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fi kczrczsztény nemzeti gondolat hírnöke 
VI. éfolyam 4. szám * Társadalrni, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 

HÚSVÉTVÁRTÁN 
'99! 

Kegyetlen télben szálfenyők repednek, 
fagyott barkák mogyoróbokrokon, 
de hitünk mélyének Olajfák-hegyén 
reménység dereng a magyar sorsokon ... 
Kenyér s bor színben, élet-áldozattal 
megváltott minket az Ember Fia, 
s hisszük. annál közelebb a reggel, 
minél sötétebb az éjszaka. 

Körülöttünk megtépett kis ország, 
jobb-sorsára százszor érdemes, 
ha a hitét jellemmel fedezné, 
s maffiák nélkül nem drogban jeles. 
Mert a betört templomablakok 
nem út1elek - boldogság fele. 
s az sem, ha a jó-szót pénzre mérik, 
a gazdag is koldus lesz vele ... 

Kegyetlen télben, ott a Körös partján 
kóborol lelkem s szélbe szórt imám: 
Édes Jézus, Megváltó Krisztusunk, 
tekints népünkre és tekints reám. 
Tavasszá szépüljön ez a morc tél, 
s napfényezze Béke, Kegyelem, 
sziváNányozza Feltámadás, 
s pacsirta-ének benne énekem ... 

'99.11.1 6. 
TÍMMMÁTÉ 

Michelangelo: A Pieta 
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hogy a Kép
viselő-testület 

március 11-én 
rendkívüli 
ülést tartott. 

Ezen az ülé
sen elsőként a 
várossá avatás 
l 0 éves évfor= 
dulójának em
lékbe 
foglalásáról és a 
decennium al
kalmából ado
mányozható 
kitüntető em
léklap alapításá
ról született 
egyhangú dön
tés. Szintén tel-

Márton Gábor. a diszpolgár jes 
támogatottságot 

élvezecc az 50 fős közmunka pályázat beadá-

VÁROSOHK 1999. április 

sanak javaslata, 5 hó- vács Béla a Testület nevében köszöntötte a 
napi időtartamra. A jelenlévőket, ő egyike azon képviselőknek, 
belvíz és árvíz okozta aki az elmúlt választási ciklus alatt is képvi

károk helyreállítását ~íván ja támogatni a pá- selöként dolgozott. Ezutan a polgármester 
lyanyerteseknél a Megyei Munkaügyi Köz- úr átadta a kitüntetéseket. 
pont. Az Ökotérség Fejlesztési pályázat első Díszpolgári Cím .· kitüntetettje. 
fordulója sikertelen volt, ezért újabb pályá- MÁRTON GÁBOR ny. tanár, akit élete 
zari kiírás mellett döntött a Testület. Három munkássága elismeréséül tüntettek ki. 
pályazat kerül kiírásra, a 20 fér9helyes lóis- Szerkesztőségünk ezt az alkalmat is 
tálló és kiszolgáló létesítmények építése, ki- megragadja, hogy meleg szeretette l kö
vitelezésére, és üzemeltetésére, a juh nyári szöntse öt, mint szerkesztőbizottságunk tag
szállás építésére és üzemeltetésére, halász- ját. Reméljük, és kívanjuk, hogy még hosszú 
tanya építése, kivitelezésére, és üzemelteté- évekig fog együttműködni velünk a váro-
sére. Beküldési határidő: március 31. sért. 

A Testület zárt ülésen döntött a kitüntető Gyomaendrődért emlékplakettet kap-
cimek adomanyozásáról. tak: Rózsahegyi Ált. Iskola, Papp Lajos a 

* Kner Nyomda igazgatója. 
Ünnepi ülés 
Március 25-én, a várossá avatás l 0. év

fordulója alkalmából ünnepi ülést tartott a 
Testület, számos meghívott jelenlétében. Az 
ünnepi ülést a polgármester úr nyitotta meg, 
majd átadta a szót Balsay István államtitkár 
úrnak, aki meleg szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, és méltatta az önkonnany
zatok fontos szerepét. ~zt követően Dr. Ko-

Decenniumi emléklap kitüntetésben 
részesültek: Dombos László, Dr. Gedei 
Margit, Dr. Kovács Béla, és Kovács Lajos 

Szerkesztőségünk a kitüntetetteknek 
őszinte szívvel gratulál, és további jó egész
séget és sikeres munkát kivan, a közjó szol
galataban is. 

Megsüllyedt a hunyai templom is 
A híradásokból tudjuk, hogy a ma

gyaromógi árvíz mellett a belvíz is sújt 
bennünket. Hunya és Kondoros nemrégi
ben naponta szerepelt a híradásokban. 

Sok csalod kertje, udvara vízben áll, 
!eláztak az olsóépületek, nem egy helyen 
az állotok is vízben álltok. Sajnos több csa
ládi ház olopjo is elózott, nem egy lakósba 
befolyt a víz. 

Kórosult a hunyai templom is. Meg· 
süllyedt a templom alapja, a karzatot és 
tornyot tartó két oszlop a templom belse
jében néhóny hét alatt több mini l 0 cenli
mélerl süllyedt. Így megszakadt a karzat 
fölöt!i boltozat, lehullott a vakolat. A kar
zaton majdnem tragédiával végződött a 
vakolat leszakadás. A vasárnapi mise vé
gén épp felállt egy fiatal pár, amikor a le
zuhanó vakolat a fiatalasszony 
válltáskáját rántotta le. Szemmel látható· 

an megdőlt a torony is, a két 
tartóoszlop megsüllyedése 
miatt. 

Úgy néz ki, hogy pilla
natnyilag megáll! a süllyedés. 
Ho jön egy esős nyár - mi o 
goroncio, hogy nem folytató
dik? Mi lesz a jövő télen? 

Elvileg már körvonalazódnak a fel
adatok. Tolojvizsgóla!, az alap és aljzat 
megerősítése, majd a teljes helyreállítás. 
Sajnos, ehhez a munkóhoz súlyos milliók 
kellenek. A 852 lelkes falu ezzel a felado!
tol nem tud megbirkózi. Az egyházai 
fenntartó családok is segítségre szorulnak. 

Reméljük, hogy kapunk segítségei. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

szegedi vezetőjével, lengyel Gyulával lá
togatást tettem a polgármester amony
nól, Hunya Tibornénál, megbeszélve, 

hogy milyen segítségre van szüksége a fa
lunak. 

A Magyar Karitász főtitkára, Átányi 
László is látogatást tett nálam, természete
sen vele is megszemléltük a templomot. 

Bízom benne, hogy a jó szándékú 
emberek segítenek a hunyaiak 
problémáját megoldani. 

Írós és foto: 
Iványi Lószf ó 

plébános 

Bal oldali kép: 
Középen a két oszlop, 
mely a karzatot és a tor
nyot is tartja, meg
süllyedt. Szemmel látható 
a karzat görbülete 

Jobb oldali kép: 
A kép alja a nyíl hegyé
nél, a léc tetején volt. .. az 
oszlop jobb oldalán, talán 
fekete-fehérben is kivehe
tő, hogy a padozat besza
kadt, megsüllyedt 

A leomló vakolat majdnem tra
gédiát okozon 
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MEGHÍVÓ 
/\Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

Gyomaendrődi Szervezete 
nyUvános egészségügyi fórumot rendez. melynek címe: 

Az egészségügy priuarizációja 
A rendezvényre az endrődi Közösségi Házban 

(Blal1a L. úr 2 t .) kerül sor 
t 999. április 8·án t 7 órai kezdettel 

,'\fórum vendége: Dr. PUSZTAI ERZSÉBET állarntit· 
kár asszonv. Minden érdek l ődőt tiszrelenel várunk. 

- RENDEZŐS~G 

A megemlékezés virágai... Március 19-én, pénteken este az 
Endrődi Szent Imre templomban szentmisével emlékeztek meg az 
1935-ös endr.ódi csendórsortűz áldozatairól. A hívők mise után, az 
emlékműhöz mentek, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait és 
gyertyát gyújtottak a halottakért. Koszorút helyeztek el: az Egyház
község, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Endródi 
Szervezete, valamint az Endródiek Baráti Köre Egyesület. 

SPOBT 1 

Szerencsés lett a február 13. 
Az endrődi pálya használhatatlansága miatt Kondoroson tartottuk a 

„hazai nyitó mérkőzést". Igen sokan ellátogattunk a Rózsa Sándor ked
venc falujába. Persze nem a csárda, s nem a betyár járta kémény kedvé
ért. 

Éreztük, nem lesz könnylí csata, elkel majd a „hátország" bátorítása, 
bíz tatása. 

Halász, Sárosi, Karsai, Lipták, Bócsik, Molnár, Lipták, Brakszatorisz, 
Varga (Kulcsár), Nagy 1., (Il lyés), Janis összeállításban a vártnál nehe
zebb győze lem született: 2:0 

Az első félidőben nem bírtak csatáraink a keményen és jól védekező 
bajaiakkal. Nem kevés érdeme volt Majzlinger kapusnak, aki bizonyítot
ta, hogy biztos őre a hálójának. Általában az egész Baja jó csapat benyo
mását keltette. 

Fordulás után a 49. percben Sárosi b<1tran tört előre a jobbszélen s 
kereszrbe lőn labdáját a kétségbeesetten menteni akaró Csepregi a háló
ba vágra 1 :0 

Feltűnt, hogy a vendégek nem akarnak vereséggel ha2amenni a 
Duna mellé. Ötletes, szellemes csapatjátékot produkáltak. Alkalma volt 
Béresnek a bizonyításra. A 86 perc hozta meg a megnyugvást. A végig 
remekül focizó Lévai Janisnak adott, aki a kiinduló kapus mellen 14 mé
terről a jobb alsó sarokba talált. 2:0 

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai siker született. Ennek el
lenére voltak eladort labdáink, elhibázon helyzeteink. A csapatjáték 
még nem elég gördülékeny. Inkább a szép egyéni megoldások dominál
tak. Igaz: igen jó együttest kellett legyőzni, s ,,félig idegenben". A tabella 
állása: 

Mlll. 
1 . Hódmezővásárhely 16 10 4 2 28 -13 34 
2. Barátság 16 9 6 30 -15 33 
3. Örkény 16 9 3 4 34 -18 30 
Megyei 1. Oszt. 
1. Gyoma 16 12 2 2 46 -14 38 
2. Csorvás 16 11 4 37 -19 34 
IFI. Kemény erőket vonultattak fel Bajáról. Az eredmény 1: 1 

MÁRTON GÁBOR 

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁPRILIS HAVI 
PROGRAMJA 

8-án 17 órától: Az MKDSZ által szervezett fórum. Vendég: Dr. Pusztai 
Erzsébet egészségügyi állomtilkár 

14-én 17 órától: Cukorbetegek klubja 
17-én 11-12 óráig: A Golombász Egyesület gyűlése 
30-ón 9-16 óráig: „1 0 éves a város" centenáriumi rendezvény. 

Kiállítás és a helyi tradíciós vállalkozások vásárral 
egybekötött bemutotóia · 

MÁJ USI ELŐZETES 

Május l. 1 1 -től 21 óráig Majális az Öregszőlőben, az I dősek Klubja udvarán. 
A programból: Néptánc és mojorette bemutató, A Milla-trió előadása, májusfa 

mászó verseny, légvár. Zene: S V K zenekar. Büfé! Tombola! 

NYÍLT LEVÉL MÁRTON GÁBOR NYUGDÍJAS TANÁR ÚRNAK 

Kedves Marci bácsi' 
Ugye meg tetszik bocsátani a megszólílást. hiszen már én is nyugdíjas va

gyok. de kezdetlöl igy hívtuk: Marci bácsi. 
Most volt a kezdet? Alsólagozatos általános iskolás koromban, majd ké-. 

söbb, amikor a vőlegényem kapusa volt az endrődi fu tballcsapatnak. Marci bá· 
csi pedig menedzselte a csapatot. Egyült szurkoltunk csapatunk gyözelméért. 
Emlékszik még? Házasságkölésemkor az esküvőn és a iakodalomban is meg
tisztelt bennünket a csapattal együtt! 

Később elszólított szülőföldemről az élet. de olykor-olykor találkoztunk s 
mindig örömmel üdvözöltük egymás! 

Pár éwel ez elöli Császár Evikével beszélgetve szoba került, a "Városunk" 
folyóirat. És a kövelkezö hónapban már címemre. Gyomaendrődtöl 300 kilo
méterre megérkezeli a LAP. és ez azóta is így van. hónapról - hónapra melyért 
köszönet a szervezöknek. A lap, melyet o!y nagyon várunk mindannyian; Édes
anyám, férjem és én. 

Türelmetlenül várjuk. hogy egymásnak adhassuk olvasásra. Nagyon sze
reljük olvasgatni szülöföld múltjáról, jelenéröl. s a szül ő föl d jövőjéről szóló 
írásokat. Az ,,ln memoriam" sorozat elbűvöl bennünket. Sugárzik bennük Mar
ci bácsi embersége, meleg szeretete, tisztelet az emberek iránt. Nem engedi, 
hogy elleledjük azokat a személyiségeket, akik Endrödért éltek-haltak. Akik hi
vatásukkal. fog lalkozásukkal. emberségükkel az endrődiekei. Endrőd népét 
szolgálták. Marci bácsi láradhata!lan, ki tarló kutatómunkát végez. hogy szere
letteljes hangvétellel irhassa le életük történeté! számunkra és a jövö nemze
déknek számára is. 

Csodálatosak Marci bácsi versei ís. melyek szintén mély emberi értékek
ről és érzeremröl árulkodnak. De a történe lemről irollak is széles lálókörről. 
nagy ludásról árulkodnak. 

Névnapja tájékán. hadd ragadjam meg az alkalmat. hogy az újság hasáb
jaink keresztül köszöntsem. Kívánom, hogy a jó Isten adjon Marci bácsinak 
még hosszú. egészséges életet. hogy áldásos munkásságát még sokáig élvez
hessük. 

A lap soraiból idézek: ..Legyen a teremtménynek dalos pacsirtája, mely az 
ismeret és szeretet szárnyaival fellúrja magát a magasba, az Isten lelé és nap
ról-napra énekli a teremtmények himnuszát" 

Tisztelettel vofl íanítványa: 
Gyetvai Antalné Búza Terike 
nyugalmazott óvodavezető. 

(E levél írásakor Búza Terike nem tudhatta még, hogy a szeretett és mások 
állal is nagy~abecsült Marci bácsi lelt idén a város díszpolgára. Ha Terike sza
vazhatott volna, biztos eggyel több szavazattal nyerte vo lna el méltó kilünlelé
sél „Marci bácsi". A szerk.) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik 
Szabó E rn ő temetésén végtisztességre megjelentek, 

hogy osztoztak mély fájdalmun~ban. . . 
GYASZOLO CSALAD 
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Szulőföld: Bölcső, m.1jd koporsoJ 
Sarkcsilla~1 .i ncQy cgtái fdől! 
Anyanyelved b11lyo11kénl 1clöll 
Te vagy a téli hó s .i lavaszi zöld 

új kenyer izc. lcpcrgo 1-onny sój.:i. 
:>1om-kac<1~;.is lelki l<.ib,1-kő .. 
lslc1 ,íld1on• Te légy végső Jlmunl.., 
, ivadékamkb;i m·bb Jovól 

SzabóErn ö 

(Endrőd 

1922-1 999) 
Nem rég temeuük el Szabó Ernő tanár urat, akinek életútjáról szólok, 

hogy emlékét szívünkbe vésve őrizzük meg 
Az apai ág. - Szabóék - lassan már két évszázada, hogy az Észak-Ma

gyarországon l ~vő Szihalomról jöttek Endrődre. Életrevaló, vas-szorgal
mú, iigyes elődök az állanenyésztésen és földmüvelésen túl, iparral is 
foglalkoztak. A dédapa. aki ezermesteri képességgel volt megáldva, szél
maJom építésébe fogott a község déli oldalán. Erdélyből rutajon úsztatott 
fát. és a saját készitésüen égetett téglák alkották a falakat. A malomkövet 
is önkezüleg vágta meg. Az építmény apáról-fiúra öröklödve, ügyes újítá
sokkal tökéletesedeu. 

Ernő apja. a 92 évet megélt Szabó Bálint, a szélirányba forgatható vi
torlát újította rajta, majd traktorral is müködtethetö, szélcsendben is mun
kára képessé formálta. Szabó Bálint az endrődi bennszülön Timár 
Máriával kötött házasságából három gyermek született: Ernö. Dezső. 
Irma. 

Az elsőszülött Ernő, akinek életútjáról most szólni kívánok, már kis
~erme.k t:orában. meglepjen éles ~~zrő l, . . rei:nek fant~z.iár61, ~end~~vüli 
ugyessegrol tett b1zonysagot. Elemi 1skola1t es a polgant szülofalu;aban 
végzeu kitünö eredménnyel, példás szorgalommal és példamutató maga
tartással. A modern gondolkodású szülök Pápa városába. az akkor jóhirü 
tanítóképzőbe indították gyermeküket. Tanárai igen szép jövendőt jósol
tak a leendö oktató-nevelő munkájához, szerencsés pályaválasztásához. 

Pedagógia müködését a hazánkhoz visszacsatolt Bácskában lévö szerb 
lakosú Kabol községben kezdte, ahol gyorsan megszerették a gyerekek, a 
szülök, az egész község. Ott tennivalóin. az iskolai munkán tú l a sportolást 
is megszervezte a fiatalság nagy örömére, söt maga is bekapcsolódott a 
labdarúgás sikereinek fokozására. A tanév végén mégis elbúcsúzol! mun
kahelyétől , mert felvétel t nyer a Ludovika Katonai Akadémiára. A hadi 
helyzet ala.ku lása miatt a felvéte lt nyert tiszti növendékeket nyugat felé irá
nyítot1ák. !gy jutott el egész Franciaországig, ahol fogságba estek testüle
tileg. Egy év hadifogság után indultak haza. Endrödnek nagy sZilksége 
volt rá. Matematikát. fizikát. kémiát tanított a polgári iskolában. Azonnal a 

sport fe llendítéséhez társult. (Egyébként ez, a későbbi években, egész élecén 
át maghatározó vonása lett.) 

1947-ben kötött házasságot Tímár Adél bájos fiatal óvónővel. Boldog
ságuk teljes lett Adélka anyaságának közeledtével. A fiatal apuka éppen 
szakvizsgázott, amikor bekövetkezett a rettenetes tragédia: a baba születé
sének Adél halála len az ára; „életet adott életért.„ Egész Endrödöt megrázta 
a futótűzként el terjedt hir. Az árvának született Emőkét a nagymamái és 
nagynénjei ápolták, gondozták.. nevelték. 

Az özvegyen maradt fiatal nevelö egyetemi tanulmányokba kezdect le
velező úton. Kiváló nevelö-oktató munkájáért a Gyulára telepített tanító
képzőbe nyert tanári beosztást. Majd a müvelődési vezetés a Gyomára 
tervezect gimnázium megszervezésével és vezetésével bízta meg. 

Ám újabb megpróbáhatás következel!: a Párt által felszíton .,osztály
harc" füldönfutókká tette a Szabó szülőket. Szorgalmas munkájukkal szer
zett vagyonuktól megfosztották, földjüket, lakásukat, értékes gépeiket 
elvették. 

Második házasságát 1950-ben kötötte Bíró Gizellával. Lányuk Éva, há
zasságuk boldog időszakának gyümölcse. 

1956 októberében ki robbant a forradalom. Az egész ország reményke
dett, bizakodott! Gyorsan meg is alakult a Nemzeti Bizottmány. melynek 
irányítását Szabó Ernö, és a hozzá hasonló, haladó-gondolkodású fiatal ba
rátai vállalták. A rendőrök is a nemzetőrségbe sorakoztak fel. A szovjet be
avatkozás elhervasztotta a reményeket. Bár a forrada lom vezetői nem 
engedtek bántalmazni, a szövetkezetek széthordását is megakadályozták, 
mégis gyorsan. és az.ismert módszerekkel jött a kegyetlen megtorlás. A ve
zetők letartóztatása, börtönbe szállitása szabad teret engedett a kegyetlen 
megtorlásnak. 

1958-ban szabadult a rabságból. miután semmi komoly vétséget nem 
tudtak ellene összekovácsolni. Állásából elbocsátották. Hamarosan meghall 
második felesége is gyógyíthatatlan betegségében. 

Csak fizikai munkára helyezkedhetett el. Nógrádban talált munkát. 
1958. őszén Ságújfaluban sikerült tanítói munkakörbe jurnia. Pezsgést 
éleszten a csendes falu életébe. A müvelődési ház, a spon varázsűtésszerü
en megélénkült vezetése alatt. Munkájára felfigyelt a megyei vezetés, Ka
zárra helyezte, ahol 10 évig tevékenykedett fáradhatallan 
eredményességgel. Ott kötötte harmadik házasságát Bálint Zsuzsanna kol
leganőjéve l, aki 38 éven át volt felesége, aki gyógyíthatatlan betegségében 
szenvedő férjét is odaadóan ápolta. 

Sikeres sport és nevelö munkája elismeréséü l a megyeszékhelyre Sal
gótarjánba került. Hamarosan a város legismertebb. legkiválóbb nevelöinek 
sorába került. Házasságának két fiú gyermeke a gyümölcse. 

Elévülhetetlen érdemei voltak a súlylökő Varjú Vilmos, a kajakos Ká
vai Zoltán, a magasugró Medovszky országos és nemezközi sikeribe11. De 
on volt láthatatlanul Bella János festőmüvész csodálatos ecsetvonásaiban. 
és verseinek szívet-lelket gyönyörködtető gondolataiban, rímeiben is 

Oktató-nevelö munkája mellett volt játékveze tő, edzö. 
szakoszályvezető, nyári sporttáborok vezetöje. Edzö tanfolyamoka1 veze
tett. Mégis ennyi teendő között is talál t időt, hogy Nagybátonyban lévö kert
jében gyümölcsfáit gondozza, konyhakerti növényeket termeljen. 

Nem utolsó érdeme. hogy szülőfalujátó l soha el nem szakadat. Ha tehet
te hazalátogatott. 

Hosszú gyógyíthatatlan betegsége vetett véget munkában, sikerekben, 
veszedelmekben és keserüségben. de boldogságban is gazdag életének. 

Végrendeletét Mécs László háromsoros strófájával summázha1nám: 
„Szülőföldemnek testemet, 
Népemnek hagyom szívemet, 
S a Teremtömnek lelkemet." 

Legyen áldott emléked, nyugodt pihenésed! Köszönjük munkádat, sze
rete tedet. hüségedet! 

MÁRTON GÁBOR 

Temetésén tanítványai közül 
Endrődi Bella J ános e verssel búcsúztatta öt: 

„SZABÓ ERNÖ TANÁROM TEMETÉSÉRE" 

Az ég magához szólítja azokat. 
akiket kedvel, 
S a kedveseknek szép sorba 
máris indulniuk kell 

Az Úr most nevén szólítá 
e férfiút, Szabó Ernőt. 
Ne sírjatok. a lelke égbe száll, 
porai/ meg visszanyer/e Endröd. 



1999. április VÁROSOHK 53 

ÉVfORbULÓK DAPCÁRA 
1999. AZ IDÓS EK 

NEMZETKÖZI ÉVE 
Április 1. 1916. Köröstarcsa, 

GULYÁS GYÖRGY (t 1993. Debre
cen) Énekkari karnagy, zenetanár, 
1946-54 Békéstarhosi Zenegimnázium és 
Zenei Általános Iskola megalapítója és 
igazgatója. 1966-76 a Liszt Ferenc Zene
müvészeti Föiskola debreceni igazgatója. 
Megalapitona a Debreceni Kodály Kó
rus!, melynek vezetö karnagy volt. A deb-
receni Bartók Béla Nemzetközi Kórus

versenyek alapítója. 
Április 4. 1883. Szeged, JUHÁSZ GYULA (ti 937. április 6. Szeged) 

Költö. A szegedi egyetem, magyar- latin szakos hallgatója 1902-töl. Egy
házi középiskolákban taní tott (Máramarossziget, Léva, Szeged, Na~yvá
rad, Szakolca, Makó). Müvei: .,A tápai Krisztus'· c. verskötet. Odon 
bal lada. (villoni balladaforma) .. ,Orbán lelke"" kisregény. 

Április 4. 1784. Körös, KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR (t 1842. április 
11 . Darzsiling.) Nyelvész. a magyar östörténet kutaiója. Elhatározta, hogy 
Be lső-Ázsiában az újgurokal felkeresi és tisztázza a magyarok közötti 
nyelvrokonsági viszony!. 1819. november 13-án indult d Erdélyből 

(Enyed) gyalog. 1822-lól tanulmányozza a tibeti nyelvei és irodalmat, 
majd a buddhista irodalom müveit. Elkészítette az angol-libeti szótárt és a 
tibeti nyelvtant, és Calcuttában sikerült neki kiadni. Angol szakfolyóirat
okban sok tanulmánya jelent meg. Életéről film készült. 

Április 5. 1912. Budapest. ÖRKÉNY ISTVÁN (tl979.június 24. Bu
dapest.) Író. 1934-ben kapta meg a gyógyszerész diplomál, majd 1941-ben 
a müegyetemet is elvégezte. Regényei: Tengertánc. Lágerek népe. Voro
nyezs, Házastársak. Macskajáték. Szin~üve_i : Kulcskeresök, Vérrokonok. 

Április 5. 1893. Biharugra, SZABO PAL Ct 1970. október 31. Buda
pest.) Író, szerkesztő. Alapító tagja volt a Kelet Népe c. haladó szellemü 
folyóiratnak. Munkái: 1921-ben Emberek c. regény, 1933. Szakadék, 1939 
Öszi vetés, Talpalatnyi föld. II. világháború utáni müvei a szocialisia rend
szer eszmevilágát tükrözlék. 

Április 5. Poroszló, VASS LAJOS (t 1992. november 6.) Zeneszerző, 
karnagy. 1949-53 a Magyar Néphadsereg Férfikarának karnagya, 
1953-56-ig müvészeti vezetöje. 1962-lól a Vasas Kórus majd 1975-töl a 
Vasas Szimfonikus Zenekarnak is karmestere. Müvei: Esle a táborban, 
Honobágyi rapszódia. Bodrogközi muzsikaszó népdalkantála, Körösi 
Csoma Sándor üzenete. 

Ápri lis 7. EGÉSZS ÉG ÜGYI V ILÁGNAP 
Április 8. 1932. Pestújhely , ANTALL JÓZS EF (tl993. december 12. 

Budapest) Történész, politikus. 1955-ben magyar-történelem-, 1962-ben 
levéltár-. könyvtár-, muzeológia szakos oklevelet szerzett. Az Országos 
Levéltár munkatársa volt. 1957-től gimnáziumi tanár. 1964-tól Orvostörté
neti Múzeum és Könyvtár munkatársa. majd 1974-től föigazgatója. 
1990-iől miniszterelnök. munkássága alatt megteremtette a független, sza
bad, magyar demokratikus államforma alapjait. Halálát az egész nemzet 
gyászolta. 

Április9. 1855. Vitkóc. REV IC ZKY GYULA (1889.július 11. Buda
pest) Költö, iró. Életmüvének nagy része feltáratlan. A vi lágháború végén 
kéziratai eltüntek. Újságirói munkából élt. Verses elbeszélései: Edelény, A 
holiig hü szeretö. Elbeszélése: Selyembogár. Regényei: Apai örökség. 
Verskölete: Ifjúságom, Magány. 

Ápri lis 9. 1904. Pécsvárad, ANDOR ILONA (1977. július 18. Buda
pesl) Zenepedagógus, karvezetö. Énekkara a Bartóké~ Kodály müvek tol
mácsolásával lelt hi ressé. Kodály neki ajánlona .,Arva vagyok·· című 

kórusmüvél. 
Április 9. 1851. Budapest. BASC H GYULA ( 1928. január 8. Baden) 

Fesiö. Arcképeket. tájképeket, élc:tkl!pekel fesic: u. A Műcsarnokban löbb 
kiállítása volt 1928-ban a Nemzeti Szalonban em lékkiállítást rendeztek 
1iszteletére. 

Ápri lis 9. 1858. Mogyorós, BEZERÉDI GYULA (1925. augusztus 1. 
Budapest) Szobrász. A bécsi akadémián tanult. Közterekre, középületekre 
számos akadémikus stílusú szobrot készített. Az ö „allegorikus figurái„ di
szitik a Kdeti pályaudvar főhomlokzatát. A parlamemben ö késziiette a 

Verböczy István. Pálffy Miklós. Dobó István. Hunyadi János és Mátyás ki
rály szobrát. 

Április 10. 1875. Kalocsa BÉR DEZSÖ ( 1924. október 7. Budapest) 
Festő, grafikus. Jogi tanulmányok után a Miniarajz Iskolában Székdy Ber
talan tanítványa volt. Népszerü karikaturista. Munkatársa a Borsszem Jan
kó, a Bolond Istók, és a Kakas Márton c. élclapoknak. Tagja a Kagán 
Körnek, ahol Kner lzidorral is barátságot kötött. A Kner Nyomda Világpos
ta tevelezölapok sorozaiába politikai karikatúrákat rajzolt. 

Április 11. 1905. Budapest, JÓZSEF ATTI LA (t 1937. december 3. 
Balatonszárszó) Költö. Makón járt gimnáziumba. A XX. század egyik leg
jelentósebb költöóriása volt. Elsö kötete a: Szépség koldusa. Juhász Gyulá
val jó barátságot kötött, majd Kassák Lajossal, Hatvani Lajossal , később 
11 lyés Gyulával is. Költészetére a Nyugai nagy haiással volt, versei realiszli
kusságot tükröznek. Tiszta szívvel c. verséért Dr. Horger Antal tanár kizána 
az egyetemröl. Önmagával meghasonlott, tragikus élete volt . 

Április 11. 1900. Kassa. MÁRAI SÁNDOR (t 1989. február 11. San 
Diego - USA) iró, költő, újságiró. Egyetemei tanulmányai! Berlinben. 
Frankfurtban végezte. Német újságokban rendszeresen jeleniek meg írásai. 
Közel-keleti útja során írta meg az .,lsienek nyomában·· c. ú1irajzot. Regé
nyei: A mészáros. Sértödönek, Egy polgár vallomásai. Szinmüvei: A kassai 
polgárok. Kaland. 

Április 11. A KÖ LTÉSZET. NAPJA 
Április 12. AZ ŰRHAJÓZÁS NAPJA 
Április 14. 1886. Arad, TÓTH ÁRPÁ D (tl928. november 7. Buda

pest) Költö. müfordító, újságiró. A szomorúság költészetének alaphangja 
jelenik meg verseiben. Versei közül említjük: Hajnali sze!enád. Elégia egy 
rekettyebokorhoz, Lélektól-lélekig, Isten törön csellója, Oszi vihar. Kima
gasló volt kritikusi, publicisztikai tevékenysége. 

Április 16. 1885. Budapest. W E INER LEO U 1960. szeptember 13. 
Budapest) Zeneszerzö, tanár. A magyar zenepedagógia-, ezen belül a kama
razene-lanitás kimagasló alakja volt. Stílusára a romantikus szerzők ~s a 
magyar népzene egyaránt hatonak. Müvei: Csongor és Tünde kiserö zenéje. 
Toldi szimfonikus költemény, Magyar paraszldalok stb. Zeneelmélcli mun
kásságából kitünik •• A zenei formák vázlatos ismertetése" e. müve. 

Ápri lis 16. 1873. Budapest. BASCH ÁRPÁD (tl944. a Munkaiábor
ban halt meg) 

Basch Gyula fia. Karlovszky Bertalan és Hollósy Simon növendéke 
volt, majd Párizsban tanult. Az alkalmazol! grafika. a plakát és könyvmüv.:
szel hazai únöröje. 1898-1902-ig a Magyar Géniusz föszerkesztóje. 

Április 18. 1901 . Nagybánya. NÉMET H LÁSZLÓ U 1975. március 3. 
Budapest) iró. esszéista. müfordiló. A fogorvosi karon végzen. Első. pálya
díjnyertes novellája: Horváthné meghal. Regényei: Emberi színjáték. Utol
só kísérlet, Égető Eszier, Gyász. Drámái: Villámfénynél. Papucshös. Nagy 
család. A két Bolyai. Az áruló. 

Április 18. MŰEMLÉKVÉDELMI VILÁ~NAP . 
Április 21. 1814. Sajókazine, EGRESSY BENJ (Í"l851. JULIUS 17. 

Pest) Zeneszerzö, szinmüiró. Tanított, majd színész lett (Kolozsvár). Dalai 
Petöfi verseire írattak. Pl. Ereszkedik le a felhö. Juhász legény. szegény ju
hászlegény. Fö müve a Szózat megzenésítése. és a Hunyadi László szinmil
höz írt zenét A Bánk bán opera szövegét írta. 

Április 22. A FÖLD NAPJA _ 
Április 24. 1875. Szeged, HUSZKA JENO U 1960. fc:bruár 2. Buda

pesl) Operett szerzó. Legismertebb munkái: Bob hercc:g. Gül baba. Lili ba
rónő, Mária főhadnagy. 

Ápri lis 24. A R ENDÖRS ÉG NAPJA MAGYARORSZÁGON 
Április 27. 1906. Szentgouhárd, ÍJJAS ANTAL (t 1980. oklóber 2 1. 

Budapest.) Egyházi író. újságiró. Az Új Ember munkatársa vol t. Jeles mun
kái: „A keresztény egyház lörléneie·· és a „Szentek élete"_ 

Ápri lis 27. A VAKVEZETŐ KUTYÁK V ILÁGNAPJA 
Április 29. A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA 
Április 30. 1870. Komárom. LEHÁR FERENC ("f 1948. okióh..:r 24 . 

lSCH L) Operett szerző. Pályafutásái ka1onakarmes1erkén1 kezdte. majd Eu
rópa legnépszerübb operen komponistája len. Legismertebb szerzeményei: 
A víg özvegy, Luxemburg grófja. A pacsirta. a Mosoly országa. Három grá
cia. ... 

Ápri lis 30. A M ÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON 
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ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI 
1. Csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK 
2. Péntek: NAGYPÉNTEK 
3. Szombat: NAGYSZOMBAT 
4. VASÁRNAP: HÚSVÉTVASÁRNAP 
5. HÉTFŐ: HÚSVÉTHÉTFŐ 

23. Péntek: 
24. Szombat: 
29. Csütörtök: 

Szent Adalbert püspök, vértanú 
Szent György vértanú 
Sienai Szent Katalin 

A nagyhét és húsvét liturgiája templomainkban 

Endrőd Hunva Gvoma 
Virá!?. vasárnao 8. 18 10 10 
Nagvcsütönök. utolsó vacsora miséie 18 16 18 
Nagypéntek 
keresztút 9 16.30 17 
az Úr szenvedése 15 17 l 7,30 

Nagyszombat 
szentsír adoráció 8- 18 9-17 
Vigília, feltámadás miséje, körmenet 18 15 17 

Húsvétvasárnao 10. 18 8 10 

ÁPRILISI MISEREND 

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

8-kor. 
Szent Gellért iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4 . 

vasárnapján fél 12-kor. (április 11., és 25.) 

Hu nva 
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenként is, 
este 5-kor. A szombat esti mise elöesti mise, így érvényes vasár
napra. 

Gvoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 17 órakor. Kedden 

reggel 8-kor. 

Gyomai hírek 
A hívek választása és a Püspök Atya kinevezése alapján o gyomai Rk. Egyházközség 

Képviselőtestület tagjai lettek: 
1. A 70. életévük betöltése alapján: Ujházy Ernő, Tímár Mihály, Keresztessy József és 

Oláh István tiszteletbeli tagok. 
2. Rendes tagok: Varga József világi elnök, ifj. Sóaó Elek gondnok, Joó Mihályné jegyző, 

Kiss Pál pénztáros, Valusko Lajos gazdasági gondnok és Papp Imre gazdasági felügyelő. 
Továbbá: Gubucz Józsefné kántornö, Fülöp Máté, Fülöp Máténé, Horváth Gáborné, Papp 

Imréné, Pop Jánosné, Pelyva Istvánné, Torma Béla és Vaszkó Sándorné. 
3. Amennyiben o rendes tagság létszáma kiegészítésre szorul, úgy sorrendben a követ· 

kezők töltik be: Iványi Miklós, Csőre Lajos, Gácsi Lajos és Ecsegi Márton. 

Jézus feltámadásáról az első élmény 
az üres sír volt. A húsvéti ünnepi evangéli
um tanúsága szerint Mária Magdolna még 
a hajnali sötétség idején kiment a sírhoz, s 
akkor már nyitva találta a sír bejáratát. Pé
ter és János együtt futottak a sírhoz, 
hogy ellenőrizzék Mária Magdolna zava
rosnak tűnő jelentését, és ők is üre

Húsvéti jelelt 
nésben és látomásban is megélték a feltá· 
madás igazságát. A jelek megértéséhez 
azonban érzék kell. Odaadás és készség. 
Főleg pedig figyelem, hol és hogyan akar 
hozzánk .szólni az Isten. A hitben való ta· 
lálkozáshoz az emberi gyöngeség és bi· 
zonytalanság pillanataiban is ragaszkodó 

sen találták a sírt. Jézus azonban -
akkor még - egyikük sem látta, mint 
ahogyan azok az asszonyok sem, 
akik - Lukács híradásában - kenetet 
vittek a sírhoz, és azon tanakodtak 
útközben, ki fogja elhengeríteni a 
követ a sír bejáratától. 

Az első húsvéti "esemény" tehát 
tulajdonképpen egy látható jel: az 
üres sír. Olyan élmény, amely meg
döbbent, sőt első pillanatra zavart is 
támaszt (Mária Magdolna: "nem tud
ni, hová tették"), de elgondolkoztat, 
túlmutat önmagán, kutatásra és ke
resésre ösztönöz. Az üres sír olyan 
jel, amely hitet követel. S ez a hit va
lójában húsvét lényegéhez tartozik. 
Mindent megértet. Visszafelé is, a 
történések rendjében: "Eddig 
Ugyanis nem értették az Írást". Előre 
is, a jövőt tekintve: "Krisztussal 
együtt ti is feltámadtok". Nagyszerű 
isteni pedagógia ez: az apostolok· 
nak is hinniük kell, akik majd tanú
ságot tesznek a feltámadás 
"megtapasztalásáról", arról, hogy 
együtt ittak és ettek a feltámadt Jé· 
zussal. S Péter hitének pedig meg 
kell erősödnie, hogy majdan meg
erősítse testvéreit. 

Nekünk, mai keresztényeknek talán 
még fontosabbak a jelek, mint az aposto· 
laknak, akik közvetlen látványban, jele-

lelkület szükséges, amilyen lelkület 
Mária Magdolnában élt. A sötétség 

..rL.o~-· óráiban, amikor semmit sem értett 
és látott világosan, amikor lelkében 
épp olyan homály uralkodott, mint a 
hajnali tájban, akkor is ragaszkodott 
Krisztushoz. Kereste, vele akart len
ni. Hűsége hitének egyik forrása lett. 

Jelek nélkül nem élhetünk a min· 
dennapok világában sem. Minde· 
nütt, az utcán és az utakon, 
lépten-nyomon jelekkel, jelzésekkel 
találkozunk, amelyek mind közölni 
akarnak valamit. Keresztény életünk 
pedig tele van hitre késztető jelek
kel. A szentségek jelei, különösen a 
kenyér és a bor, az egyház jele, a sze
retet közösségében élők cselekede· 
tei mind arra mutatnak, aki jelen van, 
aki él a jelek mögött. 

Keresztény életünk egészében 
véve húsvéti Jel a világ számára: 
Krisztus jelzi, Ot, aki nem halt meg 
örökre, hanem feltámadt, és mi álta· 
la és benne élünk. Az igazi keresz· 
tény élet mindig Krisztusra mutat, a 
Föltámadottra, akinek nyomdokaiba 
lépve járunk a megváltás és a szere· 
tet útján. 
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ 

Ill. RÉSZ. „Az élő hitnek szent erejivel..." 

A Gyomai Református Egyház a Hantoskerti részen hajdan méter (kü lső méret) s hogy 
irattárában őrzött Oávidházi Bekes fennálló Mikólaka falu templomát érzékeltessem milyen, valóban 
Sámuel prédikátor I a gyülekezet mutogatták a gyomaiak templom- „katedrális" méret ez a középkori itt 
1818-1862 között volt lelkipásztora) nak. (Ez a kis falu még török kor is létező kis templomokhoz képest, 
által írott egyháztörténetben emlí- elejin elpusztult, temploma s házai néhány adattal jelzem; közelmúlt
tett templomok létezését az írott for- helyét a régészeti topográfia „meg- ban feltárt, középkori, falusi Békés 
rások nem támasztják alá, illetve az találta".) 1791-ben lerakták a mos- megyei templomok alapfalainak 
ott említett hét templom helyett csak tani templom tornyának alapjait. A külső mérete; 10-11m X 6-7 m. va
négyet lehet hiteles okirattal igazol- torony alapozásának megkezdése; !amint a „nagyobbak" 13X9 méter. 
ni, s egészen más sorrendben, más 1791 és a mostani templomhajó Tehát a mai gyomai református 
építőanyagból megépítve. Szerény alapjainak lerakása; 1817 közötti templomban többszörösen is elhe
véleményem, hogy a gyomaiak a időszakról kevés irattári anyagunk lyezhető lenne - elméletileg. - egy 
középkori templomot javítgatták, áll rendelkezésre. Különösen na- kis középkori templom. Nem tud
mintegy „álcázva", s bizony-bizony gyon keveset - szinte semmit - tu- juk, hogy az új templom felépítésé
az elöljáróságot félrevezetve, mint dunk 1791-1805 közötti időszakról. ig - hiszen a régebbit lebontották -
ahogy ezt nagyon sok református Helybeli krónikák úgy tudják, hogy hol tartották istentiszteleteiket. 
gyülekezet megtette máshol is. 1791-ben „hallatlan bő idő, jó ter- 1791 -ben az építkezést 
„Mentségükre" legyen mondva, a més" volt s ezért meglehetős anyagi Marjalaki Dániel prédikátor kezdet
Békés vármegyei előjáróság elnéző helyzetbe jutván az eklézsia, neki te el, majd folytatta 1802-1818 kö
volt. A középkori templom falma- láttak egy új, nagyobb befogadóké- zött Kolláth Mihály, akire az 
radványaira enged következtetni az pességű templom építésének. oroszlánrész jutott, s így lett ő, a 
a forrás adat is, mely 1805-ben ke- Azonban több család állítólag még- gyomaiak templomépítő prédikáto
letkezett és napjainkban látható is a templomépítési külön hozzájá- ra. A szükséges anyagi fedezet 
nagytemplom építési szerződését rulás kivetése miatt, neki indult az előteremtője, felügyelője Szántai 
tartalmazza. Ennek 7.-ik pontja a akkortájt katonai szervezésben új- Péter ,,templom kurátor", aki prédi
következőképpen hangzik; „kötele- játelepítendő Bácska-Bánát pusztái kátorának hűséges segítőtársa 
zem magam (tudniillik Fischer felé. Így kerültek a gyomaiak a mai volt. Az alapfalak lerakásához 
Ágoston kecskeméti építőmester) Szerbia területén lévő Oebeljácsára 1807-ben láttak hozzá. A lakosság 
arra is, hogy a mostan (még) álló (1872-1920 Torontálvásárhely), hallatlan áldozatkészségről tett ta
templom falaiban s fundamentumá- ahol ma is van Gyomai utca. (Na- núbizonyságot, amikor a kiszabott 
ban valamennyi megégetett téglák gyobb létszámban települtek ide anyagi fedezet befizetését s a 
találtatnak, azt mind egygyig ki sze- még hódmezővásárhelyi, szentesi nagyarányú építéshez szükséges 
detvén az újonnan építendő Temp- református magyar családok.) Az teljes fuvarozást elvállalta. 
lomnak falaiba rakatom". 1784 évi 1. Katonai felmérés térké-
Emlékezzünk csak; az első temp- pén egy keletelt irányítású (vagyis „Az élő hitnek szent erejivel, az 
lom nád és sövény, a második ége- homlokzat rész nyugati kapuval) orcaverejtékező nehéz munkának 
tetlen tégla, a harmadik sárból, templomot ábrázolt a térképész. szíves odaáldozásával, a buzgó
fából, a negyedik égetetlen téglá- Ezt a templomot lebontották, s az ságnak meg nem lankadó kitartá
ból. S a végén kiderül. hogy e temp- építőmesterrel - kecskeméti illető- sával" mutattak jó példát a 
lomok ,,falaiban, ségű Fischer Ágoston - kötött szer- helybeliek, írta az egyház króniká
fundamentumában" égetett téglák ződés szerint anyagát beépítették a sa. 
vannak' Bizony előfordulhat, hogy mostani „katedrális" nagyságú 
1733-ban az összeíró bizottságnak templomba. Ennek mérete 50X20 Cs.Szabó István 
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HOGYAN TELNEK NAPJAINK ? 
Két éve lesz májusban, hogy itt élek a 

Református Szeretetotthonban. Házi orvo
som javaslatára választottam ezt a lehető
séget, ugyanis mozgásszervi betegségem 
miatt segítségre szorulok, s erre egyedül az 
otthonba való beköltözés volt a megoldás. 
1996-ban a két régi épület felújításával és 
összeépítésével egy igen mutatós épület
együttes található itt a Fő út 169-171-ben. 

Arról szeretnék írni, hogyan telnek nap
jaink. 

Az étkezést közös imádsággal kezdjük 
és fejezzük be. Hetente két alkalommal is
tentisztelet van, melyeken a gyülekezet tag-
1a1 is részt vesznek. A katolikus 
testvéreknek örömet okoz, hogy Mag Lajos 
atya is meglátogatja a katolikus hívőket. Ka
rácsonykor is így volt ez, Isten igéjével kí
vánt áldásos ünnepeket. Tiszteletes úr 
naponta bejön, mindenkihez van egy-egy 
kedves szava, felesége Évike is aktívan 
részt vesz a lelki gondozásban. Gyakran 
vetít videó filmeket a gyülekezet és az ott
hon emlékezetes eseményeiről. 

Mindennapi életünk biztonságát a nővé
reknek és a technikai dolgozóknak köszön
hetjük. Munkájukat becsületesen, 
lelkiismerettel, keresztyéni alázattal végzik. 
Az elesetteknek simogató kezük nyújt segít
séget. Ott vannak a súlyos betegek ágyá
nál, fogják a kezüket, úgy végzik ezt a 
munkát, mint akik tudják_, hogy ezt a nagyon 
nehéz feladatot, szolgálatot csak krisztusi 
indíttatással lehet tenni. 

Köszönet a technikai dolgozóknak is, 
akik környezetünk tisztaságára, rendjére vi
gyáznak. Köszönjük a mosott vasalt tiszta 
ruhákat. 

Az egyházi ünnepekről való megemlé
kezést a Tiszteletes úr és felesége szerve
zi. Jó a kapcsoltunk a Szent Gellért 
Katolikus Iskola református hittanos tanuló
ival , az ünnepekkor eljönnek hozzánk, 
énekléssel, versekkel, hangszeres zene-
számokkal teszik színessé ünnepeinket. S 

így van ez az I dősek napján is! Gyermeki 
szeretetüket hozzák, és mosolyt varázsol
nak az idős arcokra. 

Fontosnak tartom megemlíteni a helyi 
református gyülekezet tagjainak kapcsola
tát az intézménnyel. Több alkalommal bi
zonyságtételét adták annak, hogy 
szeretetszolgálatukat cselekvően végzik. 
Meglátogatnak mindenkit, névnapokon vi
rággal, ajándékkal kedveskednek. Súlyos 
betegeket felkeresik, vigaszt nyújtanak szá
mukra. A februárban tartott farsangi ren
dezvények sikeréhez finom fánkkal, s más 
süteményekkel járultak hozzá. A délután vi
dám hangulatát a városi nyugdíjas színját
szó kör tagjainak köszönhettük. 
Vidámságukkal, nótáikkal, örömmel aján
dékoztak meg minket. 

Szervezett foglalkozás az intézmény
ben nincs, mert az átlagéletkor igen magas. 
Mindenki az érdeklődésének megfelelően 

tölti szabadidejét. Télen olvasással, tv és 
videó nézéssel, kártyázással. A tavasz és a 
nyár mozgalmasabb, kertészkedünk az ud
varban, a csodálatos virág-varázslatokban 
gyönyörködünk. 

Így élünk itt a szeretet-otthonban csalá
diasan, egymást segítve, és ha kell vigasz
talva. Az olykor-olykor előforduló vitákat 
(mert ilyen a legjobb családokban is előfor
dul) megbékélés követi. 

A megnyitás óta eltelt három év is bizo
nyította, hogy szükség van a betegek, idő
sek intézményes ellátására. Köszönet illeti 
meg ezért Sípos Tas Töhötöm tiszteletes 
urat és a presbitereket. Kívánom, hogy a 
bővítéssel kapcsolatos tervei minél hama
rabb valóra váljanak, adjon a jó Isten ehhez 
nagyon jó egészséget. 

Nem feledkezhetem meg Gellainé Mari
káról, Mraucsikné Éváról, akik nagy szak
mai tapasztalatukkal segítették az 
intézmény beindítását. Jelenlegi munka
helyükön sikereket kívánok pekik. . • 

JUHASZ ISTVANNE 

l 999. április 

A Református Szeretet Otthonban 
bensőséges ünnep kerelében emlé· 
keztek a szabadságharc 151.-dik évfor
dulójára. március 14.·dikén. Unneplőbe 
öltöztek a bentlakók, és kedves, mo· 
solygós arccal fogadták és élvezték az 
"Őszikék" Nyugdíjas klub igen színvo· 
nalas műsorát. Köszönet illeti a Nyug· 
díjasok énekkarát, a 48-as dalokért, 
amit zöld pruszlikos magyarruhában, 
pártával a fejükön, adtak elő. Együtt 
dúdolták a Kossuth nótákat az elő
adókkal a hallgatók. Megható volt a 
két szavalat, Csapóné, és Szilágyi 
László előadásában, Petőfi Sándor 
verseit mondták el. Az igen kedves 
és bőséges ünneplést, sütemény, bor, 
üdítő kínálata és elfogyasztása követ
te. 

Megemlékeztek a Nőnapról is, sza
valattal, virággal, és az énekkar újabb 
meglepetéssel szolgált: régi kedvelt 
dalokat, és magyar nótákat énekeltek. 
Ezután együtt nótáztak a jelenlévó1<, 
és mindenki feledte korát, baját, és ön
feledten, mosolyogva énekelt. Az ar· 
cok vonásaiból ítélve, sokan, szívesen 
emlékeztek a régi, szép márciusi ün· 
nepekre. Köszönet Sípos tiszteletes 
úrnak, és feleségének, akik az ünnep
séget megszervezték, valamint az ott 
dolgozó nővéreknek, akik segítettek a 
lebonyolításban. Minden résztvevő· 

nek néhány kedves órát szereztek, va
lamint méltó ünneplését Nemzeti 
ünnepünknek. 

Cstis:rtirne Cyuricza Éva 
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Március 15.-dikén, a nemzeti ünnepünk

re való emlékezés Endrődön kezdődöl! a 

Szent Imre templomban. Sokan eljöttek, 

gyermekek és felnőttek. A mise áldozatát és a 

könyörgéseket a 48.-as szabadságharcban 

résztvevőkért ajánlottuk feL 

Részlet a plébános beszédéből: 

Európa szeme rajrunk volr. Európai jelen
rőségü volc ez az esemény. A rársadalm i 
igazságosság eszméjér az 7 848-as forrada
lom fogalmazra meg a magyar cársaclalom 
számára máig haró érvénnyel. Nem vélerlen, 

hogy az 7 956-os forradalom is öszrönösen, 
cudarosan Petőfi és Kossurh eszméihez és jel
képeihez nyúlt vissza, a megszülerendő, új, 
demokrarikus, polgári Magyarország ősforrá
sához megtérve. A "béke, szabadság és 
egyecéreés" jegyében megfogalmazorr lizen-

1 

r 
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'99. Március 15. 
kér ponc, a sajcószabadság, a rörvény előtti 
egyenlőség, a közcehervise/és, a képviselet 
egyenlőség alapján - mind-mind egy igazsá
gos rársadalom vágyképét fogalmazca meg„. 
7 848-ban elkezdődörr valami. Egy nép ön
magára ralálása. Megralálta azc a helyet, és 
méltóságot, ahová a Teremtő Isten helyezte 
és állítorca. Isten a saját képére és hasonlatos
ságára teremteue az embere; Fia, Jézus Krisz
tus mindenkiére életét áldozta. Innét fakad 
méltóságunk, szabadságunk, éreékünk. Né
pek, népcsoporeok nem kerekedhecnek a 
másik fölé, nem igázhatják le, nem zsákmá
nya/hatják ki egymásr...Ma, ezekben a na
pokban ismét rajtunk a nagyvilág szeme. Ez 
a kis nép nagyon sokat küzdve és szenvedve, 
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félig e/vérezve, nagy urac teli meg. Több 
önkényuralmon keresztül bukdácsolva, és 
túlélve, a fejlerr és szabad népek közösségé
be érkezik. Csaclakozrunk a NATO-hoz, a 
fej/eu, és szabad népek védelmi rendszeré
hez. 

Mise után együtt mentünk a Hősök teré

re, ahol az országzászló felvonása után a Ró
zsahegyi Á ltalános Iskola emlékező műsorát 
hal lgattuk végig. A műsor után az önkor

mányzat, az egyház, az iskolák, és a helyi 

párt- és civilszervezetek képviselői koszo

rúztak. Ezt követően a Gyomai településré

szen folytatódott az ünnepség. Dr. Kovács 

Béla, a Kner Imre Gimnázium igazgatója ün

nepi emlékező beszédét a diákok szírwona

las műsora, majd ezt követően a koszorúzfls 
követte. 
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CSAK EMELKEDETT LÉLEKKEL VÁLHATUNK EMELKEDETT NEMZETTÉ 

A Pro Patria Összefogás a Ke
reszténydemokráciáért Egyesület 
tebruár 27-én nagyszabású fórumot 
rcndezen a XII. kerületi Csörsz ut
cai Müvelödési Központban. A ren
dezvény címe: A kormány eddigi 
tevékenysége kereszténydemokrata 
szem mer. 

Nemcsak az elöadótermet. de az 
emeleti helységeket is megtöltötte a 
hallgatóság. Akik nem jutonak ülö
helyhez állva hallgatták végig a 
több órás elöadássorozatot. 

hogy érvényesülnek-e ma a keresz
tény elvek. a keresztény é11ékek az 
clemitöl az egyetemig az oktatás
ban. melyek az egész Európában a 
boldog élet alapjátjelenrik hívök és 
nem hívök számára. Hangsúlvozra 
hogy a ne lopj, ne ölj, sz~·esd fele~ 
barátodat, olyan elvek melyek nem 
hiányozhatnak az iskolákból. Ki
emelte, hogy, ha oktarásunkból az 
élet tisztelete. a hazaszeretet nem 
érzödik ki minden tanár - a matema
tika tanárt is beleértve - minden órá
ján. akkor iskolarendszerünk egésze 
nem állja ki a tisztességes munka ér-
tékrendjét. 

Ezután Rapcsák András or
szággyűlés i képv ise lő, az MKDSZ 
ügyvezető elnöke, Hódmezővá
sárhely polgá rmestere követke
zett. Beszélt a hagyományok 
tiszteletéröl, mely nélkül nem lehet 
jelent. de a jövöt sem építeni. Kon
zervativizmus - idézte - „egyenlö. a 
haladás élén menetelni'·. Előadásá
ban az önkormányzatok szerepével 
foglalkozon, a települések jelenlé
tével a magyar politikai életben. 
„Az önkormányzatok akkor tudják 

kormány igazságosabb, testvérie-
sebb Magyarországot:· A kormány kormány ura a helyzetnek. megfon
e l ső intézkedései ezért a családok toltan, józanul és visszafoa~ ttan 
felé irányultak, a GYES visszaállí- cselekszik, társadalmi párbe;zédre 
Lása az anyasági segély alanyi jogon készen. A továbbiakban e lemezre 
jár minden szülö anyának. Rászorul gazdadaság egyes ágait. az export. 
a társadalom az örömre, mert már impo11 alakulását, kitért a bankkon
elszoktunk tő le, pedig .. lógó orral. szolidálás okozta nehézségekre, va
összeszoruh szívvel nem tudjuk !amint a tizecésimérleg kéthavi 
megoldani az elöttünk álló feladato- kedvezőtlen alakulásának okaira is. 
kar. Csak emelkedett lélekkel vál- Végül Orbán Viktor a kor
harunk emelkedett nemzetté" mány elnöke emelkedett szólásra. 
Műveltség nélkül elképzelhetetlen a Visszatekintve a választási ercdmé
nemzeti megújulás, a társadalmi nyekre ezeket mondotta: ·'A jobb
fellendülés. közép összefogás választási 

Majd Latorcai . .'ános ország- előfeltétele az volt, hogy a jobb kö
gyű lés i képviselő, az Országgyü- zép különbözö pártjainak és érre l
lés Gazdasági Bizottságának miségének egy fajta összefogó 
elnöke következett. Elöadásában az kapcsát alkotó értékrendet felismer
ország jelen gazdasági helyzetével jük, majd kellö vonzerővel a nyilvá-

Maróch Miklós akadémikus. -
aki a Pázmány Péter Tudomá~v
c:gyetem dékánja, - megnyiió szav~í 
után Varga László országgyülési 
képviselő , az lnterparlamentál is 
Unió magyar csoportjának alel
nöke lépen az emelvényre, akinek 
szavait többször szakította fé lbe 
harsány taps. Többek között elmon
dona, hogy mindaz, aki nem támo
gatja a koalíciós kormányt. melyet 
beszédében pol itikaí csodának ne
v.:zett. a nemzet el kn vét. U gvanak
kor ki fej tene, hogy a -~agyar 
keresZtcinydemokrácia képviseleté
ber. a Magyar Kereszténydemokra
ta Szövetség önállóságát meg kell 
tartani és meg kell erösiteni. 

a feladataikat végrehaj tani. ha ~h
hez az eszközei is rendelkezésre áll
nak. Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy a mi népünkben 
meglévő krearivicást. ezer éves álla
miságunkban rej lő tudást veszni 
hagyjuk·· Az önkormánvzatok a 
közverírö, és a katalizáto1: szerep~! 
jelentik a kormány felé. 

A NATO-ról szólva mondotta 
többek között. hogy .,Mindannyian. 
akik iskolába jártunk és járnak, hal
lolluk. hogy mi vagyunk Magyaror
szág. a nyugat védöbástyája. Hála 
annak a jó Istennek. hogv vegn:: 
nyugat lesz a mi védöbá~rvánk:· 
Belső nyugalmat és békét h~z ne
künk a csatlakozás a NATO-hoz. 
Majd így folytatta ,. Arra kérem 
Önöket, ismerőseiket, családtagjai
kat. hogy március 12-én. amikor 
megkapjuk végre a nyugat védöbás
tyáját egy pillanatra álljanak meg 
valahol és gondolkozzanak el azon. 
hogy ezeregyszáz évvel ezelőtt. mi
kor a ho11 foglalás történt. azóta 
hány tíz és százezer magy.ar vére 
omlott a szabadságért, s hogy mi in 
most a mi gyönyörü nyelvünkön 
szabadon és függetlenül élhetilnk és 
megerősödhetünk. S ha ezen elgon
dolkoztak. jusson eszükbe Kölcsev 
gyönyöril szavai: -

A förum kövc:tkezö e l őadója 
Surján László orsz:íggyülési kép
visel ő, a Magyar Keresztényde
mokrata Szövetség elnöke vol r. 
Nagy hatású beszédéböl idézzük e 
sorokat: „ Romlásnak indult a haj
dan erős magyar. az anyák nem 
szülnek, a fiatalok nem házasodnak. 
a kábítószer terjed. az eröszaJ.: tom
bol. És ebben a világban próbál a 

foglalkozoll . .. A kereszténydemok- nosság elöll képviseljük." Ennek a 
rara felfogás szerint a gazdaságpoli- közös értékrendnek az alkotó ele
tikának biztosítani kell a gazdasági me: a kereszténydemokrácia, a ne
növekedést. a fenn tartó ütemií nö- mes értelemben vett 
vekedést és koordinálni kell a gaz- konzervativizmus, és a nemzeti sza
daság minden tevékenységét. hogy badelvüség. A közös értékrend fel
a folyamato k a legkisebb befekteté- ismerésében és kialakításában. 
sek árán. a lehető legnagvobb hasz- nyilvános képviseletében e lévii l he~ 
not jelentsék a r~rsada lomnak. „ retten érdemei vannak a magát ke
M indezr te rmészetesen úgy kell biz- reszténydemokrata 
tosírani. hogy a keresztény alapérté- elkörelezettségünek valló értelmi
kek. a szociális igazságosság, a ségnek, melyek a különféle egyházi 
szol idaritás, a szubszidiali tás a le- és világi szervezetekben, cgyesüle
hetö legnagyobb mértékben. legtel- tekben, konferenciákon fej tette ki 
jesebben érvényesüljenek _ közéleti aktivitását. „A politikai 
mondotta. Ezek a szempontok. me- gyözelmet meg kellett elöznie a re
lyeknck alapján kdl vizsgálni a kor- ménytelenség, kishitüség legyözé
mány politikáját. Megállapíthatjuk. sének. és ez lehetetlen len volna a 
hogy a makrogazdaság tükn:ben 98 ker..:szténydemokrata értelmiséS?. d 
egi:szen jó év volt. A korábbi évek köteleze tt közéleti részvétele é; tá
admaihoz, dc a környezö országok mogatása nélkül. - 1Jgyanakkor 
adataihoz képest nincs okunk clége- kifejtette. hogy - a külső és belsö 
detlenségre. de e l l>iza kodottsá~ra társadalmi fe lté telek hiányában a 
sem. Mind a bruttó nemzeti összt~r- kereszténydemokrata értékvilág po
mék. mind az ipari termelés. mind li tikai képviselete önálló politikai 
az ipar-. a gazdaság hatékonysága erőként nem képes végrehajtani az 
növekedett. Csökkent az infl áció. ország jövője érdekében szükséoes 
javult a munkanélküliségi ráta. A politikai fordulatot. Ám egy jobb-

közép pártokat és csoportokat 
összefogó szövetségben nélkülöz
hetetlen szcrept! t kaphatnak, a szel
lemi erjesztő. a kovász szerepét 
töl thet ik be a kereszténydemokrácia 
elkötelezettjei.'· 

.. Isten Áldd meg a magyart. jó 
kedvvel. böségge1··. Szavait ezekkel 
a gondolatokkal fejezte be: Nem az 
optimizmus beszél belölem. de le
gyen öröm a lelkekben, mert ha lel
kesedni n1dunk, a szív 
diadalmaskodik. 

Majd Ma róth Miklós akadé
mikus a Pázmány Péter Egyetem 
dékánja következett. Elöadása a 
magyar oktatási rendszerrel foglal 
kozou. Elemezte a magyar oktatási 
rendszert abból a szemponcból. 

Kedves Olvasóink! Tudjuk, 
hogy nehéz - talán lehet.:tlen is - egy 
ilyen hatalmas lélegzetü e l ő
adás-sorozatot egy oldalban össze
foglalni. Mi csupán a fórumon 
elhangzo11 - általunk legfontosabb
nak ítélt - gondolatokat kívántuk 
tolmácsolni. A Magyar Keresztény
demokrata Szövetség cs a PRO Pát
ria, Összefogás a 
kereszténydemokráciáért 
Gyomacndrödi Szervezete nevében 
7-en hallgattuk élőben az elöadást. 

CSÁSZÁR FERENC 
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Bemutatjuk a Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítványt 
Olvasóink tapasztalhatták, hogy az elmúlt hónapokban 

több alapítvány számolt be tevékenységéról. Ezúttal a Hittel a 
Holnap Ifjúságáért Alapítvány mutatkozik be. 

Az alapítvány 1994 február 8-án kapta meg a Békés 
Megyei Cégbíróság nyilvántartásba vételi számát és en
nek alapján kezdte meg működését, 185.000 forint ala
pítói vagyonnal. Az alapítók részben magán, részben 
jogi szen:élyek voltak. Császár Ferenc, Császárné 
Gyuricza Eva, Dr. Farkas Zoltán, Horváth János, Hunya 
István, Iványi László, Szujó Lajos, Szujó Lajosné, 
Vaszkó Irén és Várfi András egységesen S.OOO forinttal 
járultak az alapítói vagyonhoz, továbbá 135.000 forintot 
városunk három középiskolája: A Bethlen Gábor Ipari 
Szakképző és Szakközépiskola, a Kner Imre gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskola és (az akkor még mű
ködő) 617. sz. Ipari Szak.munkásképző. és Cipőipari 
szakközépiskola, Gyomaendrőd Város Onkormányza
ta, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, és a 
Thermix Kft fedezte különböző összegekben. 

Az alapítvány vagyonának kezelését négytagú kura
tórium látja el: Dr. Valah Béla elnök, Marsiné Giricz Er
zsébet titkár, Ungvölgyi János és Varga József tagok. 
Célkitűzése, az akkor még csak terv szakaszban lévő 
építendő egyházi iskola támogatása, a működéshez 
szükséges tárgyi eszközök vásárlása a magasabb szintű 
oktatás érdekében, iskolai ünnepségek, rendezvények 
támogatása. 

A kuratórium haladéktalanul megkezdte az alapítói 
vagyon gyarapítását, '94február13-án (öt nappal a Cég
bírósági nyilvántartásba vétel után!) igen színvonalas 
jótékonysági estélyt rendezett 240 fő részvételével, en
nek tiszta bevétele meghaladta a 100.000 forin tot. Ezt 
évenként megismételtük hasonló, illetve még jobb 
eredménnyel, összesen három alkalommal. Ennek kö
szönhető, hogy eddig már az alapítói vagyont meghala-

dó, 240.000 forinttal, támogattuk az Iskolát. Ennek elle
nére az alapítói vagyon ma már több mint félmillió fo
rint. Két alkalommal 100-100 ezer forintot 
biztosítottunk tárgyi eszközök vásárlására, és amikor 
felépült az iskola és ünnepélyesen felvette a Szent Gel
lért Katolikus Iskola nevet, ezt az ünnepséget 40.000 fo
rin ttal támogattuk. 1997 őszén egy felejthetetlenül szép 
hangversenyt rendeztünk, azonban ennek kiadása jó
val meghaladta a bevételt, mintegy 70.000 forinttal. Ez 
után a '98 évi kuratóriumi ülésen úgy határoztunk, 
hogy nem kockáztatjuk rendezvényekkel az alapítvány 
vagyonát, hanem megvárjuk, míg az a kamatjóvá
írásokkal 500.000 Ft fölé emelkedik, s így annak éves 
kamatát, tehát jelentősebb összeget adhatunk az alapí
tói okiratban meghatározott célkitűzések egyikére 
évenként, anélkül, hogy a meglévő tó'ke csökkenne. Ezt 
az összeget az iskola védőszentje Szent Gellért napján 
tervezzük átadni, előzetes egyeztetés után, mely az ala
pítványban maghatározott célkitűzések egyikére for
dítható. 

A fentiekbó1 látható, hogy a kuratórium jól gazdál
kodott a rábízott vagyonnal. A kuratórium tagjai költ
ségtérítés nélkül dolgoznak, sem telefon, sem egyéb 
költséget nem számolnak el. Mindössze az alapítvány 
könyvelését végző Dr. Galambos Béla kapja a könyve
lésért neki járó díjat. 

Számlánkat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetke
zet vezeti, melynek száma: 53200015-10000070. Az ala
pítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá az itt közölt 
számlára való befizetéssel, és erró1 adóigazolást is van 
módunkban ·kiadni. A személyi jövedelemadó 1 %-át 
még senki nem ajánlhatja fel, mivel a Cégbíróság csak 
1997. október 9-én jegyezte be az Alapítványt. Erre leg
közelebb 2001-ben kerülhet sor. 

MARSINÉ GIRICZ ERZÉBET 

ORVOSI TANACSOK A dohányzásnak a szervezetben különféle 
hatásai vannak: a nikotinnak rendkívül nagy a toxi-

A dohányzás és következményei kológiai hatása, a szervezetben rendkívül sok helyen 
Mindannyian la- A dohányzás okozta egyik legelterjedtebb megbe- hat és ezek a hatások összeadódnak. Növelheti a szív-

pasztalhatjuk, hogy a tegedés a krónikus hörghurut. Kialakulásában kü- frekvenciát, ami azt jelenti, hogy nő az egy percen be
legtöbb ember csak lönböző kockázati tényezők játszanak szerepel, lüli összehúzódások száma, növeli a vérnyomás!, 

· akkor határozza el, úgymint környezetszennyezés, hátrányos gazdasági és élénkséget okoz, melyet később izomlazulós követ. lz
hogy elhagyja a do- társadalmi helyzet, öröklött tényezők, gyermekkorban galja a központi idegrendszert, remegést és görcsöket 
hónyzóst, amikor szer- elszenvedett gennyes légúti fertőzések. Mind az aktív, okoz. 
vezetében már súlyos mind a passzív dohányzás hozzájárulhat a betegség ki- A dohányzás hajlamosító tényező a gyomor
károk kelteztek, ami- alakulásához. A krónikus hörghurut, a légutak olyan fekély, az agyi keringési zavarok és a tüdőrák kialaku
kor a betegnek már az gyulladásos megbetegedése, melyet hosszanlartó órtal- lására. A nikotin e súlyos, káros hatásai miall nagyon 
~l ete forog kockán! mak váltanak ki. fontos lenne a megelőzés, tehát kerülni kell a dohány-
Epen ezért ajánljuk fi- Legfontosabb jellemzói a hörgők falának gyul- zósra való ró-szokást, valamint fontos lenne az életmód 

gyelmükbe a következő sorokat, melyeket a Komádi !adása következtében létrejövő átalakulása, a nyólmi- megváltoztatása, ezen belül pedig a dohányzásról való 
Híradóban olvastuk Tóthné Diószegi Anna gyógyszerész rigyek megnagyobbodása, a fokozott váladék-termelés leszokás. 
tollából. és köpetürítéssel járó köhögés. Magyarországon a kró- A gyógyszertárakban félhavi, maximum kéthavi 

nikus hörghurutot nem túlzás népbetegségnek tekinte- cigaretta áráért többféle ol an készítmén ka ható 
11A dohányzás káros az egészségre. A dohányzás ni, hiszen a tüdőgondozói nyilvántartásban kb. 56.000 , , y y . p „ ' 

veszélyezteti embertársai egészségét ís" -olvashatjuk a ilyen beteg szerepel, de a valós szám ennél sokkal ma- melyek segitenek a leszokasban azoknak, akik erosen 
cigarettás dobozok oldalán, és ez így igaz. Ennek elle- gasabbra tehető, -kb. fél millió- hiszen a betegek korai elhatárouák a cigaretta elhagyását. Cigaretta nélkül 
nére évente sok millió szál cigaretta elfogy Magyaror- stádiumban általában nem fordulnak orvoshoz, csak anyagilag könnyebben, egyébként pedig egészsége-
szágon. már kifejezettebb, komolyabb panaszaikkal. sebben élhet Ön, és környezete is! 
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FELEFUL ES A FURCSA VENDEG II. 

T orkoska szemrehányóan né- ' - Boltot? Pont az én házamban? 
zett Fortyogira. - Miért ne? Gondold csak meg! 

Minek kell neked az a Akkor nem kell szégyenkezned 
bim-bam? - kérdezte rosszallóan - azért, hogy nem tudtál megven
Nem lenne jobb, ha valami finom dégelni minket. Akinek nincs háza, 
ennivalót hordaná! a zsákodban? nem köteles vendéget fogadni. 
Borzasztóan szeretnék már falatoz- - Van benne valami. - bóloga
ni egy kicsit! tott Felefül. - De akkor hol fogok 

- Van egy kis tegnapi torzsám, - lakni? 
mondta kelletlenül Felefül - azzal - A pult alatt, az biztos. Nézzé
szívesen megkínállak benneteket. tek, milyen pompás cégért festett 
Várjatok! Mindjárt megterítek. nekem Ecset koma, a húsvéti nyu
Csak tudnám, hová tűnt a lapule- szi! 
vél abroszom? - nézett körül kuta- Felefül gyanakodva nézegette 
i·óan. az a jókora fakérget, amit Fortyogi 

- Azt hiszem az volt a takaróm, - előkotort a zsákból. 
pislogott zavartan a hörcsög. - - De hiszen ez az én gyúrótáb
Nem talá ltam mást . lám! Kiáltott hangosan. - Ezen szok-

- Nagyon szép! - zsörtölődött tam kinyújtani a káposztáslepényt! 
Felefül, és lázasan kutatott a fiók- - Na és? - nézett rá méltatlan
ban. - Csak tudnám, hogy hová kodva a hörcsög -Attól remek cé
tűnt a fakéreg tányérkám? gér lesz. Hallgasd csak, mit írt rá a 

- Abba őröltem a lisztecskémet. komád: 
Valamibe csak kellett! - szabadko- Megnyílt az új vegyes bolt! 
zott Fortyogi. Nálunk ilyen sose volt. 

- Legalább a torzsát találnám Kapható itt minden bőven, 
meg! - sóhajtott keseNesen Fele- Ami csak kell az erdőben. 
fül. Éhét, szomját olcsón oltja 

- Mak! - bújt e l a füle mögé szé- A Fortyogi vegyes boltja. 
gyenkezve Torkoska - Nem az volt, - Gyönyörű! - ámuldoztak a 
amit én ijedtemben bekaptam, nyuszik, és Felefül azt sem tudta 
amikor bim-bammolt a zsák: hová legyen a büszkeségtől, ami-

- Ilyen szégyen! Most aztán ért az ő gyúrótáblájából lett a cé
mondjátok meg, hogy legyek házi- gér és az ő házikójából lesz a bolt. 
gazda? Még az sem tudta elrontani örö-

.- Sehogy! Azaz, hogy is mond- mét, hogy Fortyogi másnap beköl
jam csak, éppen arra akartalak töztette egy sötét pult alá. 
kérni, hogy add ki nekem bérbe a Mindenért kárpótolta őt az óriási 
házadat! Boltot nyitok benne! szenzáció. Még az Erdei Híradó-
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bon is benne volt a világraszóló ese
mény: „Megnyílt a Makkos úti 
vegyesbolt". Kisinas a nyuszi, még ki
sebb inas Torkoska, a másik nyuszi, üz
letvezető és árubeszerző pedig 
Fortyogi a 
hörcsög. 

Aki nem 
hiszi, járjon 
utána. 

/ 

IVÁNYI 
MÁRIA 

, 

LOCSOLD VERSEK 
(Holló Gábor nyugdijas tanító gyííjtésébó1) 

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, hogy el ne hervadjól, 
Kerek erdőn jártam, piros tojós lóttom, 
Bárány húzta zengő kocsim s gyorson ideszálhom, 
Nesze friss rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
Hol o tojós, piros tojós tarisznyámba várom. 

*** 
Tapsifüles nyuszinak igen nagy o gondja, 
Piros tojást, hímes tojást ide-oda hordja, 
Hordjod, hordjod kis nyuszikám, csak így minden lánynok, 
Kunyhóban is, kastélyban is szívrepesve vámok, 
Szép a tavasz, de legszebb o húsvél másodnapja, 
Hol a tojós, piros tojós hull o torisznyóbo. 

*** 
Az utcákon egymást lócsolgotják, lóllom. 
lfiú létemre én is elindultam. 
Hogy harmatot öntsek ezen esztendó'ben, 
Meri ha nem öntözünk o mostani évben, 
Nem lesz szép virágunk majd o jövendó'ben ! 
T egnop erre jár1om, 
Szép virógot lá11om 
Meg szabod-e öntözni? 

l2J 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep út 3. 

ilT/F: 66/386-614, 386-226 

GAZDA ÁRUHÁZ 

Értékesítésre ajánljuk: 

Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út 
21. Sz. Alatt (1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) működő 
mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasbeton 
égetett- és oltott mésztárolókkal. 

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. 

Knapcsek Béla szöv. Elnök 

30/9552-374, illetve a fenti telefon 
számokon. 

(a Penny Market mellett) 

Tavaszi ajánlatunk: 
Tavaszi árpa, zab 
Kukorica vetőmagvak 
Burgonya vetőmasok 
Ratibrom patkány1rtó 

3600 Ft/1 OOkg 
6500 Ft/Ha-tói 

90 Ft/doboz 
500 Ft/doboz 

NÖVÉNYVÉDELMISZAKT~NÁCSADÁSA 
SZAKEMBER TOL! 

06-66-386-539 
forró drót: 06-30-9854-756. 
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Március 6-án Budapesten találkoztak, az Endrőd iek Baráti Köre
nek tagjai. Ez alkalomból Tímár Máté író, a Barátikör elnöke egy 
verssel ajándékozta meg a kedves társaságot, melyet Márton Gábor 
tolmácsolt az est résztvevőinek. Íme a költemény! Azoknak is, akik 
akkor nem voltak közöttünk. 

ENDRŐDI HITVALLÁS 
- CONFESSIO EN DROEDIENSIS -

Kinek-kinek helyet adott a Fennvaló, 
madárnak fészket, embernek Hazát. 
Minékünk áldott Árpád nemzetének 
itten e drága Kárpátok zugát, 
Európa szinte közepében, 
bő-évezred jajos Golgotáján, 
s mi, kik aromjaiképpen itt sereglünk, 
a Körös-parton, Endrőd kies táján. 

Bajra, gondra, túlélés-viszályra, 
kib írni azt, ha baleknak szánnak, 
s egyre-egyre porladó rajokban 
vándorokat küldni a világnélk, 
kubikosnak, summásnak, cselédnek, 
művésznek is, vagy verőlegénynek, 
tudósnélk és szakmák mesterének: 
Nézd, hány arcél van ez árva népnek?! 

Szent Imre népe, liliomosé, 
hol balgáké, hol okosoké, 
ki kín jában egyet megtanu lt, 
szolgául Décstől-Ámerikáig: 
Túlélni azt, mi ránkszabadult! 
Kínlódásból, néha még dalolva, 
fogcs ikorgató azért-is-módra, 
kővel tömött bakóként cipeln i, 
ha már ez a vacer-fajták sorsa! 

Fogyatkozunk. Alig tizedünk otthon, 
olykor viseln i jöttmentek kegyét, 
s napszentü léskor könnyet letörüln i, 
négy égtáj iránt hintve szer.te-szét, 
bár remélve: Elment a török, 
levedlettük Kádárt, Rákosit, 
kiböjtöljük új-labancainkat, 
gyarmat-sorsba tipróinkat is! 

Az endrődiek budapesti találkozója 
Az Endrödiek Baráti Körének veze- nyeiröl, és minden jelenlévöc nagyon 

tősége március 6.-án Budapestre a szoká- nagy szeretettel invitált a máj us 22.-i 
sos tavaszi találkozóra hivta tagjai!. Endrődön megrendezésre kerülő talál
lsmét sokan szívesen jöttek, 100 feletti kozóra. Giricz Laszló barátunk nagy örö
volt a létszám. Már fél 4 órakor megérke- met szerzett, mert Endrődről vetített 
zen Endrődről a busz, és este hatig folya- diaképeket. Láthattuk a régi szép épülete
matosan jöttek a régi és új barátok. Hál ' ket, és több esetben azok mai. sajnálatos ~ 

Istennek, minden alkalommal köszönthe- modern felújított. átalakított formái!. Ko
tünk új tagokat. Nagyon nagy megtisztel- vács Zoltán tanár úr kérte, hogy legköze
tetés volt, hogy előszö r üdvözölhettük, és lebb minél több régi fotót, térképet. 
egyesületünk tagja lett dr. Túri Kovács családfa készítéshez alkalmas adatokat 
Béla országgyű l ési képviselő úr és fele- hozzanak a je lenlévők. Köszöntötte a tár
sége. saságot Iványi László plébánosunk is, el-

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy mondta a nagy tervet, miszerint a 
sajnos sokan vannak azok is, akik örökre templom 200 éves ünnepére szeretnénk a 
eltávoztak közülünk. A találkozás hivata- belső felújítását. Szabó Zoltánné mint 
los elsö perceiben mindig őrájuk emléke- kuratóriumi elnök ismertette az .,Endrődi 
zünk. Idén is néma felállással adóztunk a plébániáért ·· létrehozott alapítvány fö 
közelmúltban elhunytakra: Dr. Szujó Er- cé l kitűzéseit. Kérte a jelenlévök támoga
zséberre, Duda Andrásra, Hunya László- tásál. hiszen a temetőket, évrő l - évre 
ra, Szabó Ernő barátunkra. Timár Máté rendbe kell hozni, és akad ezen kívül még 
elnökünk köszöntötte a megjelenteket, és sok más tenni való is, amihez pénzügyi 
átadta felolvasásra a találkozó alkalmára segítség elkelne. A jöl sikerült est föszer
irt versé!. Márton Gábor a vers felolvasá- vezőinek, Timár Imrének, és Kovács Zol
sa után Juhász Gyula versével köszöntöt- tánnak mindnyájunk nevében köszönet. 
re a nőket, hiszen közelgett a Nőnap. Azzal a jóleső érzéssel és ígérettel bú
Kedves volt a szervező „fiúktól'· hogy csúztunk, hogy MÁJUS 22.-ÉN 
egy-egy csokor hóvirággal kedveskedtek ENDRŐDÖN ismét találkozunk! 
a jelenlévö hölgyeknek, a későn jövők

nek is juton legalább egy szál virág. 
A titkár, (jelen sorok irója) beszámolt 

az elmúlt időszak legfontosabb esemé-

Császárné Cy11ricza Éva 
Baráti Kör titkára 

Csak szent legyen, akár él Miatyánk, 
napi jussunk, hin ni és reméln i! 
Ez az emberlét üzemanyaga, 
azzal lehet holnapig elérni, 
s összetartva méhkaptári módra, 
szorgalmasan, eltűrni a mást, 
jéghátán is embernek ma radva 
Hitet-Hazát szolgálván legkivált! 

Profán-búcsúnk, ez a sereglés is 
arra szolgáljon: Kézbe a kezet, 
s hal lgatni a hazai harangszót, 
mint a szívverést: Nem lehet eleget! 
Keresni" holnap útj át-módját, 
mely többé tesz, porból fe lemel! 
Ne feledjük: Az a parola, 
ha egyért mind, mind egyért fe lel! 

Próféta-korban légyen elég a szóból! 
Mit mondhatnék még, Kedves Feleim? 
Egész é letem hazai val lomás, 
imámon ámen, versemen a rím: 
Segítsd Endrődöt Felséges Isten, 
adj hitet és bol dogabb jövendőt, 
nyomunkba-lépő sok új nemzedéket, 
s haló porunknak szülőföld szemfedőt! 

Budapest, 7 999. március 6. 
TÍMÁR MÁTÉ 
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MOLDOVA GYÖRGY: 
Ha jönne az angyal 

Moldova György írói munkásságának (szociográfiák. ri
portok. riportkönyvek. szatirikus írások. fikciós regények és 
novellák) művei általában nagy sikert érnek el, s téma választá
suk gyakran előre vetíti. hogy megjelenésük után jelentős vi
hart kavarnak. 

l egújabb könyve Ha jönne az aogyar címmel ieleot meg. 
Ez a mű méltán számithat sikerre, különösen az igényesebb 
irodalmat kedvelő és értő olvasók körében. A vihar azonban 
elmarad. hiszen az író több mint húsz éves kutatómunka után 
egy történelmi regényt lesz az olvasó elé. Egy olyan regényt. 
amely Mikes Kelemen életének utolsó 26 évéről szól. s amely 

napló. az események és a levél között". 
Az események leírása a Rákóczi Fejedelem halálának évé

ben. 1735-beo indu l el. Mikes ekkor marad igazán egyedül a 
száműzetésben. így életének hátralévő esztendeit már több
nyire csak a visszaemlé kezésnek szenteli. A napló nem bővel
kedik pergő eseményes történésekben, de leírások teszik 
izgalmassá: Rodostó életének bemutatása. a Mikes Környeze
tében élők. mint amilyen IJ>rahim Mütiferrika. Bercséoyi ge
nerális. Zay úrfi. Jávorka Adám. Sorsukon és kapcsolataikon 
keresztül ismerhetjük meg a mindenkori magyar magatartás
pózok gyűjteményét: a látványos öogyilkosságoktól a pártos
kodó hajlamon át az árulásig. illetve a helytállásig. A 
száműzetést. immár csak a kitartás miatt vállalók beilleszke
dését. valamint kapcsolatát a török kisvároska lakóival. 

Moldova a korabeli iratok stílusában irt. de nem csak Mi
kes írására hagyatkozott, hanem a közeli korszakok más em
lékíróinak feljegyzéseiből is merített: Pápai János. 
Komáromi János. Cserei Mihály. Megjelennek a Néma Barát. 
Pápai Páriz Ferenc gondolatai. sőt a századokkal később éh 
Füst Milántól és Osváth Ernőtől is idéz. 

Az író közösséget vállal a regény egyik kuksfigurájáoak. 
Müti ferrikának törekvésével aki küldetésének tekinti. hogy 
barátjának. a mazuJi Mikes básurg"-oak naplóját kinyomtas
sák. Moldova naplója nem Mikes Kekmen leírt szövegét, ha
nem történelmi sorsát választotta mintának. Regény született. 
nem életrajz. Szándéka szerint ' több mint Mikes Kelemen 
életútjának nyomon követése. Megfogalmazódik benne. az az 
írói szándék. hogy megértse és megértesse az olvasókkal is 
Mikes Kelemen sorsában a számkivetett írástudó jellegzetes 
gondolkodását, hűségének és hazaszeretetének mozgatórugó
it. Kibontakozik a helytállásnak teljes jelentősége. s egy 

olyan ember életét mutatja be. amelyen keresztül mcgtanulha· 
tó: miként kell megőrizni magunkat minden változáson keresz
tül. 

Az Úr 1761 évének szeptember 29-iknapján a szentségeket 
magához vette. majd ugyanazon a napon a pestistől megérintve, 
érzékeitől hasonlóképpen megfoszt~a meghalt Mikes generá
lis ú.r. Október 2-áo eltemettem az Ormények Sir kertjében. 

Es annyi az egész. elvégeztetett barátunk. szegény Mikes 
básbug sorsa. Fáradozásai forduljanak a javunkra és engedje 
meg Allah. hogy kegyessége áldozatánál fogva a küszöbe szol
gái lehessünk. 

Ibrahim Müttifferika" 

A KÖNYVET KÖLCSÖNÖZHETIK A 
KÖNYVTÁRUNKBÓL. A RÓZSAHEGYI 

KÓNYVT ÁRBÓL AZ ÉRDEKLÖDÖ OLVASÓK. 

Dinyáné Bánfi Ibolya 

, 

Altaluk és velük kedvesebb nekem a 
Körös vidéke 

Két endrődi költő verskötete jelent meg napjainkban. 

Gergely Ágnes remek versei A barbárság éveiből" címmel 
(melyről januári számunkban részletesen irtunk) keiült kiadás
ra. Sajtónkban mindig ünnepi hangulatot teremtenek költemé
nyei. Olyan érzés fog el. mikor olvasom. mintha a keleti vallás 
meditációja öntene el. vagy lelkigyakorlat utáni elmélkedés 
percei szállnák meg szívemet és agyamat. Nagy nyugalom és 
megbékélés érzése terjed rám olvasásakor. Nagyon köszönöm 
egy kori kedves tanítványomnak e különös érzést. melyet fel
szítoak bennem versei. Babits. meg Vörösmarty olvasásakor 
lep meg hasonló lelkiállapot. Köszönöm. hogy megerősít 
endrődi mivoltomban„. 

Endrődi Bella János verses naplója 1995-1998 közt született 
verseit adja művészi illusztrációival. A poéta-festő. fesrő-poéra 
szerencsésen szomorú, vagy szomorúan szerencsés sorsa feled-
teti a fe lettünk d- · 
szállt éveket. a ne
~czedő öregedést. 
Erezni a kínban és 
szeretetben szüle
tett sorsát. M intha 
általa az évtizedek
kel ez előtt elszállt 
id6'-nává fiatalodna. 
Valahogy 
könnyebbnek érez
zük életünk terheit. 
ha más sorsával vet
hetiük össze. 

Büszke vagyok 
mindkettőjükre. ál
taluk és velük ktd
vcsebb nekem a Kö
rös vidéke. 

MÁRTON GÁBOR 

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÁRUHÁZA 

Gyomaendrőd , Endrődi út 1. 
Tel: 66-386-637 

06-20-9-254-663. 
LEGÚJABB AJÁNLATA! 

JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS! 
Hibridkukorica: Gazda - MVNK - OK 

485 - OK 524. 
Vetőmag burgonya: KONDOR UTE 1. -

KLEOPÁTRA ELIT - OEZYRE UTE II. 
Vetőmag takarmányborsó. 

Apró vetőmagvak nagy választékban 
A vetőmagvak fémzároltak! 

Kapható továbbá: Étolaj 236 Ft./ 1. 
Étolaj edénybe 210 Fl/I. 

Étkezési burgonya, 
gumicsizmák 2.100. Ft/ pár. 



Rózsahegyi Kálmán 
-1961 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK ják: gyermekei és családjuk, és a ro
konság. 

„ 'Jk,,,. ~ d ;;4,, éd a7i<tiiu~ u..d: 
';?/táta. ~ ~. ~. Wd. 
Ő'- at ~ ~ ~ H<ij. 
';?/~ ~ ~ a. o<é<Jedeuai9. „ 

{fl~ ~,,cda-} 

Az olvasók tájékoztatására kö

zöljük, hogy csak azokról az el
hunytakról adhatunk híradást, 
akiknek hozzátartozói a közzété
telhez hozzájárulnak. 

CS. SZABÓ IMRE, aki a Hámán 
Kató út 12/2 sz. alatt lakott, március 
16-án, életének 86. évében hosszú 
betegség után visszaadta lelkét te
remtőjének. Temetése marc1us 
18-án volt. Gyászolják: felesége, 
gyermeke és családja, valamint a ro
konság. 
DOMOKOS ENDRÉNÉ, aki lakott 
a Mirhóháti út 3-ban február 25-én, 

UGRAI ÁRPÁD, Polányi Máté út 
életének 79. évében, rövid szenve- 8. sz. alatt élt, március 7-én, 71 éves 
dés után elköltözött az élők sorából. korában hosszú betegség után távo
Temetésére március 2-án került sor. zott az élők sorából. Temetése már
Gyászoiják: hét gyermeke, és csa- cius 12-én volt. Gyászolják: 
ládjaik, a rokonok és ismerősök. felesége és családjai, valamint a ro
FÜLÖP VINCE, aki Szabadság út konság. 
17. sz. alatt élt, március 4-én 66 éves Fájdalommal megtört szívvel tudat
korában, hosszú szenvedés után el- juk, hogy a szeretett hitves és drága 
hunyt. Temetése március 9-én volt. jó édesanya DR. UGRJN 
Gyászoiják: felesége, gyermeke és BÉLÁNÉ: CARA V AGELI 
családja, rokonai és ismerősei. MANUELA hosszú betegség és 
Özv. LUKÁCS SÁNDORNÉ 
BARÁT ILONA, aki a Budai Nagy 
Antal utca 23.sz.ban lakott, március 
14-én rövid szenvedés után 79 éves 
korában érte a halál. Temetése már
cius 19-én volt. Gyászolják: gyere
kei és családjuk 
F. NAGY MÁRTONNÉ 
MARGITAY KATALIN, aki a Fő 
út 171-sz alatt lakott, március 4-én 
79 éves korában rövid szenvedés 
után ~lköltözött az élők sorából. 
Gyászolják: családja, rokonai és is
merősei. 

ROÓSZ ÁDÁMNÉ ÚJLAKJ IRÉN, 
aki a Vásártéri Lakótelep 31-ben élt, 
február 27-én 66 éves korában várat
lanul érte a halál. Temetése március 
5-én volt. Gyászolják: 4 gyermeke 
és családjuk, testvérei és családjaik, 
rokonok és ismerősök. 
TÍMÁR EDÉNÉ, aki Kodály út 
12-ben lakott március 8-án rövid 
szenvedés után 91 éves korában, 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Te
metése március 12-én volt. Gyászol-

szenvedés után, február 25-én, eltá
vozott az élők sorából. Manuela 
hosszú utat tett meg a texasi (USA) 
Houston-ból az Endrődi 

Szarvasvégi temetőig, ahová kíván
sága szerint a családi sírhelybe he
lyezték örök nyugalomra március 
5-én. Gyászolják megtört szívvel: 
férje Béla, és gyermeke Gregory, 
valamint houstoni és magyarorszá
gi rokonsága, barátai. Nyugodj bé
kében Manuela! 

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 

az ö országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

CIPŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁTÓL 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd , Kör út 3. 
(Öregszől ő, [(ondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 
~zsafteglf / u 11 

Telelfot!: ( 66) ,,2 84-301 
Tel., Fax: 06-66-285-863 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 l-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI... 

-.Ta_vaszi szél vizet áraszt ... --
Ha kocsival nagyobb távolságra utazunk, gyakran elő

fordulhat, hogy egész úton semmi változást nem fedezü.nk 
fel az időjárásbaa. Más alkalommal pedig 30-40 km meg
tétele után erősen megváltozik az idő. 

Az időjárás-változás a hőmérséklet ugrásszerű változá
sának az eredménye. 

A szélzászló a függőleges tengely !<örül forog. A szél 
úgy fordítja a zászlót, hogy a vaspálcán lévő súly mindég 
arra mutat, ahonnan a szél fúj . 

Az alföldre a szelek leggyakrabban Észak-Nyugat, 
Észak-Kelet és Dél-Kelet felől érkeznek, de nem ritka az 
Észak, Dél felő l fúvó szél sem. A leghasznosabb, mert a 
legtöbb csapadékot hozza az északnyugati szél. A nyári szá
raz meleg és a téli kemény hideg légtömegek pedig az 
északkeleti széllel érkeznek. 

A kertészetekben és a mezőgazdaságban dolgozók ta
pasztalják, hogy a szélnek van jótékony, de káros hatása is. 
Melyek ezek? 

~ A párologtatás fokozására. (Sok csapadék esetén segí
ti a száradást és így a penészgombák lassabban szapo
rodnak. Kevés csapadék esetén viszont kiszárítja a 
termőtalajt. ) 

~ Virágok beporzása. 
~ A páratartalom csökkentése. (Csökken a gombave

szély.) 
~ A. környezet víz és levegő hőviszonyainak módosítá-

A szél a l evegő áramlása. A szél iránya és sebessé0ae az ~ sa. 
észlelés fontos szempontjai. A gőzgép feltalálása előtt ~ Mechanikai kártétel. (A gyenge hajtások, faágak tör- · 
egy4\f'i.ili természeti energiaforrást a szél jelentette. Az nek Je, nagy szél esetén az érett gyümölcs lehull, aga-
egyszerü szélmalmok az energiaszegény tájakon ma is bona megdől stb.) 
használ~tosak. ~é~.en, hazán_~~an„is a,széfm,~1~~~ őröl ték Ilyenkor tavassza l, de különösen ápri lisban je ll emző a 
a ~a.~onat., Endrodon a telepules~ol ~elre.~ukod?tt a ~za- széljárás hazánkban. (Böjti szelek, mondja a népi szólás.) 
bo-fele szel malom. Magyarorszag fo ldraJZI fekvese miatt, r' '1 ' d 1 . 
·, l .h, , bb h l b · ~" 1 gy szo a nep a 1s: JOVa atranyosa e yzet en van, a nyugati, 10 eg a ten-
gerparti országokkal szemben. Ma már nálunk csak turisz
cika i szempontból működnek szélmalmok. Nagyrészüket 
le bontották, illetve áta lakították vendéglátó üzletekké. 
Sok helyen az Alföldön lehet látni még széndarálókat. 
Ezek segítségével darálják meg a háziállatok részére a sze-
mestakarmányt. · 

A szél irányának és sebességének megál lapítására szol-

"Tavaszi szél vizet áraszt, 
virágom, virágom. 
Minden madár társat válasz, 
virágom, virágom." 

HUNYA ALAJOS 

gál a széliránymutató, melynek alkatrészei: F========================.. 
• • . 1. a függő leges ten- ~ FEbRuÁn 25/ről MÁRcius 24/iq GyoMA bElm~ülETÉN 

J 

gely körül billenő nyo- 8,J MM CSApAdék ESETT. 

~=============================~:::::'. mócsap, 
2. a nyomás alatt el

helyezkedő köríves 
ská la, ·mely a szél erős
ségérméri, 

4. a szé lzászló gyű
rűjéből kijövő elJen
súlyt viselő femrúd, 

3. párhuzamos fém
lapokból ál ló szelzász
ló, 

5. a ta rtó hüvely 
(cső) 

6. a csőre szerelt 
négyágú iránymutató, 
iránykereszt, · 

7. kúpos hüvely, 
fel erősítésre szolgál. 

~Gl\Q 

Al\UHA~ 

készítse be a lemosó vegyszereket, 

kerti szerszámokat: 
· gallyazó fürészt, 
- mctszöollót, • 
- permetezetö gepec, 
- fűnyírót\ 

Vásárolja meg 
konyhakerti vetőmagjait, kaphatók: 

- kukorica vetömagok: 
- DEKALB 
-MV 
- KISKUN vető burgonya, 

mini gumók. 

VÁROM KEDVES 
V ÁSÁRLÓIMA.T 

Gyomaendrőd, Fő út 15. 
Telefon: 06-20-9527-032 és 

06-66-386-274. 
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