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Gondolatok az önkormányzati választások elé ... 
„ Kormányzatot támogató önkormányzatokra van szükség!" 

„Mit akarsz többet? Óperenciákat? 
Dőljön a korlát? Pattanjon a pánt? 
Vigyázz: nem az tiéd, mit a vágyad, 
hanem amit az ekéd vasa szánt! 
A világ ura lehetsz - álmaidban, 
de megművelned azt kell, ami itt van: 
$ ne panaszold, hogy puszta és szegény: 
a te munkádtól lesz majd televény. " 

(Részlet Rónai György: 
Tavasz elé e. verséből) 

Idén, október 18-án már harmadízben kerül sor a rend
szerváltozás idején létrehozott új közigazgatási rendszer, az 
önkormányzati rendszer testületi tagjainak, és a pol
gármestereknek a megválasztására. Nagy esemény ez az 
ország életében! Több mint 3 ezer önkormányzat testületi 
tagjai és polgármesterei kerülnek demokratikusan, az ott 
lakók akarata alapján megválasztásra. 

A választás tétje nagy! Célja, hogy a következő 4 évre a 
lakosság számára a helyi ügyek intézése, a nyilvánosság 
minél nagyobb bevonásával, a képviseleti és a részvételi 
demokrácia tökéletesítésével történjen. Továbbá, hogy a 
testületekben olyan képviselet alakuljon ki, amely nem is 
annyira 'réteg' elméletű, hanem az ideológia révén 
szerveződik. Ez nem azt jelenti, hogy napi politikai érdekek 
maguk alá temethetik az önkormányzati alapjogokat, és a 
szakmai szempontokat: • 

Azok a települések, amelyek az elmúlt időszakban 
feltűnően jó eredményeket tudnak magukénak a lakosság 
közérzetériek;- életszínvonalának javulásában, ott a helyi 

·gazdaság és a demokrácia sokat fejlődött, és jól működik. 
Ott a humán és a reálszféra egyformá.n fontos. tehát az 
oktatást, a kultúrát nem lehet és nem szabad a gazdasági 
érdekek mögé helyezni és nem engedhető meg azok 
egymás alá-fölérendelése sem. Így egyetlen réteg sem sza
kadhat le. Megfigyelhettük. hogy az ilyen önkormányzatok 
mögött igen jól szervezett a helyi civilszféra. (alapítványok, 
egyesületek, olvasókörök, hagyományőrző, ·honismereti 

stb.) amely létszámilag lefedi a lakosság nagyobb részét. Az 
ilyen önkormányzati munka egybe esik a jelenlegi jobb
közép, konzervatív, és a kereszténydemokrácia alapelveit 
elfogadó kormányunk programjával. 

A kormány-program, a kormány eredményes munkája, 
csak akkor valósulhat meg, ha az találkozik a lakosság 
elvárásaival. Az önkormányzatok azok, ahol ezek az 'elvárá
sok' találkoznak, és megvalósulhatnak. Természetesen 
nem mindig konfliktus mentes az érdekeknek találkozása. 
Anélkül, hogy hosszasan sorolnánk az önkormányzatok, az 
önkormányzás feladatait, elmondhatjuk, hogy a testületi 
munka elválaszthatatlan része a lakosság állandó tájékoz
tatása. S ebben a helyi sajtó nagy segítséget tud adni. 

Városunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy. 
három helyi lap is részt vehet ebben a munkában. Így 
lakosságunk több oldalról megvilágítottan tájékozódhat az 
önkormányzati munkáról. 

Ne feledjük, az önkormányzati munka testületi munka! 
Olyan testületi tagokra. olyan testületre van szüksége min
den magyar állampolgárnak, községekb~n és városokban 
egyaránt. ahol a nép szolgálata dominál, ahol a népakarat 
érvényesül! Ugyanis a társadalmi lelkiismeret csak akkor 
válhat a köz javára hajtóerővé, ha .annak az egyéni lelkiis
meret az alapja. 

A köze lgő választások előtt ezeket a gondolatokat, azért 
vetettük papírra, hogy olvasóink jól dqnthessenek. meg
fontoltan szavazzanak. Ne feledjék: sáját sorsukról dön
tenek. 

És engedjék meg, hogy eme gondolatokat ismét Rónai 
György fent idézett versének néhány sorával fejezzem be: 

· „ Menjen akit a sorsa kénye hány-vet: 
de te maradj: te sorsod ura vagy!. 
Az ég akár derült, akár vihart ad: 
jövőd olyan lesz. ahogy kicsikartad" 

· Felelős szerkesztő 
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HAJNALI TŰNŐDÉSEK 
· Methamorphosis Endrödiensis -

Ha az ember elrúgja a háromne
gyed-évszázadot, az éjszakái akaratlanul 
részekre tagolódnak, akár felvonásokra a 
drámák. Az első "felvonásban· még az 
altató hatása zárja rövidre rendszerint a 
tudatos agytevékenységet, még a nap
búcsúztató imádkozás közben. Boldogult 
í.desanyám szennt az ördög gáncsol el 
;enkor, hogy ne dicsérjük a Jóistent. 

A következő tudattalan álomszi
porkát azonban már általában azok a 
nappali-villanások veszik birtokukba, 
amelyeket a röghöz-kötöző élet nappali 
tennivalói miatt nem gombolyílhatunk 
végig. Egy-egy szíven-markoló emléket, 
öröklétbe távozott valakink belénk-nyilal
lását, vagy csupán egy-egy sajtó-rádió
telefonhírt, mely mindennapjainkra, vagy 
Szülöhazánkra is rányomhalj:: bélyegét. 

Az elmúlt éjszaka példáuf a 
következő kérdésgombofyagokkal ha
nyatlottam a tudattalanságba, a battonyai 
búza-prédálás keserűségében: 

Mint folyt le odahaza az aratás? 
Miiyen a termés? Van-é mód az 
értékesílésre, úgy, hogy a magvetőnek ne 
menjen el a kedve az őszi magvetéstől? S 
ha netalán gond lenne a megtermelt 
áldás értékesl1ésével, úgy a Nostra. meg 
Hartestein-nagymagtár mellett nem szol
gálhatnának-é tárolóhelyül a bagolyszál
lásokká feleslegesnett malmok (a város
részenkénti három-három), 

vagy a közokosok letörölték azokat 
is a térképről, akár a jóvízű artézi-kutak a 
jelenleg még csepplolyós méreggel szol
gáló vezetékes hálózat kedvéért?! 

·Árpád apánk' (már akié) kitazte az 
önkormányzati választások határnapját, 
októberre. amikor forrni kezd a must, s 
valaha "mind elvitték a legények elejét". 
S mit jelent ez az olyan szívében köz
álmokat csombolygató önmaga-kolon
cának. amilyen jómagam vagyok?' 

S ennek az általában ·utolsó 
felvonásnak" vezér-jelenete az: Vajon kii, 
kiket szán majd a honi közakarat az 
önkormányzat "mindnyájunk asztalára· 
mögé. városi, megyei szinten? Hiszen 

tapasztalhattuk, nem is egy esetben. 
hogy vakbarázdába görbítette az 
egyesülési ígéreteket a végrehajtás.„ 

S a választás kebelén bévül mi - akár 
mint gyomaendrődiek is -, még külön, 
sorsunkat közvetve befolyásolható 
tényező sikerében is érdekellek vagyunk. 
Amennyiben föfdink, hites felünk, bará
tunk, Latorcai János Budapest főpol

gármester-jelöltje. a kormányzó-párt 
együttes keresztény színeiben, a llberál
szocialista, és a szadeszes Révai
unokavö ellenjelöltek eflenében. Orszá
gos ügy ez. s egyben körösparti is' Ottan 
ugyan nem lehet rászavazni - ez a nagy
falusi elszármazottak feladata, - az együt
ligazulás. az Uram Jézus segilsd! - azon
ban közös„. 

Ha az ember elrúgja a háromnegyed 
évszázadot. az éjszakái részekre tagolód
nak, akár felvonásokra a színdarabok„ . 

A Szabadságharc centenáriumának 
Szent M 1 hály napján érkeztem haza az 
Uralból, s az első Szent Misén feltűnt egy 
ügyes fiúcska az áldoztató-rácsnál, akiről 
ezt súgta Édesatyám: ·Az meg olt a Köte
les Miklós bátyád onokája, fiam, akinek 
az édesapja még mindig odakint van a 
Sztálin-pokolban! Megérdemel egy 
Miatyánkot!" 

Véle. az Apa-Latorcai Jánossal is 
éltem közös kenyéren, közel évtizedes 
rabsága múltán. a Rózsási' Állami Gaz
daságban, ahol öntevékenyen kőműves 
szakmunkássá képződött át. Bár golgota
Járással azt Is. Műszak után naponta 
jelentkeznie kellett az endrődi 
rendőrőrsön (kétszer két kilométer) egy 
olyan parancsnok kénye-kedvére. akinek 
"volksbundista· híre volt Gyomán, de 
szíves vendég a "szürke házban· „. 
Túlélte, s elégtételül a fiában teljesed
hetett ki az öröme, aki istenhívő. kiváló 
magyarként is szakmai hivatása. 
világnézete országos jelese lett! 

Adja a Fennvaló - kérjük közösen -, 
hogy hamarosan úgy üdvözölhessük, 
mint Budapest főpol gármesterét! 

TÍMÁR MÁTt 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/3 86-891 

66/3 86-251 

A TURUL Cl PÖBOL T 
új helyen: Gyomaendrőd, 

Fő u. 204. 
(a Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

RVOSI 

Néhány gondolat 
az 

alkoholizmusról 

Közeleg városunkban is a szüret, a pálinkof özés ideje. Megkértük Frankó Károly dok· 
tor urat, hogy szóljon néhány szót e kóros szenvedélyről, és következményeiről. Reméljük ez 
o néhány sor is elég lesz ahhoz, hogy elrettentsük mindazokat, akik még megmenthetök, s 
talán azokat is, akik mór robjoi e kórnok„.(Szerk.J 

A mindannyiunk elölt is jól ismert és család életét érintő szenvedélybetegségröl újot 
mondani nem igen lehet. Mégis beszélni kell róla, mert megelözhetö és szerencsés esetben 

· okorottol, társadalmi, vagy éppen családi segítséggel gyógyítható. 
Az alkoholizmus betegség! 
Ki nem látott még az alkohol miatt sok bojt, tragédiát? Tönkrement életek, szomorú 

gyermeksorsok, bünöz~s, válások, öngyilkosságok írhatók e szenvedély számlájára. Mi mo· 
gyorok, sajnos, mint annyi más rosszban, itt is o világranglista élén állunk. Evente egy kb. 
Endrőd lakosságának megl elelö magyar hol meg cs ok oz alkoholizmus miatti májzsugo· 
rodósbon! 

Az alkohol pusztítja oz agysejteket, elbutulást, szellemi és testi leépülést okoz. Tönkre 
megy o hasnyálmirigy, o szív, a mój, lényegében az egész ember egészsége o vesztes. 

Természetesen, mini minden szenvedély, betegség itt is megelőzés lehet az egyik men· 
tööv. Bizonyított, hogy az alkoholt rendszeresen logyosztó anya vagy opo mellett o 
gyerekek, o fiatalok is alkohol f ogyosztókkó, esetleg alkohol betegekké lesznek. Ezért o 
1 elelösség természetesen a 1 elnőtteké, a példomutotósé, mely lehet jó és rossz is. 

Vonnak nemzetek, ahol o sör a legnépszerübb ital, így o németeknél, de vannak borivó 
népek, mint pl. franciák. Könnyű és nemes borokat isznak még a víz helyett is. 

A legveszélyesebb o tömény alkohol, az égetett szeszes italok. A lengyelek, a bulgórok, 
és az oroszok mellett mis is dobogón vagyunk. A kezdetben pirospozsgás arc évek múlva 
szederjes és vizenyős lesz, o kéz remeg, a has megnő, zavarosság, agresszivitás„. és ez o sor· 
rend, kegyetlenül! 

Szerencsére von, oki hisz az orvosának, ellogodjo o család és a társadalom segítségét 
és kigyógyul. Ez az írós természetesen elsősorban oz alkohol káros hotásoiról szól. Tudni kell 
azonban, hogy o mérsékelten fogyasztott jó minöségü könnyü borok nem órtolmosak. Oldja 
a feszültséget, segít az emésztésben. Csak sajnos o magyar szokások nem erre jellemzőek. 
Az alkohol fogyasztási kultúránk megváltozott, rossz irányba! Jó lenne o szilvafát nem első 
sorban o leendő pálinka miatt ültetnénk és gondoznánk! Egész utcák "díszlenek" helyenként 
a régi nemes lák helyén is (lásd Gyoma Hősök útja). Hiszen mióta a szólót ismerjük és 
műveljük, nem vetjük meg annak levét sem, ez tény. De nem szükségszerű, hogy 
szenvedélybetegség legyen o végeredmény! 

Ezért kérem, oki leheli, csak módjával, csak mértékkel fogyasszon szeszes italokat, és 
soha ne kínáljon gyerekeket! 

Dr. FRANKÓ KÁROLY 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

Cipőipar i Bt. 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14. 

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

Női, Leányka-, és F iú 
cipőgyártás 
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* HÍREK, KÖZLJ;M.ÉNfEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK * 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
-

1998: szeptember 13-án, vasárnap 11 órától indul a Közösségi Házban, az 
általános iskolá 1-4 osztályosai számára. - · 

Jelentkezni lehet szept . 1.1-ig l Tanfolyam díja: 800/Ft/hó-

MÁRlA ÜNNEP ISMÉT ENDRŐDÖN .. 

Ős i rítus szerint ismét Endrődön ünnepelték Nagyboldogasszony.ünnepét .a.Magyar 
Hagyomány Mühely ragjai. Aug. 13- j ~,~ i g tart~t,r .ez az. ünnepség: a "Szendergő-Mária" 
ir.cnnybevitcle. a bölcsö-kopors.ó_ e ! K~~z~tése. a liturgiküs virágdíszítés. ~s. éjszaki vir-
rasztás a l(örös parton. 

Akit részletesebben érdekel az ünnep liturgiája, és a mühely munkája. az fi gyelje a 
következő számunkban az erről szóló tudósítást ! 

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÜZLETHÁZA 

LEGÚJABB AJÁNLATA: 

(Endrőd i u. 1. Háztartási Bolt) 

Szereteln y i 1 ván í tás! 
Dinya Elek és Dinya Ilona házasságkötésük 
50-ik évfordulójára a Kereszténydemokrata 
Szövetség nagyon sok boldogságot, további jó 
egészséget. és hosszú életet kíván. Szeretettel: 

A Tagság 

. .. ··„ . . 

A'KÖZÖSSEGI HAZ 
;Ti 

SZEPTEMBE.RI PROGRAM-JA-
3-án 9-14 óráig":' · Ruha· és cipövásár 
7-én 18 órától: ~· ·MKDSZ gyűlés 
9-én 17 órától: Cukorbetegek Klubja 
9-én 18 órától: Zenéi est a Magányosok Klubjábaii· :- · .t' · 

A Gaz.dakör 3:~n.és. l i~~ tartja összejÖveteleil a Nyugdiias. Klub 
pedig minden hélfon 18. órálól 21 óráig várja a régi és új, belépni 

· sióndékozó, tagjait. 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
HARNOS JÁNOSNÉ GELLA I TERÉZ temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

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

Étolaj 

( 

KERT
BARÁT helyi kiskert tulajdonosok két évtizede mutatják be termékeiket a 

lakosságnak. Az iu szer:t.ell tapasztalatok. ötletek. no és némi 
KÖR KIÁLLÍTÁSA szervező i segítség hatására fogalmazódo u meg a<. a gondolat. 

hogy alakítsák meg a Kertbarál Kört. 
Az eltel t 9 év alatt Körnek közel 60 főre emelkedett a taglétsduna. 

akik havonta egy alkalommal rendszeresen összeülnek. hogy megbeszéljék az épp aktuális kerti munkákat. 
ötleteket, tapasztalaiokat cseréljenek. 

1 literes 220.-Ft/1. 

Bu rgony;1, hagyma, a lma 
állandóan itt a legolcsóbb! 

A Kör életében meghatározó szerepe van a két vidéki, szarvasi il letve kondorosi Kertbarát Körnek is. 

1-Jipó 20.-Ft/I. 
Továbbá: 

Hagyománnyá váll , hogy az őszi kiállításon a h<í rom település közösen mutatja be a nehéz fi ó kai 
munk~juk gyümölcsét. Idén a kiállí tásnak Gyomaendrőd a házigazdája. mely kibövül a helyi Be1hlen 
Gábor Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola, illetve Várfi András mezőgazdasági vállalko:t.ó tcr
mékbemuta1ásával, valamint az általános iskoláknak meghirdetett te rmésbáb készítő verseny eredmény
hirdetésével. 

Női- , férfizokn i 
70.-Ft/pár 

A kiá ll ítás szeptember 17-én 14 órától - 19-én 13 óráig tekin thető meg. 

Vlll.9. 
Baja - Barátság 1 :2. 
Halász, Sárosi, Karácsony, Lipták, 

(Nagy M.), Molnár, Tóth, (Moldván), Kar
sai, (Brakszatórisz), Nagy Z„ Janis, Bóc
sik, Nagy I. 

Edző: Szendrei Béla. 
A hazaiak félidőig bírták, s már a 16-ik 

percben vezetést szereztek. A 43-ik per~

l>en egy mlíesésnek felült a játékvezető, 
tizenegyest ítélt, amit a szerencse és a ka
p.1fa mentett. Fordulás után a jól bemu
tatkozó újonc Nagy István remek csel
sorozat után 14 méterről jól eltalált lövéssel 
egyenlített. A 75-ik percben a hazai kapus 
a kitörő Nagy Istvánt alaposan felvágta. 
Kiállítás leu a büntetése. A 89-ik percben 
Molnár remek indítását Nagy Z. remekül 
továbbítolla a pontosan érkező Mol m~rnak , 

aki a jobb felső sarokba bombázott: 1 :2. A 
második fé lidei játékkal megérdemelt volt 
a vendéggyőzelem. Az egész csapatot di
cséret illeti. 

Tfi: Baja - Barátság 1:3 

Jó folytatás, 
jó kezdéssel 

VIII.15 
Barátság - Békés 1: 1 
Halász, Sárosi, Moldván, Karácsony, 

Lipták, Tóth, Molnár, Brakszalórisz, (Nagy 
M.), Nagy Z„ (Ciglédszki), Janis, Bócsik, 
Nagy 1. 

Az 56-ik percben szöglethez jutott a 
vendégcsapat. A beívelt labdát Bagyinka 

VÁRJUK A TISZTELT ÉRDEKLÖDÖKET! 

gyors beugrással, a védőket megelőzve, 

védhetetlenül juttalla gólba. A 74-ik perc
ben Tóth belőtt szögletét a berobbanó Janis 
a felső sarokba csúsztatoll a vink.lit súrolva. 
Langyos első fé lidő után nagyobb sebes
ségre kapcsoltak a csapatok. A hazaiak 
több veszélyes helyzetet teremtettek., de 
időben zárt a védelem. s az Endrődről 

elszármazon Hanyecz mindent hárított. A 
vendégek főleg gyors ellentámadásokkal 
próbálkoztak. 

Jók vo;tak: Janis, Nagy István, Tóth 
Mihály. Mezőberény legjobbja Hanyecz 
vol t. 

Ifi Barátság - Békés 4:0 
Megyei első oszt. 
Szruvas - Gyoma 0: l • 

A tabella állása: 
NB.III. 
6. Barátság 2 l - 3:2 4 
Megyei első Oszt. 
2 . Gyoma 2 2 - - 6:2 6 

MÁRTON GÁBOR 



4 VÁROSUrtl< 1998. szeptember 

Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövői 

Tímár Máté . 
RICS EI BALÁZS 

(Barabás 1926 -
Gyomaendrőd, 

1998.) 

A gazdálkodó apa és iparos családból száJmazó édesanya 
első szülötte volt a négy gyermekes családban. A három fiú és az 
utolsónak született Valika is tanári diplomát szerzett. Barabáson 
nem volt óvoda, ennek ellenére Balázs 5 éves korában remekül 
megtanult olvasni a Biblia utján. Apjuk köztiszteletben álló, elis
mert ember volt, aki Barabás utolsó bírója volt. 

Balázs az elemfr Barabáson, a négy polgárit Dombrádon 
végezte, kitűnő eredménnyel. 

A Biblia egész életére mindennapos olvasmánya és 
életkalauza lett 

Nevelői által rendkívüli képességűnek megismert fiú az 
országos hírű református tanítóképzőbe, Sárospatakra került. 

1941-től 45-ig Legátusként Telkibányán tevékenykedett. 
Kántori oklevelet is szerzett, cserkész ~sapatvezető is volt. 

Debrecen mellett Magyar-tanyán kezdték meg példás 
oktató-nevelő munkájukat. Első gyermekük: Anikó is ott 
született. 

Kiváló munkája elismeréséül 25 évesen Hajdúnánás fiú 
iskolájába helyezték igazgatónak. Ott szervezte meg a haladó 
szellemű Bocskai Kört. Érdeklődési területe: irodalom, politika, 
pszichológia, filozófia, szociológia, szinházi élet volt. 

Az 56-os forradalmi események során a volt községi párt
titkárt a forradalmi tanács elnökének, őt pedig a titkárának 

. választották meg. (Az elnök bántódás nélkül megúszta, Balázst 
előbb dicséretben részesítették a nyugalom megőrzésében ját-
szott fontos szerepéért, majd 1957. februárjában letartóztatták. 
Kálváriája: Debrecen, Kistarcsa, Márianosztra, Mélykú t volt. A 
mezőgazdaságban dolgoztatták, olyan jeles egyének tár
saságában, mint Zelk Zoltán a költő. 

1958-ban elnöki tanácsi kegyelemmel szabadult, de pedagó
giai pályára nem léphetett. Felesége az Endrődről elűzött Dienes 
Izráné Zlehovszky Margit taiútónővel állást cserélt, s így kerül
tek Endrődre. Balázs fizikai munkában helyezkedett el. Vácott, 
Debrecenben, Bokodon, Oroszlányban kubikos munkát végzett 
vasútépítésnél. 

1962-ben rehabilitálták. Endrődön orosz nyelv tanítását 
bízták rá, mivel or.osz nyelvből már fogsága előtt vörös diplomát 
szerzett. Csodálatos szorgalmának és rendkívüli 
nyelvérzékének köszönhetően angol, francia, német, orosz és 
eszperantóul beszélt anyanyelvén kívül. 

A fogság nagyon megviselte idegeit, zárkózott lett. Tehet
ségét megismerve, az oktatásügy eszperantó és élő idegen nyelv 
tanfolyamok vezetésével bízta meg. Pesten, Szegeden, Nyíregy
házán, Gyulán. Békéscsabán, sőt Bécsben is tanított. 

Legfőbb emberi értékei a becsületesség, a tudás és az ember
ség voltak! 

Tanítási óráin sok értékes - az akkori tankönyvekben nem 
közölt - kultúraanyagot is ismertetett tanítványaival. Tan
testületi gyűléseken, továbbképzéseken gyakrai1 került szembe 
a hivatalos iskolavezetéssel. Nem egyszer komoly 
figyelmeztetésben, megintésben részesült, mivel a hivatalos 
oktatási és nevelési elvekkel ellentétes gondolatoknak adott 
hangot. 

Iskolai ünnepségeken - pedagógus napok, nőnapok alkalmá
val - remek művészi produkciókkal járult hozzá a műsorok 
nívójának emeléséhez. 

Kedvenc időtöltése a fürdés, az úszás volt. 
62 évesen, 1988-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjasként Hunyán 

és a helyi Mezőgazdasági Szakközép Iskolában német nyelv
oktatásában segített sikeresen. Második lánya, Edit (Cs. Nagy
né) a helyi gimnázium történelem szakos tanára. Hat unokája 
tette napfényessé rohamos gyorsasággal bekövetkezett 
öregedését. Mellé még· finn nyelv tanulásába is belekezdett. 

Két éve Arany Diplomában részesült. 
Kiváló elméje egyre fáradtabb lett, mindsúrűbben kihagyott, 

elliatalmasodott felette a feledés. Félévi leépülés után agyinfark
tus vetett véget áldásos, fáradhatatlan életének. 

Tisztelettel és kegyelettel gondolunk Rád, a még élő kartár
said, a Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola és Diákotthon dolgozói. 
Hálásan emlékeznek Rád taiútványaid szülei. Értékes munká
dat ez úton köszönik meg volt taiútványaid, kik közül még 
Mexikóból is érkezett részvéttávirat. Szomorú szívvel köszön el 

Tanitóskodását Somsálybányán kezdte. Tőled a Magyar Demokrata Fórum Gyomaendrődi Szervezete. 
1948 - 50 között katonai szolgálatot teljesített. Jutalmul tiszti · Legyen áldott az emléked, és nyugalmas végső álmod! 

iskolába kívánták elöljárói irányítaiti. A sok agitálás ellenére is. Pihentessen az a tudat, hogy mw1kád benne van a település 
viszolygott a lehetőségtől. · fejlődésében, és hogy életed értékes génjei tovább élnek gyer-

1945-ben Budapesten megismerkedett egy tanfolyamon meke.~d, unokáid értékes, boldog életében az idők végezetéig. 
Szabó Enmrn tanítónővel, akivel házasságot kötött. Így tudott Isten veled! 
megszabaduLu a tervezett tiszti pályától, mert " ... menyass
zonyom, Emmuska, fa lusi életre vágyik" ... írta indoklásul. MÁRTON GÁBOR 
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SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

3. csütörtök: 
7. hétfő: 

8. kedd: 
12. szombat: 
14. hétfő: 
15. kedd : 
16. szerda: 

17. csütörtök: 
21. hétfő: 
24. csütörtök: 
26. szombat: 
28. hétfő: 
29. kedd: 

30. szerda: 

Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító 
Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, 
kassai vértanúk 
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 
Szűz Mária Szent neve 
Szent Kereszt felmagasztalása 
A fájdalmas Szűzanya 
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, 
vértanúk 
Bellannin Szent Róbert püspök és egyháztanító 
Szent Máté apostol és evangelista 
Szent Gellé1t püspök és vértanú 
Szent Kozma és Damján vértanúk 
Szent Vencel vértanú 
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok 

Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

SZEPTEMBERI MISEREND 

Endrőd 

Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél 8-kor. 

Szent Gellért Iskola ká polnája: Minden hónap 2. és 4. vasár-
napján, fél 12-kor. 

Hunya 
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor. 
Hétköl.napokon: kedden, csütö1tökön és szombaton este 6-kor, 

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

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 óra. 

Az iskolai év közeledtével szeretnénk a 11 Nyílt levél a szülőkhöz 11 s. zülök felelőssége' 
hívek figyelmét felhívni a hitoktatás .· ·. 
fontosságára. Kérjük, figyeljünk oda I.!:===================~ Kedves Szülök! A Szent Gellért Katolikus 
családjainkra. hogy gyerekeink, unokáink, keresztgyerekeink ki ne marad- Általános Iskola felekezetek szerint biztosítja órarend keretében a hitok-
janak a hitoktarásból! tatást. 

K edves Szülők! 

Amikor gyermekeiket megke
reszteltették, ígéretet tettek gyer
mekeik keresztény nevelésére. Az a 
tapasztalat, hogy errő l sokan 
megfeledkeznek. Meglepő, hogy 
amikor a gyerekek iskolai 
beíratásakor a szülök írásban nyi
latkoznak, hogy akaiják-e gyer
mekeiket hitoktatásban részesíteni, 
sokan elutasítják. 
Ne feledjék ... a gyermek keresztény 

nevelése is legalább annyira fontos, mint a tanítása: 
1. A kereszténység 2000 éve az egyetemes emberi kultúra, főleg az 

európai kultúra alaP.ia A kereszténység ismerete nélkül nehéz megérteni az 
irodalmat, a művészeteket, a hagyományokat, a történelmet. Amikor 
Hazánk minden téren igyeksziR Európa fejlettebb feléhez felzárkózni, ezen 
a téren is lépnünk kel 1. Ezért finanszirozza az á !lam a hitoktatás költségeit. 

2. Ma, amikor körülöttünk a világ átalakulóban van, és sajnos nem 
mindig jó irányba, amikor terjed a bűnözés, alkoholizmus, kábitószer
l!vezet, amikor tönkre mennek az emberi kapcsolatok - föleg a családi élet 
- nagyobb szükség van, mint valaha, a szilárd erkölcsi alapokra Szükség van 
arra, hogy a mai, egyre terjedő modem babonák között el tudjunk igazodni. 

3. Benső lelki életünkben szükségünk van az Istenre. Szükség van 
Valakire, Akiben bízhatunk, aki - hitünk szerint - vezeti életünket. Ha lelki 
válságba jutunk, ha kicsúszóban van a lábunk alól a talaj, és összeomlani 
készülünk, szükségünk van Valakire, akibe kapaszkodhatunk. Hogy jobban 
tudjunk szeretni, szükségünk van az igazi szeretet forrására, az Istenre. 

t .„ .t' 

Tudom, sok családban a gyerek dönti el, hogy akar-e vagy sem hittanra 
járni. Kérdezem; tud-e jól dönteni úgy egy gyermek, hogy azt.sem tudja, mit 
utasít el. A kiskorú gyerekek helyett a szülök feladata felelősen dönteni az 
élei nagy kérdéseiben. 

Kedves Szülök! Azt is tartsák szem el őtt, hogy sok esetben a keresztség 
és hitoktatás nélkül felnőtt fiatalok, felnőtt fe.üel kezdenek érdeklődni. Az is 
előfordu lhat, hogy templomban szeretne majd házasságot kötni. Akkor 
sokkal nehezebb lesz pótolni azt, amit most elmulasztottak! Nem egy szülő 
kapta meg felnőtt gyerm~k.étpl,. bQgy ezt miért nem adták meg! Nagy rila a 

. ' · . ... „ , . . ,, 

A közoktatásról szóló törvények egyértelműen rögzítik. hogy az önkor
mányzati óvoda, iskola, kollégium is köteles biztosítani a hít és vallások-
tatáshoz szükséges feltételeket. · 

Városunk önkormányzati iskoláiban is évek óta van hitoktatás. Képzet1 
hitoktatók játékos, könnyed formában, zenével, énekkel tarkítva tanítják a 
hittant. Kérjük, érdeklődjék meg az iskolákban, és vegyék fe l a kapcsolatot 
a hitoktatókkal. 

Az endrődi plébánián szom bat estén ként felnőtt fia talok 
keresztségi előkészülete fo ly ik. Péntek esté nként 7 óra kor pedig vár
juk azokat a jószá ndékú fiata lokat, akik keresztény közösségre 
vágyna k. Érdeklődjenek az end rőd i plébá nián aká r személyesen, 
akáF a 283-940-es telefon on. 

Az Egyházközség kérése • 

Tisztelettel kérjük a Kedves Híveket, hogy az egyházközségi fenn
tartásukat, az egyházi adót szíveskedjenek rendezni , aki még ezt nem 
tette volna meg. A hagyományoknak megfelelően az év második 
felében elindult egyházi adószedőnk, hogy felkeresse azokat, akik az 
első félévben nem tették volna tiszteletüket a plébánián. 

Az egyházközségi Képviselőtestület határozata alapján egyedülál
lóktól minimum 1.400,- házaspárokcól 2 .800,- Ft-ot kérünk egy évre. 
Lehet, hogy egyszerre soknak tűnik. Ha elosszuk, egy hónapr<1 116 Ft 

.j ut. Ez kb. egy tábla csokoládé ára. Minimum ennyivel kellene az egy
házközség működését, és a templom fenntartását támogatnunk. 

Kérjük továbbá a katolikus temetőben.lévő lejárt sírhelyek sorsának 
rendezését is. ' · 

Van lehetőség átutalni az egyházi adót, vagy az adományokat Egy
házközség bankszámlájára azoknak, akiknek így kényelmesebb, vagy 
nehezen elérhetők, esetleg vidéken élnek. Megértésüket, támogatásukat 
előre is köszönjük! 

Bankszámlaszám: 
Szent Imre Egyházközség 
OTP Gyomaendrőd , 11733120-20005629 

az oldalt szerkesztette: Iványi László plébános 
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TANÍTVÁNYAI SIKERESEN 
TEVÉKENYKEDNEK ÉVEI< ÓTA .... 

majd a képzős és ipar
művészeti gyakorlatok 
szeminóriumón . 
Tovóbbó a tanórok 
nyóri akadémiójón, s a 
nemzetközi konferen
ción. 
1986 óta tagja vagyok 
a Magyar Rajztanórok 
Orszógos 
Egyesületének. 
Nyaranta megren-

Rövid hírben mór közre adtuk, hogy dezett 3 napos konfe-rencióin is részt 
városunkban idén elsőször került ótadás- veszek. Ez év júniusóban Gyöngyösön a 
ra az "{v kivóló pedagógusa" ctín. Június Soros Alapílvóny az INTERINTRA-SULl-NET 
11-én, bensőséges ünnepségen a pol- címmel rendezték meg a konferenciót. 
gármester adta át a képviselő-testület (Ha rajztanór olvassa e sorokat, s 
által adományozott c!met szeretne jelentkezni a MROE tagjai közé, 

Hunya Elekné tanárnői iavaso/ta e cím: 1751 Budapest, Pf. 142.) 
ctínre az iskola igazgatónője Giriczné A szakmai hóttérben sokat köszön
Varga Erzsébet, aki !gy indokolta hetek Honti Antal bócsinak, műhely
iavaslatát a nevelőtestület előtt: - Hunya galériójóban szómtalan rendezvényét 
L:lekné tam7ványai sikeresen tevékenyked- lótogathattam tanílvónyaimmal, volt 
nek évek óla... megyei szaktanácsadómnak, kollégóm

Az ünnepség utón megkértük Hunya 
Elekné Varjú Mariannót, aki a cím első, 
boldog tula jdonosa lett, hogy 
olvasóinknak valljon önmagóról. 

"A Szegedi Juhósz Gyula Tanórképző 
Főiskolón kaptam oklevelet földrajz-, rajz 
szakon. Nagylaposra, majd Gyomóra 
kerültem dolgozni. 30 éve nagy óraszóm
ban tanítom a rajzot, és szakkört vezetek. 

Egy-egy iskolóban elszigetelten 
működik a rajztanór, így minden alkalmat 
megragadtam a tovóbbképzésre. Részt 
vettem a Magyar Képzőművészeti Főisko
la óltal szervezett 1 éves felsőszintű rajz
tanór tovóbbképzési cikluson, a megyei 2 
éves komplex gyakorlati sze-minóriumon, 

MINDENT EGY HELYEN .. 
. · PIKTOR BOLTBAN! 

ndrőd, Fő út 204. 
: 66-386-61 1.) 

Kaphatók: 

nak, Békési Mihólyné Anikónak, ki minden 
tudósót közkinccsé tette. A MROE 
elnökének Dr. Csőregh Évónak, ki a rajz
tanórokat édes gyermekeként szereti. 
(Vaszkó Irénke néni jut róla eszembe, és 
fordítva.) 

Diókjaim eredményei: 30 év alatt 
elértünk nemzetközi, orszógos, megyei, 
helyi dobogós helyeket. Az idén 1997/98-
as tanévben 19 tanulómat jutalmaztók 
könyv, vagy pénz formójóban. Továbbó 
sok-sok oklevéllel ösztönözték a többieket 
a folytatósra. A legszebb jutalom egy 
gyermek szómóra, ha szakmai tóborozó
son vehet részt. 2 alkalommal vettünk 
részt nagy létszómban Zónkón, művészi 
tóborban, jutalomból. 

- festékek, lakkok, ecsetek, 
- szerszámok, csavarok, szegek, 
- ragasztók, zárak, vasalások, 

- és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ. 

A probléma sokszor a tevékenység 
folytatósónak hiónya. Hiszen nem minden 
középiskolóban, szakiskolóban tud 
szabadidejében irónyítottan dolgozni, 
fejlődni e téren. Jó lenne, ha a sporthoz. 
tónchoz hasonlóan nyaranta legalóbb 1 
hetet együtt tölthetnének a 
képzőművészet irónt fogékony fiatalok. 
Alkotómunkójukhoz, indiltatóst, a foly
tatóshoz segítséget kapnónak. Biztos 
vagyok benne, hogy sok fiatal 
közművelődési szinten, színvonalas, 
rendszeres kióllító lehetne. A sajót és 
mósok munkójóban is nyomon követhet
nék a fejlődést és magasabb szint irónti 
igényt. 

Az iskolók ótalakulóban vannak. Az 
iskolóknak, a tanóroknak is egyéni utat 
kell jórni. Mindannyiunk vógya, hogy 
iskolónk optimólis tanulósi környezet 
legyen, jó programokkal, s motivólt 
diókokkal. 

Munkómhoz sok erőt adott a csalódi 
hóttér. Édesanyóm gondoskodósót, 
szeretetét naponta élvezem. Férjem. gyer
mekeim egészségesek, van munkójuk, 
faladatuk, ami megnyugtató. Két éves 
Emese unokóm most a legféltettebb kin
csem." 

Kedves Mariann! Kívánjuk, hogy 
oktatói munkája tovább gazdagodjon, 
hogy keze alól sok-sok szép reményre 
jogosító ifjú kerüljön ki, akikkel majd 
müvészeti tártatokon találkozhassunk, 
akik tovább folytatják nevelöjük, 
tanítójuk áldásos munkáját. Isten 
áldását kérjük nevelö munkájára. 

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA 
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Különleges kiállítás megnyi- LAPZAR' T UT'Á 1'.T. 
tójára, - a júliusi uborkaszezon 'A r-u "'l • 

elismerést azonban mégis csak 

ellenére, - szép számú közönség K o h á n é s C o r i n i újra együtt 
életének utolsó éveiben kapott. 
Kétszer jutalmazták Munkácsi-díjjal. 
1965-ben a Magyar Nemzeri gyfflt egybe július 16-án dé lután 

négy órakor A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény városi kép
tárában, ahol Kohán György és Corini Margit alkotásai hatvanhat év 
után újra együtt láthatók. A kiállítást Gyarmati Gabriella, a gyulai 
Erkel Ferenc Múzeum fiata l művészettörténésze, igazi nyári cse
megét ajánlva nyitotta meg a város művészetkedvelő lakóinak és az 
idelátogató turistáknak. 

1932 áprilisában a Nemzeú Szalon hetvenheted i!<> csoporlkiál
lílásán, mint ifjú titánok szerepeltek együtt más fiatalok: Bardócz 
Árpád és Némelhy Béla festőművészek, valamint Rahmer Mária 
keramikus társaságában. ·Corini Margit harminc olajképpel j elent
kezett ekkor. Corini akkori népszerffségét és ismertségét mutatja, 
hogy a katalógus a többi kiállítókéhoz képest háromszoros, négysze
res áron kínálja alkotásait. 

A 13udapesti Hírlap a "Pirossapkás önarckép" alapján így jellemzi 
a mffvésznőt: "Corini Margit a monoklis, férfias kinézésű önarcképe 
u'.án ítélve. mint ember, és minc művész egyaránt érdekes egyéniség", 
majd így folytatja: "Magáévá tette a modern párizsi piktúra szellemes 
és izgató narkotikumát, és ennek varázsával itatja át a párizsi utcák 
éjjeli világából vett színötJeteit. Primitívség és rafináltság vegyül 
össze mondain (olvasd: mondén - Szerk.) és hallatlanul korszerű 
művészetében." Ugyanez a cikk, mint még kiforratlan, lázadó, dc 
nagy reményekre jogosító művészt jellemzi az alig huszonkét éves 
Kohán Györgyöt, kiemelve a zenében és az építészetben megnyi
la tkozó monumentalitás iránti vonzódását. A zene és a 
társművészetek később is ihlető forrásai maradtak, ezeken keresztül 
a lét énelmének filozofikus megfogalmazásai is beszürem1ettek 
művészetébe. Járt Olaszországban és Párizsban is, de ösztöndíja csak 
az odautazását fedezte. Így temetőkben aludt, képmásolásból 
tengődött odakint. Mégis megismerkedett Itáliában az új, novocento 
törekvésekkel, Párizsban pedig a Cézanne, Maússe és a "Vadak" 
(fauveok) festészetével, de a mexikói Diegó Rivera művészetével is, 
akinek képei igen nagy hatást tettek rá. Ez a megmerítkezés 
r.l ősegílelle. hogy önmagára találjon. Nem váll provinciálissá 
művészete a hódmezővásárhelyi fesrők körében sem. Bár gyakran 
foldolgozta az alföldi festészet témáit, mégis megőrizte különál lását, 
a jellegzetes, senkivel össze nem téveszthető koháni stíl ust. 
Monumenta litás, a sötét és a világos, hideg és az é lénk, izzó ellentéte 
jellemzi koloritját. A múlt uláni sóvárgás és a jelen széttöredezettsége 
grafikáit és festményeit egyaránt meghatározó élményanyaga. Míg 
Corini fejlődése 1945 után gyakorlatilag megáll t - ezt magyarázza 
1952-es Gyomára történő kitelepítése, ebből fakadóan művészi és 
emberi kapcsolatainak megszakadása, s az a tizenhárom év, amivel 
idősebb volt Kohánnál, - addig Kohán á llandó egzisztenciális gond-
jai ellenére még az ötvenes-hatvanas években is fejlődött, változou. 
A hazai muvészeti élettől ő nem volt elzárva, szabadon ingázott 
Gyula, Hódmezővásárhely és a főváros között. Az alföldi festőkhöz 
való kötődése, fé lparaszti származása miatt - apja urasági kovács volt 
- elnézték még kubisztikus, expresszionista próbálkozásai is. Igazi 

Az ablak teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK GYÁRTÁSA 
EGYEDI MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd , 

Fő út 81/l. 
Tel/Fax: 66/386-328 

Galériában megrendezték gyűjteményes kiáll ítását is, amely szakmai 
körökben a meglepetés erejével hatott. Díjai ellenére legtöbben, mint 
vidéki festőt, jó, ha névről ismerték addig. A Magyar Nemzet kritikusa 
lelkes cikkben méltatta művészetét. Az Alföld Riverájának nevezte, s a 
mexikói falképfestőkkel rokonította nagyméretű kartonjait elemezve. 
1966-ban, már súlyos betegen megkapta a Kossu1h-díja1 is. Halála 
után, ahogy a hatvanas évek végén, él hetvenes évek elején a ncoavant
gard művészet a "három T" jegyében a " tűrt" kategóriába lépett elő. rá 
is, mint elődre egyre gyakrabban hivatkoztak. Bekerült a lexikonba és 
kézikönyvekbe is. Különösen "A háború emléke" e. freskótervét 
értékelték nagyra. 

Corini Margit életének utolsó három évtizedében, dc utóéletében 
sem voll szerencsés. Kitelepítésekor 55 éves volt. Mire a légkör 
valamelyest enyhült, tú lságosan öreg és csalódott volt, hogy vissza
verekedje magát a szakmába. A hatvanas évek elején tert ugyan néhány 
erőtlen próbálkozás, kérvényeket, leveleket írt, de végül belátta, hogy 
a nagy Dálnoki Miklós Béla unokahúga még mindig nem kívánatos 
személy ebben az országban. Még 1976-ban is nehézségekbe ütközött 
gyomai kiállitásának megrendezése. pedig a megnyitón a francia 
nagykövetség is képviseltette magát. Kései elismerést jelen lett számára 
az ezt követő vidéki kiállítás, és szereplése a televízióban Vitray Tamás 
Terefere című műsorában. 

1982-ben bekövetkezett halála után hagyatéka Gyomaendrődre 
maradt. Sokáig nem tudott a város megfelelő helyet biztosítani az 
a lkotásoknak. A gyűjtemény meg is szenvedte ezt. A nem megfelelő 

tá rolás és őrzés miatt 1992-ben tizenhét képet elloptak, amelyek közlil 
hatósági segítséggel is mindössze nyolc került elő. Szomorú igazolása 
ez a ~orini életmű valódi értékének. Mostani időszaki tárlátunk aug. 
15-ig mutatja be Kohán György és Corirú Margit alkotásait. A Kohán 
képek monumentális mérete, a szűkös tér. a két művész egymástól 
nagyon is eltérő stílusa nem kis fejtörés okozott a kiállítást rendező 
Illéssy Zoltánnak, de végül megtalálta a legmegfelelőbb megoldást. Az 
első teremben a Corini képek láthatók, az 1932-es közös kiállításon is 
szerepelő "Teljesalakú önarckép" ura lja a teret, csupán él terem egyik 
sarkába kerültek Kohán grafikák és a művész fotója, valamint rövid 
éle trajza. A belső helyiségben Kohán festmények váltakoznak 
grafikákkal. A fő helyet a "Napkorong, kazal" cú11ű kép fog lalja cl. A 
termek nyiton ajtainak során át kellő t.ívlatot kapnak a méretek és az 
izzó, ragyogó színek. 

BULA TERÉZ 

A kiállftást 1á111oga11ák: 
a Kohán Képtár. a Kner Nyomda, és a Tímár vendéglő 

Köszönjíik! 

'~éretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral vállalunk." 

35-től l,2-es méreti9. 
SECIRO MODELL BT. 

Fő út 57. ((/oft Na11keleti l/endé9lő hel1Jén ) 
Telefon: 06-66-386-800 

Garancia! Minőség! 
Kedvező ár! 

9elt~i eipéf 
GYOMAENDRŐD, Fö út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359 



8 VÁROSOttK 1998. szeptember 

Tisztelt Választópolgárok! 
A közelgő önkormányzati választásokra 

tekinteue/ a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség helyi szervezete bem111atja 
képviselő-jelöltjeit, akik vállalkoznak az 
endrődi városrész lakosai érdekeinek 
képviseletére, és a város összes lakosainak 
érdekében szeretnének dolgozni az önkor
mányzatban. 

Jelöltjeink nem pártprogramot képvisel
nek, hiszen az MKDSZ társadalmi 
szerveződés, mely három fő alapelvre épii!t: 
,'2 emberek feltétlen tis.zteletére, az egymás 
iránti felelősségre és ·arra, hogy a helyi 
ügyeket amennyiben lehet, helyben oldhassák 
meg. Szervezetünk Gyomaendrődön a leg
nagyobb szerveződés, melyben a lakosság 
minden rétege képviselve van. 

Jelöltjeink támogatni kívánnak minden 
olyan ügyet, mely a telepiilés jobbá, szebbé 
tételére irányul. Foglalkozni fognak a 
lakosság ügyes-bajos dolgaival. Céljuk: a 
''"~f!árok szolgálata! 

i/tjeink, ha elnyerik a= önök szavaza
kormány=atban nem válnak majd 

" '"!{ató Jánosokká", mil•e/ nem köti őket 
"p. ·• 1l11iség". 

Jelöltjeink közöli van kiváló pénziigyi
•=dasági szakembe1; vannak vállalkozók, 
ik szaktudásuk alapján minden tekintetben 

jele/ős döntéseket tudnak hozni. 
Kérem az endrődi választó-polgárokat, 

hogy szavazatukkal támogassák az ill bemu
tatkozó jelöltjeinket, hogy majd ők is támo
gathassák. szolgálhassák Önöket! 

Jelöltjeinket támogatják a FIDESZ Mag
yar Polgári Párt, az MDF, és a helyi civil 
szervezetek.. 

Vaszkó András 
MKDSZ helyi elnöke 

BEM UTATKOZUNK: 
(abc sorrendben) 

9 sz. Választási körzet jelöltje: 
Császárné Gyuricza Éva 
"Én nem 1udhatom másnak e tájék mit 

jelent, nekem Szülőhazám.„" (Radnóti) 

A város Endrődi 

részén születtem, és 
mai is a szülőházam

ban élünk férjemmel, 
a Damjanich u 15-ben. 
Sokan lehetnek, 
különösen a fiatalok 
között, akik nem 
ismernek, hiszen 
hosszú éveken át 
sajnos nem itthon, 

hanem a fővárosban éltem és dolgoztam a 
családommal együtt. Hogy miért? Sajnos 
nem új keletű az ok. Már a 60-as években 

sem volt megtartó ereje a szülőföldnek, 

ugyanúgy ahogy most sincs. Települ~sünk 
egyik óriási gondja ez, a fiatalok kénytelenek 
elvándorolni, hiszen helyben a megélhetés 
sokkal nehezebb, kevés a munkalehetőség. 

Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 

szereztem meg a felsőfokú képesítést. Jelen
leg nyugdíjas vagyok. A megszerzett gyakor
latom, a több évtizedes intenzív, kitartó, és 
vezetői munka, úgy gondolom, hogy elég 
erőt, edzettséget halmozott fel bennem. Tudá
somat szeretném szülőföldem javára fordf
tani, úgy gondolom, hogy képes vagyok arra, 
hogy a köz javát, a köz érdekét szolgáljam, 
feltétel nélkül. Eddig civil szerveződésekben 
tudtam a közjót szolgálni : az Endrődiek 
Baráti Körének 8 éve a titkára vagyok, ezen 
kívül a Honismereti Körne~ és a Múzeum 
Baráti Körnek vagyok itt Endrődön a tagja. 

Mintegy féléve figyelem mel kísérem az 
önkormányzat munkáját, eljárok a testületi 
ülésekre, elolvasom a bizottsági e l őter

jesztéseket. 
Felelősségteljes munkának ítélem az 

önkormányzati feladatokat, és abban a 
"szerencsés" pelyzetben vagyok, hogy mint 
nyugdíjas, n·em kell az időmet megosztani 
fóállással. 

Megválasztásom esetén közvetlen, 
folyamatos, élő kapcsolatba szeretnék kerülni 
a választóimmal, mert csak így tudom 
elképzelni ügyeik, és a város ügyeinek szol
gálatát. 

Szeretnék a város javára lobbizni, ott és 
akkor, amikor kell, és lehet. Szeretném, ha az 
a fejlesztési elképzelés, amely a város 
felzárkózását, felvirágoztatását tűzte ki célul, 
az minél előbb elkezdődjön , és be is fejeződ
jön. Szeretném, hogy szü lőfalum, illetve 
városom olyanná fej lődjön, ahol szívesen 
itthon maradnak a fiatalok, ahol jól meg
találják a számításukat az aktív korban l évő 

gazdák, vállalkozók, alkalmazottak, és mind
azok, akik becsületesen, jól szeretnének élni, 
és dolgozni. Végül de nem utolsó sorban 
szeretném, ha a nyugdíjasok is jól éreznék 
itthon magukat, élvezhetnék · munkájuk 
gyümölcsét. Látván, hogy nem hiába dolgoz
ták le kemény munkával életüket, érdemes 
volt, megérte, hiszen az utódok szívesen 
veszik át a stafétát és építik, szépítik tovább 
mindazt, amiért ők is dolgoztak, a 
szülőföldön való boldogulást. Őszintén 
hiszem, hogy nem megvalósíthatatlan álom, 
amit szeretnék. Valóra válhat, ha mindnyájan 
úgy látjuk, hogy érdemes a városunkért, a 
városunkban dolgozni, hiszen az a sajátunk: 
Gyarapítsuk együtt, cgymásáér t! 

Ezekkel a gondolatokkal mutatkoztam be 
Önöknek, mint képv iselője lö lt. Ha 
egyetértenek céljaimmal, kérem, hogy jöj
jenek el október 18-án a 9-es számú 

választási körzet szavazó helységeibe• 
szavazzanak rám! Én a fenti célok no•_,!
valósításáért tisztességgel és felel őssl' . · 
tudnék dolgozni, de ez csak az Önök 
gató együttműködésével lehetséges. 

"Közös élmény, közös munka nélkül nem 
lehet előre menni". 

Császárné Gyuricza Éva 
képviselő jelölt 

. ;- ""· 

10. sz. Választási körzet: 
Ungvölgyi J ános 
"A Legnemesebb Munka az Életben 
Az Emberek Szolgálata." 

1964. november 29-én, Szarvason szület
tem. Általános iskolai 
tanulmányaimat 
Endrődön végeztem, 
majd Gyomán a Kiss 
Lajos Gimnázium és 
Cipőipari Sza
kközépiskolában 
érettségiztem. 
Budapesten a Könnyű
ipari Műszaki 

Főiskolán bőrfeldolgozó-ipari üzemmérnöki 
oklevelet szereztem 1988-ban. Egy éves 
sorkatonai szolgálatom után kerültem az 
endrődi Cipész Szövetkezetbe - mint míísza
ki modellőr. 

199 1-ben átkéréssel Dévaványán 
helyezkedtem el, s lettem A SZIGETI 
TOPÁNKA CIPŐIPARI Bt. vezetője, s a mai 
napig ebben a minőségben dolgozom. 

Nös vagyok, két gyermekünk szü letett: 
Péter, aki jelenleg egy éves, és Zsuzsanna, aki 
5 éves. 

Fö feladatomnak tekintem a 
munkanélküliség problémáját. Ennek 
érdekében a meglévő vállalkozások és cégek 
megőrzése, támogatása helyi szinten, továbbá 
új munkahelyek létesítésének kiaknázása és 
megvalósítása - megfelelő önkormányzati 
adókedvezmények támogatásával, ter
mészetesen országos és megyei pályázati 
l ehetőségekkel kiegészítve, úgy ahogy 
munkahelyemen tettem nem egy esetben si
keresen! 

Másik fó feladatom a perifériára szorult 
két település rész Nagylapos és Öregsző lö 
felzárkóztatása a városhoz, bekapcsolása a 
város vérkeringésébe, - úgy hogy érdekeik 
minden fórumon érvényre jussanak. Semm i
lyen döntés beleegyezésük nélkül nem szille
thet, nem valósulhat meg (pl. Öregszőlőben 
az idősek otthona, az óvoda megléte lét
fontosságú). Nagylaposon a gyógyszálló 
felépítése és megvalósítása létfontosságú 
killföldi befektető közreműködésével. 
Fontos, hogy a megkezdett úthálózat építését, 
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közreműködésével. Fontos, hogy a 
:1egkezdett úthálózat építését, a járdát és a 
viz bevezetését pályázat útján - önerős segít
séggel befejezzék. 

Az embereket szeretném szolgálni, ha a 
polgárok bizalmukkal megtisztelnek. 

7. sz. Választókörzet : 

Ungvölgyi János 
képviselő jelölt 

Véha Lászlóné Szed lák Ildikó 
"A tettek színterén derül ki, hogy kiben 

milyen a hazaszeretet" (Radnóti ) 

V é h a 
Lász l óné 
Szed lák 
I 1 d i k ó 
vagyok. 1956 
márciusában 
születtem. 
Bőrfeldolgo

zó ipari 
d i plomát 
1977-ben 
Budapesten 
szerez t em. 

Majd az ENCI-ben kezdtem dolgozni műsza
ki fejlesztőként 1993-ig. Ekkor sajnos 
leszázalékoltak. Férjezett vagyok, és van két 
gyermekem. Már közel két éve tevékenyke
dem a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai 
bizottságában, külső szakértőként, mely 
máris betekintést tett lehetővé a képvise15i 
munkába. Jelenleg férjem vállalkozásába 
segítek be. 

Szeretném, ha körzetemben sikerülne 
bekerlilni a helyi képviselő testületbe az 
Önök segítségével. A következő feladatok 
megvalósulását szeretném véghez vinni: 

- A mi körzetünkben még mindig ala
csony szinten van az infrastruktúra színvona
la. Ezért azon leszek, hogy a lehetőségekhez 
mérten minél több szennyvízcsatorna és 
útburkolat létesüljön. 

- Törekednünk kell továbbá arra, hogy a 
városunkban már működő és működni kívánó 
kisvállalkozókat minél jobban segíteni 
tudjuk. 

- Továbbá a munkanélküliség minél na
gyobb arányú megszüntetése. 

- Továbbá elhatározott szándékain, 
időközönként, választó körzetemnek a prob
lémáit a fogadó óráimon meghallgatni. 
Amennyiben tőlem függ, gondjaikon segítek, 
és ügyes-bajos dolgaikban eljárok. 

Ezért kérem, hogy szavazataikkal támo
gassanak! 

Véha Lászlóné Szedlák Ildikó 
képviselőjelölt 
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• Tulajdonképpen azt hihetné az ember. 
hogy a múlt lecseng. De nem, ÖTVENÖT ÉVVEL EZELŐTT ... 
eltűnik, aztán visszatér. 
a fő/det megkerülve visszatér. 
akár az éyszakok, melyek 
hol maggá tőmőrülnek, hol kinőnek, 
pontatlan útjain a téridőnek„. • 

IV. (befejező) rész 

BÉKÉSVÁRMEGYE ÚTMUTATÓJA - 1943. 

(NEMES NAGY ÁGNES) 

ENDRŐD 

Filmszínház. Tulajdonos: Szabó Imre 
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár. 
Alapítva: 1983. 
Igazgatóság elnöke: Csernus Mihály apát
plébános, magy. kir. kormányfőtanácsos 
Gyoma-endrőd i Hitelszövetkezet Fiókja. 
F iókvezető: Szabó József. 
Endrődi Kereskedelmi Rt. 1. és II. számú 
malma. 
Véha Máté malma Kondorostanyán. 
Endrődi Kereskedelmi Rt. 
Alapítva: 1908-ban, mint Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet, 1936-ban Rt-vé 
alakult át. 
Elnökigazgató: Ifj. Kovács Dániel. 
Öregsző lősi "Hangya" Fogy. és ~rt. 
Szövetkezet. 
Elnök: Hunya Vince 
Gazdasági Népház. 
Elnök: Kulik Imre. 
Gyümölcstermelők Egyesülete. 
Alapítva 1937. 
Elnök: Harsányi László közs. főjegyző 
Méhészek Egyesülete. 
Alapítva: 1937. 
Alapító és díszelnök: Harsányi László 
közs. főjegyző 

Összbirtok: 26.386 kat. hold szán
tóföld, mel ybő l 5.780 kat. hold 100 
holdon felüli, 18.296 kat. ho ld 100 
holdon aluli, 2.310 hold községi birtok. 

Művelési ágak: 22.738 kat. hold szán
tóföld, 1.390 kat. hold legelő, 1.815 kat. 
hold. terméketlen, míg a többi rét, kert, 
erdő, nádas. 

Kultúra, pénzügy és gazdaság 

GYOMA 

Gyoma-Endrőd Hitelszövetkezet, mint az 
OHK tagja. 
Alapítva: 1898·ban, mint Takarék és Önsegé
lyező Szövetkezet, 1900·ban alakult át... 
Alapító: Dr.Bácsi Lajos ügyvéd. 
Elnök: Papp Zsigmond 
Békésmegyei Takarékpénztár Egyesület. 1928-
ban beolvadt a Békésnt Ált. Tak.·ba. 
1938-ban Békésm. -Általános és Békésm. 
Takarékpénztár Egyesület. 
1941-ben beolvasztotta az endrődi fiókin
tézetet. 
Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet. 
Elnök: Gaál Antal. 
Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 
Alakult: 1939. 
Elnök: Bay József ref. elnöklelkész. 
Hombár Szövetkezet 
Alapítva: 1936. 
Vitéz Váry József ecetgyára 
Alapítva: 1939. 
Első Budapesti Gőzmalom Rt. gyomai telepe. 
Alakult: 1919. 
Iparos és Keresk. ifjak Önképző köre. 
Elnök: Kassai Lajos. 
Holler szálloda és étterem. 
Alapítva: 1912-ben. 
Bérlőtulajdonos: F. Kiss Endre. 

A község határa: 39.104 kat. hold és 
1.141 négyszögöl, melyből 17 .OOO kat. hold 
100 kat. holdon felüli, 22 ezer 100 kat. 
holdon aluli. 

Művelési ágak: 29.000 kat. hold. szántó, 
7.600 kat.hold legelő, 2.600 kat. hold ter
méketlen, és utak, míg a többi szöllő, erdő, 
kert, vízmeder és mocsár. 

Es mégis rendben lesznek az endrődi temetők. .. 

Nem adtuk még hírül, mégis sokan tudták és vánák, hogy mikor kczdödik a temetök rendbetétele. 
Ám közel két hónapos huzavona után sem jöhetett létre az Soros Alapítvány - az Önkonnányzat - az 
egyházak és a Munkaügyi Központ Gyomaendrödi Kirendeltsége közötti megállapodás. 

Az Önkonnányzat ugyanis teljesíthetetlen feltételeket szabott a katolikus egyház számára. Ennek 
következtében meghiúsult a Soros Alapítványtól pályázaton nyert 2.5 millió forintos támogatás. 

A reménytelennek látszó helyzetben, azonban jelentkezett a némethonban élő honfitársunk, 
Katona Sándor, aki már eddig is sokat tett városunkért, és felajánlott adományával, valamint az endrö
di vállalkozók és polgárok anyagi segítségével létrejöhetett a Munkaügyi Központ és a Katolikus 
Egyház között a megállapodás, mely biztosítja, hogy szeptember 14-tól 2,5 hónapra 14 ember 
munkálkodik majd a temetók rendbehozatalfill. 

Hírül adjuk azt is, hogy rövidesen megkezdi működését az az alapítvány, mely a további támo
gatások, felajfilllásokat fogadja és kezeli. 

Hálás köszönet illeti meg Katona Sfilldort és mindazokat az endrődi vállalkozókat és polgárokat, 
akik e reménytelennek látszó helyzetben segítségünkre siettek, valamint a Munkaügyi Központ 
Gyomaendrödi Kirendeltség vezetójét. A támogatók teljes névsorát következö számunkban fogjuk 
közölni. 

Így tehát a közelgó Halottak Napján ismét tisztán, rendben várják majd a hozzátartozókat és 
ti sztelőker az endrődi temetök, amelyek így ismét a békesség és kegyelet kertjévé válhatnak. 
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BÚZA MlHÁLYNÉ, aki a Mályás kir. u. 15/1-
bcn lakolt, 82 éves korában rövid szenvedés 
után július 29-én elhunyt Temetésére augusz-

Kedves Olvasóim! 
Mire Önök e sorokat olvassák, iskolánkban már 

megkezdődöll az 1998/99-es tanév. De mielőtt az új 
t211évről beszélnék. emlékezzünk egy kicsit az elmúlt 

tus 11-én került sor Enclrődön. Gyászolják: 
Férje, rokonai, ismerősei. 
DÁVID ÁDÁMKA, augusztus S-án rövid súlyos 
betegségben 18 hónapos korában halt meg, 
temetésére 12-én került sor. Gyászolják: szülei, 
testvére, nagyszülei, rokonai, ismerősei. 

GONDA KÁROLYNÉ, aki Attila u. 34. sz. alatt 
lakott 87 éves korában, július 31-én hosszú 
szenvedés után lelkét visszaadta teremtőjének. 
Temetése augusztus 4-én volt Gyomán. Gyás
zolják: gyermekei, unokái, dédunokái. 
HARt\IOS JÁNOSNÉ GELLAI TERÉZ, aki a 
Mikes Kelemen u. 24-ben lakott 61 éves 
korában hosszas, súlyos betegség után hunyt el 
augusztus 1()-én, temetése Endrődön 12-éo volt. 
Gyászolják: férje, 2 gyermeke és családja. 
JOÓ lÁ~ZLÓNÉ MOLNÁR ESZTER, volt 
Arany J. u. 24. sz. lakos augusztus 5-én hosszas 
betegség következtében hunyt el. Temetéséről 
később intézkednek. Gyászolják: 3 gyermeke, 6 
unokája, 7 dédunokája. 83 éves volt 
JOÓ ANDRÁS, aki ugyancsak az Arany János 
u„ 24-ben lakott rövid betegség után 49 éves 
korában augusztus 6-án elhunyt Temetéséről 
később intézkednek. Gyászolják: testvérei 
családja és az ismerősök. 
KELEMEN KÁROLY, aki Budapesten élt 
tragikus hirtelenséggel 45 éves korában távo
zott az élők sorából július 31-én. Temetése 
Gyomán augusztus 10-én volt Gyászolják: édes
anyja, testvérei és {;S(l]ádjai, rokonai, és az 
ismerősök. 

HUNYAI KRÓNIKA 
Hírek az iskolából 

1998. szeptember 

KOCSIS l..J\JOS, Lehel u. 10-ben lakott, amikor 
rövid szenvedés után, 89 éves korában július 28-
án visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: 
testvére és testvére családjai, és az ismerősök. 
PllfNOKl ISTVÁN, aki a Mátyás K u. 20. sz. 
alatt lakott, rövid szenvedés után augusztus 13-
án méghalt. 17-én temették el. Gyászolják: 
felesége, 5 gyermeke, 11 unokája, 6 déduno~á
ja. 
RICSEI BALÁZS, aki a Micsurin u. 26-ban 
lakott, türelmesen viselt súlyos betegség után 
71 éves korában augusztus 6-án elhunyt Gyás
zolják: felesége, 2 leánya és családja, rokonai és 
a barátok. 
ROSZA PÁL, a Vásártéri Ltp. 28 sz. lakásában 
élt, amikor tragikus hirtelenséggel 55 éves 
korában, augusztus 13-án érte a halál Gyomán 
25-én temették el. Gyászolják: 3 gyermeke, volt 
felesége és élettársa. 
TÍMÁR EDE, aki Bicskén a Bethlen Gábor u. 
39-ben élt hosszas szenvedés után 66 éves 
korában július 27-én elhunyt. Temetésére 
augusztus 3-án került sor. Gyászolják: családja, 
gyermeke, unokája és a jó barátok, ismerősök. 
UHRIN PÉTERNÉ TÍMÁR ETELKA, aki a Kil
ián tér 26/1 sz. alatt élt, hosszas, súlyos 
betegség következtében augusztus 6-án távo
zott az élők sorából. Temetése Endrődön 
augusztus 8-án volt. Gyászolják: 3 gyermeke, 6 
unokája, 5 dédunokája, a rokonok, ismerősök. 

BÉKESSÉG HALÓ PORAIKON, 
FOGADJA BE ŐKET AZ ÚR 

AZ Ő ORSlÁGÁBA 
AZ ÖRÖK VIIÁGOSSÁG RAGYOGJON 

FELEITÜK! 

reméljük, jövőre ugyanilyen tartalmas és érdekes 
kirándulás részesei lehetünk. 
Hazaérkezésünk után sem maradtak program nélkül 
gyermekeink. Évek óta hagyomány. hogy a 4. osztá

nyárra. Ígéretemhez híven beszámolok a felső tagozatosok kirándulásáról, amelyen 
évről-évre az ország egy-egy tájegységét mutatjuk be a tanulóknak. Ebben az évben 
a Dunakanyarra! ismerkedtünk. Az öt napos kiránduláson 30 gyerek és öt felnőtt vett 
részt. Igazgatónknak köszönhetően most Is sikerült pályázati pénzzel támogatni a 
gyerekeket, így csak 5.400 Ft-ot kellett fizetniük. Vonattal utaztunk Kismarosra, amely 
külön élmény, hisz a családok ma már autóval közlekednek. Az el ső nap az 
ismerkedésé volt Elhelyezkedtünk a kétágyas szobákban, felfedező útra indultunk a 
tábor területén és a faluban. A lányok a medencét keresték lel, és egész délután 
lubickoltak. a liúk inkább a horgászat örömeit választották. A sok izgalom hatására 
nehéz dolga volt az éjszakai ügyeletnek, mire mindenkit meggyőzött, hogy "aludni is 
kell, mert másnap nehéz túra vár ránk." 

lyig úszótanlolyamon vesznek részt diákjaink. Idén 20 gyermek járt Gyomaendrődre. 
Volt közöttük, aki még csak most ismerkedetl az úszás alapjaival, de olyan is, aki már 
negyedik éve jár, és magabiztosan ugrik a mély vízbe A nyár folyamán 1 hétig hal 
alsó tagozatos gyermek vett részt Nyíregyházán a Tanárképző Főiskola által 
szervezett Országos Matematikai Táborban. Diákjaink kiválóan megállták helyüket, 
ezért jövőre is visszavárják őket. Ebben természetesen benne van a gyermek szor
galma, tehetsége és az egész évben velük foglalkozó pedagógus munkája. 

Reggel kisvasúton indultunk Királyrétre, majd innen gyalogoltunk tovább a 
Börzsöny belsejébe. Kitűnő túravezetőnk, Dodó, ismerte az erdő minden titkát, és ezt 
igyekezett megosztani velünk. Ámulva hallgattuk magyarázatait a különböző falaj
tákról, védett virágokról, növényekről . állatokról. Megtudhattuk, hogyan lehet egy 
gombán üzenetet hagyni, és azt is, hogyan nő óriásra egy tapló a kiszáradt fa törzsén. 
A szabadban elfogyasztott ebéd után Dodó egy olya~ ösvényre vezetett bennünket, 
~hol léldrágaköveket gyűjthettünk. A bátrabbakat pedig egy igazi hegymászásra 
invitálta. amely már nemcsak bátorságot, de kitartást és ügyességet is igényelt. Az 
izoalmas túra után egy csörgedező patak mellett pihentünk meg. 

Másnap Visegrád volt az úti célunk. Csodálatos hajóút részesei lehettünk, amíg 
Verőcéről Visegrádra értünk. A vár tetejéről pedig a Dunakanyar teljes pompájában 
tárult elénk. Ilyenkor elfelejti a pedagógus. hogy mennyi munkával és lelelőséggel jár 
egy ilyen túra, és boldog, hogy ezt a csodát megmutathatja tanítványainak. 

Az utolsó napunkat a táborban töltöttük. Délelőtt egy érdekes kutyabemutatón 
vettünk részt, a délután pedig a játéké volt. Fiaink barátságos lutballmérkőzésre hívták 
a szomszédos táborlakókat. A többiek inkább a strandolást választották, vagy a még 
hiányzó ajándékokat vásárolták meg. Másnap szomorúan csomagoltunk, de 

Még egy óriási örömhír ért bennünket a nyár folyamán. Isko lánk elnyerte a 
Soros Alapilvány pályázatát, amely lehetővé teszi az Internet használatát a faluban. 
Ezen a meghívásos pályázaton csak kistérségi összefogással lehet részt venni. Az 
országban 3 kistérség jutott ehhez a lehetőséghez és ezek közül ez egyik a HUNYA -
KÉTSOPRONY - KAMUT - CSÁRDASZÁLLÁS térsége. A pályázat elnyerése egy 3 
éves oktatási programot biztosít a tanulóknak. A 7-8 osztályosok 80 órás intenzív 
számítástechnikai képzésben részesülnek, amelyről bizonyilványt kapnak. 

Augusztus 18-án telepítik az Internet elérésére alkalmas számítógépet, a Hun
yadi Szövetkezet állal biztosított tanácsterembe, ahol eddig is folyt számítástechnikai 
oktatás. Köszönet Igazgatónknak a sikeres pályázatért és a Szövetkezetnek az anyagi 
segítségért. 

Visszatérve az új tanévre, csak kisebb javílások voltak az iskolában, mert évek 
óta nincs fedezet a festésre. Erre csak az óvodában került sor. fgy szép, tiszta 
környezet várja az új óvódásokat. 

Az iskolánkban 70 gyermekkel kezdjük meg az új tanévet, közülük is külön 
szeretettel várjuk a kis elsősöket! 

A tanév szeptember 1-én kezdődött, de a pedagógusok már augusztus 25- től 

készültek a diákok fogadására. 
Minden kedves diákunknak, pedagógus-társainak. szü lőknek, nagyszülőknek 

kívánok sikerekben. ötösökben gazdag, eredményes tanévet. 
TÍMÁR BÉLÁNÉ 
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GYOMAI REFORMÁTUS TEMETŐK ÉS TEMETKEZÉSI SZOKÁSOI( - II. Rész 

A fejfákat, illetve az öregek szavával élve "fűtűl való pihentek. A sírsorokat É-D-i irányban, a sírokat Ny-K.-i 
fákat" ügyes kezű faragó emberek, kerékgyártók, ácsok, asz- irányban ásták meg, mert "a halottak arccal a felkelő napba 
talosok készítették. Némelyeket csak úgy "bartságbúl" kellett nízni„. " (Jól látható ez az elrendezés az Öreg temető 
faragták. Mestereknek valamit fizetni kellett érte. A fejfák- néhány meglévő régi sírjának tájolásán, a mezőgazdasági 

nak való "akácden1c" ott száradt az udvaron, előre elkészítve. művelés alatt álló területen.) A sírásókat kllit a temetőben 
Erről minden rendes "Öregggazda" idejiben gondoskodott. étellel, itallal megvendégelték, legtöbbször kenyér, szalonna, 
Volt aki még fiatal korában kijelölt egy kis akáccsemetét, pálinka, netán borital, vót aki tejfeles paszújlevest vitt ki 
hogyha megnő ebből készítsék a fejfáját. A fejfa vastagsága, nekik vászonfazikba. Előfordult, hogy igen jó kedve lett a 
formája, díszítése jelölhette az illető vagyoni állapotát, sírásónak, tehát így volt ez jól, mert az elhunyt jóljárt 
nemét, korát. Módos gazdának, szép, derekas, tekintélyes szegíny feje, itt hagyta ezt a keserves-kínos világot. A 
fejfája volt. A fejfa mindenképpen antropomorf faragvány, sírásók a temetéskor mindahányan lapáttal a hónuk alatt 
mert részeit is az emöeri testrésznek megfelelően mondották, jelentek meg, ó1c a "lapátos emberek". Ők hantolták be a sírt 
pl.: "fejfavirág a homlokán volt, volt szép csipkézett s bizony egy-kettő megtörtént ez az aktus, mert előfordult 
szemöldöke, fejrísze, törzse, lábrísz, a derekán az írás", ez egy-egy temetésen, hogy 30-40, sőt 70-80 lapátos ember volt 
utóbbi az elmaradhatatlan A.B.F.R.A. betú1ckel kezdődött, ez jelen. "Cserélték" egymást, hogy mindengyikőjök hozzátér
annyit tesz: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt, s tovább; jen a sírhoz. A lapátos emberek szán1át még hosszú esz
itt nyugszik„." Ezenkívül még a "nagy Mború előtt" adtak tendők múlva is nyilvántartották, emlékezetben tartariották, 
két darab "lábtúl való fát" is, ezeket a sír végébe tették. A mert "annál nagyobb vót a tisztességtétel, mennél több vót a 
sírokat rokonok, jó barátok, legénypajtások, szomszédok, lapátos ember", akinél nem volt lapátos ember az "rongyem
utcabeliek (sorolni lehetne tovább a részvétel okát) ásták ki ber" volt. A fejfák egyöntetűen feketére voltak festve, 
két öles területen "megfelelő méretben". Ez a sírhely minden régebben szalmapernyével, azt vízzel keverve festették be. A 
egyháztagnak fizetség nélkül "kijárt" . Gazdaembernek volt fiatalok fejfáját világos kékre festették, s akit meggyilkoltak 
cselédei, béresei ásták a sírját (már amelyiknek!). Ha annak "veresre" festették a fejfáját. A festésnél különböző 
tiszteletet érdemlő, keqves ember volt a sírját jó mélyre és praktikákkal dolgoztak, mert jó tojásfehérjit is kevertek bele 
szélesre ásták, az oldalát ásóval "tükörfínyesre nyestík", s a festékbe, meg a halotti torra levágott májával dörzsölték 
még "zsoltár-, vagy bibliai idézetet is vístek bele". minden be. Egyszóval (több szóval) helyszú1ce miatt nem tudom cel
sírba padmalyt (oldalkamrát) ástak, kettőt is. Így aztán volt jes - általam felgyűjtött - anyagot közölni s csak reményke
olyan sír amelyikben gyerekeivel együtt hatan-nyolcan is dein abban, hogy egyszer sikerül kisebb könyv alakban 

közkézre adni e minden bizonnyal érdekes és a néprajztu
dományt is ismeretekkel bővítő sok évi munkámat. A sírokat 
fákkal , bokrokkal is "megjelelték'', iiletve beültették. Ked
velt volt a "körtíjfa" (körtefa) később az örökzöldek, or
gonafa, a vadrózsát is "otthagyták rajta a sírokon". Nem 
nagyon gondozták a sírokat, majd csak az ötvenes években 
jött szokásba többszöri gondozás. Tavasszal, őssze l , halottak 
napján rendbetették a sírokat. Úgy voltak vele, hogy amíg 
tart a fejfa, addig tart az emlékezet is. 

Cs. SZABÓ ISTVÁN 
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REGGEL, DÉLBEN, ESTE Bele is csattantotta 
Jóska kis kezét nagy bátran 
az óriási tenyérbe, aztán 
elment fogócskázni a 
játékos kedv(í, pajkos 
őzikével. 

.J • . 

~ Hajnalonta meghasad 
Keleten az ég. 
Szétpukkan az éjszaka, 
Mint a buborék. 
Tündér fut az égen át, 
Sok picinyke csillagát 
Zsebre rakja, 

Jóska Makkosországban VII. (befejező) rész 

A gólya szárnya alá dugta az egyik 
cérnalábát, és csak a másikon egyensú-
1 yozta magát, s mikor a szél in
cselkedve nekiszaladt, billegell egy 
csöppet. Hol az egyik szemét nyitotta 
fel álmos lustasággal, hol a másik 
szemét, s úgy pislogott szerte a susogó 
fák közt. 

Repült az idő, hogy szinte sajnálták. 
Előbb magasra hágott, aztán gyorsan 
gurult lefelé a sugárküllős napkerék. 

Akkorra már Jóska úgy feltalálta 
magát, hogy nótáJ.·:i fakadt. 

- Pacsirtanyomba léptél, látom, 
hogy olyan vígan vagy! - vágott felé 
hamis szemével a bácsi, de vágott a 
kapával is, mert igen csak benőtte a gaz 
a facsemeték tövét. 

Egyszer aztán kiegyenesítette 
derekát, jóíz(íen meg is ropogtatta, 
majd a vállára akasztotta a kiürült 
tarisznyát. Bizony, abból már megettek 
mindent. Ők is, meg a vendégállatkák 
is. 

- Utánam, aki éhes! - kiáltotta Kirá
ly bácsi, és kétszer sem kellett monda
nia. Ott kocogtak a nyomában fürgén 
mind a hárman. 

Egy ideig még kérdezgetett is 
Jóska, hol erről, hol arról, röppenő 
madárról, zöldesen csillogó ezernyi 
bogárról, de aztán egyszerre elcsön
desedett, és sűrű sóhajtások emelgették 
apró ingecskéjét. Végül aztán halkan 
meg is szólalt: 

- Ha Petkó megígér valamit, 
sohasem bánja ineg? 

- Megbánja bizony Ő, gyakrabban, 
mint hinnéd! - hangzott a felelet - de 
azért megtartja. 

Több szó nem is esett. Ballagtak 
csöndesen, hogy feljött már a vacsora 
csillag is, mire hazaértek. 

Másnap aztán kitelt az esztendő. 

Elbúcsúzott Jóska a ház lakóitól, 
Tündétől, Petkótól, s ígérték egymás
nak, hogy jövő nyáron újra találkoz-
nak. · . 

Otthon azzal köszöntött be nagy
mamáékhoz nagy lelkesedéssel: 

- Holnap megvehetjük az isko
latáskát, mert n1dni szeretném, mért 
nem eszik halat az őzike, és szénát a 
gólya. 

Ha ti is kíváncsiak vagytok, tanulja
tok szorgalmasan. mert már itt van az 
ősz, s kinyílnak az iskolák kapui. 

KIÉ LESZ A JÓ FALAT 

Kukurikú kiskakas 
Hová o lyan hetykén? 
Elviszem a malomba 
A búzaszemecském. 
Megőrli a molnár majd 
Fehér lisztecskének, 
Megszitálom, megdagasztom, 
S megsütöm kenyérnek ... 
Jut belőle neked is, 
Ha ott leszel eszel is ... 
Ha nem jössz el megmarad, 
Enyém lesz a jó falat. 

<v 181 5500 Gyomaendrőd, 
THERM x lpartelepút3. 
trl T(hMR I SZÖVETKEZET - ~T/f: 66/386-614, 386-226 

Tevékenységeinket piacképes áron kíná ljuk 
<71"' Magas és mélyépítési munkák generál kiv.itelezése - tervezése 
""'Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés 
<ir Egyed i asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Tnterspan 

bútorok) 
<71"' Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap 

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez.„) 

Hoppla, hó 
Ott gurul a napgolyó! 

Délben délibáb remeg, 
Haboskék az ég. 
Szép, színes a délelőtt, 
Mint a buborék. 
Tündér fut a réten át, 
Hint ezernyi bóbitát. 
Szirom rebben, 
Hopp/a, hó, , 
Elgurul a napgolyó! 

Este illat lengedez, 
Mély sötét az ég 
Alszik mind a délibáb, 
Mind a buborék. 
Tündér fu.t az égen át, 
Sok picinyke csillagát 
Szerte szó1:ja, 
Hopp/a, hó, 
Ott gurul a napgolyó! 

DOMB HÁTÁRA ÜLT A NAP 

Domb hátára ült a Nap, 
Karimátlan fé lkalap. 

Hold is ébred á lmosan, 
Táncot járnak párosan . 

Domb a Napot leveti, 
Alkonyatkor teheti. 

Szürke szűrben jön az Éj, 
Árnyékodtól sose félj! 

<JJ> Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 
keretes állvány. útpanel. .. ) 

<7f"' 8L1rkolólap értéskesítés (minta után) A mesét és a verseket írta: IVÁNYI MÁRIA 
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Emlékezés egy felejthetetlen 
napra 

Akik részt vettek május 16-án az Endrődiek BaTáti 
Körének találkozóján - s v.oltak vagy százötvenen - még 
emlékeznek az ünnep egyik fénypontjára , melyben endrő
di költőink versei hangzottak el avatott előadók tolmá
csolásában. Emlékeznek„.s hogy ez az emlékezet ne 
halványuljon el, s mindazok akik nem tudtak résztvenni, 
alkalmuk, legyen "meghallani" e két hallhatatlan művet, 
- már akkor az ünnepi délelőttön - úgy döntöttem, hogy 
a legközelebbi a lkalommal - irodalmi rovatunkban közre 
adom az elhangzottakat. Hát íme a legközelebbi alka
lom„. 

Azonban engedjenek meg egy személyes megjegyzést. 
Azon a délelőttön hallván e verseket könnyes lett a sze
mem. Mivel - talán koromnál fogva - érzékenyebb vagyok, 
hogy megbizonyosodjak erró1 hátratekintettem, s 150 
csillogó, fényes (örömtelei-könnyes) szem ragyogását lát
tam ezen a tavaszi napon. 

Tímár Máté: 
AZ UTOLSÓ ÁMEN! 

Endrőd: Megviselt vén szívem 
érted dobogja az utolsó áment, 
Te vagy az én Jeruzsálemem, 
melyre egész életem ráment. 
Öröme. búja, sikere. kínja, 
teljes egésze vagy és voltál. 
fél-életem is odaadnám 

(Felelős szerkesztó) 

Ez a vers pedig. ami most 
következik, nem a baráti kör 
találkozóján hangzott el. 
Most adjuk közre először, 

kérem, véssék szívükbe Máté 
barátunknak ezt az üzenetét, 
reméljük, hogy nem az "utol-
só''. 

többétenni kallódó sorsnál... 
Szivárványom Jóanyám könnye, 
bölcsességem {ha lenne) Édesapámé. 
Szép-szavam is szájáról való 
a Körgát alól. S a szorgalmáé 
minden tettre serkentő példa, 
melyről a Körös is suttog néha 
(i:a álmomban elébem fodroz). 
az én szőke Amazonászom. 
s Him~lájám a Polyákhalma. 
hová bárhqnna~ hazavágyom. 
Szerelem, szépség, ihlet-álom, 
m~lyb61 műveim születtek, 
Dicsértessékkel köszönteni 
a sorsliprott endrőd ieknek ... 
Lehet ez az utolsó ámen. 
mely után már nem futja többre: 
Légy áldott drága Szülőföldem 
mostan és mindörökre„. 

(Budapest, 1998. július 14.) 

GERGELY ÁGNES: 
PANNON ÉG ALATI 

A présház alatt megfordul az út 
jobbra lehajlok s látom a falut 

a kékre csiszolt hegyi utakon 
idegen vagyok kíváncsiskodom 

ember sehol csak szőlő és akác 
antennák alatt homokból a ház 

pincék között és pannon ég alatt 
szürke próféta kis szamár halad 

gyöngyház fülével hátrainteget 
ez volt a tisztes plebejjusnegyed 

ötszáz év előtt itt hagytak nyomot 
kordéjukkal a kalmár vándorok 

innen nézték a haragos időt 
a szelíd pékek és a bábsütők 

s a várból visszaszólt a zene tánc 
és olasz fényével a reneszánsz 

s amerre egy-egy kordé elhaladt 
utak nőttek a pannon ég alatt 

s barna kaftánját meghúzva magán 
az én ősöm is erre jött talán 

s ahol most én az útszélen megállt 
körülnézett és félve prédikált 

vagy az a másik az a józanabb 
ihol csinált szattyán topánokat 

és szépanyám kis sárgaszemú nő 
nézte hogy kutya ne szökjön elő 

kicsapta játszani a gyereket 
és énekelt és füveket szedett 

s a zsoltár és a cserszag szerteszállt 
a dombok körül járta a határt 

széllel vesződött télben áttelelt 
a férgek nagy gyomrából újrakell 

így jártak mind a lábnyomuk ezüst 
jöttek hívatlan szépen mi ni a füst 

s ahogy én védem a magam rögét 
őket is megvédte a pannon ég 

innen is túl is kéklik az az út 
hát menjen innen fusson aki tud. 

(Visegrád, 1964) 
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TÍMÁR MÁTÉ: 
EMLÉKKÍSÉRTŐ HAJNALO N„. 

Duruzsolt o Szendrey·molom, 
vadgalamb búgott az udvaron, 
míg a párjo vadászta o szemet, 
s leste, hogy az o diákgyerek 
az árok portján cipöjét veti, 
amint poroncsbo rendelték neki, 
falu után, tonyák elején 
vesse vállra, kímélje. A talpa 
ingyen-való morhobörböl szabva. 

S ment o legényke, hotvon éve már, 
a láger-kertnél énekes madár 
zengett feletle, kéklö ég olotl, 
s a fülébe szép csengö szavakat 
csobogotl a körbenf utó vére, 
ábrándjainak lépés·ütemére. 
Mire o Kertek mögölle morodoll 
ritmizólto az els-0 versszakot. 

Bocsolopos, kedves Popholom 
Szujó-keresztje, termékeny Ugor, 
szikfoltos Páskom, ti elmondhotnótok' 
mini születell álmok ból a dal. 
De nincs kinek. A tanyák helyén 
vályog-sárga szóntoll televény 
barázdáin kék búzavirág, 
piros pipacs, bíbor szarkaláb, 
mennyezetén azúr ég olall 
pocsirtaszív szinte megszokod, 
úgy énekel. Siratja, omi volt, 
ozt a legénykét, ki elkóborolt. 

Mire kiért délután közepén, 
megszületell oz első költemény, 
bö·hotvan éve, ott, hol o Páskomok 
s az Ugor szHq összebollogotl, 
s ahol ma a vadult pusztaság 
ólomkertjébe ábránd lépte hlig, 
pórnarógón sóhajtani nagyot: 
Polyákhalom, élek, még vagyok! 

Mi volt az élet? Bús zarándokút, 
az Ural és Hovonno közöll, 
börtönben és lélek·szobodon, 
lel·felzokogvo koporsók fölöll. 
Másszor ölelve, talán boldogon, 
csakhogy ennek mindig óra von. 
Álmodni is, de mindig ide, 
a hullámos Körözs mentire, 
s ideszánni mindeni, omi szép, 
végezetül kihült tetemét, 
ho ai elet ideje lejór 
és megidéz az elrendelt halál... 

Duruzsolt o Szendrey-malom, 
álmaimban ma is hallgatom, 
s amit irtom hatvan év ololl, 
csokorba szedve a vélt-jobbakat, 
íme átnyújtom, onnok, ki érte nyúl, 
mert érzem, hogy egyre alkonyul. 
Addig köszönjük, amíg van kinek: 
Isten óvjon engem s Titeket, 
Fajtám, Hazám, jó-endrödiek! 

(Budapest, 1995. V. 21.) 
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A torontói beszéd 8 01111111 certame11 certavi, c11rsu111 co11sw1m1avi, jide111 servavi. 
(A jó harcot megharcoltam, pályáma1 végig f111011am, liiteme1 
megtartol/am.) 

1. A z út Kanadáig Timóteushoz Íri 2. levél 4. 8. 

(Elhangzott 1997. november 16-án Torontóban) 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Fráter Jaschko fclhívo11 az egyik délután és 

kérdi, beszélnék-e a torontói Szem Erzsébet 
vacsorán? 13eleszédiiltcm (ugyanis szívem 
össze-vissza vert, éppen ágyban feküdtem szív
aritmiával), és kirebegtem az igent. Mikor pár 
napra rá visszarendezt5döll a szívverésem, 
kérdeztem Jaschkkót: 

· Mi legyen a beszéd témája? 
Ő Fráter Mátéhoz igazított, aki lakorükus 

gyorsasággal megadta a témát: 
· 60 éves jezsuita vagy; beszélj jezsuita éle

tedről, életed buktatóiról, önmagadról... 
Elgondolkodtnm, és elfogadtam. Elvégre 

Luciano Albino, velencei pátriárka, később I. 
János-Pál pápa olyan ineghatóan írta: "Ki az, 
akit a csoport-képen elsőnek felfcdeziink? Kiről 
bcszéliink legszívesebben? Magunkról„ ." 
Igenám! De számomra ill az első buktató: Vagy 
ötven-hatvan évvel ez előll volt egy nevezetes 
álmom. Megjelent az Úrjézus álmomban, és így 
szólt: "Béla, ha te rólam minden szépet 
elmondasz. megígérem neked. hogy én rólad 
semmit se mondok!" Megjegyeztem e mondat 
második részét. így hát ne várjanak sok önval
lomást. 

• 
Az éh:t-buktatóm mindj<irt a noviciátusi 

bevonulásomkor kezdődött. Tudom, mások alig 
várt<ík, hogy átléphessék a szent Manréza 
ktiszöbét. Én a zárórn clőll, este 8 e lőu 5 perccel 
csöngeuem a kapun. Megvallom őszintén , nem 
nagy lelkesedéssel, b<lr jezsuirn bátyám is várt. 
Érzetem. hogy a Jóisten hív. ez a gondolill fogva 
tartoll, de bizony én 4 hónapig (lzért imádkoz
tam, hogy kiildjenek cl, mert akkor nyugodtan 
kibújhatok az Úr hívásából. 

Ezt n buktatót knptam. Négy hónapig majd
nem vén izzadtnm a hivatás minu, nem pedig 
érellc. November 28. péntek délután 4 óra: sírva 
kinyögtem, maradok. És cgysierre minden vilá
gos len! Sohn többet elő nem jöll, hogy a hivatá-

somat elhagyjam ... 
A második évben már jámborabb voltam, és 

én is kértem misszióba magamat, (gy: 
· Fráter Provinciális! Mindenki kéri a misz

sziót, én nem szereu1ék menni, de hogy ne 
maradjak le a szentségben. hát én is kérem. 

A Provinciális így válaszolt: 
· No maga testvér, marad! - Hallouam 

megkönnyebbülve az emberi döntést. 
És Krisztus buktatója: a jelemkez() misz

szionáriusok helyett engem klildött a misszióbn. 

* 
Elfog,Jalták szegedi házunkat, menekiilniink 

kelleu. Az akkori házfőnök, Fábry testvér elé 
többször kimentem a vasútállomásra. Kérdi, 
hogy nem akarom-e koporsóban elhagyni Mag
yarországot? (Ez tulajdonképpen a párizsi 
expressz vagonja alatt beépített "koporsót" - két 
deszka volt - jelentette.) De elöljáróm és én is 
csak koporsóról tudtunk. Az~ is hozzátelle: 

· Lehet, hogy megszurkálják az embert, 
vajon valóban halott-e a halou. 

Ezt hallván inkább az apostolok lovát 
választottam a határ átlépésére. Már volt praxi
som benne, hiszen 1944-ben, mint behívou, -
nem beöltözteteu, mert a mundér sajnos már 
nem volt - katonát vezényeltek át az osztrák 
határon, a debreceni 6-os kórház érdemes tag
jaként. Főorvosunknak kél kiló dohányába 
keriilt lebeszélni a vonatvezetőt. hogy Berlin 
elölt 80 km-re vakvágányra állítsa a kórházsz
erelvény1,. A Gondviselés buktatója ismét 
beleszólt, mert a következő napon az amerika
iak egyből kilőtték vonatunk mozdonyát. fgy 
elkerültem, hogy Berlin védelmében hős i halált 
haljak. Nem kívántam! 

1949 farsang vasárnapján sajál lábamon 
léptem át a határt. Még mosl is álmodok róla, és 
mindig megizzadva ébredek. 

Megéltem. hogy senki vagyok, amikor az 
osztrák-orosz-amerikai zónahat.-íron a plébános 
rámzána a plébánia ajtaját... Dc amikor elsírtam 

magam előtte kb. 31 éves feijel, mamájával és 
egy odasz."lkadt magyar tanítóval kísénetell át a 
zóna határon. 

Ez után az újabb buktatóim: minden évben 
új nyelvet (német, olasz, majd angol) tanulni ... 
Olasz Chieri-ben levizsgáztam. Münchenbe 
klildtek a magyar egyetemisták lelkészének. 
Engem, aki sohasem akart tanár lenrú. Szerenc
sére nem annyira tanítani kellett őket. mint 
inkább segíteni, hogy megmaradjanak 
embernek. és el ne vesszenek a világ 
országútján. Közöttiik ébredtem rá tudatosan, 
milyen értékes ember a magyar és még 
tudatosabban megszerettem fajtámat. Világhírű 

emberek lettek közüliik. Nem az én m(ivcm 
volt, én csak jegecesítő voltam. 

* 
Következtek a Gondviselés nagy buktatói. 

Először Ausztráliába szántak. Varga Zoltán je
zsuita társam azzal búcsúzott tőlem Innsbruck
ban. hogy a kenguruk orsz.igában találkozunk. 
1951 április 23-án, Béla napján, érkezett a levél: 
felejtsem el a kengurukat. Kanada lesz papi 
munkám további tája„. 

Nem is olyan régen tudtam meg, hogy 
Békési testvértől, hogy rnlajdonképpen Torontó
ba szántak, de jött az isteni buktató, - a még 
falunak sem nevezhető Counland Icu 15 évig 
kanadai otthonom és az úgyncveicu 
dohányvidéki "tanyavilág" magyarjai leuck 
híveim, testvéreim. 

Új fejezet kezdődötl életemben, de 
ugyanakkor új fény is' Hogy ezt megértsék. pár 
szót kell szólnom a kanadai magyar jezsuita 
munkáról és magyarjaimról, akikkel egyiiu dol-
goztam. 

UGRIN BÉLA 
HAMILTON 

CANADA 

HONOS HONESTUM DECORET(Pub. Syrus) 
(A méltó embert n kitüntetés díu.íti) 

A fényképen: P. Ugrin Béla S.J. 1964-ben 

„ÉPFE" - vállalkozó 
köziileti-, vállalkozói-, magánrendelőknek 

teljes köríí építőipari, szakipa1-i és festő munkákat, 
azok tervezését, szervezését. 
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A többféle rovarkártevő közül a szőlömolyt 

kell megemlíteni, mint a legveszélyesebb kártevőt. 
Két fajtája közül nálunk a keresztesmoly a gyako
ribb. Hernyói a szőlő virágait és bogyóit rágják. 
Két-három nemzedéke van. Báb alakban telelnek 
&t a kéregrepedésekben, majd április végén, máj us 
elején a kikelt kis molylepkék tojásaikat a 
szőlővirág bimbóira rakják. A kikelt lárvák, 
hernyók a virágokat rágják. Sárgászöld színűek, 2-
5 mm. hosszliak, és sűrű szövedék védelmében 
végzik kártevő munkájukat. Ilyenkor könnyen 
észrevehető, mert a két u.üunk közé csípjük le a 
szövedéket, és ha alaposan megfigyeljük (színe 
egybeolvad a környezet színével), megláthatjuk a 
hernyót. Többheti kártéte l után jliliusban 
bebábozódik, majd átalakulás után kirepülnek a 
lepkék, és tojásaikat lerakják a bogyókra. Megin
dul tehát a második nemzedék kártétele és ezt 
követheti még egy hannadik is! Védekezésként 
célszerű megfigyelni az első nemzedéket és lepke, 
vagy hernyó (lárva) alakjában elpusztítani, pl. Bi 
58-cal. 

Megemlíteném még nyáron nagy melegben 
előforduló elhalásos betegségét a szőlőnek; a 
gutaütést. Nálam az idei nyáron két töke pusztult 
el ebben a betegségben, ha egyáltalán betegségnek 
lehet nevezni. A levelek foltokban elkezdenek sár
gulni, majd elhalnak és lehullanak. Oka még a 
szakemberek körében nem tisztáz.ott. Gyanítom, 
hogy vagy a töke öreg kora, vagy a tűző nap, eset
leg trágya-hiány, sokéves szőlőtörzs repedéseibe 
belekerült élősködő gomba okozhatják a gyors 
pusztulást, külön-külön vagy egyes tényezők 
együttes hatására. 

*** 
Szüretre készü lőben .. . 
Csanádi Imre: SZÜRET ELÖTI 
Dünnyög az öszibogár, kelepelget távoli traktor, 
szalma-fehérre fakult lám a hegy-élen a fű. 
Kéklön könnyed az ég, szeptemberi fátylakat úsztat, 

VÁROSONI< 

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI ... 
A szőlőkultúra rovarkártevője 

könnyed kedvvel az ág agg levelét leveti. 
Csördül pöre dió, kfnálja nevetve cigányos 
hetyke húsát teli fürt, kész a szedésre a tő. 
Kész a hegy is, -lomhán, megadón sütkérezik, úgy vár. 
Tá~ort verhet a víg orom a tarka szüret. 

Lassan elérkezik vidékünkön a szőlő 

szüretelése. Ezért előtte feltétlen S?ükséges a 
hiányzó tároló edények beszerzése. A legjobb 
tároló edény a fahordó, melyet használat előtt ala
posan előbb meleg, majd hideg vízzel (ultrás) 
mossunk ki. Ezt kövesse a dagasztás, majd a 
szikkasztás. Utána kénrúddal kénezzük a hordót. 
Eredménye az, hogy az esetleges penészgombák 
elpusztulnak, tehát sterillé válik a hordó. Szokás az 
abroncsokat mínium festékkel, a dongákat pedig 
diópáccal bekenni. Az igazi jó bor csak tölgy-, 
eper-, esetleg akácfa hordóban e~jed ki persze 
megfelelö kezelés mellett 

Hordó hiányában üvegballont is használ
hatunk, de jobbára az erjedést követően a left<i
téskor, tehát már a kész bor tárolására igen alkal
mas. 

* 
A szőlő szedéséhez csak zománcos, vagy 

műanyag vödröt használjunk. Feltétlen szerezzük 
be az AGRO, illetve a gazda boltokból a fehér por 
alakban forgalmazott borként. Ugyanis a mustba 
tett borkéntöl a káros baktériumok elpusztulnak, 
illetve megbénulnak és nem képesek elszaporodni. 
Ugyanakkor a hasznos borélesztök elszaporodnak 
oly mennyiségben, hogy a káros baktériumok nem 
tudják kifejteni romboló munkájukat, és így az 
erjedést az erjesztő mikrobák biztosítják. Én a 
ledarált szölölébe azonnal teszek borként. Ugyanis 
csak a darálást, zúzást követö nap szoktam présel
ni. Már pedig a levegőből sok baktérium kerülhet 
a tároló edénybe, de a kénezés biztosítja a steril 
körülményeket. A továbbiakban pedig segíti a 
must, a bor fejlődését, tisztulását és megóvja a 
különféle borbetegségekről. 

* 
Ügyeljünk a szőlő szűretelésének időpontjára. 

Igaz, hogy vidékünkön a kiskertekben több fajta 
csemege, borszőlő található. Ezért nehéz kiválasz
tani a megfelelő időpontot. Az érettségre az utal, 
hogy a bogyó a faj tának megf~lelö színű, a héj 
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vékony, áttetsző és puha kezd lenni. A fü11 ko
csánya barnás színű, és a bogyók könnyen levál
nak. 

* 
Ha eldöntöttük a szüret idöpontját a szedés, 

majd a zúzás (darálás), és végül a sajtolás, préselés 
következik. Amennyiben ez megtörtént és nem 
tettünk borkénport úgy ezt feltétlen tegyük meg. 
(100 literenként 1-2 dkg. A must erjedésének 
megidulása 15-18 e fokon a legcélszerűbb, mert a 
borélesztö szaporodása 15 e. fok alatt és 28 e. fok 
felett lelassul, sőt 32 C. fok felett elpusztulnak. Az 
illóanyagok megőrzése szempontjából az alacsony 
( 15 C. fok) hőmérséklet a kedvew. Amennyiben 
viszont nagyon hűvös az idő az e1jedést 
borélesztővel segíthetjük e l ő. A szakboltokban 
fehér és vörösbor készítéséhez aktív szárított 
borélesztöt lehet kapni. (Tájékoztató a tasakon 
található!) 

* 
A jó bor készítésének nagyon sok fo11élya 

van. Ilyen többek között a kotyogó használata. Az 
üvegből készült ügyes kis eszköz elősegít i a 
tökéletes és zavaitalan e1jedést. Meggátoljuk vele 
a levegőnek és káros baktériumoknak a hordóba 
kerülését. Ugyanis az e~jedéskor keletkezett szén
dioxid a hordóból a kotyogóban lévő vízen át 
könnyen el távozik, viszont semmilyen szennyező. 
vagy károsító anyag nem juthat az e~j edő mustba. 
Városunk szakboltjaiban kapható. 

A must erjedésekor hő keletkezik. Hőmérsék

lete 10- 15 e. fokkal is emelkedhet. ezé11 célszerű 
egyszerűen hőmérővel naponta mérni. Ha nagyon 
megemelkedik a must hőmérséklete, az erjedés 
megakadhat. Az erjesztőgombák elhalnak, és sza
porodni kezdenek a nem kívánatos tejsavbaktéri
umok. Tennészetesen legjobb a pincehelyiség úgy, 
az erjesztésre, mint a bor tárolására. (Egyen lő a 
hőmérséklet.) 

Még egy jó tanács: a hordókat, vagy bal
lonokat musttal csak háromnegyed részig töltsük 
meg, mert e~jedéskor széndioxid gáz keletkezik. A 
must habzik, megduzzad, kite1jed a térfogata. 

Ha a leírtak szerint végezzük a szőlő feldolgo
zását, és biztosítjuk az erjedéshez szükséges 
feltételeket, egy lépést tettünk a jó bor 
készítéséhez. . 

FELHÍVOM FIGYELMÜKET A KERT
BARÁT KÖR K IÁLLÍTÁSÁRA, MELY 
SZEPTEMBER 17-1 9-IG TART. RÉSZLETE
SEBBEN A 3.0LDALON! 

HUNYA ALAJOS 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS MINDENT EGY HELYEN 
PIKTOR BOLTBAN! 

endr&J, Fő út 204. 
n: 66-386-611 .) 

Csikós János 

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

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

18-41 -es méretig 

Kaphatók: 
- festékek, lakkok, ecsetek, 

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

- és linóleumok 
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ. 
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NegkérQez1€iik 11z IIIe1€ékes'€ ... 
Több olvasónkban - ismerősök népes 

~ táborában, - köztük e sorok írójában is 
megfogalmazódott már régen és számta
lanszor egy kérdés: miért van oly gyakran 

- ~ (szerintünk indokolatlanul) hosszú ideig 
lezárva városunk vasút i átjárójában a fél

sorompó? Hosszú, tömöll sorokban állnak mindkét oldalon, 
a kerékpárúton, gya logosok, segédmotorosok, kerékpárosok, 
no és a gépjármavek Endrőd felő l a Besenyszegi útig, Gyoma 
fe lől a Berényi útig. Állnak és várnak, eleinte türelmesen, de 
ez néhány perc után ugyancsak megcsappan kü lönösen az 
e lől várokozóknál, akik belátják a vasúti pályát, hogy a 
vonatnak se híre, se hamva, se füstje, s hangja, egyik irányból 
sem. Megkönnyebbü lve sóhajtanak fel, amikor végül át is 
döcög a szerelvény. SlusszkLilcsok az indítóban, lábak ·a 
pedálon, szuggeráló pi llantások a sorompóra, de nem 
történik semmi. Ekkor már mindenki méltatlankodik, ki-ki 
vérmérséklete szerint. Újabb néhány perces várakozás után 
ieltűn ik az "ellenvonat." Felnyílnak a sorompók, s mi 
sie'thetünk utunkra. 

El kell ismerni azt is, hogy a 
várakozó lassabbnak érzékeli az 

t 
időt, ahogy azt Bokor Endre, a 
vasú tállomás főnöke mondja. 

I'-::::". f; ;. Telefonon kerestem meg, hogy 
<...;:,..- megkérdezzem, vállalna-e interjút, 

rH,.,,~ vá laszolna-e néhány kérdésre, 
·~'*' melyek a következők: 
~ · milyen vezérléssel kapcsolják át a 

~; vasúti átjáró iélsorompóját? 
~~ · Automata? Esetleg kézi vezérlésű? 
n~• · Ha az utóbbi, akkor milyen ren

deletek szabályozzák, hogy a vonat áthaladása előtt, il letve 
után mennyi időve l zárják, il l. nyitják a sorompókat? 

Az á l lomásfőnök úr nem látta értelmét semmiféle interjú
nak, mondván "annyi vad dolgot összeírtak már erről, hogy 
utána nem győzök kimagyarázkodni a főnökség e l őtt." 
Biztosítom, hogy ez nálunk nem így "működik", válaszát 
hangszalagra rögzítjük, ez garantálja, hogy egyetlen szó sem 
jelenik meg nyomtatásban, amit nem ő mondott volna. De ez 
sem igazán nyugtatta meg, s bár határozott elutasítást nem, 
de ígéretet sem kaptam arra vonatkozólag, hogy ez a riport 
valaha is "megszületik." 

Így arra gondoltam, hogy megírom akkor is, legfeljebb 
ezúttal a rovat címe mellé odaírjuk "az illetékes nem vála
szolt". Mivel azonban nem célunk a konfliktusteremtés, de 
olvasóink kérdéseikre vá laszt kapjanak, úgy döntöttem még 
egyszer megpróbálom "megkérdezn i ·az illetékest". A gyomai 
ál lomásfőnök Bokor Endre úr a személyes találkozásnak most 
sem látta értelmét, ő hiába magyarázna nekem erről, akár 
órákig, ezek olyan szakmai jellegű dolgok; hogy azt sem én, 
sem az olvasók nem értenék meg. Mégis telefonon elmondta, 

hogy a félsorompó automata üzemeltetésű, vagyis maga az 
átha ladó szerelvény kapcsolja át. Kételkedésemre elmondta, 
hogy legfeljebb a ványai motorvonatnál fordulhat elő hosz
szabb várakozás, mert a hídnál átbillenti azt a kapcsolót, ami 
lezárja a sorompót. Elismerte azt is, hogy az automata vezér
lés valóban átá llítható kézi kapcsolásra. Ha jól értem (amiben 
nem vagyok biztos, mivel a mondottak megértése valóban 
igényelne némi szakmai ismereteket) csak akkor teszik meg, 
ha a másik irányból valamilyen fontos nemzetköz i 
gyorsvonat várható, ami nagy sebességgel halad át a vasú ti 
átjáróná l, és a kettő között nem lenne érdemes arra a "néhány 
percre" felnyitni, majd újra lezárni a sorompót. M indez - tette 
hozzá még Bokor Endre úr - még mindig "belefér" abba a tíz 
percbe, ami a szabá lyzat szerint még megengedett 
várakozási idő, csak ennek meghaladta indokolja a külön 
intézkedést. 

Nem tudom, lehet, hogy valóban csak úgy érezzük, hogy 
ez a tíz perc olykor húsz? Elképze l hető. És elnézését kérem 
Bokor Endre úrnak, ha va lamit nem jól értettem, de ennek 
esélye lényegesen kisebb lett volna, ha hangszalagról "hitele
sen" írhattam volna meg e sorokat. 

Kedves olvasóink! Várjuk további kérdéseiket, közhasznú 
információn alapuló észrevételeiket. 

MARS/NÉ GIRICZ ERZSÉBET 

Talán megengedi a tisztelt Olvasó, hogy a szerkesztő egy 
régi-régi anekdotával zárja a fenti sorokat: 

Történt egyszer, hogy az újfalusi sorompó lezáratott. 
Mellette csendesen állt az őrház. Gyűltek, gyülekeztek a 
gyalogosok, kerékpárosok, autók, teherautók. „ 

Ám az emberi türelemnek is egyszer vége szakad. És 
hatalmas dudálásba kezdtek ,'! várakozók masinái. 
Egyszercsak nagy álmosan kiballag az 6t: Záporoztak reá a 
szidalmak, hogy mit művel a várakozókkal. A váltóőr pedig 
megpederte bajuszát~ felemelte jobb kezének mutató ujjál, 
mellyel csendre intette a várakozó népet, s csendesen azt 
mondotta: "Uraim! Abból még baj sohasem történt, ha a 
sorompó le volt engedve! 

SZERKESZTŐ 

ftadiz'll K~t 
Minőségi női cipők nagy választékban, 

kedvező áron 

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

06/30 436-781 
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