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fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke 
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Angyal voltam, Betlehemet jártunk, 
s csengőt ráztam ablakok alatt: 13Él{ESSÉGET fÖLDl ÉLET\iNl{BEN 
„Adnak-é a Kisded Jézuskának szállást?"; 
s elutasító alig pár akadt, 
elzengtük, hogy mennyből jő az angyal, 
a békét hozza minden nemzeteknek, 
ébredjetek csordapásztorok: 
„Dicsőség mennyben az Istennek!" 

Pár krajcárt kaptunk, almát, mogyorót, 
láncukat rázó, dühöngő kutyák 
ugatása kísért a szomszéd tanyáig, 
odavinni reményt, glóriát, 
és a parányka deszka-betlehemben 
a Szent szülőket s a Szent Gyermeket, 
lyukas csizmánkban dermedt a lábunk, . 
de vélünk járt társként a Szeretet. 

Karácsony van, hóbelepte fejjel 
csengettyűzöm szívek háza-táját, 
s angyal helyett vén pásztorként kérdem: 
„Adtok-é a Kisded Jézuskának szállást?", 
készítsünk jászlat fájó szíveinkben, 
mert Ö a Gyámol, Remény, a Vigasz, 
s míg a Fennv9ló dicsőségét zengjük 
Békévé tisztul~gennünk a panasz ... 

TÍMÁR MÁTÉ 
(1987. dec.20-27) 
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Szerkesztöségiittk mi11be11 tagja. ke-
s 11demtdjes, bolbog ltarácso1111t kivátt 
mittbett olvasójáttak és G11omae11b1·öb 
mittbett pol5árá11ak. Öldjett át be11-
11ii11ket a betlel1emi jászol békességet 
és szeretet sugárzó f étt11essé5e. 
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A testületi ülések szokás szerint a pol
gárm ester beszámolójával kezdődtek, 
amelyből megtudtuk, hogy noyember 
26.-án átadásra kerül az Öregszölöi kerék
pár(H, a felújított termál kút, és a Bethlen 
Szakiskola sertésfarm beruházásának első 
szakasza. Az ünnepélyes átadásra Mucsi 
1 mre helyecres ál lamtitkár úr jött el váro
sunkba, és több megyei és helyi szakem
ber is jelen volt. Sokakat érdekelhet, hogy 
az un. vitatott földtulajdon per a Legfel
sőbb Bíróságon került tárgyalásra, az ítélet 
írásban még nem jött meg a városhoz, de 
azt lehet tudni, hogy a pernek nincs vége! 
A Legfelsőbb Bíróság vissza adta a perc az 
első fokú bíróságnak, ott kel 1 tovább foly
tatni a küzdelmet a városnak a jogos tulaj
donáért. Az Állami Számvevőszék 
megkezdte a soros vizsgálatát az önkor
mányzatnál. A Bethlen Szakképző Iskolá
ban (Gyomaendrőd, Hősök útja 40) 
ingyenes szaktanácsadásra mehetnek azok 
a regisztrált mezőgazdasági őstermelők, 
akiknek az éves árbevételük 500 ezer fo
rint alatti. A Polgári Védelem bázis átke
rült az Önkormányzathoz. 

A restli let döntött abban, hogy a Városi 
Gondozási Központban a térítési díj 2000. 
feb ruár 1.-töl: 25.080.-Ft/hó, az emelt 
sz intű ellátás: 27.600Ft/hó, a klubban a 
napi ebéd: 264 Ft /fő , reggeli és ebéd 
358.-Ft/fö. Az óvodák, és iskolák élelme
zési nyersanyagköltség növekedése miatt 
a térítési díj is emelkedni fog. A folyékony 
hulladék száll ítása (szennyvízszippantás) 
vonatkozásában bevezetésre kerül az ará
nyos szolgálratás elve szerinti számlázás, 
illetve fizerés akkor, ha a szolgáltató a 
szippantó rartályokra a kalibrált mérőcsö
veket felszerelteri. Ennek határideje 2000. 
márci us 3 1. A helyi járatú autóbusz jegyár 
emelkedett november 1 .-rő l. A menetjegy 
60 ról 64 Ft-ra, a dolgozói bérlet 1500 
ft- ról 1600 Ft-ra, a tanuló, és nyugdíjas 
bérlet 430-ró l 460 Ft-ra emelkedett. Elfo
gadta a testület a Gyomaendrődi Híradó 
szerkesztői és pénzügyi beszámolóját, az 
újság ára november 1 .-től 60 forintról 70 
fo ri ntra emelkedett. Úgy döntött a testület, 
hogy a szilárd hul ladékok szelektív gyűj
tése csak akkor kerül bevezetésre, amikor 
a regionális szilárd hulladéklerakó is meg
valósul. A jövő évben elkezdődik a lakos
ság felkészítése, és úgymond megnyerése 
az újfaj ta hulladékgyűjtési eljárásra, ami 
nagy mértékben emelheti telepü lésünk 
tisztaságát. Pályázni lehet a jelenleg még 
virágkertészeti (l igeti ingatlan) ingatlan 
profil kötörtségű hasznosítására, elsődle
gesen szállodai céllal. A pályázati anyag 
10 ezer forintért a polgármesteri Hivatal
ban átvehető. A pályázat leadási határide
je: 2000. január 10. déli 12 óra. 
Elutasírona a testület azt a kérelmet, amely 
a Vásártéri lakótelep lakóközösségének ... 

VÁROSUttK 1999. december 

.hogy miről volt szó, és miről döntött a város képviselő 
testülete az október 28-i és novomber 25-i ülésén 

sz. épületének fe lújítására vonatkozott. A 
lakóközösség felújításra is vehet fel ked
vezményes hitelt, ha lakás célú 
előtakarékossági szerződést köt (több cég 
által is ajánlott kedvező módozatok van
nak). Az önkormányzat, mint hagyatéki 
hitelező elfogadta néhai Dinya Margit ha
gyatékát'. A Békéscsabai Réthy Pál Kórhá
zi Felügyelő Tanácsba Gyomaendrőd 
Város küldötte Dr. Gedei Margit városi fő
orvos asszony, a tisztség 4 évre szól. Az 
önkormányzat tagfelvételi kérelmét kérte 
a Vasutas Települések Szövetségébe, a 
tagdíj mértéke 2 Ft/lakos/év. A minőségi 
bérpótlék hatályon kívül helyezésével a 
pedagógusok, - és nemcsak az igazgatók -
havi illetménye lényegesen csökkent. A 
Bethlen Gábor Szakképző Isk. Közalkal
mazotti tanács elnöke és az Sz. B. titkára 
javaslatát (amely az iskolaigazgató kere
set kiegészítésére vonatkozott ) a testület 
nem fogadta el azzal, hogy a probléma 
szinte minden pedagógust érint, így a ren
dezés csak egységes lehetne. Illésy Zoltán 
kezdeményezése ügyében, - amely nagy
apjának néhai lllésy Gyula római katol i
kus kántortanító emlékének 
megörökítésére vonatkozik - úgy döntött a 
testület, hogy a jövő évben ünnepli a Gyo
mai Katolikus templom a fennállásának 
120 éves évfordulóját, és ezen ünnepség 
k'€retében Dezső Zoltán alpolgármester 
megvizsgálja a kezdeményezés megvaló
síthatóságát. A Vállalkozók házában szer
dánként közjegyzői szolgáltatást lehet 
igénybe venni. Idén is eljut az önkormány
zat szeretet csomagja a helyben élő 72 év 
felettiek karácsonyára, mintegy 1700 em
berhez. Elhalasztotta a testület a döntését a 
helyi adók, és a Vízművek által javasolt 
vízdíjak vonatkozásában, mert a követke
ző heti közmeghallgatás véleményét min
denképpen figye lembe kell venni a 
döntésnél. Újabb intézmény kerü l vállal
kozásba. Lehet pályázni a városi Spoit-

nak ellenére, hogy sokan élvezik a harásr, 
de így együtt érdemes látni. Elkészült a 
Póhalmi út, átadásra került az egészséges 
jó ivóvíz, 8 utca kapott szilárd új útburko
latot, kátyúzással együtt 68 mill ióba kerül
tek az utak. Járd aj avítása belterületen 10 
ezer f m, Kocsorhegyen 2500 f m, az 
Öregszőlői kerékpárút 2935 fm, befejezés 
elött a Rózsahegyi iskola _kézilabdapályá
jának bővítése. Elkészült a városháza fe l
újítása, az endrődi fötér felújítása, a 
gyomai termálkút fe lúj ítása, a 2. sz. Ál t, 
Iskola és a Gimnázium épületének kü lsö 
felújítása, és megkezdődött az endrődi 
Blaha úti Idősek házának beruházása. A 
város közvilágítási korszerűsítése is befe
jeződött, amelynek eredményeként csök
ken a városi világítás költsége. A 
felújításoknál nagyon nagy segítséget je
lentett a közhasznú foglalkoztatonak igen 
nagy létszáma, 154 fö, 507 hónapot dogo
zott. A csapadékvíz, csatornarendszer kar
bantartásán 38 fö, a parkgondozási és 
köztisztasági feladatoknál 16 fö 9 hóna
pon átdolgozott. A Békés megyei Köz
igazgatási Hivatal átfogó komplex ellen
őrzést végzett a testületi, hatósági, és sze
mélyzeti munka vonatkozásában. A 
jegyzőkönyv megállapításai nagyon pozi
tívak, az önkormányzatban a munka ma
gas, szakmai színvonalú, és az intézmény 
dolgozói pontosan, gondosan végzik 
összehangolt munkájukat. Köszönet az il
letékeseknek. A város 31 és fél millió fo
rintot osztott ki a belvíz súj totta 
lakóépületek újraépítésére, illetve fel új írá
sára, 108 volt a kedvezményezettek szá
ma. Elkészült az újévezred első évének 
nagyvonalú költségvetése, közel másfél 
mi i liárdos bevételhez még 300 millió hi
ányzik, hogy a tervek valóra vá lhassanak 
jövőre. 

Császárné Gyuric.a Éva 

csarnok és az Ifjúsági Tábor .----------------
vállalkozásban történő működtetésére, a 
pályázati határidő: január 4. 12 óra! Az ön
kormányzati vagyon biztosítására 5 hely
ről kért a város aján latot, fe l tehetően a 
Ht1ngária Biztosító pályázata lesz a nyerő. 
A falugazdász igen részletes beszámolójá
ból megtudtuk, hogy a városban mintegy 2 
ezer mezőgazdasági őstermelői igazol
vánnyal rendelkező ebben az évben csak
nem 150-200 millió Ft éves támogatásban 
részesült különböző jogcímeken, sajnos 
sok volt a belvizes támogatás is. Szüksé
ges lenne a birtokszerkezet átalakítása, a 
jelzálog rendszer szélesítése, valamint az 
új típusú szövetkezések elterjedése a be
szerzési, és áruértékesítési terü leteken. 
Lassan befejeződnek a város idei beruhá
zásai. Szerénytelenség nélkül írom, hogy 
nagy eredményekről számolhatok be, an-

A Rózsahegyi Kalmán Általános Isko
la Diákönkormányzata november 16-án 
délután tartotta hagyorriány9san népsze
rű rendezvényét, a TATIKA-t. A műsor
ban 20 csapat mutatta be produkcióját 
népes közönség: szülők , egykori és mai 
diákok előtt. Legszínvonalasabb produk
cióival a 7. a osztály (felső tagozatról), s a 
3. a osztály (alsósok közül) szerepelt. Az 
ő jutalmuk egy-egy torta volt. Valamennyi 
szereplőt édességgel díjazott a zsűri . 

A rendezvényt támogatta az OTP Rt. 
Gyomaendrőd i fiókja, valamint Gubucz 
Józsefné vállalkozó. A szereplő gyerekek 
és a jól szórakozó közönség nevében ez
úton is tisztelettel megköszönöm az 
anyagi segítséget, s valamennyi ver
senyzőnek gratulálok a színvonalas elő
adáshoz. 

Ladány i Gáborn<i 
Jga:gató 
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Valaho~ régen ... 

„Valahol messze, valahol régen, 
Megástak egy sírt temető szélen 
Hantja besüppedt, fája elkorhadt!" 

Az endrődi Központi Temető szélén is van egy ilyen sír. Valaha 
Papp Istvánné gondozta, de miöta meghalt .,fája elkorhadt". Senki
nek nem jutott eszébe a sír? De igen. Kovács Arnold - bár nem dús
lakodik az anyagi javakban - mégis, művészien ügyes kezével, 
magyar akácfáböl faragott egy szép keresztet. Kiballagott a temető 
szélére és leállította a fejfát. Felirata: „Itt nyugszik egy ismeretlen 
német katona" 

Köszönjük, Arnold! 

1 

Méltó elismerés! Örömmel adunk hírt arról, hogy Latorcai J ános or
szággyűlési képviselőt, a Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottságá
nak elnökét - és nem kis büszkeséggel mondjuk, hogy az Endrődiek 
Baráti Köre Egyesüle1ének elnökét - Brüsszelben, ahol 40 ország részvé
telével rendezték meg az Eureka Találmányi Világkiállítást, 1999. novem
ber 14-én Laurent herceg, II. Albert belga király fiának jelenlétében a 
Belga Királyság Feltalálói Lovagrendje parancsnoki fokozatával tün
tette ki, és az ezzel járó „lovag"-i címet adományozták a magyar gazda
ság fej lesz1ésében meghatározó szerepvál lalásáért, Magyarország és más 
országok közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért, az innováció, a ku
ta1ás- és fejlesztés. a szellemi termékek elterjesztésének kiemelkedő ma
gyar és nemzetközi támogatásáért. A kitüntetést Jose Loireaux, a Belga 
Feltalálók Kamarájának elnöke adta át. 

Szerkesztőségünk és a Bará1i Kör 1agjai ebböl az alkalomból gratulál
nak a méltó elismerésért. Kívánjuk, hogy még hosszú esztendőkön át mun
kálkodjon a magyar gazdaság felemelkedéséért. 

Kelemen Kristóf szobrászmüvész kiállítása 

Szép sikerrel zárult a szobrászművész „Arcképcsarnok" cimú·. váro
sunkban megrendezett kiállitása. mely november l 2-tó1 26-ig tartott. 
A kiállításon Dr. Losonczi Mil<lós mú'vészettörténész, egyetemi tanár 
mondott méltató beszédet. A művész 1937-1940 között Temesvá
ron tanulta a mintáz.ás és faszobrászatot, majd Budapesten a 
Derkovits Népi Kollégiumban és a Képzőmú'vészeti Főiskolán végzett 
1947-49-ig. 1953 óta szerepel külföldön. Kanadában. az USA-ban , 
japánban. Líbiában. Németországban. Ausztriában, Romániában, a 
volt Jugoszláviában állitotta ki munkáit. Számos közterületen felállí
tott szobra áll ma is. Régi. kedves kötődése flizi városunkhoz 
End rődön élő öccse, Kelemen János és családja révén. 

A Rózsahegyi Könyvtár megköszöni ••• 

Az 1999 évben könyvtárunknak adományozott könyveket: Bánfi Sándorné, Jónósné Bánfi 
Csilla, Fekécs Lajosné, Varjú Vincéné kedves olvasóinknak; a sok szép virágcsokrot Dinya Erzsike 
néninek és Katona Vincéné Gizikének, a cserepes virágokat Fekécsné Dinya Mariannának. 

Decemberi Gyermekkönyvtóri Hónap 
Könyvtárunk csatlakozott a Békés Megyei Könyvtár decemberre meghirdetett gyermek· 

könyvtári hónap rendezvényeihez. December 15-én l S órától .Vidra, vidravédelem Magyaror· 
szágon" címmel dia és videofilm vetítéssel egybekötött előadási láJhatnak oz érdeklődök . 

• 
Decemberben fél áron kölcsönözhelök az ifjúsági és mese-videokazetták! 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
DECEMBER HAVI PROGRAMJA 

6-án ·de.10 órától: 11Merre jár a Mikulás" e. gyerekműso r a Szegedi Meseszín· 
ház előadásában, óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére. 

Belépő: 180. -Ft. 
8-án 15.30 órakor: Cukorbetegek Klubja 

10-én 9-től 13 óráig: műanyag árúk árusíiáso 
11-én 17 órától: a MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG GYOMAENDRŐD ! 

SZERVEZETÉNEK karácsonyi ünnepsége. Az est díszvendége 
Dr. Semlyén Zsolt h. államtitkár úr. 

15-én 18 óráiól: Magányosok Klubja fenyő ünnepe. 
28án 18 órától: Nyugdijas Klub szilveszteri mulatsága. 

A rendszeresen működő csoportok időpontja változatlan. 

Lobogó gyertyák fényénél ••. 
November elsején Mindenszenlek ünnepen, a Halottak Napja előestéjén oz endrődi Szent 

Imre templomban gyülekeztek a katolikus hívők, hogy az esti szent mise keretében imádkozza
nak elhunyt szeretteikért. A miséi Iványi László plébános úr celebrálta. A mise után a hívők sorra 
felkeresték a hősök emlékműveit; a II. világháború áldozatainak emlékkövét, ahol nemcs~k ez 
endrődi hősökre emlékeztek, hanem o Oon-konyorban el eseti százezrekre, f elkereslék az 56-os 
áldozalok emlékére készült Kopjafái, és szépen felújított 1. világháború hősi halottainak emlék· 
művét. Mindenütt gyeriyókot gyújtottak és a lobogó gyertyák fényénél imádkoztak oz elhuny· 
tok lelki üdvéért. 

Márványtábla az elhurcolta kért 

Gyomaendröd Német Kisebbségi Önkormanyzaca a Nemzeti és Etni
kai Kisebbségekért Közalapitvány és a város önkormaoyzatának anyagi t<i
mogatásával az evangélikus templom kertjében november 6-án emlék1ábla 
avatása volt. A II. Világháborúban elhunyt, a szovjet kényszermurtkára de
portált és elhunyt német ajkú gyomaendrődi polgárok emlék re. Ünnepi kö
szöntői mondott Dr. Csorba Csaba jegyző úr. Táborszky László esperes úr 
imádkozott az áldozatokért, majd Kondor Péter evangélikus lelkész aval\a 
fel az emléktáblát. Dr. Weigert József, a Német Kisebbségi Önkormányzal 
elnöke emlékezett meg a tragikus eseményekröl. 

Nemsokára 170 éve lesz annak. hogy a németség a szomszedos 
Mezöberényböl áttelepült s élc egyeté11ésben, békességben, ahogy monda
ni szokás: .jóban-rosszban" a gyomai polgárokkal. segítve a község fej l ő· 
déséc. Sajnos, hogy a II. ·1i lágháború megbontotta ezt a békét. E 1ábla !.::sz 
örök emlékezete a szomorú eseményeknek, melyen bevésve szerepel a 44 
depo11álc, és a 26 hősi halált hah mártír neve. 
HELYREIGAZÍTÁS! - Lapunk múlt havi számában megjelent ,,Adjatok nékik szeretelel" e. írós· 
bon az ott bem ulotott Hunya házaspár nem három, hanem négy gyermeket nevelt fel: Pétert, 
Margitot, Máriát és Ilonát. A gyermekek óltolános iskolájukat helyesen a Pogány Frigyesről 
elnevezett római kololikus iskolában végezték. 

„Mindenért 
Istené 

a dicsőség" 
(Arauyszáju Sze111 Janos) 

Dr. Latorcai Jánosné 
Újházi Aranka iko
nosztazat okcóber 
31-én a Bazilita Rend 
Budapest i-k ispesri 
kápolnájában P. 
Lacohivts Dionesius 
OSBM, P. Dudás 
Bertalan OSBM, P. 
Sántai Máté OSBM, 
és P. Sebődi Jozefár 
OSBM tartományfő
nök főpapok által be
mutatott szencm isén 
szentelték fel. lsren 
áldását kérjük rováb
bi munkájára. 
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Szülőföld. Bölc;;ő, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jelöli 
Te vagy a féli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyer !ze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő ... 
Isten áldjonl Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jóvő! 

TímJr M.ité 

Papp Zsigmond (1888 - 1961) 

kötelezettségeket, mint például a katonáskodást, a világhábo
rúban való részvételt, de meghatározta gyomai környezete, a 
magyar alföldi mezővárosi törekvéseket is felmutató Gyoma. 
Itt nem volt elég az ambíció. az egyéni törekvés. több kellett 
volna, a kor kedvezménye, a társadalom megértő támogatása, 
és ez nem mindig volt meg. Ha értették is, inkább csodálták, ha 
csodálták is, jobbára különcnek tartották saját osztálytársai, 
minden rendű-rangú helybeliek. Tisztelték s szerették. Nem 
volt tér tehát számára, hogy igazán érvényesüljön. úgy lett sír
emlék- sírkőfaragó, hogy szobrász szeretett volna lenni. s az is 
volt. Legelébb festeni kezdett, s festett is sokat. fát faragott kint 
a fronton is, majd itthon folytatta; emléktárgyakat. portrékat. 
bútort több tucatot. „őstehetség"! mondták, s „mú1<edvelő 
ezermester". felülró1 nézve gazdaember maradt, a közössé
gért gondolkodó, a közösség javáért mindig szolgálni kész 
elme. Mindig volt a kitöréshez ereje. Sorsa csak rövid ideig- a 
két háború között - biztosított kellő alkalmat akcióihoz. E.lszá
nások, egyéni próbálkozások, s a valahová vezető .útra magá
nosan rátévedő társtalan vándora Gyomának. Nekl azért kellett 
a föld s az anyagi javak, hogy feláldozza azt egy fennköltebb 
eszme a szépség, a tudás oltárán. 

Az öt elemi iskolát Gyomán végezte, majd 1899 őszén a 
kor szokásának megfelelően amolyan „cseregyerekként'· a Bá
nátba, Temesszentandrásra került „németszóra". Az itt elvég
zett hatodik elemi után Zsombolyán s Gyomán végezte a 
polgári iskolai tanulmányait. Szülei parasztgazdának szánták, 
gazdaembemel~. pedig neki tengerész mémök-technil<usi ál
mai voltak, majd késóöb festő aka.rt lenni. Apja akaratánal< 
megfelelően beállt a gazdaságba dolgozni. 1909-ben behívták 
katonának a méneskarhoz Kiskundorozsmára. 1911-ben meg
halt édesapja, 1915-ben nagyapja, a gazdaság minden gondja 
nyakába szakadt. Közben kitört az e lső „nagy háború"· s bevo
nult harctéri szolgálatra. 1917-ben házasságot kötött D. Kin
cses Ilonával. Gyermekei; Zsigmond, Ilona. 

A következó1<ben szeretném a „teljesség igénye nélkül"" fel 
sorolni szerteágazó tevékenységének fontosabb területét: 

Személyes barátságban volt Nagyatádi Szabó Istvánnal. s 
így a Kisgazdapártban vállalt politikai szerepet. Bár politikus al 
kat volt, de mint karakteres pártpolitikus nem tudott s talán 
nem is akart ilyen típusú szerepet vállalni. Tagja volt a községi 
képviselő-testületnek. s a vármegyei közigazgatási bizottság
nal<. Mezőgazdasági szakember, vállalkozó (sertéshizlalda) . te-

Gyomán született 1888. június 25-én. A szülóí ház akkor lepüléscsinosító (templom és temetó1<ert). racionális újító, a 
az 5 70-es számon volt jegyezve. A mai Rákóczi út 16. sz. a lat- református egyház hűséges presbitereként templomrestaur áló, 
ti portán állott. Nádtetős , két szobás-konyhás „alföldi paraszt- orgonatervező és építő (az ő nevéhez fűződik a ref. templom 
ház" volt. műemlékké nyilvánítása 1938-ban), modern mezőgazdasági 

Édesapja id. Papp Zsigmond Vésztőró1 került Gyomára. ott munkagépek tervezője, a talajjavítási eredményei messze föl
született. 1859-ben. Árvaságra került 12 esztendősen, s dön szakmai körökben elismertel< volta!<. Hitte és val lotta. 
hossz.as hányattatás után jött Gyomára, az ide férjhez került hogy művészember is, festő, fafaragó, kőszobrász. 
Teréz nővéréhez, de itt vol t bátyja Gábor, tanító a református 1948 után kegyetlen sors várt rá, mint számtalan hit- és 
iskolában. Vésztői református módos gazda családból szár- osztályostársára ugyanúgy. Agyonhallgatás, mellőzés. s sorol
mazott. Sógora tanyáján dolgozott „belső cselédként'" s a hatnám tovább, de itt most az emlékezés a mondanivalóm. 
szomszéd tanyában ismerte meg később feleségét , Csapó ju- Posthumus kitüntetésben részesült 1996-ban; 
liannát ( 1868-1937), akivel 1884. november 12-én kötött há- Gyomaendrődért emlékplakett. Sajátkezű önéletírását a követ
zasságot. Idősb Papp Zsigmond ezzel benősül t a Csapók kező sorokkal vezette be: „ Az idő halad, az élet véges! Úgy 
őshonos gyomai módosabb ágába. gondoltam, hogy mind azokat az elgondolásaimat, találmá-

A gyomai honismereti képhez, a közösség önismereti tab- nyaimat, melyek eddig évtizedek óta a fejemet terhelték, pa
lójához ifj. Papp Zsigmond életútját csak úgy tudjuk figyelem- pírra vetem. bár kivonatosan.- Mindenkinek, az emberiség 
mel kísérni, megérteni, értelmezni. ha az őt kibocsátó, széles rétegeinek könnyebb megélhetéséért való küzdelem a 
felnevelő közösséget. korabeli települést megismerjük. A fel- célja. - Emberirtó nincs egy se. Nem véletlen, hogy a mezögaz
sorolt témakörökben való elmélyüléstó1, sajnos terjedelmi daság, a termelés terén mozog. Ide vezet minden út. ebben 
okoktól, el kell tekintenem. Sorsát meghatározza az a paraszt- születtem, s halok meg! Gyoma 1954. július hó 10-én Papp 
gazda család, amelybe beleszületett, belenőtt, s később meg- Zsigmond s.k. 
határozta a társadalom, amely kirótta rá a különböző 

CS. SZABÓ ISTVÁN 



1999. december VÁROSOrtK 201 

ÉVfORbULÓK T)APCÁRA 
1999. AZ IDŐSEK NEMZET

KÖZI ÉVE 

December 1. 1800. Pusztanyék 
(KápoJnásnyék) . VÖRÖSMARTY 
MIHALY (1855. november 19. Pest) 
Költő, drámaíró. Költői hírnevét a 
nemzeti tudatot erősítő honfoglalási 
eposz a „Zalán futása" alapozta meg. 
Kisebb eposzaiban a nemzeti múltat 
e levenítette fel. Tündérvilágban játszó
dó történeteket adott elő (Egek, M?
gyaróvár, A rom, Tündérvölgy) Uj 
színt hoztak dalai, balladái (A búvár 

Kund) Népiesség, filozófia, gazdag nyelvi, sokszínű verselés egyesül a 
<;:songor ~s Tünde c. drámájában. Szerelmi lírája közül kiemelkedik: 
Abrand, Ej és csi llag, Késő vágy, Laurahoz„.) 

December 1. AIDS ELLENI VILÁGNAP 

December 3. MOZGÁSSÉRÜLTEK VILÁGNAPJA 

December 8. \842.Pankota. CSÍKY GERGELY (1891. novem
ber 19. Budapest) lró, műfordító. Rendkívül művelt ember volt, 8 nyel
ven beszélt, színműveit sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház (A 
mágus, A bizalmatlan, Az ellenállhatatlan, Nagymama) A polgárosodó 
magyar társadalom ingyenélőinek világát ábrázolja. Szigorúan bírálta 
a szabadsagharc emlékeivel visszaélőket. Művei: Cifra nyomorúság, 
Buborékok. Társadalmi színjátékai: A kaviár, Cecil házassaga, A vad
rózsa, Az atyafiak, A komédias). 

December 10. AZ EMBERI JOGOK VILÁGNAPJA 

December 13. 1896. Szigetszentmiklós ÁDÁM JENŐ (1982. ma
j us 15. Budapest) Zenepedagógus. Kodály ösztönz~sére dolgozta ki a 
„Kodaly módszer" néven elte1jedt zeneoktatás alapjait. 1939 óta fárad
hatatlan pedagógus és népművelő volt. A zenéről, népzenéről szóló 
előadása i rendkívül széles körben (Magyar Rádió) hatottak. Zeneszer
zői munkássaganak nagyobb része a magyar népzenéhez kapcsolódik. 

December 15. 1873. Budapest KACSOH PONGRÁC ( 1923. de
cember 16. Budapest) Zeneszerző, pedagógus. Gimnaziumi tanár, 
majd igazgató. 1912-től a székesfövarosi zenetanfolya mok föigazgató
ja. Művei: Janos vitéz, Csipkerózsika, Rakóczi daljáték, Dorottya c, 
opera„.) 

December 1 ~· 1883. Temesvár KÓS KÁROLY (1977. Augt.1sztus 
25. Kolozsvár) Epitész, grafikus, könyvillusztrátor, író. Megtervezte a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épületét. Az Erdéjyi 
Szépm íves Céh egyik alapítója. Bu<japesten is sok ll)Űvet alkotott (Al
latkert, „Vekerle" telep Kispesten, Városmajori Alt. Isk. több ref. 
templom. stb.) Első regénye a Varjú nemzetség történelmi eredetű 
Bethlen Gábor halálát követő időszak, további művei: Székely balla
dák, Országépítő„.) 

Dece1nber 16. 1882. Kecskemét KODÁLY ZOLTÁN ( 1958. no
vember 22. Budapest) Zeneszerző, népdalgyűjtő. Első ilyen útja 1905 
nyarán volt. Ebben az évben ismerkedett meg Bartók Bélával és közö
sen adták ki a Magyar Népdalok c. könyvet. Hazájában mind szélesebb 

MINDENT EGY HELYEN, .f: 

A ~~~?n~ő~Z~T~~Nlf ~ 
(Telefon: 66/386-6 11 ) • . r 

'Kaphatók: · 
-Festékek. lakkok. ecsetek. 

- szerszóm_ok. csavarok. szegek. 
- ragasztók. zárak. vasalások. és linóleumok 

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ 

körben terjesztette zenei nevelő tevékenységét. Fokozott gondot fordí
tott az ifjúság zenei nevelésére. Kórusműveket és olvasógyakorlatokat 
irt számukra. Vezényelt országszerte, előadásokat tartott, cikkeket írt , 
harcolt a zenei analfabétizmus ellen. Budapest 50 éves egyesítésének 
évfordulójára írta a Psalmus Hungaricus-t. Tovabbi művei : Hiuy Ja
nos, Galantai táncok, Budavari Te Dewn, Fölszallott a pava, Széke ly 
fo nó, Marosszéki tancok, Galántai tancok, Kállai kettős , Pünkösdölő , 
Jézus és a Kuförok, Kelemen Kőmíves balladája. A magyar népzene e. 
monográfia, munkatársaival énektankönyveket szerkesztert. 

December 17. 1800. Andód CZUCZOR GERGELY (l 866. szep
tember 9. Pest) Költő, nyelvész. 1822-ben írta meg az augsburgi Utkö
zetet megéneklő hőskölteményét (eposz). 

Költészeti lírájában az epigramma kapott hangsúlyt. Epigrammáit 
a nemesi politika ellen fordította. (Haladunk a magyarságban, Szabad
szólás, Hivatalnokgőg. Az egyenlö,ség, szabadság, és testvériség jel
szavainak verses magyarázata az „Ujvilág szózata". 

December 19. 1909. Szentjanospuszta FÉJA GÉZA ( 1978. au
gusztus 14 Budapest) !ró, újságíró, szerkesztő. 1937-ben jelent meg 
Viharsarok c. szociográfiaja. 1945- 1956 között Békéscsaban éh, s ki
rekesztődött az irodalomból. 1960-tól a fóvárosi Szabó Ernő Könyvtár 
tudományos fömunkatársa volt. 

December 20. 1890. Hód111ezővasárhely BIBÓ LAJOS ( 1972. ok
tóber 27. Hódmezővásárhely) Iró, újsagíró. Népszerű regények szerző
je. Drámáinak témaja a pusztai szegénység. Színházi sikerdarabjai: A 
j uss, Egyetlen asszony, Uveghintó, Napfoltok. 

December21„ 1866. Cegléd TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (1917. áp
ri lis 24. Szeged) !ró, újságíró. Munkásságának legfőbb témája a Sze
ged környéki parasztemberek, halászok, a tiszai. hajósok sorsa. A 
maga-kijelölt vílag teljes bemutatásara törekedett. (Eletmód és gondol
kodas egységének ábrázolásara.) Művei : :?zegedi paraszrok és egyéb 
urak, A tengeri város, Csata a katonával, Oreg ember napáldozatj a. 

December 24. 1856. Ógyalla FESZTY ÁRPÁD ( 1914. június 1. 
Lovrana) Festőművész, írq. A Magyarok bejövetele c. körképe,t Res
taurálás után felállíttatott Opusztaszeren) toyábbá az Operaház díszítő 
falfestményei tették híressé. 

. December 24. 1793. Jászberény DÉRYNÉ SZÉPPATAKI 
ROZA ( 1872. szeptember 29. Miskolc) Színész, szopránénekes, drá
maforditó, emlékíró. 181 0 és 1850 között különféle tarsulatokkal be
járta az egész· országot. A magyar színjátszás úttörője volt. 
Legsikeresebb operaszerepei: A varázsfuvola, a Sevillai borbély. Kéz
iratos naplója jelentős kortörténeti dokumentum. 

December 29. 1885. Budapest HAMAN (HÓMAN) BÁLINT 
( 195 1. június 2. Vác) Történész, politikus. A Horthy-korszak vallas és 
közoktatásügyi minisztere. 1946-ban életfogytiglan tartó börtönbünte
tésre ítélték. A. középkori történelem legjelentősebb kutatója volt. 

December? 1625. Apáca APÁCAI C SERE JÁNOS ( 1659. de
cember 31. kolozsvár) Filozófiai és pedagógiai író. Kora kimagasló 
nevelő egyénisége, a magyarnyelvű tudomanyossag élharcosa. Mun~ 
kai füleg természettudományi jellegűek, a tudomanyok magyar szó
kincsének létrehozója. A nemzeti művelődés-történetben végzett 
kimagasló jelentőségét a felvilágosodás korában kezdték felismerni. 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK . 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

. Fő út 81/1 · 
Tel/Fax: 66J3a6-328 
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DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

3. Péntek: 
4. Szombat: 
5. Vasárnap: 
6. Hétfő: 
7. Kedd: 
8. Szerda: 

11. Szomtiat: 
12. Vasárnap: 
13. Hérfó: 
14. Kedd: 
19. Vasárnap: 
25. Szombat: 
26. Vasárnap: 
27. Hérfó: 
28. Kedd: 
31. Péntek: 

Xavéri Szent Ferenc áldozópap 
Damaszkuszi Szent János áldozópap 
Advent 2. vasárnapja 
Szent Miklós püspök 
Szent Ambrus püspök és egyháztanító 
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
Szent !. Damazusz pápa 
Advent 3. vasárnapja 
Szent Lúcia szűz és vértanú 
Keresztes Szent János áldozópap 
Advent 4. v~árnapja . 
URUNK SZULETESE, KARACSONY 
SZENT CSALÁD 
SZENT JÁNOS APOSTOL, EVANGÉLISTA 
Aprószentek 
Szent I. Szilveszter pápa 

Az endrődi búcsú 

November 6-án, szombaton délélött 10 órakor megtartottuk a 
szokásos Szent Imre napi búcsúnkat. Az ünnep föP.apja 
Szurovecz Vince esperes, békésszentandrási plébános volt. A 
környék papsága, és hívei naoi'. számban gyűltek össze e szép ün
nepre. A szentmise elején a p'i'ebános, az egyházközsé,gi elnol<,.az 
oltáranyák és a fiatalol< köszöntötték az esperes urat. A szentmise 
végén megtartottuk a szokásos utcai könnenetet. A szép őszi idő
ben nagyon impozáns volt a sok ember éneklő, imádkozó vonulá
sa. Köszönet a rendőrségnek, akik biztosították az útvonalat. 

A körmenet végén a templomkertben híveink megvendéoel
ték a vidékről jövó búcsúsoI<at. Köszönet mindazoknál<, akik az 
ünnep me&szervezésében, lebonyolításában részt vettek. Nem 
utolsó soroan köszönjük vendégeinknek, híveinknek, hogy 
együtt örülhettünk. 

DECEMBERI MISEREND 

Endrőd 
Vasárnap: 8-kor, és este 5 órakor, advent hétköznapjain rorate 6-kor. 

December 24-én, pénteken, Szenteste éjféli mise, előtte fél órával 
karácsonyi műsor. Karácsony mindkét napján, dec. 25-26-án 

(szombat-vasárnap) délelőtt 10-kor, és este 5-kor. Az év végi Hálaadás 
dec. 31-én, pénteken este 5-kor lesz. Szent Gellért Iskola 

kápolná jában december 12-én, vasárnap fél 12-kor. (26-án nincs!!) 

Hunya 
Vasárnap: délelőtt 10-kor. Hétköznap szerda kivételével este 5-kor. A 

szombat esti vasárnapi előesti mise. 
Karácsonyi éjféli mise szenteste 5-kor a kultúrban, előtte betlehemes 
játék. Karácsony mindkét napján reggel 8-kor, a kápolnában. Az év 

végi Hálaadás dec. 31-én, pénteken este 5-kor lesz. 

Gyoma 
Vasárnap 10-kor, hétköznap 15 órakor. December 24-én, pénteken, 
Szenteste éjféli mise. Karácsony mindkét napján, dec. 25-26 (szom

bat-vasárnap) dé l előtt 10-kor. Az év végi Hálaadás dec. 31-én, pénte-
ken este 5-kor lesz. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága, a rokonok, a Székesfehér
vári Országos Papi Otthon nev.ében fájdalommal tudatjuk, hogy 

t HORVA TH JA NOS 
. püspöki tanácsos, nyugalmazott plébános 

Eletének 69, áldozópapságának 26. évében, 1999. november 11-én, 
szentségekkel megerősítve, hosszú szenvedés után elköltözött az örök
kévajóságba. 

Aldozópappá szentelték 1973. június 17-én. Káplánként szolgált 
Orosházán, Kisteleken, Endrődön. Plébános volt Végegyházán, majd 
1997-ben történt nyugdíjazásáig Gyomán. 

A temetési szentmiseáldozatot 1999. november 18-án, csütörtökön, 
10 órakor mutattuk be a rábahidvégi templomban. Ezt követően az oua
ni temetőben helyeztük nyugalomra. A gyászsze1tartást Gyulay Endre 
Szeged-Csanádi megyéspüspök végezte, hét pap jelenlétében. 
Gyomaendrödöt a két plébános, és három hívő képviselte. Elvittük a 
gyomai és endrődi hívek koszorúját is. November 24-én, szerdán reggel 
az endrődi templomban volt gyászmise. A hívek tiszteletük és szerete
tük jeléül - a koporsó helyett- a feltámadást, és az örök életet jelképező 
templomi húsvéti gyertya előtt helyék el virágaikat, égő gyertyáikat. 

Idén különös fényt ad oz adventnek, hogy akik szerelnének , •• „ , · egy ma· e) A gyertyagyújtás családi ünnepe 
karácsonykor nyitjuk meg a Krisztus szü- vele élni (család- ADVENTI KESZULODES - 1999 gyar szent pél- többféle le~et. Megadjuk ennek lehetséges fel-
lelésének ~000 .. évfordulójára emlébzö tagok, hittanos dakép építését. (Természetesen a gyermekek korosz· 
Jubileumi Evet. Erleljük magunkban a kér- társak, plébániánk tagjai stb.) választása adventre, vagy egy-egy hétre; tályához alkalmazandó!) 
dési: hogyan fogyiuk ünnepelni a jubileumi évet Készítsünk tervet, mit fogunk lenni annak · ki·ki ápolja kapcsolatait a plébánia tagja- • Elá1cészület: legyen ez igazi ünnep. 
· s hogyan kezdjük már most az ünneplést! érdekében, hogy Jézus megszülethessen (növe- ival • pl. hittanosokkal stb. • másik napon a ro· Rakjunk rendet a szobában és oz asztalon, aho-

l. Mi az aávent? kedhessen) bennünk és köztünk. kanokkal vagy a hittől távolabb állókkal ... vá a koszorú kerül. Készítsük elő az imokönyve-
A karácsony előtti, mintegy négy hetes Jé- Minden hétre készíthetünk közös tervet (lehet váltogatva minden napra más személyért kel az énekléshez és a Szentírást. 

zus-vóró időszakot nevezzük így (advent=eljö- (hittancsoportbon, családban) élni); nA liturgia" 
vetel). Az advent figyelmeztet, hogy várnunk Pl. 1. hét: ,,Legyetek .éberek, mert nem ·figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Is- 1. Enek. Például SZVU 2, 4, 9, 11, stb. 
kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk tudjátok, mikor érkezik az Ur". · Mindenért ad- len Országát tükröne; (SZVU énekeskönyvünk énekszómót jelzi). Be-
egyrészt a megújulás vágyóval, másrészt o sze- jak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) - a • vegyük észre csoládtogjoinkban ami vezetőben o gyermekekkel néhány szót beszél-
retet tetteivel. szeretet szolgálatai (pl. o családban o gyerme· szép, s este beszéljük meg; getünk az ének mondanivalójáról. 

Adventben az egyház Krisztus három eljö- kek vállalhatnak egy-egy feladqtot). · nénük át ruháinkat, játékainkat, mii ad- 2. Szentírásolvasás. Választhatunk pél· 
vetelét ünnepli, éli át: 2. hét: .Készítsétek elő az Ur útját!" · Sajót hatunk oda másoknak, karitásznak. dául o következő szakaszokból: 

1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: lelkem számára: gyónás? • mások számára: a - Találjuk meg a mádját, hogyan fordul ha- lk 1,26-38; 1,39-51; 3, 1-6; Mt 4, l 2· 17; 
a választott nép Messiós várására. szeretetet (Jézusi) adom o munkahelyen/tsko· lunk o rószorulák, betegek · o ,)egkisebbek" • S, 1-12; Rom 13, 11-14; Fii 4, 4-7; lz 2,2· S; 

2. A jelenben mi magunk is várunk, és lábon; odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök felé. 7, 14-15; 11, 1-5; 35, 1-7; 45,5-8; vagy az lge-li-
szeretetünk tetteivel közreműködünk (!),hogy egy lapot egy telefonhívást... 2. Családunkban turgia naptár szerint a napi szentírási részből. 
Jézus egyre teljesebben megszülethessen ben- 3. hét: )l Ur küldött, hogy örömhírt vi- Az adventi felkészülés szép eszköze az aá- 3. Beszélgetés. Mi a szentírási szakasz 
nünk és közöttünk (legalább két keresztény gyek .. ." Legyek az öröm hordozója o jlébánián, venti koszorú és a gyertyagyújtás o csa- mondanivalója számunkra? 
vagy két családtag között), s ily módon környe- a, hittancsoportban stb. Mindenkirő jót mon- lódban. · A gyertyagyújtás megismétlődhet . Mit is jelent az advent o mi életünkben? 
zetünk számára. dok! Az egység örömét viszem oda, ahol egye· minden adventi héten (lehetó1eg szombaton (vö. a fenti gondolatokat) 

3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jé- netlenségel látok. vagy vasárnap) vagy akár minden este (aha- . Hogy sikerül élni a közös vagy az egyéni 
zus eljön majd a világ végén (s ki tudja, melyik 4. hét: Istennél semmi sem lehetetlen". gyon sok keresztény családban szokás). adventi elhatározásokat (gyermel<ekkel meg· 
nap következ.ik ez be!), készen találjon minket. Minden ellenkező látszat ellenére higgyem, o) Az adventi koszorú négy gyertyája ad- beszélhetjük, hogy haladnak az „erénygyüjtő 

II. Hogyan élhetjük az aáventet? hogy Jézus testei tud ölteni bennem, köztünk! vent négy vasárnapját jelzi. Advent első vasár- lapokkal"). 
1.fuéni és közösségi életünkben legyek a remény hordozója! Ne engedjek a lé- napján az első, lila gyertyát gyúitjuk meg ro[to, 4. Jmááság. Lehetséges imádkozni saját 
Jézus születésének 2000 évfordulójára ké- !elemnek,~ bizonyt.~lanságnak, o rossz hongu- második vasárnapján o második lilát, majd a szavakkal, az este gondolataihoz kapcsolódva. 

szülve egy új módon kell felfedeznünk, hogy Jé· latnak: Gy?zzem le 1oval a rosszat· magamban, harmadikon a rózsaszínűt és a negyediken az (Mindenki mondhat egy kérést, egy ~öszönetet, 
zus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne kopcsolot~1mbo n!. • „ .. • . utolsó lilát. amelyre közös válaszunk lehet pl. Amen, vagy 
élni bennünk és köztünk. Hogyan tud növe- • E~yeb egyem vagy kozosseg1 elha- b) Az adventi koszorú jelentése: Köszönjük Urunk vagy Kérünk Téged h.Qllgoss 
kedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha törek- tarozasok, pl. ·A sorban meggyulladó gyertyák növekvő meg minket. Majd közös Miatyánk vagy Udvöz-
szünk figyelni jelenlétére: s az ő szemével látni, · kö~ös _családi, ~dventi erénygy~tő lop; lénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik légy vagy ének. 
a.~ ~ szavó~al szólni, ~z ő Lelkével gondolkozni . . · ho1n.oh szentmise (vagy szentmise, szent· ~. bün sötétség~ és n~ a fény. S korócsonyk?r e.1· Hiába született meg Jézus 2000 éve 
(oromb~n es sz~nv~desbe~), ·~e.le egyes~lten seglatogatos)". . . „ . . 10~ maga o FE~Y=JEZUS ~.RISZTUS: ~A kerdes Betlehem~en,, ha nem születik meg ben
lordulm embertorsamk fele.· Aki 1gy Vele el, az - lemondas peldoul o TV-rol, az edessegek· szamunkra: va1on szereletunk tettei oltol ben- ned! Ha s1kerúl szeretetben növekeánünk 
hamar ész~eve~zi, ~~~Y ~.ézus „~öye_kszik". ben· ről, itolr~I, stb. . . . nünk, köztün~. i~ ~.ő·~.a fény, J~zus i_elenléte?) aifventben, igazi lesz a karácsonyunk: 
~~' s meg1elemk koz?ttunk. Kulonosen f!nel- : penle~~n~ent kenyer-v1~ v~csoro (s en- . • A ~enyo o~o~~?I~ levelei er;nlekeztetnek Jezus megszületik bennünk, közöttünk; 
1unk arra, hogy meg1elenhessen azok kozott, nek arat felo1anl1uk szegenyek 1ovoro); Jezus halalt legyozo orok szeretetere. és a körülöttünk éló1c számára is. 
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Beszélgetés a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatójával 
1999. augusztus 1-je óra Harmath József 

matematika-ének-zene szakos tanár lett a 
karolikus iskola igazgatója. 

1992-ben végezte el a tanárképző főis
kolát Szegeden, később a számítástechnika 
szakot, majd a Zeneakadémián karnagyi 
diplomát szerzett. 

Mi történt amióta az iskolában van? 
34 ragyogó szemű, nyílt tekintetű, tu

dásra éhes kis elsőssel lettünk többek. 
Milyen változások történtek? 
Az iskola udvarán a pálya új aszfaltbur

kolatot kapott, az udvarra fából készült pi
henöházakat, padokat vettünk, új 
sportszereket vásároltunk, parkosít~ttunk, 
új kerékpártárolókat készíttettünk. Uj gyö
nyörű világos, tágas terembe költöztettük a 
könyvtárunkat, mely kb.300 új könyvvel és 
a tantárgyakhoz kapcsolódó videokazetták
kal, CD- kel gazdagodott. Fejlesztettük a 
számítástechnika termet 10 db új számító
géppel. A kápo lnába egy új digitális orgonát 
vettünk, melynek megvételéhez nagyban 
hozzájárult a „Hittel a Holnap Ifjúságáért" 
alapítvány, segítségüket ezúton is köszön
jük. A szü lők által szervezett jótékonysági 
bál bevéte lébő l szertárakat fejlesztettünk, 
térképeket, és különféle oktatási eszközöket 
vásároltunk az ezévben indult felső tagozat 
számára. Köszönjük a sZi.i lők áldozatkész
ségét, hogy ezzel is segítették az iskolai tan
eszközök gyarapítását. 

A tanórán kívül milyen lehetőségek 
vannak az iskolában egy ötödik osztályos 
tanuló számára, hogy fejlessze képessége
it? 

Már negyediktől kezdve választhat az 
angol vagy a német nyelv tanulása közül, 
mindenki tanulhatja a számítástechnikát, 
matematikábó l beindult a tehetséggondo
zás, működik egy dráma csoport, lehet járni 
énekkarra, sportkörre, ügyes kezek szakkör
re is. A Városi Zeneiskola tanárai iskolánk
ban tanítanak szolfézst és hangszeres 
zeneoktatást. Az évfolyamok bővülésével 
további szakkörök indítását tervezzük. A 
különböző szaktárgyi versenyeken minden
ki megmérettetheti tudását, az eddig értékelt 
rajzpályázatokon gyermekeink szép ered
ményeket értek el, az „Erdei üzenet" c. rajz
pályázaton Zakari Dániel, Komár Veronika, 
Dobó Bellina 4. osztályos tanulók/. helye
zést értek el, felkészítő tanántk Kondorné 
Tímár Erzsébet. 

Úgy hallottam csodálatos volt a Szent 
Gellért Nap iskolájukban ... 

A gyerekek által előadott Szent Gellért 
liturgikus drámajáték nagy sikert aratott. A 

szerepek átélt előadása mindenkit elgondol
kodtatott arról, hogy mit üzen a XX. század 
végi embernek, vagyis nekünk Szent Gel
lért? Erre a napra készült el az iskola jelvé
nye, melyet az óta is a gyerekek szívesen 
viselnek a szívük fölött. A Szent István ki
rály életéről szóló aszfalt rajzverseny csodá
latos alkotásaiban a szülőkkel együtt 
gyönyörködtünk. A nap fénypontja az esti 
tábortűz volt, melynek többméteres lángja a 
teliholdat érte. Szülök, gyer.ekek, tanárok a 
tábortüzet körbe ülve, népdalokat énekelve 
búcsúztattuk a napot 

Ö römmel töltött el, hogy az iskolájuk
ban a nagyszülőket is megünneplik. 

A „Napsugaras Ősz" című rendezvé
nyünk a nagyszülők napja volt, melyre 
sok-sok kedves nagymama és nagypapa jött 
el, hogy meghallgassa unokáját. Én úgy 
gondolom, hogy a családhoz nagyon szoro
san hozzátartoznak a nagyszülők, hiszen 
olyan sokat segítenek gyermekeiknek, uno
káiknak, amiért hálát, köszönetet érdemel
nek. A mai ifjúságot még inkább az idősek 
tiszteletére kell nevelnünk. 

Úgy érzem az iskola minden megmoz
dulása, rendezvénye a családot is érinti. 
Miért van ez így? 

Az iskola és a család, ha közös egyetér
tésben, közös erőve l nevel, akkor ez az erő 
összeadódik, míg ha nem, akkor kioltják 
egymás hatását. Különben is a nevelés való
jában a családban folyik, az iskola ezt csak 
segítheti, de egyedül nem tudja megoldani. 

Látom már a karácsonyra készülnek. 
Mit jelent az iskola számára ma a kará
csony? 

Jézus sztiletését. Rácsodálkozunk arra a 
Kisgyermekre, aki évezredek óta vezeti em
berek millióit. 2000 éve tudják a kereszté
nyek, hogy az akkor megszülető, önzetlen, 
tiszta szeretet és békesség igényével érkező 
kis Jézus nagy dolgokat művelt az. afféle 
földi királyokkal és egyszerű pásztorokkal, 
és várjuk mi is, hogy a karácsonyi harang
szó és orgonamuzsika mellett a szívünkben 
újjászülessen Ö, az Isten egyszülött fia. Az a 
Fiú, aki válogatás nélkül segített a lepráson, 
a szegényen, a 
gazdagon, a bű
nösön, csak 
azért, hogy a jó 
cselekedetekből 
legyen több a vi
lágon, és ne a 
rosszból, és 
mindezt pusztán 
szeretetből tette. 

A békésszentandrási önkormányzat no
vember 27-én, Szurovecz Vince esperes, 
plébános urat Életmű kitüntetésben része
sítette. Városunk Szerkesztősége szeretet
tel gratulál, és kíván további áldásos 
tevékenységet Isten dicsőségére. 

Erre a szeretetre hív bennünket ma is, icr és 
most, hogy mi is mindenféle érdek és e l len
szolgáltatás nélkül is tudjunk, csupán szere
tetből jót tenni. Sokan mu1dig csak várják a 
szeretetet, azt gondolják, hogy az kará
csonykor beköltözik a városba, az onho
nunkba, a családba, a lelkünkbe, jobbá téve 
mindazt, ami az év folyamán szürkének lát
szott. A várakozás azonban kevés, mert rá 
kell jönnünk, aW10z hogy mi boldogok le
gyünk, nekünk kell másokat boldoggá tenn i. 
nekünk kell másokat szeretni. A boldogság 
nem „egy emberes" fogalom, önmagamban 
nem tudok boldog lenni, csak emberek kö
zötti kapcsolatokban nyilvánulhat meg a 
boldogság. Jobb adni, mint kapni. Én a gye
rekeknek azt tanítom, hogy mi emberek va
gyunk egymás számára a legnagyobb 
ajándék, az hogy ő szépen tud énekelni, 
vagy verset mondani, vagy hímezni, ezek a 
lelkünkbő l fakadó értékek százszor többet 
érnek a kirakatban lévő tömeggyártott tár
gyaknál. Az emberben lévő lélek kisugárzá
sa sokkal inkább tud hatn i egy másik 
emberre, mi~t egy élettelen tárgy, amir egy 
gép legyárt. Eppen ezért mi az iskolában sa
ját kezűleg készített, egyedi ajándékokat ké
szítünk karácsonyra a gyerekekke l. Hogy 
mindezeket lássák és meg is vásárolhassák a 
város polgárai, szeretettel várunk mindenkit 
az iskolába 1999. december 17-én a 14 óra
kor kezdődő karácsonyi vásárra és mlisorra. 
A karácsonyi vásáron kaphatók egyedi ka
rácsonyfadíszek, harangjátékok, gyertyatar
tók, asztali díszek, karácsonyi terítők, 
mézeskalácsok, logikai játékok és sok más 
érdekesség. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Is
kola ezúton is köszönetet mond a város azon 
polgárainak, akik segítségükkel és felaján
lásaikkal támogatták az iskolánkat. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Is
kola Istentől áldott és kegyelemben gazdag. 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kíván a város minden kedves lakójának 

K. Z. 
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HANGOK, TUNDEREK, 

LÁTHATATLANOK ... 
Akik eljöttek október 

29-én este a gyomai ro
mai katolikus templom-

,, ba meghallgatni a 
-1„r „ ..d Gyomaendrődi Zeneba-
- ,--r rátok által rendezett 

' / .hangve~eny~ azoknak 
nem mindennapi él
ményben volt részük. 

Mag Lajos, plébános 
. atya kedves szavakkal 

köszöntötte a résztvevőket. Es megkezdődött a hangverseny. 
E lsőként a művészeti iskola tehetség~s növendékei mutatkoz
tak be: Gluck Melódiáját Kovács Agnes adta elő fuvolán, 
majd Handel: Jöjj béke nyájas angya la e. művét a Zeneiskola 
énekkara adta elő. 

A bemutatkozást nagy tetszéssel fogadta a hallgatóság, 
amelyet csak fokozott Mucsi Márta hegedlín és Gecseiné Sár
hegyi Nóra zongorakíséretében előadott: Handel: Largo 
e.műve, és őket követték Erdei István harsonán, Zimáné Tóth 
Veronika zongorakíséretével: A lbinoni 11Andante" e. műve, 
majd tormbita-hegedű duót hal lgattunk, trombitán Bakai 
Lász:ó játszott. . 

Az e lőadott művek után fel-felhangzott a közönség tapsa, 
tetszésük kifejezésére. S lehet-e szebben kifejezni mindazt, 
amit hallottunk, mint Szabó Lőrinc soraival, melyet nagyon 
szépen tolmácsolt Oláh Gizella! Idézzük e vers (címe: Zene) 
néhány sorát: 

„Hangok, tündérek, 
láthatatlanok, míg a fül meg nem idéz, 
áramok s jelek aztán is, · 
tán a tú lvilág az egyik, 
ti, kik szívünk ritmusát isteni lüktetésbe kötitek, 
illanóba és oyárthatóba, 
ti, édes, játé'kos kísérletei bent a Kinthez, 
óh zene, mennyei, 
be jó átadnom magamat neked .. . " 

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara Kórusa követke
zett. S ha lehet fokozni a lélek örömét, azt most a felhangzott 
barokk dallamok megtették. Kórusmlívek következtek: Lassó: 
lpsate Cogat, és Quia Dixi, Marenzio: Alkony, Palestrina: Jesu 
Rex, Bach: Kantáta, Vivaldi: Részlet a Manificat-ból, s végül 
Mozart: Ave Verum Corpus. . 

Az est befejező részeként Hende!: A- moll szonátájának 
négy tételét hallhattuk Mucsi Márta és Gecseiné Sárhegyi Nó
ra előadásában. Majd felhangzott Telemann: Vivace e. műve 
Bakai László trombita, Erdei Attila vadászkürt és Erdei István 
harsona szólamaiva l. 

A hangverseny véget ért. Mi mégis maradtunk volna ... 
Köszönjük a szervezőknek, köszönjük a Zenebarátoknak, 

köszönjük az e lőadóknak, hogy itt és most, a Mindenszentek 
és a Halottak Napja e lőestéjén olyan lelki élményben volt ré
szünk, mely szíveinket felmagasztosította s közelebb hozta az 
Isten Igéjéhez, az isteni akarathoz, ahogy a Karinthy Frigyes a 
Hangverseny e. költeményében oly szépen mondja: 11Tőled 
kell tanulnom a szívhez szólás nagyszerű tanát." 

Császár Ferenc 

Kedves Olvasó! Most, a huszadik század utolsó karácso
nyán, úgy gondoltuk, hogy szebben, magyarabban nem kö
szönthetnék a huszonegyedik századot, mint áldott emlékű 
nagy írónk és barátunk költeményével, mely szíveinkben - a 
karácsonyi órán - ódává magasodik. 

Magyar zsolozsma 1995 Karácsonyán 
Árpáddal jöttek őseink e földre, 
Vérük öntözte termővé rögét, 
S megtartásáért száz tusán csatáztak, 
Meghágták talján, bovár völgy ölét. 
Hoduruk, Tengri, vélük kélt harcba, 
S a Boldogasszony dajkált fiakat, 
Míg o Fátumuk bétellett fölöttük, 
Vesztvén Léh, Bulcsul, és hadaikat, 
Csak az a hét gyászmagyar maradt ... 

S maradt a többi öt törzsek magyarja, 
S hun·székelység a Kárpátok ölén, 
lóról a póri életre szorultak, 
Szálkák szláv, germán körmének begyén. 
Kényszer s bölcsesség súgta hót a nagy
Fejedelem Géza úr-vezérnek, 
Régi módra élni nem lehet, 
Nyugat-béli melrumba kel l törni 
Az őshitű, büszke nemzetet! 

S lőn fiából, Geyza-fia Vajkból 
István az első, szent, magyar király, 
Oldalán, nőül Bajoz Gizellával 
-méltó hódolat néki is kijár·, 
és az ó-ország, tövises kereszttel 
Koppány-véres Európa lett. 
Nem adták ingyen: Imre herceg fénylik 
A Hadak útján, bús népe felett, 
Mini ár és fedezet ... 

Huzatos hon a Duna-Tiszo mente, 
Kit üz a sorsa, az mind erre jár, 
levente kellett vészes, Hunniának, 
S jött a hős lovag, Szent László király, 
Majd, mii az Árpádok Öt·hat nemzedéke 
Nem győzött aggyal, és a kard vasával 
Védték azt később Erzsébet és Margit 
Égostromló, szűztiszto imával, 
Égi Patrónával ... 

Nagy Lajos földje, három tenger martja, 
Hollós Mátyás a törvény s tudomány, 
Bár utóbbiért atyja volt a bástya, 
Meri a határon kaszált a halál. 
Déli harangszó mondja a világnak, 
Mi történt egykor ó-Belgrád felett 
Hunyadi János és Fráter Kapisztrán 
Zászlaja alatt. A világ siket, 
Soha nem fizet ... 

Dózsa trónusa, Szuljemán Mohácsa, 
Széttépett ország: Ez a felelet! 
Meghasonlottak rút visszavonása: 
la illah Allah Budavár felett. 
De Erdőelvén, Gyulák városában 
Új hazát teremt egy fehér barát. 

Kis-Magyarország, kanos Báthorykkol, 
Bethlennel és Rókócziokkal 
Jövőt hordozott századokon át. 

S új csoda támadt: A Pro-Pátriá·vol 
Máriás zászló fennen lobogott, 
Míg a Nagyságos Ferenc fejedelem 
Glórióul Rodostót kapott. 
De így is világolt, éltetett a példa, 
Kossuthi lázig megtartó erő. 
Ezt is túléltük Széchenyi nyomán, 
Deák-bölcsen. Bár két triononnal 
Ki tudhatja még mit hoz a jövő?! 

Moszkva-tépő hígagyú Leninnek 
Torz eszméje lett az új tatár, 
S batukónját Rákosinak hívták, 
S ágyvető Kun, s Károlyi Mihály. 
Horthy közjáték. Bitós Kádár nyomában 
Csak egy név fénylik a véres listán: 
·meri a jó-magyar vörösben is az·, 
így ragyoghat a Nagy Imre neve tisztán, 
és ez, testvér, sós-könnyű vigasz ... 

Sajót sorsomat nem sírom Istenem, 
Jézus-születés áldott ünnepén, 
Hordom fronttal és Szibérióval, 
Börtönnel áz aggkor küszöbén. 
Ahol születtem lanyaomladékok, 
Koldusélet: És fogy a magyar! 
Kasso-Zimonytól-Csíkszeredóig, 
Pozsonytól Udvarhely városáig 
Űzött az ima, a szólás, a dal: 
Árpád föld jén cseléd a magyari 

Isten-gyermek, barmok jászolában 
Dicsérlessél s kegyedbe e dolt 
Fogadd úgy, mint Szent Atyád egykoron 
Honát foglalni küldte a magyart, 
S vedd, ha úgy tetszik rozzant életem 
Áldozatul. A halál se fáj, 
Ha tudom, hogy űzött, árva népem 
Jövőjére áldás fénye száll: 
Hol vagy, hol vagy új István király?! 

Tímár Máté 
(Budapest-Kelenföld, 1995. X//.23-26. 
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A Selyem úti óvoda az egészségesebb gyermekekért 

Napjaink gyermektársadalma óriási megterhelésnek van 
kitéve mind a családban, mind az óvodában és az iskolában. 
Ezek a megterhelések - az ülő életmód, kényelmetlen, hely
telen bútorok nehéz iskolatáska ... - a mozgásszegény élet
móddal együtt mozgásszervi elváltozásokat okozhatnak. Ezt 
bizonyi tják a gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálat
okon felfedezett magasszámú kezdődő, vagy már meglévő 
mozgásszervi elváltozások. Ezek az elváltozások, deformi
tások gyermekkorban ritkán okoznak panaszt, vagy fájdal
mat, de előjelei lehetnek egy felnőttkori súlyosabb 
megbetegedésnek. 

1975-96 között a mozgásszervi megbetegedések szá
ma a fiatalok között megötszöröződött. Egy 1991-es fel
mérés szerint a gyermekek 47 %-a igényelne foglalkozást, 
mozgásszervi problémák mian. 1996. szeptember l-én élet
be lépen módosított közoktatási törvény lehetővé teszi az 
oktatási intézmények számára, hogy - amennyiben személyi 
és tárgyi feltételeik lehetővé teszik - gyógytestnevelés fog
lalkozásokat szervezzenek. Sajnos - föleg anyagi okokból -
csak kevés intézmény tud élni ezzel a lehetőséggel. A testne
velő tanárok egy része rendelkezik alapfokú 
gyógytestnevelési ismeretekkel. de a teljesitmény orientált 
iskolai t~scneve lés nem teszi lehetővé a megfelelő differen
ciálást. lgy gyógytestnevelést igénylő gyermek vagy nem 
vesz részt, a testnevelési órán-felmentett, vagy tornázik, 
sportol egészséges társaival együtt, s olyan gyakorlatokat, 
mozgásokat is elvégez, amely áll?potát tovább rontják. 

Ezt felismerve a Selyem-úti Ovoda (Selyem út 101. sz.) 
több évig munkálkodott azon, hogy a gyógytestnevelést 
igénylő gyermekek foglalkoztatását megoldja. A Városi 
Családsegitö Központtal együttmüködve pályázatok útján 
sikerült tornaszereket, sporteszközöket vásárolnunk, és eb
ben a tanévben egy különálló tornászszobát tudtunk kialakí
tani. Itt folynak a mindennapi testnevelési. foglalkozások, 
illetve e tornaszoba felszereltsége a lkalmas a 
gyógyt_estnevelésre ut.alt gyermekek magas szintű ellátá
sára. Ovodárlkban a 4-10 éves korú gyermekek ellátását 
tudjuk vállalni. 

Az alábbi mozgásszervi és belgyógyászati elváltozások 
kezelésére van khetöségünk: 

Mozgásszervi elváltozások: Lapos hát, domború hát 
(kifózis),. Nyerges hát (lordózis), Kifo lordózis, Ferde nyak, 
Tölcsérmell, tyúkmell, Sprengel fél defromitás, 
Scheurmann kifózis, Skolirózis, Csipöizületi elváltozások, 
Schlatter féle betegség, X-láb, 0-láb, Lábboltozat süllyedés, 
Dongaláb. Belgyógyászati elváltozások: Elhízott gyermek, 
Aszt<:!niás alkat, Asztma, Magas vérnyomás, Csökkent látás. 

A foglalkozásokat a törvény által előírt heti 3 órában 
szervezzük. Ebből két óra irányított foglalkozás tornaterem
ben. egy óra pedig önálló - házi feladat. Ez u~óbbi feltételezi 
a szülökkel való jó együttműködést. Ovodánkban a 
gyógytestnevelést igénylö gyermekek részére a foglalkozá
sok a déklőui órákban zajlanak, ezt a feladatot alapszolgál
ta tásként látjuk el. Emellett lehetöségünk van a városban 
é lő, gyógytestnevelést igénylő gyermekek ellátásra is. Az itt 
felmerülő igényeket a délutáni órákban szervezett foglalko
zásokkal igyekszünk kielégiteni. Az elsőd leges hangsúly a 
fe lismerésen van, ezért fontos, hogy a szülök és pedagógu
sok folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek fejlödé· 
sét, mozgását, és ha a legkisebb rendellenességet is 
tapasztalják, forduljanak orvoshoz, szükség esetén ortopéd 
szakorvoshoz. A diagnózis megállapítása után pedig keres
senek fel minket gyermekük érdekében. A 
gyógytestnevelési foglalkozásokon való részvétel a megfe
lelő kezelési mód lehet. A foglalkozásokba - egyéni e lbírá-

lás alapján 
folyamatosan lehet 
bekapcsolódni. 

Bővebb fe lvilá
gosítás, információ 
kérhetö: Munkaidő
ben: Gyomaendrőd 
Selyem út 101. sz. 
alatt. Telefon: 
386-346. Munka-
időn kívül: 284-871 
számú te lefonon. 

Nagyné Simon 
Mária 

gyógytesmevelö 
óvodapedagógus 
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Labdarúgás ·Hajrá Barátság! 
{Minden jó, ho o vége jó!) 

nem lett volna ilyen szintű sport Gyomoendrödön. Fára
dozás, szakértelme, hotolmos szokmoi és erkölcsi ereje 
feledhetetlen sportemlékeket, élményeket adott a foci· 

Október 24. rajongók ezreinek, 
l,\iskolci VSC - Barátság SE: 1 :0 Kös.zönjük! . . . . „ • .. 
Uj edző, Pis ont vitte horcbo o csapatot miután elő· Attol tartunk, hogy az_ alt~la _d1~l-~lt f e1lodes11rnmot 

de az eddigi sikertelenségén elkeseredve femondott. A nem t~d1~k mo1d foly1otni. Bor 1gequk, hogy mindent 
sereghajtók párviadala elszánt, kemény összecsapást megpr?.bolun~. .. .. . . .. . 
hozott. Több összecsapás mór átlépte a durvaság ható- Bus~kese~ tolt el ben~unket, -b~r nem 11! s~ule-ttel, 
rát. Részünkrp1 sok helyzet maradt kihosznólotlonul mór -ho.~xmwel-lelekkel kozenk tortoztol s most mor torlo· 
sokodikjára. lgy aztán nem a játék sava-borsa poprikáz- zol orokre. 
la fel a hangulotot. Végül o két tehetetlen csotársorból Márton Gábo1 
egyik sem szolgált rá a győzelemre. Oicséret csupán oz , • • „ .. 
elszántságot illeti. Atlet1ka1 verseny Gyomaendrodon 

NB Il l. Gyomo FC - Hojós2:3 (Ifi 1: 1) (hogy lesznek az utof sókból elsök .•. ) 

Október 31 . Október 25-én városunkban rendezték meg oz lfjti-
Bor?t~ó~ - K_ozi~cborciko 1: 1 . , _ sági és Sport Minisztérium (ISM) áltol meahirdetett, a 
A ser~lesek es ~argo l?p~s elt1l.tos. ~_ia~ .~l~~osa~ Nemzeti Atlétikai Progrom (NAP) keretén belül zojló Vál· 

me_ggyengul~ csapot lepett palyor.o. ~el „1f1~sag! jOlekos táfutó Csopotbajnokság Körzeti Döntőjét. 
eg;sz1tette k1 a. nagyokat.". ~mter es ~z~kolo~ 10 benyo- A rendkívül látványos verseny két különböző kor· 
mos ke!tett. A fe1szeg csatoromk ~ok kmal~ozo h_el~zetet osztályban zajlott; az alsó· és felső tagozat, külön· külön 
~lpuskoztok, .elpass~olt~~~A .~edele~ tobb d1C~eretet lónyok és fiúk részére. A csapot 8 főbó1 óllott, és évfolya· 
erdemelt lelkes, elszont 1otekaert. Mivel a vendegek a monként 2-2 tonulávol. 
tábl~~ot k?zi;pén tonyó~nok, a döntetl~n ni;m elbecsü- A verseny lávok a következők vohok: 
lendo ereameny. Az 53-ik percben Bancko 1utott veze- Alsó tagozat: 200 m 300 m 400 m és 600 m. 
léshez, amint egy perc múlva az újro csatársorba óllt. A Felső togozot: 300 n{ 400 m

1 

600 n{ és 800 m. 
remekelő. liptók mi~toszerü egyéni teljesítmény végén A Rázsohegr.i Kálmán

1

Áltolán~s lskold tanulói kitü· 
bomba·gollal e~yenhtefl. nő versenyzésse , mind o 4 versenyszámot hatalmas 

NB Ill. Sza1ol -Gyoma FC: 4:1 előnnyel nyerték meg, az összes aranyérem o hirtokuk-

b 
ba került, tovább gozdogitva eddigi szép éremkollekció· 

~ovem ~r ~- jukot. 
Fot -. Ba~a~sag: 1:9 . . . . . A verseny fő dija 70,000 forint értékben egy zsók 

. A _merkozes ~.ov,ocs Lo1os halal~nak ~mlek~re börlobda, amit o jelenlévő verienyzök és szülök hotol
gyasmunett~I ~~~dod?~· Csapatunk a b1~ons~gos, zort mos megdöbbenésére a 2.sz. Altolónos Iskola nevében 
vede.li;m t_akt1ka1aval 1atszott. Egy ellenunk J~gtolonul Halász lsivón testnevelő tanár vehetett át. Ezek szerin! 
m~~1telt t1zenegyes~el ado~ rerrye~yt o hozo1ok~Dk a az utolsó hely többet éri mint DZ első?! 
gyozelemre1 de Kollar brovuros vedessel megokodolyoz- Felkészítő testneveÍö tanár: Voszkón Gábor 
to a góll. A rótiak győzelJTiél végül is ordító leshelyzetből 
szerezte meg Borcika. !gy egy góllal elment a három Ping-pong verseny a cigány Közösségi Há2bo11 
pont. Sokadszor mór DZ őszi szezonban! 

NB 111: Gyoma - Makó: l :6. Nem volt egy súlycso- A cigány Közösségi Házban november l 2-én dél-
portba a kel csapot! után második alkalommal rendeztük meg a Városi Cso· 

lódsegítő Központ munkatársaival o ping-pong versenyt. 
No~el!'ber l ~· . Most 11 nevezö volt és mindenki jálszott mindenkivel. 
Boro!sog - Ny!rbotor: 4: l . • . . December 3-án pedig rendezzük a következőt. A verse· 

, M:g:rdem:lt s1~ert hozott a .haza.~ sz:zonzoro tolal- nyeken üdítőt, pogácsát kínáltunk a jeleienlévöknek, sőt 
k~zo. !otekho~ :s ku.zd.elemben ~s fel~lmult~~ o la~ella közben mór egy kis előzetes di[ozósként bonbont, oprö 
k~z:pe_n tony~zo ~yuseg csapatai. ~ol~zerz~k:. llyes 2, csokoládét, télifogyit osztottunk, melyeket ez uton is 
l1~tok e~ M~l~a.r. Jo~ voltok: ~obos, ~pto.k, Bocs1k, Nagy megköszönünk a segítőknek: Cuti BT, Kert·Kivi l(ft, Vö· 
Mark, H1dveg1 e~ llyes a mezony leg1obb10! röskeresztnek, akik enni-innivolókkol, a Sportcso.rnok és 
. NB 111. Orkeny- Gyomo: 1 :0: Gyoma o 15. o tohel- 0 Rózsahegyi Alt. Iskola segédeszközökkel, a CKO egyes 

Ion: 15 l 3 11. 16:48 6. eredmennyel. tagjai viszont az eszközök ideszállitáscivol segítettek. 
Az eredményhirdetést december végére lervezzük, 

NB II. Keleti csoport: díjakat osztunk ki és „elöszilveszteri" bulil is rendezünk 
1. Kiskőrös 10 4 1 31: 16 34 a gyerekek szómcira, ahol a tánc és beszélgetés közben 
2.Fót 8 S 2 21:14 29 reményeinkszerintjálérzikmajdmagukoto gyerekek. 
3. Kunszentmárton 7 6 2 22: l 0 27 Ismételten köszönjük o segítséget minden közre· 

14. Barátság 2 5 8 l 0: 19 11 működőnek 
Uhrin Pálné 

Emlékezés Kovács Lajosra közösségfeili:sztö 

1991 őszén - tízévi fociszünel után - életrekeltett f 1 
Barátság minden évben egy fokkal magasobb osztályba „Futogyöngy" utóversenyrö 
lépett. Ok . b 24 . • 8 d V Kovács Lajos elnöksége alatt robbonósmrü fel- •.•. t? ~~. -en .. voso.~nop u opesten a osos pasa· 
gyorsulós következett. Neki sikerült az, ami településün- ret1 uh pol~.01on11a Zo.ld Gomb Sport Klu~ ~;ndezt~ meg a 
kön a labdarúgás történetében eddig soha senkinek. 4. Jutogyongy . futoyerse~yt. ~ kateg~!1ahon h1!~~ttek 
Remek vezetőségei gyűjtött maga mellé, és olyan csapa- yerseny1 19y oz ovodas~oruaktol o fel~?ll ka.teg~r~?bon 
tol szervezett, akik oz NB 111-ba jutva két egymásutáni 1 ~.dulhott?k? versenyzo~ . A:: :melkedokk~I es le1t?kkel 
szezonban ezüstérmet szereztek, 0 dobogó második he- t~zdelt P?lya~ a szako?o e~o 1~ megnehez1!el1e az_mdu· 
lyének megszerzésével. A játékosok jelentös része Ko- lok do~got. V?rosunkb~I ~~t fia!ol sport~l?.vett reszt o 
vócs Lajos által létrehozol! .Vilma Gpő" üzemben meg!"erettelesen. A kozep1skolos kotegoriabon (2.500 
dolgozott. Elnöksége alatt valósógos' sporttelep nőtt ki a m. lovon) . , . . .. .. 
Körös gátja mellett. A pályók száma meghóromszorozó- Ma~ar Tam~s, l?nul? 7.2~ peces 1dov~I az els.o 
dott, DZ idejét múlt épület mellé minden igényt kielégítő helyen vegzett. Az olto~onos 1skolos?k versenye~en .. lf1. 
Klub került ahol oz öltözöktől a tonácsteremig minden Jakus Imre oz otod1k helyen vegzett. 01C1eret 1lle! 
megtolálhoÍó, amire a klubnok szüksége von. Nélküle mindkét tanulót! 
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HÍREK ERDÉL YBÖL 
„ ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás 
mellett. .. megtartja örökös tarka 
virágzásban a népeket, akik rajta 
és érette munkálkodnak." 

Kós Károly, 1925. 

Tallózás az 
erdélyi 

lapokban 

Tízéves kálvária címmel jelent meg a Magyar Szó október 
20-i számában Zsehránszky István tollából az alábbi írás mely
nek ~gye részleteit az alábbiakban közöljük: 

„!gy jellemezte Tőkés László püspök az egyházak útját. Ez 
nyílt meg számunkra a 89-es fordulat alkalmával. .. S e tekintet
ben helyzetük teljes mé1tékben megegyezik a hívek, a lakosság 
túlnyomó többségének a helyzetével. "Látni kell a fától az er
dőt"- mondta Tőkés László a bukaresti RMDSZ-székházban tar
tott sajtótájékoztatón. Csakhogy az egyházi vezetők által feltárt 
látvány - s ez kiáltás: a kálvária folytatása váltakozó vezetéssel! -
nem valami szívderítő. 

Újra Bukarestben jártak az erdélyi magyar történelmi egyhá
zak vezetői és nagyjából ugyanan·ól tárgyaltak, mint ezelőtt há
rom héttel. A különbség mindössze annyi volt, hogy akkor 
Constantinescu elnökkel találkoztak, és a kapott ígéretek általá
nosabb jellegűek voltak; most a kormányfő volt a tárgyaló part
nerük, s szóba kerültek konkrétumok is." 

... "A témák sajnos,örökzöldek, - jóllehet néhány az utóbbi há
rom évben zöldült ki. Igy például a papok fizetésében megnyilvá~ 
nuló diszkrimináció. 

... Radu Vasi le miniszterelnök megígérte, hogy az idén a tar
talékalapból, jövőben pedig már a költségvetésből fognak fizetni 
minden papot... Fölmerült ismét az egyházak adóztatása. A rájuk 
kiróttjövedeimi adó 38 százalékos. Vagyis nem lelki gondozók
nak, hanem pénzcsináló vállalkozásoknak tekinti őket a román 
állam. Akárcsak a kaszinókat, játékbarlangokat, férfi- illetve női 
sztriptízbárokat stb. Lényegileg nem tesz különbséget köztük. Jó 
ez? Ettől lesz gazdagabb az állam - s gyorsabb a reform? Aligha. 
Legfeljebb a lelki szegénység gyarapodik - állami hozzájárulás
sal. 

Az épületek visszaszolgáltatása? Papíron jól megy. A való
ságban - Tőkés püspök szavaival - elszabotálják. Az evangélikus 
egyház hétfalusi épületét odaadták az Electropreciziának, s most 
mossák kezüket: „hogyan vehetnék azt már vissza?" Kolozsvá
ron az evangélikus egyház 12 szobás villát örökölt egy hívétől -
és a polgármesteri hivatal másnak adta. Iskolapéldája ez~ rossz
hiszemű tulajdonba adásnak, illetve tulajdonképzésnek. Es most 
már - e jó munka után - a hatóságok ott is mossák kezüket. 

S tovább lipinkáznak a felekezeti iskolákkal. Marosvásárhe
lyen például, miután engedélyezték a református kollégium mű
ködését, nemrég visszavonták az engedélyt. Egy kis 
csúsztatással. Uj, most létesülő tanintézetnek tekintették a már 
működő kollégiumot; s nem találták elégségesnek a felszereltsé
get - az induláshoz. Ime, a szent hatósági képmutatás ! Ahelyett, 
hogy visszaadnák ősi épületét - amelyet kiválóan felszerelve tu
lajdonított el az állam, annakidején. 

Magukat a templomokat is sújtja a hiányos jogrend. A 
bözödújfalusi gyűjtő, „magába fogadott" három templomot: egy 
katolikust, egy unitáriust, és egy ortodoxot. Az állam nem adhat 
kártérítést - mert az egyházi javakra vonatkozóan nincs ilyen jog
szabály ... 

A felekezeti törvény tervezetéről pedig annyit: nincs szükség 
rá, vegyék vissza, mert a múltbelihez hasonló megszorításokat 
tartalmaz- mondta dr. Csiha Kálmán püspök. Tőkés László pedig 
hozzátette - Gabriel Andreescut idézve: rosszabb, mint a moszk
vai felekezeti törvény." 

, 

ORVOSI TANACSOK 
A skarlát 

Röviden szeretnék írni egy régebben rettegett, 
szerencsére ma már jól gyógyítható fertőző beteg· 
ségről, a skarlátról. Manapság is jelentős ez a beteg· 
ség, hiszen védőoltóssal nem tudjuk megelőzn i. 
fontos, hogy gondoljunk rá, az e lső tünetek jelentke· 
zésekor fordul junk orvoshoz, hiszen így nemcsak a 
kór lefolyása lesz rövidebb és enyhébb, hanem meg· 
előzhetők a szövődmények is. 

A fertőzést egy baktérium (Strepococcus 
pyagenes) okozza. Elsősorban cseppfertőzéssel ter· 

jed. A kórokozó behatolási kapuja rendszerint a torok, de lehet a középfül, a sérült bőr 
is (pl. sebek, égési sérülések, vagy akár bárányhimlős kiütések környékén), amikor 
egy másodlagos fertőző betegség alakulhat ki. A baktérium bejuthat a szervezetbe a 
nemi szerveken keresztül is, pl. szülés után gyulladást okozva. 

A skarlát elsősorban óvodás-és kisiskolás gyermekeket betegít meg. Az őszi hóna· 
pokban halmozottan fordul elő. 

A felnőttkor eléréséig csaknem mindenki találkozik a baktériummal, de nem min· 
denki fogékony a típusos skarlát megbetegedésre. 

Egyes embereken csak torokgyulladást okoz, míg másoknál kifejlődik a teljes kór· 
kép: magas lázzal, tüszős mandulagyulladássol, jellegzetes kiütéssel, a fertőzést köve: 
tő, a tenyérre és talpakra lokalizálódó hámlással, kezeletlen esetben 
szövődményekkel. 

A felnőttkor elérésére az ismétlődő, enyhe fertőzések révén csaknem mindenki 
védetlséget szerez a skarlátlal szemben. 

A kiütésekre jellemző az apró pontozotlság, a bőr érdes, 11grízes" tapintoto. Az arc 
erősen kipirult, míg a száj környéke sápadt színű. 

Megfelelő antibiotikumos kezelés mellett a skarlát ma enyhe lefolyá
sú betegség. A lázas állapot néhány napig tart, a kiütések 2-3 nap alatt elhalványod· 
nak, csak ritkán, igen súlyos, szövődményes esetekben kényszerülünk kórházi 
kezelésre, amelyre régebben sokkal gyakrabban volt szükség. 

A skarlát korai szövődménye lehet nyaki gyulladás, középfülgyulla
dás. Később a hónapok, évek múlva, a fel nem ismert, vagy nem megfelelően kezelt 
esetekben egyéb következményei lehetnek: a betegség érintheti a vesét, az izületeket, 
a szívizmot is, igen súlyos szövődményeket okozva. Amíg nem álltak rendelkezésre a 
korszerű antibiotikumok, igen gyakori következmény volt a reumás ízületi és szív· 
izom-gyulladás. 

Mindezek kizárása céljából fontos a betegek megfelelő ellenőrzés e: o torok 
bakteriológiai vizsgálata, a vizeletvizsgálat, szükség esetén EKG vizsgálat a gondos or· 
vosi vizsgálat mellett. 

A betegeket penicillin tartalmú gyógyszerekkel, illetve penicillin allergia esetén 
egyéb készítményekkel kezeljük. , 

A betegséget be kell jelenteni az ANTSZ·nek. 
A közösség védelme érdekében a beteggel egy háztartásban élő, illetve egy gyer· 

mekközösségbe járó gyermekek 3 napig megelőző antibiotikumos kezelése javasolt. 
A beteg környezetében lévő tárgyak fertőtlen ítése, a lakós fertőtlenítő szerekkel 

történő kitakarítása javasolt a fertőzés továbbterjedésének, illetve a beteg újrafertőzé· 
sének megelőzése céljából. 

Ér tékesítésre ajánl juk: 

Dr. Katona Piroska 
Csecsemő· gyermekgyógyász szakorvos 

l8l 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep úr 3. 

~T/F: 66/386-614, 386-226 

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 o ltott mésztárolókkal. 

Érdeklőd n i lehet: Gyomaendröd, Ipartelep u. 3. 
Knapcsek Béla szöv. elnök 
30/9552-374, illetve a fenti telefon 
számokon. 
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Emlékezzünk, hogy soha ne felejt
sünk! 

Emlékezzünk Antall Józsefre az új 
Magyarország első demokratikusan 
megválasztott miniszterelnökére. 

Emlékezzünk az országépítőre, aki 
megteremtette a többpárti parlamentá
ris demokrácia alapjait. 

Emlékezzünk a nagy politikusra, 
aki az idegen megszállás alól kivezet
te az országot a szabadság és demok
rácia útjára. 

Emlékezzünk rá halálának hatodik 
évfordulóján. 

Emlékezzünk Bolberitz Pál címze
tes apát szavaira, amikor Antall József 
Kossuth téri ravatalánál 1993. decem
ber 18-án így beszélt: ... "Azt mondta, 
hogy a keres;ztény Magyarországnak 
van jövője. Es joggal mondta. Me1t 
mint történész tudta, hogy a keresz
tény eszmerendszerek kétezer éves el
veket tartalmaznak, amelyek nemcsak 
igazak, hanem működőképesek is. A 
magyarság eszméjéről pedig úgy véle
kedett, hogy több mint ezer év óta a 
történelmi tapasztalat igazolja, hogy a 
magyarság létezni tud, fenn tud ma
radni, de nézete szerint akkor, hogyha 
a Szent István-i szellemiség alapján 
keresztény elvekre és erkölcsi gyakor
latra támaszkodik." 
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EMLEKEZZUNK! 
Sütő András, az erdélyi nagy író 

mondotta róla: „Egyik vezérleve így 
szólt: lélekben tizenötmillió magyar 
miniszterelnökének tekinti magát. 
Mondta ezt higgadtan, politikai felelő
séggel, hátsó szándékok nélkül, a vilá
gos szavak értelmében bízva. Senki, 
aki utána jön, senki, aki nyomába lép 
ezután meg nem kerülheti öt abban, 
amit a határokon kívül élő magyarsá
gért cselekedett." 

Idézhetnénk hosszan, államfök, 
politikusok, társadalmunk kiválósá
gai, az egyházi vezetők róla mondott 
szavait, sorolhatnánk kitüntetéseit, 
melyek a világban neki adományoztak 
tetteiért, helytállá?áért, magyarságá
ért. Célunk csupán az emlékezés, az 
emlékeztetés volt. 

S végezetül, e gondolat jegyében 
idézzük fe l újságunk lapjain II. János 
Pál pápa részvétnyi lvánító táviratát, 
melyet Antal l József miniszterelnök 
özvegyéhez küldött: 

„Mély gyásszal értesültem, mélyen 
tisztelt Excellenciás Asszony, szere
tett férje Antall József miniszterelnök 
úr elhalálozásáról nehéz, fájdalmas 
betegsége után, megerősítve az egy
ház szentségeivel. Elhunyt férje orszá
ga és népe érdekeit és javát gondosan 
szem előtt tartva, a biztos jövő építésé
hez elengedhetetlen elvekhez való kö
vetkezetes ragaszkodással, valamint 
keresztény meggyőződéssel szolgálta 
Magyarországot, és vetette meg az el
nyomás nehéz évtizedei után a nemzet 
számára a megújulás kezdeti alapjait, 
megnyi tva az utat a többi néppel való 
testvéries együttélés és együttműkö
dés felé. 

Kérve imámban, hogy Isten része
sítse őt az örök élet örömében és béké
jében, szívből adom Önre és a 
gyászoió hozzátartozókra apostoli ál 
dásomat. 

joannes Paulus PP. II." 

Császár Ferenc 

t 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

.Aadt-% o-/o(/tó~J.;t;J/ti
~p/eo~i4,i &J. ~/<t?J.Ú~i 

%ji 
Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaenrőd, Fő út 14. 
~/Fax (66) 386-896 

if(30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 

Telefon: (66) 386-578 
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Ezúttal, kedves gyermekek, Mária néni e~w 
szép karácsonyi verset küld nektek. Olvassa
tok, s aki tudja tan':1ija cne9 .. s . a „ Fa" alatt 
mondjátok el a Kis Jezus es szuleJfek, nagyszu
leitek örömére. 

KARÁCSONY ÉJJEL 

Csendül a csengő 
Mintha csak szólna, 
Ezüst harangja 
Mintha dalolna. 

Csillag az égen 
Sugárzó fénnyel, 
Kigyúlt ragyogva 
Karácsony éjjel. 

Bár hittel hinné 
Felnőtt és gyermek, 
Mikor az ágak 
Fénnyel megtelnek, 
Hogy réges-régen, 
Koldusszegényen 
Jézuska jött el 
Karácsony éjjel! 

Égnek és földnek 
Kicsiny királya 
Kezét áldón 
Felénk kitárja, 
Mert réges-régen, 
Koldusszegényen 
Érettünk jött el 
Karácsony éjjel. 

Csendül a csengő 
Mintha dalolna, 
Bár ez a dal a 
Legszebb dal volna! 

S csillag az égen 
Sugárzó fénnyel 
Békét ragyogna 
Karácsonyi éjjel. 

Iványi Mária 

NÖI CIPÖT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJU K TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
C IPŐG YÁ R TÓ 

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEL: 06·66·283·359 

AZ ÖREG MIKULÁS. 

Öreg Mikulásnak van jó nagy csizmája. 
Benne a világot egy éjjel bejá1ja. 
Amikor egyet lép, száz mérföldet halad, 
Meg-megáll figyelve. minden ablak alatt. 

Öreg Mikulásnak van egy okulárja. 
Ráteszi szemére, fülére, orrára. 
Nincs titok előtte, nincs semmi elrejtve, 
Átlát vele falon, belát a szívekbe. 

Öreg Mikulásnak van egy nagy irkája. 
Amit lát, jót, rosszat, abba felirkáija. 
A jókat pirossal, rosszat feketével, 
S fizet finomsággal vagy virgácsvesszővel. 

Öreg Mikulásnak van egy tarisznyája. 
Megtömi sok jóval, felveszi vállára. 
A jók cipőcskéjét finomsággal tölti, 
A rosszakéba meg a virgácsot teszi. 

Lejegyezte: lv/árton Gábor 

A TlJRlJL CIPŐ KFf 
Felvételre keres varrónőket , 

cipőfe lsőrész-készítőket és ci pő 
gyártókat gyomaendrődi, 
dévaványai és kamuti telephe
lyei re, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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J<arácsonyi emlék ... 

„Fiam! Ne feledd el: A kötelességen túl kezdődik a szeretet. 
Ha békében akarsz élni önmagaddal, mindig ehhez tartsd 
magad: a kötelességen túl kezdődik a szeretet." 

Nézte a Betlehemet, nézte hosszan, aztán lehajolt, a kicsi 
Jézuson megigazította a krepp-papír pólyácskát, - s ahogy fi 
gyeltem, lassan mozgott az ajka. Imádkozott. 

Most, hogy évek suhantak el felettünk, be sokszor vissza
idéztem ezt az emléket. Az ő hangja most is szól, mint egy tá
voli harang a lelkemben: - A kötelességen .túl kezdődik a 
szeretet. 

Az élet lényegében olyan egyszerű, - most is látom őt, 
amint a Betlehemet, a kicsi Jézust nézi, megigazítja a pólyács
káját, s ma is látom csendben m9zgó ajkait, s érzem a lelkéből 
most is nekem szóló üzenetét. Es ebben az őrült, felgyorsult, 

Barátom bízta rám ezt a történetet évekkel ez előtt, s meg- rohanó világba ide idézem apám bölcsességét. Ha el-elfe lej
hagyta: „Ha úgy gondolod, hogy használni tudsz vele, hát tem szavainak üzenetét, sietve keresem, sietve útra kelek, 
használd fel." Hát én most elmondom, illetve leírom. szemlélem én is, ahogy ő tette, a betlehemi Jézust, a keresztre 

„Apámnak vendéglője volt a külvárosban, még az álla- feszített Vrat szobánk falán, a templomainkban, és egyre mé
mosítás előtt. A földszinten volt az üzlet, az emeleten a la- lyebben élem át igazságát: - „A kötelességen túl kezdődik a 
kás. Apám egyenes ember volt. Ittas embereket nem szeretet." 
szolgált ki, de kiskorúakat sem. Csendesen elküldte őket. Barátom elhallgatott, megtörölte szemeit, és én ügy érez
Hozzánk szegény emberek jártak, munkások, fuvarosok, tem, ünnep telepedett a szívünkbe, valami nagy békesség, 
haza felé tartó piacosok. Anyám főzött is babgulyást, pörköl- csendes ünnep. 
tet, - a vendégek elfogyasztották az ételt, megitták a nagy- Hát, igen, az ünnepelni tudás művészetét a családban ta 
fröccsöt vagy a korsó sört, és mentek a dolgukra. Esténként nulja meg az ember. A kinek szívéből hiányzik az ünnepelni 
összejöttek a törzsvendégek, kártyáztak, iddogáltak, a jövő- tudás m(ívészete, annak szívéből hiány~ik a szeretet rea litása. 
ről beszélgettek, a háború mögöttük volt, s a jövőt tervezget- A b~tlehemi pásztorok a? előtt az Ur előtt térdepeltek le, 
ték és reménykedtünk. Történetem karácsony estéjéhez aki „az Vr, az Igazság, és az Elet." és ő azért jött, hogy megta
kapcsolódik. Szenteste volt, már hatkor bezártunk. Tíz óra nítson erre az igazságra, örömünk oka ez a bensőséges találko
fele járt az idő, mi a vacsoraasztalnál ültünk, vidáman be- zás. 
szélgettünk és élveztük a családi együttlét örömét. Kis kará- Ebbe a világba érkezett, ami körüivesz bennünket is, ahol 
csonyfa állt az egyik kis asztalon és alatta Betlehem. Akkor boldogulni szeretnénk, de mindig becsapva érezzük magun
elég szegényes volt a karácsonyfa, néhány dísz, néhány kat. Múlandó, pusztuló világ ez, bánnennyire is csodálatba 
gyertyácska. Mi akkor nagyon boldogok voltunk, tele vol- ejt szépsége. Kívánatos gyümölcsként kínálja az éiet örömét, 
tunk reménnyel, és a remény valami nagyon jó dolog. hogy aztán a halál keserűségét töltse serlegünkbe. A siker áb-

Egyszercsak megszólalt a csengő. Mindnyájan fe lkaptuk rándjait ébreszti szívünkben, hogy aztán a megalázottság 
a fejünket. Kérdően néztünk egymásra. Apám rám nézett, nyomorát rakja vállainkra. Felcsillantja a gazdagság kényes 
intett a fejével: - Eredj fiam, nézd meg ki az! érzését, s végül megfoszt mindentől. Egy olyan világ vesz kö-

- Ilyenkor! - Szenteste! - hát ki az, akinek ilyenkor jut rül, mely kudarcaink tanúja, álmaink temetője lett. Ez nem fá
eszébe vásárolnil Duzzogtam magamban és nem mozdul- tum, nem az elkerülhetetlen sors műve, hanem annak a 
tam. Apám nem szólt semmit. Csendesen hátr~tolta a szé- rendetlenségnek a következménye, ami bennünk van. Jézus 
ket. felállt, lement a lépcsőn . Hallottuk a zár csikordulását, azért jött el, hogy rendbe tegye rendetlenségünket, ez a kará
az ajtó nyikorgását. Hangfoszlányok szűrődtek fel, - né- csony örömének eredete. A mi rendetlenségünk eredése pe-
hány hálálkodó szó. dig az, hogy itt keress,ük, amit nem itt lehet megta lálni. 

Apám visszajött, leült, nem szólt semmit. Bennem mo- Jézus mondotta: „En azért jöttem, hogy életük legyen, és 
corgott a nyugtalanság, nem álltam meg szó nélkül, kibök- bőséges tegyen", induljunk hát Betlehembe a pásztorokka l, és 
tem, amH akartam: „Ilyenkor már nem kötelessége az a Napkeleti Bölcsekkel, hogy rát~ 1áljunk az ünnepi, á,híta tos, 
embernek akárki kedvére ugrani." Apám még most sem vá- szent találkozásban arra, aki az Vt, az Igazság, és az Elet. 
laszolt. Befejeztük a vacsorát, apám a karosszékében ült, te?t- „.és én is az egyszerű vendéglős bölcsességével kívánok 
véreim játszottak, édesanyám az edényeket rakosgatta . En kegyelmekben gazdag szent ünnepeket. 
meg ott tettem, vettem a karácsonyfa körül, mint akinek el- Ré1hy ts1vá11 
intézetlen ügye van. 

Anyám visszajött a konyhából, leül, apám a karácsony
fá t nézte, és az alatta meghúzódó kis Betlehemet. Ekkor szó
!elt meg: - „Egy villamosvezető volt, most járt ,le a 
szolgálata, egy üveg bort kért, hogy hazavigye a családjá
nak~ várták. ürülök, hogy sikerült neki." 

Ereztem, ez nekem szólt, s örültem, hogy kezd oldódni a 
feszültség. 

Szerettem volna, ha még tovább beszél. Olyan békét 
árasztott így maga körül, - édesanyám is elmosolyodott, s a 
testvéreim játékát figyelte. 

Igazolni szerettem volna magam, - s odahúztam a széket 
az apám mellé: - ,,Szép volt, apa, kiszolgáltad, pedig nem lett 
volna kötelességed." 

Fejemre tette a kezét és megsimogatott, s úgy nézett a ka
rácsonyfára, mintha messze, túlnézne rajta, s ezt mondta: -

GYOMAFARM Kft. 
A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN 

A Penny Market mellett 
06-66-386-359 

A Gazdabolt új ajánlatai: 
Gyomaendrőd, Apponyi u.3. 

Ammóniumnitrát 34%-os 3.200 Ft ./ q 
Őszi búza vetőmagok II. fok 4,300 Ft/ q 

csávázvo 5.000 Ft/q 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
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Csörgő Anikó - Csigó László: 
Adventtől J(arácsonyig 

A Karácsony az év legnagyobb és legnépszerűbb ünnepe. Jé
zus, a megváltó születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, 
a család, az otthon ünnepe. 

A karácsonyi hangulat már az Adventkor elkezdődik. A nap
tári év szerint András napja (november 30.J a téli napforduló idő
pontja, az advent kezdete. Az adventi koszorú készítése 
feltehetően német eredetű szokás. Johann Wichem hamburgi lel
kész 1 860-ban készített először otthonában egy hatalmas fenyőko
szorúl, amelybe 24 gyertyát állított, minden adventi napra egyet. 
Az. idők folyamán ez a szokás annyiban módosult, hogy az adventi 
vasámapoknak megfelelően 4 gyertyát helyeznek-a koszorúba. 

Advent utolsó hetében a lakások, otthonok díszítése a kará
csony méltó megünneplésének érdekében történik. A karácsonyi 
életfa, termőág az évről évre megújuló természet ősi, mágikus jel
képe. Az európai keresztény hagyományokban bibliai elemekkel 
ötvöződött. A termőág, életf(I állítása a magyar nyelvterületen ál
talános volt, már a karácsonyfa fokoza tos elterjedése előtt is. Aka
rácsonyfa állítás protestáns német eredetű, s a múlt század 
közepétől kezdte átvenni hazánkban a korábbi zöld ág szerepét. A 
nyugatról-keletre terjedő szokás a bécsi udvarból az arisztokrácia 
közvetítésével terjedt el a polgárok; majd a parasztság körében is. 
A karácsonyfa dísze korábban az alma, dió, házilag készített süte
mények, mézeskalács volt. Az 1880-as években jelent meg az 
üvegdísz. A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa-állítás szokásá
nál is újabb. 

Advent és a karácsonyi ünnepkör külsőségekben is megnyilvá
nuló ünneplése hazánkban csak a legu tóbbi időkben kezdett elter
jedni. A 90-es évektől egyre gyakrabban lehet látni lakások 
ajtajára függesztett koszorúkat, ablakdíszítéseket. A közintézmé
nyekben is terjed ez a szép szokás, s természetesen a kereskedők is 
díszítik üzleteiket. Hagyományőrző az utcákon, közterületeken, 
hivatalokban, középületekben felállított karácsonyfa. 

Az ünnepre való készülődés rengeteg tennivalóval jár. A lakás 
csinosítása, ajándékok beszerzése, csomagolása, ajándékok készíté
se, az ünnepi menü kitalálása, elkészítése, a szépen megterített asz
tal, a karácsonyfa feldíszítése jó szervezést, pontos időbeosztást, 
figyelmet, kézügyességet igényel. 

E havi ajánlatunkban ehhez szeretne az ajánlott könyv is segít
séget nyújtani. Fejezeteiben, időrendi sorrendben haladva ismerte
ti velünk a feladatokat, természetesen az adventi koszorúkkal 
kezdve. Emellett az ajtó és ablak díszek elkészítéséhez is segítséget, 
ötleteket ad. Az ünnepi asztat az ünnepi teríték, a karácsonyesti 
menü mind-mind meglepetéssel szolgál. Új színek, formák, anya
gok. Nem az a fontos, hogy ezek drága, sok pénzért beszerzett kel
lékek legyenek! Egy szépen hajtogatott szalvéta, egy almába szúrt 
gyertya mind-mind ünnepi hangulatot teremthet. A karácsonyi 

ünnepi menü mellé kínált italok, sütemények mellett ez a könyv 
tippeket ad ahhoz is, hogyan 

Öltöztessük fel a karácsonyfánkat. 
Az ajándékok csomagolásával elérhetjük azt, hogy a legegysze

rűbb, legolcsóbb, vagy éppen saját kezünkkel készített ajándék is 
tükrözze azt a figyelmet, szeretetet, amelyet az ajándékozó a meg
ajándékozott iránt érez. 

A szép kiállítású könyv sok-sok színes fotóval nemcsak a szemet 
akarja gyönyörködtetni, de megmozdítja a fantáziáját azoknak is, 
akik szívesen teremtik meg külsőségekben is az ünnepi hangulatot. 

Engedjük, hogy a szép küllem hasson r~nk, s akkor ugyanilyen 
szép hangulatba kerülhet szívünk-lelkünk. Orüljünk egymásnak, az 
ünnepnek, az ajándékoknak, hogy békében, szeretetben együtt le
het a család. 

Dinyáné Bánfi Ibolya 
A könyvet a Rózsahegyi Könyvtár ajánlja 

az érdeklődő olvasók figyelmébe. 

*** 

Csatlós Qabrietla: Hajnali látomások (versek) 

Újkígyóson született, Szegeden járt gimnáziumba, Békéscsabán 
érettségizett Budapesten, az Orvostudományi Egyetemen szerzett 
orvosi diplomát. Volt a székesfehérvári Megyei l<órház gyermek
osztályának dolgozója, volt körzeti orvos, járási és városi főorvos, 
kórházigazgató. Jelenleg Székesfehérváron sportorvosként dolgozik. 
Ennyi a rövid életrajz. 

Endrődi kötödése: Szabó Elek (koporsós) unokája sokat nyaralt 
itthon, szülei és rokonai mind itt nyugszanak a temetőben . 

A könyv bevezetőjében Balajthy Ferenc azt írja: „Csak látszólag 
áll egymástól távol a két „hívatás": a gyógyítás és a versírás. Csatlós 
(/abriella megkésve, de sohasem későn jelentkezik első 
versesfüzetével. Valós élmények, közeli, vagy távoli emlékek, el
képzelt helyzetek, álomszerű közölnivalók termékenyítették meg 
gondolatait s talán ezek is késztették, hogy papírra vesse őket." 

Reméljük, hogy Csatlós (/abríellának e versesfüzetét további 
kötetek fogják követni a versolvasók örömére. És, hogy e csodálato
san szép versesfüzet olvasásához kedvet csináljunk, melyet Harasz
ti Zsolt látott el érdekes, rajzos illusztrációkkal, idéuük az 
orvosköltőnek a kötetben megjelent egyik versét: 

Élet és halál mezsgyéjén 

Étet és halál 
Mezsgyéjén vagyok. 

Lassan sétálok, 
hátra-hátra nézek 
megrmegállok. 

Visszafordulok. 

M ögöttem évek folyama 
boldogság, bánat, 
gyötrődés, 
törődés. 

Előttem a csillagos ég. 

Felhők felett lebegek, 
Vissza-vissza tekintek 

Minden eltörpül, 
Kicsi lesz 

Semrnisem fontos már 
Csak a szeretet. 

A könyv a költőnő saját kiadása. 
Készült a Regál Kft. Qondozásában, Székesfehérváron 

A hírt közread1a: Császár Ferenc 
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Az olvasók táj ékoztatására közöljük, 
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a 
közzétételhez hozzájárulnak. 

Özv. BALÁZS JÁNOSNÉ POLÁNYI 
MÁRIA, aki Mikszáth Kálmán u.24-ben élt 80 
éves korában hosszas betegség után október 
20-án eltávozott az élök sorából. Temetése: ok
tóber 26-án volt. Gyászolják: fia, unokái, testvé
rei és családjuk, a rokono~ és az isi:nerösök. 

BEINSCHROTH JOZSEFNE HERTER 
JULIANNA, Bocskai út. 17. sz. alatti lakós, 89 
éves korában november l-én rövid szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtöjének. Temetése: 
november 4-én volt. Gyászolják: gyermekei és 
családjuk, a rokonság és az ismerösök. 

BUKVA IMRE, aki az V. ker. 45. sz. házban 
éh. 60 éves korában hosszas betegség után októ
ber 17-én visszaadta lelkét Teremtöjének. Teme
tése: október 22-én volt. Gyászolják: felesége, 
fiai, unokája, testvére és családja, valamint a ro-
kon~ág. . 

Ozv. BUKVA ROBINZONNE 
SZUROVECZ MÁRIA. volt Liliom út 10. sz. la
kós, 69 éves korában nÓvember 6-án hosszú, sú-

yos betegség után elköltözött az élők sorából. 
Temetése: november 9-én volt. Gyászolják: 
gyermekei és családjuk, testvérei és családjuk, a 
rokonság és az ismerősök. 

CSER ZSIGMOND, aki a Kulich Gyula u. 
23 -ban lakott, 78 éves korában hosszú szenvedés 
után október 16-án az örökkévalóság honába 
költözött. Temetése: október 25-én volt. Gyá
szolják: é lettársa, gyermekei és családjuk, test
vérei és családjuk, a roko!'lság ~s az ismerősök. 

CSONTI ISTVANNE BALOGH 
ZSUZSANNA, Mátyás kir. út. 29. sz alatti lakós 
90 éves korában hosszas betegs~g után október 
7-én testét a földnek, lelkét az Egnek ajánlotta. 
Temetése október 29-én volt. Gyászolják fia, 
menye, unokái, dédunokái, testvérei és az isme 
rösök. 

DÁVID IMRÉNÉ PAPP MARGIT, aki 
Blaha út 6. sz. alatt élt 93 éves korában rövid 
szenvedés után november 11-én megtért Terem
tőjéhez. Temetése: november 17-én volt. Gyá
szolják: a Városi Gondozási KözponL lakói, a 
rokonság és az ismerösök. 

FÖLDI IMRE. aki a Petöfi utca 51 . sz. alatt 
élt, 58 éves korábán, október 24-én hosszú szen
vedés után eltávozott az élők sorából. Temetése: 
október 28-án volt. Gyászolják: édesanyja, fele
sége, testvére, gyermekei, a rokonok és az isme
rösök. 

KOVÁCS LAJOS, aki II. ker. 582. sz. ház
ban élt 64 éves korában hosszas betegség után 
november 6-án elhunyt. Temetése: november 
10-én volt. Gyászolják: felesége, gyermeke, 
veje, testvérei és családjuk, a rokonok és az is
merösök és a Barátság SE vezetösége és játéko
sai, minden helyi spprt szerető Jakos. 

KUKLA lSTVAN, aki Kálvin J. út 37. sz. 
alatt élt, 70 éves korában, október 26-án rövid 
szenvedés után lelkét az Úrnak ajánlotta. Teme
tése: okLóber 29-én volt. Gyászolják: felesége, 
gyermeke és családjuk, a rokonság és az ismerő
sök. 

NAGY ANTAL, aki a Hösök útja 74/1 sz. 
alatt élt, 87 éves korában, október 29-én rövid 
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Temetése: november 2-án volt. Gyászolják: 
gyermekei és családjuk, élettársa, testvérei és 
csal~.djuk, valaminL a rokonqk és az i.smerösök. 

Ozv. PELYVA JANOSNE BELA 
ETELKEA, aki a Napkeleti utca 26.sz.-ban élt, 
77 éves korában. november 1 l-én hosszas beteg
ség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése: november 16-án volt. Gyászolják: 
gyermekei és családjuk, rokonok és az ismerö
sök. 

SEBESTYÉN LAJOS, aki a Hunyadi út 
13-ban élt, 87 éves korában, október 23-án, vá
ratlanul eltávozott az élők sorából. Temetése: 
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október 28-án volt. Gyászolják: felesége. 
menye és családja, testvérei és családjuk, a ro
konság és az ismerősök. 

SZABÓ GÁBORNÉ KUN MARGIT, aki a 
Béke út 18. sz. alan élt 63 éves korában október 
29-én rövid szenvedés után az Örökkévalóság 
honába költözött. Temetése: november 2-án 
volt. Gyászolják: férje, gyermekei és családjuk, 
testvérei és családjuk, rokonok és az ismerösök. 

TÍMÁR PÁL, aki a Dózsa György út 22. sz. 
alan élt, 84 éves korában, hosszas betegség után 
november l -én az örökkévalóság honába költö
zött. Temetése: november 3-án volt. Gyászol
ják: fia, lánya és családjuk, testvérei és 
családjuk, a rokonok és az ismerösök. 

TOKÁR MÁTYÁS, aki a Selyem ut 42/1. 
sz. alatt élt november 3-án 85 éves koraban 
hosszú szenvedés után elköltözött az élök sorá
ból. Temetése november 17-én volt. Gyászol
ják: testvérei és családjuk a rokonság és az 
ismerösök. 

TÓTH PÉTER. aki az Endrödi utca 8. sz. 
alatt élt 70 éves ko~ában október 29-én hosszas 
betegsé.g után ~isszaadta lelkét Teremtöjének. 
Temetése: november 5-én volt. Gyászolják: fe
lesége, gyermekei és családjuk, tescvérei és csa
ládjuk, a rokqnság és az ismerősök . 

VEHA JOZSEF, aki a Selyem út 32. számú 
házban élt, hosszas betegség után és mégis vá
ratlanul 76 éves korában november 1-én megté11 
Teremtöjéhez. Temetése: november 5-én volt. 
Gyászolják: felesége, leánya és családja, a ro
konság és az ismerősök. 

Özv. VASZKÓ IMRÉNÉ HEGEDÜS 
ETELKA, aki a Gábor Áron utca 6. sz. alau la
kott, 87 éves korában hosszas betegség után no
vember 8-án elhunyt. Temetése: november 
10-én volt. Gyászolják: gyermekei és családjuk, 
a rokonok és az ismerősök . 

Köszönetnyilvá nítás 

„Elcsitult a sziv, mely é11ünk lobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott . 
Aki szeret, az soha nem feled, mert 
Te túléled az őszt és a telet. 
Számunkra Te sosem leszel halott. 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok" 

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik 
Tóth Péter temetésén megjelentek, sirjá.ra ko
szorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájda!
munkat enyhíteni igyekeztek. 

Felesége, gyermekei és unokája 
* * * 

Hálás szívvel mondunk köszönete t mindazok-
nak, akik részvétnyilvánitásukkal gyászunkban 
osztoztak. akik november 5-én Véha J ózsef te
metésén megjelentek, sírjára a megemlékezés 
koszorúit, virágait elhelyezték. 

A gyászoló család 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3. 
(Öregszőlő, l<ondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 

Tel., Fax: 06-66-285-863 Rózsafteglji 11. fi 
Telelfotl ( 66) ..L 84-:301 Béby-leányka-fiúmodel lek 18-35-ös méretig 

Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ... 

A pezsgőgyártás 
A pezsgő fogyasztása előse

gít a társasági együttlét örömét. 
Jobbára csak ünnepélyes alkal
makkor: házasságkötés, névnap, 
valamilyen családi ürmep, éven
te egy-két alkalommal megün
nepelt egyházi, világi évforduló-
kon (Karácsony, Szilveszter, 

- - ·---.... Húsvét) fogyasztunk pezsgőt. 
~ Első alkalommal Don 

) Perignon a francia Champagne-i 

-....... _ .... „ 'J•,. 
. , 

.. ~· ...... -. 

/ Hautvillers város (Párizstól ke
letre) apátságának pincemestere 
készített pezsgőt. Azonban már 
korábban is próbálkoztak az er
jedési szénsav megorzesere . 
Többek között cukrot tartalma
zó bort vastag dongájú hordóba 

..... ·--~--'" 

··~---"" 
tettek, majd a földbe süllyesztet-
ték második e1jedés végett, vagy 

kecske bőrbe tett cukrozott bort vízben helyezték el. A francia pin
cemester nevéhez fűződik a parafa dugó, a vastag falú üvegpalack 
rendszeresítése, ami által biztosította a pezsgőgyártás feltéte leit. 

sárfehérnek mondták). Balatonbogláron ma már vannak Francia
országból hozott, szaporítóanyaggal létesített ültetvények. 

Amikor elkésZÜlt az alapbor a további kezelése szín javításból, 
savtartalom korrekcióból, derítésbő l áll. . 

A második fázis abban áll, hogy cukrot adnak hozzá (az alap
borhoz) és zárt rendszerben e1jesztik fajélesztő, borélesztő segít
ségével. Az erjedés következtében szénsav képződik és ettől lesz a 
borból pezsgő. Ez a folyamat hónapokig tart. Ennek befejezésével 
eltávolítják a seprőt. Palackban történt e ijesztés esetén felfordítják 
az üveget és a nyaki részben összegyűlt seprőt lehűtik, megfa
gyasztják, és így távolítják el. Ez igen munkaigényes, hiszen vala
mennyi palackot forgatni kell, a művelet elvégzése után is. 

A harmadik fázis az ízesítésből áll. Készítenek ízesítő folyadé
kot, szirupot, melyet likőrnek neveznek. Ebbe tesznek általánosan 
használt ízesítő anyagot brandy-t, cukrot, (ennek mennyisége 
függ, hogy száraz, félszáraz, édes pezsgőt készítenek-e). továbbá 
a recept szerint használhatnak muskotály, vanília, őszibarack, dé
ligyümölcsöt. Az így ~észített édes aromaanyagban gazdag ízesí
tőt, l ikőrt hozzáadják a szénsavas borhoz, illetve pezsgőhöz. Ezt 
követően a palackot lezáJják, és tovább folytatódik az érlelése ál
landó és alacsony hőmérséklet ( 12 Celsius fok) mellett. 

Jeles nap, baráti, családi összejövetel alkalmából vásárolt 
pezsgőt hűtsük le, mert 6-8 e. hőmérsékleten nyújtja a legna
gyobb élvezetet. A hűtés nélküli , felmelegedett pezsgő a nyitáskor 
könnyen kilövi a dugót és nagy mennyiségű ital el fo lyhat. A pezs
gősüveg drót hálózatának, vagy, kengyelének eltávolítása s~kkal 
könnyebb, ha az üveget 45 fokos szögben oldalra döntjük. !gy a 
dugó sem repül ki váratla
nul, ami balesetveszélyes. 

Most az óév és évszázad 
búcsúztatásakor megraga
dom az alkalmat és úgy a 
magam, mint a Kertbarát 
Kör tagjai nevében minden 
kedves Olvasónknak bol
dog, eredményes Új Eszten
dőt kívánok. A Kertbarát 
Kör tagjainak pedig a fenti
eken fe lül még eredményes 
kertészkedést is! 

A XYHl-XIX. Század folyamán alakult ki a shampagne-i Hunya Alajos 
pezsgőgyártás technológiája. Ez meghatározza a szőlőfajt, a mű-
velési módot, a szőlő feldolgozását, a must és a bor keverését, a Okróbrn 20,ról NOVEMbrn 22,iq GyOMA bElrrnü 
második e1jedést, érlelést;seprőtlenítést, ízesítést. ~ [ETÉN }9,8 MM CSApAdék ESETT. f EbRuÁR 25,ről 

Kétszeri erjesztéssel készített gyöngyöző ital felkeltette a ' ' 
szomszédos nyugati országok figye lmét. Jgy Németország, Svájc, NOVEMbrn 22,iq ÖSSZESEN lehullor csApAdék 
Olaszország, Ausztria is ho.zzálátott a pezsgő készítéséhez. A "52},4 MM. A7. ORSZ.Áq MÁS TERülETEiN ldwllon 
pezsgőgyártás egyszerűbb, de ugyanolyan minőségű italát CSApAdékhoz képEST kEvÉSNEk MONd HATÓ. 
1851-ben a franciák a tankpezsgő gyártástechnológiáját dolgoz- "========"-======================" 
ták ki, majd az 1900-as évek elején a gyakorlatban fejlesztették & a. ~\ 'f'\i A·z AGRO áruház új ajánlata: 
tovább. ~~~lbY Kedves vásárlóim! 

Hazánkban, 1825-ben Pozsonyban alapították az első pezsgő- ~=~ 'l"rli'H f-.= gp Bemulatam decemberi ajánlatomat: 
gyárat (Hubert). A gyökeres fejlődés azonban a múlt század má- ~~lb ~ ~~ 
sodi k felében történt. 1876-ban Pécsett, a Littke nevű üzemet, Gyomaendröd, Fö út 15. Ádvenli gyertyák - diszgyertyók 
majd 1882-ben Budafokon a Törley pezsgőgyárat hozták létre. Telefon: 06-20-9527-032 és Karácsonyi üdvözlőlapok 
1900 b h · nkb · 14 „ • ük" d S · · 06-66-386-274. Ajándéktárgyak - an, aza ' an mar pezsgogyar m ·ö ött. aJnos a ma- Konyhai edények, konyhomérlegek 
sodik világháború után, az államosítás következtében, több gyár Kenyérpirítók, húsdorólók 
megszüntette terme lését. Vasalók, vosolóóllvónyok 

1955-től a Magyar Állami Pincegazdaság fej lesztésének kö- Ruhoszórílók, hajszárítók 
szönhetö, hogy a Törley és Hungária üzem mellett 1965-ben Pé- _ Minőségi rúdlómpók nagy választékban 
esett is megkezdődött ismét a pezsgőgyártás. 1 972-től több állami Kerékpórvillogó lámpák 
gazdaságban b.eindították a pezsgőgyártást (izsáki, hosszúhegyi, Kerámia kaspók 
kiskunhalasi, kecskemét-szikrai). Az 1980-as évtized elején a Gázpörkölíík, gázégők 
pezsgő-termelés elérte a 40 millió palackot. Gumicsizmák, esöruhók, munkaruhák 

A techno lógia első fázisa a alapbor készítés. Magyarországon 
nincs tervezett pezsgőalapbor-termelési rendszer, mint Franciaor
szágban. ISmertebb alapbor fajták a Dw1ántúlon; olaszrizling, 
ezerjó, bánáti rizling, a Kiskunság területén az izsáki (régebben 

Boldog Karácsonyt és 
eredményes 

úi évet kívánok 
minden kedves vásórlómnak! 




