önkormányzat tulajdonában, holott a 
22/1992. KT rendelet szerint eredetileg szerepeltek a cím-
listában. E kérdésre pontos elfogadható válasz az ülésen 
nem hangzott el.

A napirendi pontok száma 13 volt, amelyből az első és 
egyben a legfontosabb a város 1998 évi költségvetése volt. 
Egyhangúlag elfogadásra került a költségvetés: egymilliárd 
négyszázharminchatmillió-hatszáztízezer forint összegben. 
Ebből a működési kiadás 954 millió, a felújítás 11,7 millió, 
a beruházási kiadás 447,1 millió, és a tartalék 23,7 millió 
forint. Módosításra került az egyes pénzbeni és természet-
beni szociális ellátások nyújtásának módjáról, és feltéte-
leiről szóló rendelet, mely szerint az önkormányzat a jöv. 
pótló támogatásnak, az ápolási díjnak, az időskorúak 
járadékának és a rendszeres szoc. segélynek az összegét a 
kérelem benyújtását követő naptól állapítja meg, és a 
megállapított szociális ellátást utólag, minden hónap 5.-éig 
kell folyósítani. Segíti az önkormányzat az első lakás 

megszerzését fiatal házasok támogatási 
rendszerével. Az idén összesen 6 millió 
forint kerülhet e címen felhasználásra. 
Támogatásban részesíthetők: ahol a 

házastársak 35 éven aluliak, (külön-külön) egyikük legalább 
5 éve gyomaendrődi állandó lakos, és a város közigazgatási 
területén vesz, vagy épít lakást, és legalább 2 kiskorú gyer-
mek neveléséről gondoskodik, illetve 6 éven belül vállalja 2 
gyermek nevelését. A lakásszerzés támogatás összege max. 
300 ezer forint, amelyből 100 ezer végleges juttatás, 200 
ezer pedig 10 év alatt visszafizetendő kamatmentes hitel. 
Nagyon fontos! hogy a kérelmet az erre a célra bevezetett 
nyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Csoportjához, a határidő: MÁJUS 31, ezen 
határnap elmulasztása jogvesztő, azaz semmilyen címen 
nem lehet póthatáridőt kérni. Megalkották, és elfogadták a 
település folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló rendelet tervezetet. A szol-
gáltató a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese 
lesz. Aki a folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást 
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe szabálysértést 
követ el, és akár 10 ezer forint pénzbírsággal is sújtható. Van 
az önkormányzatnak mintegy 1,1 millió forint névértékű 
kárpótlási jegy a tulajdonában, amit bróker cégen keresztül 
megpróbál értékesíteni, az eladási ár limitje 90%.

Elkészült egy gondos, összefoglaló alapanyag a város 
közművelődési koncepciójának kialakításához.

Meghatározták az önkormányzat fenntartásában 
működő óvodák, és iskolák beíratási időpontját, ami már-
cius 30, és április 3 közötti napokon lesz. Nagy horderejű 
döntés született a gyomai település részen lévő un. Mirhóháti 
úti szoc. otthon emelt szintű szolgáltatást is nyújtó átal-
akítására. Ehhez meg kell vásárolni a mellette lévő épületet, 
mintegy 2,2 millió forintért, majd a vonatkozó pályázatok 
pozitív elbírálása esetén az átalakítás és új beruházás minte-
gy 25 millió Ft értékben elkészülhet. Az előzetes kalkulációk 
szerint az emelt szintű egyágyas szoba 7 -8oo ezer forint, a 
kétágyasok 450-550 ezer forint lesz, és a havi térítési díj 
27400 forintra tervezett. Az endrődi településrészen a vonat-
kozó döntéssel ez év október 30.-ig várnak, tekintettel a 
Kőrös Termál RT hasonló témájú kezdeményezésére. A 
képviselő testület egyes tagjai egy átfogó komplex koncep-
ció kialakítását sürgették. Elvetésre került az a képviselői 
kezdeményezés, amely a volt Enci épületben javasolta az 
idősek elhelyezését, természetesen az épület átalakítása 
után. A testület döntésének megfelelően a polgármester 
bejelentette az önkormányzat igényét a város tulajdonában 
lévő holtágak halászati jogára. Teljesen érthetetlen a föld-
művelésügyi miniszter döntése, amely elutasította január 
23.-i határozatával ezt a jogos igényt. Az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság javaslatára felülvizsgálati kérelem benyújtására 
kerül sor. A Sóczó motormúzeum önkormányzati 
támogatásával kapcsolatos szerződés a múzeum tulaj-
donos, Sóczó Elek kérésére módosításra került. Tízezer 
forinttal támogatja a testület a Bethlen G. Ipari és Szakképző 
Isk. tanulójának külföldi tanulmányútját, ahol a diák a 
németországi kenguru tenyésztést kívánja tanulmányozni, 
mert hogy az idei tanulmányi versenyre a kengururól szóló 
témát választotta.

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

Az önkormányzat munkájáról

BEMUTATKOZIK a FIDESZ Magyar Polgári Párt, az MDF és a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség közös jelöltje:

DOMOKOS LÁSZLÓ

 "33 éves vagyok közgazdász., feleségemmel és leányommal élek Békéscsabán.
Tanulmányaimat 1988-ban sikeresen lezártam a pécsi Janus Pannonius 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán. Majd 1991-ben szakközgazdász 
oklevelet szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.

Rövid pályafutásom: 1988-ban a Békés Megyei Univerzál Vállalat Közgazdasági és 
Információs Osztály vezetõje voltam. 1990-tõl Békéscsaba gazdasági alpolgármes-
tere, 1994-tõl önkormányzati képviselõ, a megyei FIDESZ frakcióvezetõje vagyok. 1995-
tõl vállalkozó, költségvetési szervek és vállalatok gazdasági tanácsadója vagyok."

Felhívjuk az MKDSZ, az MDF tagjait, és minden szimpatizánst, hogy kopogtató 
cédulájukat Domokos László úrnak adják le.

A képviselõjelölttel, programjáról, terveirõl részletes interjúban fogunk beszámolni 
következõ, áprilisi számunkban!


