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BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK! 
Tisztelt Olvasók! 

Karácsony táján, az év vége felé, 
újesztendőre várva, baráti, családi 
körökben, szeretteink mellett számot 
veszünk az eltelt hónapokban történ
tekről és jövő terveinkről. 

Gyomaendrőd életében és az orszá

géban is 1998 egyik legfontosabb társa

dalmi és politikai eseménye a 

parlamenti választásokat követően, az 

önkormányzati választás volt. 

Ezúton is köszönöm, hogy bizal

mukkal megtiszteltek, és Gyomaendrőd 

város polgármesterének választottak a 

következő ciklusban is. 

szennyvízhálózat további fejlesztésére. 

Folytatni kell a megkezdett útépítést, és 

útjavításokat is. 

Terveinkben szerepel, hogy 

1999-ben megkezdődik egy térségi 

kommunális hulladéktároló telep kiala

kítása, amely környezetkímélő, és újra

hasznosítását is biztosítja á szilárd 

hulladékok elhelyezése terén, és emel

lett új munkahelyeket is teremt. 

A feladatok, a célkitűzések a lakos

ság számára megterhelést jelentenek, de 

számítunk megértésükre és támogatá

sukra, és bízunk abban, hogy az áldoza

tok hamarosan Gyomaendrőd város 

minden lakójánál érezhető javulást ered-

1997-ben, amikor a polgármesteri ményeznek. 

választáson indultam, nyíltan elmondtam, és ma is vallom, Az intézményeink működésének biztosítása, az ott dolgo-

hogy a folyamatosság, a kiszámítható jövő, a település fejlő- zók anyagi megbecsülése, a feltételrendszerek szinten tartása 

dése érdekében, nem kettő, hanem hat évig szeretnék a város mellett, annak javítása az önkormányzat részére 1999-ben is 

érdekében dolgozni. nagy anyagi megterhelést jelent, de ennek ellenére a város 

Az eltelt időszakban munkám folyamán éreztem a lakos- vezetésének fontos feladata a munkahelyteremtő beruházás 

ság segítő támogatását, és a Képviselő-testület is hosszú tá- megindítása, a jövőnk érdekében történő életfeltételek maga

von a jövőért való gondoskodását a mindennapi problémák sabb szintű biztosítása. 

megoldása mellett. Kérem Önöket, hogy higgyenek abban, hogy a település 

Az' ~lmúlt év nem volt gondoktól mentes, voltak kudar- nagy múltja mellett a jelen átmeneti állapot, és a jövő mind

cok, de jellemzője volt a fejlődés, a működőképesség és annyiurik számára jobb lesz. 

eredményesség. Kívánom, hogy mindannyiunk tervei valóra váljanak, ah-

Bizom abban, hogy a következő időszakban, 1999-ben is hoz pedig, hogy a Képviselő-testület célkitűzései megvaló

folytatni tudjuk a megkezdett utat, várakozással tekintek és sulhassanak, kérem Gyomaendrőd minden lakásának 

várom azt a pillanatot, azt a napot, amikor Gyomaendrőd la- megértését és támogatását . . 

kossága végre 1999 nyarára egészséges ivóvizet fogyaszthat. Mindenkinek békés, eredményekben gazdag, boldog új-

A vízberuházás még be sem fejeződik, de sürget az idő, esztendőt kívánok! 

indulásra kész terveink vannak, és nagy fontosságú feladat a Dr. DÁ VID IMRE, 
polgármester 
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hogy miről döntött a 
Képviselő tes tület december 15-i 

ülésén ... 

A polgármester úr szóbeli tájékoztatót adou 
a kél ülés közöui legfontosabb eseményekről. 
Így elmondta. hogy a '"köröstérségi" formában is 
létre jöhet a jelenlegi ismeretek alapján a szilárd 
hulladék lerakó építése. Hal telepUlés már bizto
san csatlakozik. mintegy 30 ezer lakossal, 2 tele
pülés még nem határozott. Szarvas és Csabacsűd 
egyelőre nem csatlakozik. I dőközben megszüle
tett a Város és a Thermix cég közölli meg
állapodás a Sportcsarnok javilása ügyében. Há
rom-millió forintot fizet a cég két egyenlő rész
letben a városnak. 1998 december 3 1. és 1999. 
augusztus 3 l-én. December 9-én felkerült váro
sunk az Internetre•. December elején a testvér
város küldöttei itt jártak, és vadászaton is részt 
vettek. 

A polgármesteri beszámoló után, - amit a tes
tület egyhangúlag elfogadott - szót kért Szabó 
lsivánné vezető óvónő. aki megköszönte Jakus 
Imre képviselő úr adományát, amit az 
Öregszöllösi óvodának juttatott. gyermek játé
kok formájában. 

A napirendek közül nagy jelentőséggel bírt a 
98 évi költségvetés újabb módosítása. A máso
dik módosítás volt ez. mellyel együu. az eredeti 
költségvetés bevételi oldala 504 millió forinttal 
nőlL igy len 1.9 milliárd forinL a működési ki
adások eredeti előirányzata 943 millióról 264 
millió forinttal nőll. így leli 1,2 milliárd Ft, ön
kormányzat fdújitási előirányzata 17 millióról 
30,S millióra \·áhozik (78.3%-os növekedés!) a 
második módosítás után. Számonevö még az ön
kormányzat fej leszu!s i és egyéb kiadási növeke
dése, ami 494.5 mill ióról 589,6 millióra v(1ltozik. 
az önkormányzati tartalék növekedése 29.8 mil
lió forin t. AKT rendeletben jóváhagyott létszám 
változásának egyenlege 1 fő növekedés: Csök
kent a létszám: a 2. sz. Ált. Iskolában 105-röl 
104-re. 2. sz. óvodában 45-röl 44-re, Katona Jó
zsef Művelődési Központban 9-röl 7 töre, Eü Int. 
Gondnokságában 4-ről 3 förc. Nőtt a létszám: 
Családsegítő Szolgálatnál 4-rő l 6 főre. Polgár
mesteri l livatalban 69 föröl 73 főre. A Képvise
lőtestülel a módosításokat. kérdés nélkül, 
egyhangúlag elfogadta. 

A következő év költségvetési koncepcióját a 
testület egyeztetésre. és további kidolgozásra al
kalmasnak találta, azzal, hogy vizsgálni kell a 
bevétel vállalásnak további lehetőségt:it. vala
mint a külső források feltárását. el kdl késziieni 

VfÍ~OSf.IHK 
intézmények felújítási 
igényeinek rangsorolá
sát. tekintettel a jelenleg 

kimutaton mintegv 200 milliós hiányra! 
A helyi adók ~onatkozásában csak két adó

nál tönént módosítás. ami természetesen növe
kedés irányába mutat. Jelentős a változás a 
gépjárműadó estében.(ismertebb néven a súly
adó) ahol is az adóalap minden megkezdeu 100 
kg után 650 Ft /év. (eddig 480 Ft/év volt). a mo
torkerékpár, lakókocsi, sátras utánfutó adója 
3000 Ft/év (2.400 Ft volt). Annyi magyarázatot 
azért illik ehhez a jelentős növekedéshez hozzá 
füzni, hogy ebben az esetben nemcsak a szoká
sos. azaz az inflációkövetés a magyarázat, ha
nem az is, hogy ebből az adóból befizetendő 

összeget a kormány is je l e ntősen megemelte. 
Semmiképpen nem engedheti meg a Város, 
hogy az iu maradó helyi adó összege csökken
j en, hiszen az utak javítást.nak, az új uiak épilé
sének a részbeni forrása ebből az adóból 
származik. Változou még az iparüzési adó mér
téke is, ami a termelötípusú vállalkozásoknál az 
évi adó mértéke az adóalap 9 ezreléke, a keres
kedelmi és szolgáltató tipusú vállalkozás esetén 
1.2%, szeszesital, szerencsejáték, erotikus és 
szexuális áruk árusirtása esetén 1, 7 %. Meg ke ll 
említeni, hogy lényegesen változik viszont az 
adó alapjának a számítási módja (ami lényege
sen kedvez az adófizetőknek, tehát az adó
kulcs-emelés mellett az adóalap csökken). Az 
alkalmi jelleggel végzett piaci, vásározó jellegű 
tevékenység napi átalány összege 400 Ft, szc
szesital. szerencsejáték. cirkuszi. mutatványos 
szolg. 1.200 Ft. Alkalmi jelleggel végzett építő
ipari. nyomvonalas létesítmény, és egyéb szere
lési, kivitelezési munkák, szaktanácsadás, 
természetierő feltárás. kutatás esetén a napi áta
lány összege a fogla lkoztaloll létszámtól filgg, 
napi 2000-5000 Ft-ig terjed az adó fizetési köte
lezettsége a nem helyi illetőségű vállalkozónak. 
Növekedtek a vásári, piaci dij tételek is. vala
mint a helyi járatú autóbusz mem:tjegyck és 
bérletek árai. A helyi autóbusz menetdíj tétele 
január elsejétől : egy útra (menetjegy) 60 Ft, do
gozói bérlet 1.440 FL tanuló, nyugdijas bérlet 
430 Ft. Ezenkívül emelte az önko1mányza1 a tá
mogatását a helyi közlekedést lebonyolitó cég 
felé, mintegy 15%-kal. A háztartási hulladék 
(szemét szállítás) díjtétele. kertes házban 1870 
Ft/év, lakótt:lepen 221 O Ft/év, 5 köbméter zárt 
konténer (Nagy lapos és Öregszölö) 2834 Ft/év. 
Jó hír az adózók felé. hogy a kommunális adó 
fizetési kötelezettség alól mentesül 1999-ben az 
a magánszemély. aki. a helyi kábel TV megva
lósításhoz anyagilag hozzájárul. Döntött a 1es
tille1 abban is. hogy a civil szervezetek 
támogatására alapot hoz létre. ami az éves költ-

ségvetés eredeti, 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 
működési költségé
nek 0. 75%-a, növel
ve az infláció 
mértékével. 

Szabadság tér 2. 
Telefon: 66/386-89 1 

66/386-251 

A TURUL CI PŐBOLT 
Új helyen: Gyomaendrőd . Fő út 204. 
(/\ Gyógysze11ár mellett) 

Megújult választékkal. bevezető árakon 
kinálja termékeit. 

Gyomaendrőd 

város és 1 lunya Köz
ség Önkormányzata 
a gyenm:kjóléti 
szolgálat fe ladatait 
1999-es évben is 
egyUumüködési 
megállapodás kere
tében végzi. 

1999. január 

A testület elfogadta az in tézmények finanszí
rozási helyzeié rő l szóló helyzetértékelést. A de
cemberi ismeretek szerint egyetlen intézmény lesz 
évvégéig, amely többlettámogatással tudta megol
dani az 1998-as kiadásait. Kamatmentesen meg
elölegezte a testület a Bethlen Szakképző 

Iskolának a sertéstelep beruházási fejlesztési ki
adásának részbeni összegét. Az ált. tanalékalap 
terhére történik a 8.3 millió forint folyósítása. 
Ugyancsak segítségére volt az Önkormányzat a 
Bethlen iskolának a balesetes gépjármú gondjának 
megoldásában. Felhatalmazta a testület a polgár
mestert, hogy a Vállalkozásfej lesztési Alapítvány 
gyomaendrődi alirodájának működtetésére új 
szempontok alapján készítsen elő együttmüködési 
megállapodást. Gurin László helybeli lakosnak 
került értékesítésre a 9.9 ha felhagyou vasút i pá· 
lyatest. Az ivóvíz beruházás helyzetéröl szóló be
számoló elfogadásra került azzal. hogy a további 
foj lesztési munkák elökészítö tárgyalásait a Viz
müvekkel, valamint a sze rződéstervezetet. a terve
zési munkákat készítsék elö. és így Nagylar>os 
ivóvízellátása a város vízellátó rendsze rérő l le
gyen megoldva. 

Jövö év március 30-án lesz 10 éve annak. hogy 
várossá kií11touák ki településünket. Az ország 
millenniumi Unnepre is készül. Államiságunk és 
kereszténységünk ezredik évfordulójára is méltón 
illik megemlékezni. ezért a testiilet úg) döntölL 
hogy létrehoz egy bizonságot az ünnepségek elö
készilésére. A bizottság tagjai: Dr. Dávid Imre. 
Dezső Zoltán. Gellai Imre, Babos László. Dr. 
Csorba Csaba. Hack Mária. Hajdú László. Hangya 
Lajosné. Hornokné Németh Eszter. Iványi László. 
Jenci Balint, Kőris Györgyné. Dr. Kovács Béla. 
Ladányi Gáborné. Mészáros Vendel. Papp Lajos. 
Sípos Tas Töhötöm, Dr. Valach Béla. 

Zárt iilés döntése volt ugyan. dc elmondom. 
hogy a polgármesier javaslatát. igen nagy öröm· 
mel fogadta a testület, amelynek értelmében egy 
ad hoc bizouság döntése alapján még karácsony 
előll 100 mázsa fa került szétosztásra. Csalátlon
ként 5 mázsa fát kaptak azok. akik egyébként a 
pénzügyi és önkormányzati keret rendelkezései 
alapján nem kaphattak volna lüzelöi támogatást. 
Az i dőseknek kiosztott ajándékcsomag mellett ez 
volt még a testillet karácsonyi ajándéka a város rá
szorultjainak. 
r CSÁSZÁR.VÉ GH.'RICZA ÉJ'rl 

önkormány::a1i képviseló 

* Szerkcsztöí megjegyzés: 
Tudjuk, hogy a szóbeli nyilatko::atoknál nem 

mindig sikerül a nyilatkozónak poniosan fogal
mmni. A: is iga::. hogy aki a nyilatko:atol leírja. 
nem bi:tos. hogy minden s:ót ponlosan erlel/. 

megérteu. feljegyzell. Bi:onyára ennek kős:ő11he-
1ó e: a ponu11lanság. A város már korábban/elke
rült az lnterne1re. hisz 11 S zent Gellért K1110/ik11s 

Á lta/1í11os Iskola lumlapja már két éve j ele11 111111 
az /11tem ete11. A honlapnak van egy 
"Gyomaendröd" memiponlja. ahol három nyel
ven: magyarnl. néme1ii/ és angolul olvasha1ó ro
vid 1djékozta1ó városunkról. ké1 éve, ill: 

http://www.szikszi.hu/isk/gellcrt 
Egyébkéni szívböl örülünk. és grat11lá/111111k a 

gyönyörű kiállítású városi honlaphoz. Talá11 el
mondható a: is. hogy a Városunk újság. és a Szent 
Gellért Katolikus Iskola is segíteue a városi ho11-
lap készitöit, amikor anyagot bocsáj1011 a rendel
kezésükre. 
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK 

MKDSZ Karácsony 
December 12-én a Magyar Keresz

ténydemokrata SZővetség Gyomaendrődi 

Sze1vezete megtanotta hagyományos kaní
csonyi ünnepségét mely jótékony jellegű 

volL 
Vaszkó András sze1vezet elnöke kö-

Plébánosunk, László acya olvasta föl az 
evangéliLm1ot. 

Gywicza Bernadett dszavalta József 
Attila Betlehemi királyok e. verséL amit gi
támli kíséit Nagy Ági. Majd köZÖs éneklés 
következett. Ezután Véha Rita szavalta el 

SZÖntölte a megjelenteket Szomorúan ál la- Szabolcska Mihály: Karácsony e. verséL 
pította meg, hogy az idei ünnepel Utána Ung völgyi János meghatóan adta elő 
beámyékoija a Kelet-Magyaror.;zágon és Márai Sándoc „Mennyből az angyal" c. 
Kálµátaiján tö1tént áivízi katasztrófa El- versét, melyet a költő 1956 emlékére í1t 
mondta, hogy a vacsora költségeihez való Az ünnepséget Tímár Máté két versé
hozzájált1lást és a tombola bevétdét az ár- vel fejezetük be. melyet Császái· Ferenc 
vízkárosultaknak ajánijuk fel, melyet a Ma- adott elö, amit a jelenlévők nagy tetszés.se! 
g.yar Karitásznak adunk át fogadtak. Császár Ferenc ezzel a két verssel 

A tagok gyennekei és tmokái szép, az emlékezni és emlékeztetni kivái1t a 77. élet
linnephez méltó müsorral tették még ünne- évébe lépell író barátunkra 
pélyesebbé az estét. /IÉHA LÁSZLÓNÉ 

TOTÁL VEGYESÁRU I< 
ÜZLETHÁZA 

LEGÚJABB AJ ÁNLATA: 
(Endrődi u. 1. Háztartási Bolt) 

Tel: 386-637, vagy 06-20-9254-663 

Étolaj 1 literes 236 Ft!l, kimérve 210 
Ft/1. Állandóan kapható, és itt a 

legolcsóbb! 

Burgonya, hagyma, alma 

Kapható még: Káposzta, répa, Zőldség, 

déli gyümölcsök: narancs banán, stb. 
Egyéb áruk: Hipó kimérve 20 Ft/l, 

zoknik 70.-Forintért, nagy tö rölközők 

350 Forintért, továbbá ponyvák, 
gumicsizmák 1. oszt. 2. 100 Ft. 

KÖZLEMÉNY 

A Vidovszky Béla Hely
történeti Gyűjtemény - Váro
si Képtár - értesíti kedves 
közönségét, hogy kiállításai 
1998. december 20-tól 
1999. március 1-ig csak elő
zetes bejelentéssel látogat
hatók. 

Bejelentkezni a látogatás 
előtt legalább egy héttel a 
386-777-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Katona 
József Művelődési Központ
ban lehet. 

Befejezte működését a Körös Termál Hotel Rt. „, .. az, ki hinni, tenni nem mer, 
Onmagót ássa el az az ember!" 
(Tímár Máté) 

Az Rt. december 18-án megtartott Közgyűlése úgy határozott, 
hogy a cégbejegyzés előtt, jogutód nélkül megszünteti tevékenységét, és a részvényesekkel elszá.mol. Az 
igazgatóságnak be kellett látni, hogy hosszú idön át nem tartható lenn az az állapot, mely szerint a költsé· 
gek túllépik a bevételeket. A veszteség előbb-utóbb a részvényesi töke feléléséhez vezetett volna. 

Sajnos a részvénytársasági forma törvény szerinti müködtetése olyan nagyarányú pénzügyi terheket 
jelentett, amelyeket a pénzbeli töke kamatai ma mór nem bírtok el.(Mindnyójan tapasztaljuk, hogy a belé· 
tek kamatai folyamatosan csökkennek). Sajnos nem sikerült az Rt-nek orra az átmeneti időre, amíg a beru· 
hózóst megkezdhette volna semmi olyan tevékenységet találni, aminek az eredménye legalább a 0 szaldót 
biztosíthatta volna. ilyen irányú törekvése volt többek között az Igazgatóságnak' a . Nyugdijas panzió" létre· 
hozása, de mint tudvalévő ennek az építését az Önkormányzat valósítja meg. 

Csak a köszönet hangján szólhatunk azokról a részvényesekröl, akik magukévá tették a Kisrétí Gyógy· 
szóllóért Alapítvány eredeti célkitüzését, és Hunya István részvényes kezdeményezésére ök is úgy határoz· 
tok, hogy részvényüket, illetve az elszámolás után részvényükre jutó összeget teljes mértékben a Kisréti 
Gyógyszóllóért Alapítványra engedményezték. 

Ez a nagylelkű lépés tette lehetővé, hagy az Alapítvány az Rt-be apportált 9,2 ha földetteljes egészben 
visszakaphatta. Ezzel a részvényesek bizonyították, hogy nagy többségben nem adják fel a reményt a 
gyógyszálló egykori megépítésére. 

Az Alapítvóny tovóbbi terveiről következő számunkban szólunk. 
CSÁSZÁR FERENC 

KÖZÖSSÉGI HÁZ JANUÁR HAVI 
PROGRAMJA 

13-án 17 órakor Cukorbetegek klubja. 
22-én 17 órakor Pótszilveszter a Magányosok klubja szervezésében. 
30-31-én 8 órától Galambkiállítás. 

Megtekinthető: szombaton 18 óráig, 
Vasárnap 13 óráig. 

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNNAK A KÖZÖSSÉGI HÁZ DOLGOZÓI! 

VÍZPARTI TELEK BÉRELHETŐ 
A Sóczó-zugban te lek megművelésre kiadó. 

Érdeklődni tehet Décsi utca 10-ben Tel.: 285-3 t 9. 

AZ IDŐS EMBEREK KÖSZÖNTÉSE 

Kar;1csony előtt a város Idősek Otd10naiba a képviselők ellátogat
tak. és szerény ajándékukkal kedveskedtek az ou lakóknak. Advent 3. 
vasárnapján a Blaha úti otthonbai1 Császál11é Gyuricza Éva képviselö 
asszony ünnepi kösZőntőjc ut<'m a jelen lévők részt veuck Vargyas 
Emil káplán atya által cclcbr.ilt ~?.elllmisén. Ezt követően együtt éne
kelték a kruácsonyi énekeket. Az ünnepségen részt veu Gcllai 
Jó7sefüé, valamint az MKDSZ részéről Szabó Zoltánné. 

* 
A következő héten Jakus Imre képviselő úr az öregszölői és 

nagylaposi otthonba látogatott <tjándékával, Gellainé kíséretében. 

* 
December 22.-én szinte minden képviselö részt vett a Mirilóháti 

Otthon ünnepségén, ahol a polgánnester úr köS7.öntője után meggyíti
totta a 4. adventi gye1tyát, mintegy jelezve, hogy vége a „várakozás" 
idejének, rövidesen itt vai1 a Karácsony. Ady Endre versének szavala
ta, valamim az áhítattal énekelt kai-ácsonyi énekek e71 a hitet meg is 
erősítették. ltj. Dógi János képviselö úr adta át az mthonnak az ajánd.!
káL 
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Szülőföld : Bölcső. majd koporsol 
Sarkcsi llap, t1 néP,y q~fáj felőli 
Anyanyelved b1llyogként tclöl l 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zold, 

u; kenyer ize, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áld1onl Te légy végső álmunk, 
s ivadéka111kba szebb Jóvől 

TímJr Mcfté 

DINYA ILLÉS 
és a Dinya 

"nemzetség" 

(Endrőd 1899-1967) 

Ambrus kádár mesterséget tanult. Mivel szülei ellenezték ha
zassági szándékát, egész életét mag<ínyosan élte le. 

József, a negyedik, cipész lelt. Egész életét szorgalmas munka
ban töltötte. A szövetkezés korai íormájál valósí totta meg Hegedüs 
mesterrel társulva. Több fiatalember íejlődését, boldogu lását segí
tették. Három gyermekük született, Erzsébet, Klári, és József. Er
zsébet és Klári itU1on élnek, József nyugdíjas katom1 tiszlként Pest 
mellett él családjával. 

illés, a legfiatalabb, akiről történetünk szól, kicsi gyermekkora
tól a gépek megszállottja volt. Nyugtalan, állandóan tervező, lehe-
tetlenséget nem ismerő, modem ember voll. Az S. és 6. elemit az 
akkori igazgató-tanító: Bence Sándor keze alatt végezte. Azután 
Mezőtúrra szerződött inasnak a környéken jól ismert Balla Ferenc 
géplakatos mester műhelyébe. Aztán, hogy képességét emelje, Sze
geden vállalt segédi munkát. Jónevü szakmabeli tarsai Elek Elek, a 
későbbi mozigépész és Szabó Bálint szélmolnár voltak. Terveztek 
és "alkottak." illés már fiatalon ke llő tekintély t, elismerést szerzett 
iparos társai között. Endrődön egyedüli" géplakatos és autógén he
gesztő" tudásán túl, mérleghitelesítő és kerékpárszerelő is volt. 
(1920 táján ez nem megvetni való tudomány volt) Tanulóiból (az 
inasokból) kiváló szake111berek lettek: Dinya Elek, Szakálos Béla, 
Szabó Dezső és sokan mások. Bármil)1en gép javítását nyugodtan rá 
lehetett bízni. Felesége Csúvár Gizella, aki ügyes varrónő is volt, 
három gyermekük, Katalin, László, Illés nevelésében is méltó társa 
volt. Katalin a családi vegyes boltjukban kereskedőként dolgozott, 
László Budapesten tanulta az esztergályos szakmát, és a fiatal 1 llés 
a családi műhelyben apjától tanulta a mesterséget. Ma már Katalin 
és Illés nyugdíjasok, László pedig sikeres vállalkozóként dolgozik 
Endrődön. 

lllés az iparosok által szervezett Dalárda oszlopos tagja volt. 
Sok elismerést szereztek a megyében, sót országos versenyeken is. 
A helyi labdarúgás népszerűsítésében is fontos szerepet játszott. 
Szabadidejét legszívesebben az Ipartestületben töltötte, ahol szóra
kozásaikat fontos közügyek megvalósításában is hasznosították 
(tűzoltóság, falusi színjátszás). Az inasok vizsgáztatásában is elis
mert munkát végzett. Érdeklődési körét bizonyítja, hogy mint csép
lőgép tulajdonos önjárógép működtetésében is otthon volt. Az 
egyház segítője is volt: a régi gyönyörű mozaik-templomablakok 

A török megszállás után egy évszázaddal is jóval tovább lakatlan felszerelését is rá bízták. A harangok karbantartása is az ő tiszte 
puszta volt Endrőd, és azok az egykori települések is, melyeknek te- volt. Sőt az oroszok bejövetelekor a tankok által megroncsolt to
rülete Endrődhöz csatoltatott, mert azok újratelepítése nem történt rony tartó vasoszlopait is ó javította ki, ebben a veszélyes hegeszté
meg. Így került hozzánk Sima, Décse, Nyárszeg és Csejt egykori te.rü- si munkában 14 éves László fia is tevékenyen részt vett. 
le te egészben vagy részben. Fele.sége 1956-ban bekövetkezett halála után rövid időre Garára 

Az újra telepítés 1731-ben a törökök elől elmenekült egykori la- költözött. 1966-ban visszajött, majd 67-ben fejezte be szorgos, gon
kók leszármazottai, részben az ország más tájairól érkező" palóc-ma- dos, értékes földi életét. A Szarvas végi Temetőben pihen hűséges 
gyar" és tót népcsoportokból tevődött össze. Az Északnyugati felesége mellett. Három gyermeke;azok házastársai, három unoká
Felvidéken lévő Detváról, és a Mezőberény környéki ja, és hat dédunokája él. Nagyszámú ismerősei, barátai, kereszt
N~mes-Kerekibő l érkeztek új rajok. gyermekei, a "falu népe", még 100 év multával is őrzik szívükben 

A Dinya név eddigi ismereteim szerint az 1700-a.s évek második hasznos, értékes életének sok-sok emlékét. 
fei~ben találllató fel Endrődön. Az ide telepedett Dinyák iparral fog
lalkoztak. Dinya Lajos elismert szabó mester volt, aki a Céh köztiszte
letben álló mestereként volt ismert. Felesége Hidli Emília öt 
fiúgyermeket szült: Vilmost (1887), Lajost (1889), Ambrust (1890), Jó
zsefet (1896), é.s a legfiatalabbat, Illést 1899-ben. 

A gondos szülők valamennyi gyermeküket "tiszte.s ipari" szak
mára irányították. 

Vilmos apja .szakmáját folytatta. Endrőd egyik legkiválóbb szabó 
. mestere volt, aki az Ipartestület vezetője és az Egyháztanács pénzt_á

rosa is volt évek hosszú során. Két gyermekük Ilona tanítónő, fiuk 
(Dinya) Radnóti Vilmos dr. jogot végzett,~ főhadnagyként a II. világ
háborúban súlyos sebesülé.st szerzett. 

Lajos, szintén ipari szakmát szerzett, katonai szolgálatát letöltve 
szakaszvezetői ranggal vett részt a háborúban. Az orosz, a szerb, vé
gül az olasz fronton tett bizonyságot hősies hazaszeretetéről, melye
ket a kapott kitüntetések tanúsítottak. Életét Doberdónál hősi halállal 
zárta. Neve ma is olvasható az endrődi Hősök szobrán. 

MÁRTON GÁBOR 
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ÉVfORbULÓK T)APCÁRA 
1557. jan. 1. Kolozsvár, Bocskay István, 1895.jan. 17. Hemádszentistván, Mécs László, (t1878. nov. 9.) papköltő. Élet-

(tKassa 1606. dec. 29.) 1605-6-ban Erdély fe- útjáról sok mindenteláiul maga is verseiben, melyekben igazi lírikus módjáia min
jedelme. dig primer hevülettel fejezt.e ki ér7..éseit, benyomásaiL A két világháború közön 

1823. jan. 1. Kiskőrös. Petőfi Sándor, ünnepelt költő volt Utolsó éveit Pannonhalmán töltötte. 
(tFehéregyháza 1849. júl. 31.) költő, műfordí- 1907. jan. 18. Budapest, Ferencsik János, (t 1984. jún. 12. Budapest) 
tó, Ctiságíró, a szabadságharc hősi halottja A 1889. jan. 20. Budapest, Sík Sándor. (1963. szept 28. Budapest) költő. író. 
többszáz verseiből aligha lehetne rangsorolni, szerkesztő, piruista pap, Kossud1 dijas, a Vigília c. katolikus folyóirat föszerkesztője 

így csak egyet, a Nemzeti Dalt említjük. volL 
1999.jM. 1. A Béke Világnapja. 1823.jM. 21. Alsó-Sztregova, Madách Imre, (t l864. okt 5. Alsó-Swegova) 

1827. jM. 3. Békéscsaba, Haán Antal. drámaíró, költö, fóműve: Az ember tragédiája 
(t 1888. május 9. Capri szigete) festö, főleg ol- 1999. jM. 22. A Magyar Kultúra Világnapja. Kölcsey Ferenc 1823-ban e na-

táJi<épeket és portrékat festett. Az ő erruszk gyűjteményéből alakult 1847-ben a Bé- pon fejezte be a l-lfMNUSZ megírását . 
kés Megyei Múzeum. 1826. jan. 25. Kolozsvár, Gyulai Pál, (t 1909. nov. 9. Budapest) .lró, költő, irt:, 

1922. jM. 3. Budapest, Nemes Nagy Ágnes, (t 1991. aug.23. Budapest) költő, dalomtörténész, kiitikus. 1848-ban a koloz.sváii forradalmi ifjúság egyik vezetője. O 
műfordító, esszéíró. Racine, Moliere, Brecht drámáit, Bums, Shelley. Hugo verseit írta az első monográfiát Vörösmruty Mihályról, Petőfi éleiművének elsö részletes 
fordította magyar nyelvre. elemzője. 1870 után kritikáibru1 egyre inkább tért hódit a konzervativizmus. A 70-es 

1766. jM. 6. Debrecen, Fazekas Mihály, (t 1828. febr. 23. Debrecen) Költő, években az Akadémia nyelv és 57..éptudomái1yi osztályának titkára. a Kisfaludy Tár-

botanikus. a plebejus népiesséo egyik első megszólaltatója Főmüve a Ludas Matvi. saság elnöke, egyetemi taJlár. 
1897. jru1. 6. BalmazújváJ~s, Veres Péter, (t 1970. ápr. 16.) író, politikus, Kos- 1991. jrul. 26. Nemzetközi Várnnap. 

sud1 dijas. Önéletrajzi írásai álltak munkássága előterében: Az Alföld parasztsága, 1844. jrut 28. Nyíregyháza, .Benczúr Gyula, (t 1920. júl. 16. Dolány) festő. 
Gyepsor, Falusi krónika Részt ven az 1945 utáni politikai életben is. föbb művei a Magyru· Nemzeti Galériában látható a Hunyadi László búcsúja és Vajk 

1885. jM. 9. Báitfa, Jaschik Álmos, (t 1950. okt. 12. Budapest) grafikus. megkeresztelése. A történelmi témák mellett kedvelt ru·cképfestö volt 
1910-es években Knerékilek is dolgozott. Az lpanajz Iskola truláia, 1935-től a Nem- 1889. jan. 28. Nyíregyháza, Diener Dénes Rudolf, (t 1956. aug. 3. Budapest) 
zeti Színház díszlettervezője. Kezdetben a szecesszió, később a magyaros elemeket posztimpressziorústa festő, Ferenczy KáJ·oly növendéke, 1924-töl 1931-ig Párizsban 
felhasználó dekoratív stílus jellemezte. élt Képeit csillogó, derűs színek, intim hangulat jellemzik. 

1878.jan. 12. Budapest, Molnár Ferenc (t 1952. ápr. 2. New York) Drámaíró, 1804.jan. 31. Szücsi, Bajza J ózsef, (1"1858. mái-e. 3. Pest) Költö, író. kritikus. 
író, publicista, nevezetes művei között találhatjuk a Pál utcai fiúk c. regényét, melyet szerkesztő. Két ízben volt a Nemzeti Színház igazgatója. A szabadságharc utáJ1 irott 
késöbb színpadra vittek, és remek filn1et készítettek belőle. versei a fonadalomhoz való hűségről t~'7.nek tanúságot A hrumincas években az 

1907. jan. 15. Kolozsvár, Kolozsvári Grandpierre Emil, (t 1922. máj. 11. Bu- Aw·óra, az Atheneum, folyóiratokat szerkesztette, 1849-ben pedig Kossutl1 lapját a 

dapest) író, kiitikus, müforditó. Futárt 
1847.jan. 16. Szklabonya, Mikszáth Kálmán, (tl910. máj. 28.) író, újságíró, 1837.jan. 31. Györköny, Tolnai Lajos (i·l902. márc. 19.) Költő, író, szerkesz-

szeri<esztő. 1847-ben adta ki elsö elbeszélés kötetét, melyet száintalan regény, nevel- tő. A dualizmus korábM kibontakozó magyar kritikai prózairodalom jelentős aJ~ja 
la követett. Sok művét vitték filmszalagia is. Jókai és Móricz mellett a magyar szép- 1868-ban Marosvásárl1elyen 16 évig ret: lelkészként élt. Ott alapítja meg a Kemény 

próza legnagyobb mestere. Aligha lehetne kiválas71ani míiveiböl a legnagyobbat, Zsigmond társaságot 
csak említve: Jó palócok, Tódi atyafiak, A tisztelt ház., Szent Péter esernyője, Noszty 1505-10 között Baranya megyében született Tinódi Sebestyén, elhunyt 1556 
fiú este Tódi Mruival, Különös házasság, A fekete váJus) jrumár végén, SárváJ·on. A XVI. századi magyar lústóriás énekirodalom legnagyobb 

alakja Dalait lantkísértettel adta elö. így Tinódi Lantos Sebestyénnek is nevezték. 

A múlt évben hihetellenill sok baj leselkedett azem- A Körgát véd te a hez, a levágott medrek elzárásához. az új meder 
berekre; Sok-sok ero hullott (Mert az is baj, ha valamiből megásásához! 
módfelett sok van!) A mez.ögaz.dasági tennények egy ré- k Ö ZS éget A szaOO!yoiás előtt Körgát védte a községet Rész-
sre rngy kált szenvedett A gabonafélék aratása, a takar- ben ma is meg van ~ben, pl. a Központi temető északi 
máJ1ynövények betakaiítása, az ipari növények felszedése oldalán, és a V ásáitémél. 

„Jön az árvíz! Jön az árvízi hangzék, 
mind-mind keserves munka volL Emlékezetes nagy áivizek voltak: 1784, 1788, 1806, 

S tenger láttam, ahogy kitekinték" 
Nemcsak azas:zály az ellenség. A Trianon állal els:za- 1816, 1855, 1874, 1876, 1879, 1881, 1888. 1915, 1919, 

látott tetületek magyrujai kezdetben El'délyben, mostanság „csavargott·. A teljes szaOO!yoiás befejez.téve~ 1894-ben 1966, 1970, 1974, I~ 
Káq:0talján S 0 S jelzést küldtek. már mindössze hat és fél km. ho$zú lett a folyó medre. A Szeren~ most kegye9cllb volt hozzánk folyónk. 

Meghallottuk és együtt érz.ö, segítő szívvel-lélekkel munkák fölyamán 11 hollágat vágtak le a folyóról. Köz:ü- mely lájunk életében örök föszereplö. Meghatározza az itt 
fordultunk feléjük; orvosság. élelem, jó ivóvíz, nrhanemű, lük 3 nem nyúlik a gáton kívillre: Botbély-Körös, Kender- élők életét; foglalkozását, műveltségét ivóv~t adott em
takarók, pénz, no meg a hazánkba élkez.ö gyennekekröl ázJató, Nagyfok, a többi alaposan túl nyúlik a védögátakon: bemek, állatnak. halaL dús növény-telet biztosi~ nádat az 
való gondookodás renyes bizonyosság.Az állam, az egy- Ffrzfiízfi&wg, Templorn-2llg, Csókási-wg, Rév-211g. építkezéshez, eoogiát ooott a vizimalmoknak, utat a hajók
házak. civil szervezetek„a sok egyéni segítő ká sietett te- Sóc:zó.zug, Bónonw.ug, Kecskés-zug, Pap-zug, és a Peresi nak, pihenést az üdiUökilek. alkalmru az öntöifses gaulál
léjük holtág. amely a leghosszabb, mintegy 20 km, s nagy része kodáshoz De adott halál~ pUSZllllásL nem kímélt emberi 

Nekünk, a Körös mellékén lakóknak is rengeteg kese- mái· Szolnok megyében tekvő Mez.ötúr halártwi van. A életeket. Környékünk az Olszág egyik legmélyebben te!-.'vő 
tű emlékünk van a múltból. A Körösök is mennyi Vestb- Köröstől északkeletre itt folyt tovább a Hortobágy-Be- lf!ja: cca 89 m az Adria fölötti szintje. Néhány vízállás:;zint 
delmet ho2lllk elődeinkre, mig Széchenyi gró~ a n:uyó, melyaszaOO!yoiásóta, levágva, csatornaként szol- alakulása az áradásokkor. 1881-ben 657 cm, 1915.--ben 
folyamszal:.ályoiás elínditója, Wesselényi báró az ,,átvi:zi gál. 808 un, 1919-ben 873 cm és 1966-ban 973 cm. 
hajós", Vásáihelyi Pál hozzá nem láttak a folyók ,,megia- TISZ!elet a folyás2abályozást megtervező eszmének, TISZ!elet és köszönet adassék mindazon névtelen hö-
bolásáhoi'. és az azr végrehajtó kezeknek, melyek az akkori technika sökilek, kik munkájukkal és eszükkel hoizajárultak az ár-

1845. December 7-én alakult meg a „Körös-s:zabá.. eszközeivel -ásó, lapát, csákány, kubikos talicska és kordé - vízi veszedelem megaka:lályoiásához, és azoknak is. kik 
lyozási Társulat." Az ái· gy01'3abb levonulásnak bi:ztosílásá- valósult meg sok ez.er kubikos verejtékével Hány millió hozzájárultak a tragédiák okozta bajok és könnyek meg
ta kö~günk (Endrőd) telü)etén lévő kMyruuk átvágására köbméter földet mo2giillak meg! hordtak el a gátépítések-~ 
is sor kerult Endrőd hatálában a Körös 28 km hosszan MÁrrTON GÁBOR 
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JANUÁRI MISEREND 

Endrőd 

Vasárnapokon: S-kor, és este 5-kor. hétköznap reggel fél 8-kor. 
Szent Gellén Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. vasárnapján, 

fél 12-kor. Uanuár 10 .. és 24.) 

Hunya 
Vasárnapokon: délelöu 10-kor. Hétköznapokon: kedden. csütörtökön és 
szombaton este 5-kor. valam int elsöpémekenként is, este 5-kor. A szom
bat esti mise clöcsti mise. így érvényes vasárnapra. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor. hétköznapokon 15 órakor. Kedden reggel S-kor. 

Vargyas Emi l káplán atya hozta szülőhazájábó l, Erdé lyből: 

SzékellJ étkezési ima 

Ki asztalt terítesz az éq.i madárnak, 
Teríts asztalt, teríts szeq.énljnek, árvának, 
Nljújts ki Atljánk, nlJúitsd ki jósáq.os kezedet, 
Adj az éhezőnek tápláló ken1Jeret. 
Ételben, italban leq.1Jen bőven részünk, 
Gondviselő Atljánk, szeretettel kérünk. Amen. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatója köszönet<!t 
fejezi ki azoknak. akik munkájukkal. adományaikkal segiteuék az iskola 
zavartalan müködését. 

1'öszönjük a szülöknek. hogy minkct \álasztottak. clf'ogadták frti:k
remlünket. segiti.:llek az iskola arculatának. szokásainak kialakit;is<iban. 

Azon munkálkodunk. hogy ez az intb:mény ne csak munkahely. ha
nem második ouhon lcg) en azok si.ámára. akik iu tanulnak. dolgozna!... 

K~1jük . a továbbiakban is tcimogassák iskolánkat. - mert csak közö
sen. összt:fogva lesz olyan szí1wonal(1 az oktató-m:velö munka. hog) az 
innen k ikerülő g)crn1ekck minden körülményt:k közöu meg llldj<ik ~1 l l ni 

helyüket - emberek maradjanak az ··embertelenségb.:n·· is. 
Szeretnénk. ha tapasztalataikat elmondanák másoknak is, - akik még 

haboznak. hogy mdyik iskolába irnssák gyermeküket. 
A jövö tanévtöl már ti::lsö tagozat is miiködik. melynek minden fe lté

tele biztosirntt. 
Iskolánk nyitott. - a nyolcadik osz1~1 ly dvégzése után a gycrekek bár

hol folytathatják tanulmányaikat. 

Új egyházközségi képviselőtestület 

/..'iss Pá/11é 
igm:garó 

1998-bon lejárt egész egyházmegyénkben a helyi képviselötestületek mandóluma, ezérl 
új leslületef kellett lélrehazni. 

Az új testület: Iványi László plébános, Vargyas Emil kópián, Tólh Mihály kánlor, Kiss Pálné 
kor. iskola igazgatója, Pleilerné Varjú Marianna hilaktató, Gyuriczóné Szabó Emébel odmi
niszlrálor, Balog Péler sekrestyés, továbbá: Ungvölgyi János, Ambrózi László, Szabó Zoltán, 
Ambrózi Lászlóné, Szabó Zoltánné, Uhrin Péler, Varjú László, Dr. Palyo József, Elek Miklósné, 
Elek Miklós. Póllogok lesznek: Uhrin Zahán, Vórli András, Hanyecz Margil, Gellai Imre, 
Szokálos Tibor. 

JANUÁR HÓNAP ÜNNEPEI 

1. Péntek: 
3. Vasárnap: 

10. Vasárnap: 
13. Szerda: 
15 . péntek: 
18. Hétfő: 
20. Szerda: 

2 1. Csütörtök: 
22. Péntek: 
25. Hétfő: 

Szüz Mária, Isten Anyja (Újév) 
Vízkereszt 
Urunk megkeresztelkedése 
Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító 
Remete Szent Pál 
Árpád-házi Szent Margit 
Szent Fábián pápa és vértanú, Szent 
Sebestyén vértanú 
Szent Ágnes szüz, vé1tanú 
Szent Vince diakónus és vértanú 
Szent Pál apostol megtérése 

26. Kedd: 
27. Szerda: 

Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök 
Merici Szent Angéla 

28. Csütörtök: Aquinói Szent Tamás á ldozópap és 
egyháztanító 

Ka r ácsony aj úndék az endrődi templomnak 

Km<icsony napjún. délben érkezel!. Katona Sándor ismét egy nemes fl:laj;in
lást telt. Templomunk orgonáj{1hoz egy eredeti. Laukhuffll"1jtatót <!iándékozotL A 
Németo1'S7.ágban dolgozó liük - Takács Mát) ás. Szentpéteri Boldizsár. Köks 
Zohim. Szilágyi Ferenc. Kokauszki János. Smiri Sándor. Mt!száros Zoltán - is 
c."S<1tlakoZ1ak e SL.t!p felajánláshoz. 

Pár éwcl ezclön rei kelleu t'ti íllatni a szélládát. Már akkor jelezte a mester. 
hogy most már megérdemelne az orgona egy komoly ltutatót. Anyagi helyze
tünk nem tclle lehetővé a házi készítésü lltitató lecsenfü .. 'sét. 

Orgonánk állandó karbantartó mestere vállalta hogy annak dlcnére. hog~ 
szabadságát tölti karácsony é.~ üjév közöl~ bl.'SZercli az új motort. Dcccmber 
29-én e7 is megtöi1énL 

Az eredmény csodálatos: nincs motod1ang. csend~ az orgona Most már 
megszólalnak.. é.~ szépen S7.ólnak bizonyos sipsorok: Salicional, Eol hárfa. és Vox 
c.-aclcstc. (ez az úllagembemek nem sokat mon<l. ezén nagyon hélköwapi módon 
kifcji.:rn.:: kb. 3 millió Ft énékii. régcn mi::glévö rcgiS7h:r - sípsor lcn luL51'.nál
ható. Kiegyenlítettebb a le1·cgoclláta..; . .!s a? orgona tc[jcs mÜ\..!t. (ttllliJ khct 
használni. mind a 29 rcgis71Cll. 

Egy-egy jó karban l<.\\'Ö orgona nagy é11éket jelenL anyagilag. 6 e57Jneikg 
i::gyaránt. Orgomínk t!itékc a bl.-csl..'.-:;ck szerint több mint 30 millió forinL E7 nem
csak az egyházközség. hanem a \'<ÍJ'OS C.téke is. a nemzeti vagyonnak is részi.:. 

Köszö1~iik a scgítségeL 
/. L. 
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11. Atya, te sokat fiiradsz értünk .. . 

Kitdjcsedetl. Brazíliáig lclkipász1or voltam és 
itt pászorrá leucm. Mii é rtek ez alau? A pász1or a 
nyáj cgészi.:vcl 1örödik. nemcsak egy szegmen
tummal. Mint le lkipásztor, többnyire a hagyo
múnyos pap-képnek és az elvúrtúsoknak 
megfelelöen cselekedtem. azaz jobbára egy-egy 
plébáni<\t adminisz1rália111, liturgikus fu nkciókat 
végeztem. /// a jé:usi kiilde1ésnek megfelelően. 

gyógyí1011a111 a lesiet, okta11a111 az elmét és ápol
tc1111 a lelkei. Jó volt felfedezni ezt a 1eljessége1. 
az hogy az ··egészség"' valójában egész-ségetjc
lent. 

A hagyományos kere1ben is dkötelezcttje 
voham a gyermek és az ifjúsági pasztorációnak. 
Mivel itt csak erre voltam szentelve. mint a hal a 
vízben lubickoltam. 

Jó vol t iú tni , megtapasztalni és megélni a 
„mi vagyunk az egyház"" gondolatot, melyhez 
erősen kapcsolódik a klérus szolidaritása, és nép 
melleu á llása. Bizonyos szempontból ez is új
do1m\g \'Olt sz;\momra. A közel négy év alatt 
papságom új oldalát és énelmé1 fedezhettem lid 
és gyakorolhattam. Köszönöm az Úrnak, és ké
rem Öt. adja meg a fo lytatást. 

Az elmúl t időszakban rengeteget tanultam 
az éleuöl C:s az emberektől. Az embert az álta la 
birtokolt javak (1árgyak) C:s pllZíció alapján érté
kelő európai kuhúra után felüdü lést jelemett a 
brazil iai emberek ékt-megközel ítésc. 

VfittOSUNI< 

ÖNVALLOMÁS 
BRAZÍLIÁBÓL 

Pel fedezték. hogy azért vagyunk, hogy élj ünk. A 
legnagyobb emberi hivatás ez. Éljenek bár a leg
szegényebb nyomortanyán. az életet megünne
pelni bármelyik pillanatban készek. Ez a pozitív 
ft:lfogás nagyon sokat segítell a nehézségek le
küzdésében. Annak ellenére, hogy a brazíliai 
társadalomban az osztályok között nagy az ür és 
elkasztosodott, valam iképpen meg van a szoli
daritás. Igaz. e l sősorban a külvárosok és a vidék 
népében. Az utca népe és az utcagyerekek között 
járva soha nem kaptam, annyi kedvességet, 
emberséget. szolidaritúst. mint ott. Tudjuk. hogy 
sokszor éheznek. C:s mégis. amikor ételhez jutot
tak azt nwgtörték, és a felC:t nekem nyújtonák: 
··Atya, te sokat fáradsz értünk". 

Az elmúlt három és fél év meghatározója /el/ 
életemnek. sőt azt is mondhatom legszebb szaka
sza. Rengeteget ta1111lta111 és tapasztaltam. Meg
tanultam az életet értékelni, és amit nagyon 
fontosnak tartok. másokért szenvedni. Az a fajta 
szenvedés, amit egy szlilö érez gyermekek el
vesztésén. amit Isten érez kegyelme tékozlása
kor. Nagyon igazai adok Calcuuai Teréznek, 
amikor ilyeneket ír: ··A szenvedés önmagában 
nem ér semmit. de az a szenvedés, amely Krisz
tus szenvedésében részesít csodálatos dolog."' 
És '"szenvedés nélkül munkánk csak szociális 

~-...~.,.----~~ ......... --~ 

munka lenne. ami jó és hasznos. de nem lenne J, 
zus Krisztus műve. és nem része a megváltásnak 
Ez a munka nagyon igénybe wszi az embert. ldi 
röl idöre meg kell találni a feltöltödési alkalma 
mert az eröszakkal, a halál lai , pusztulással nem k 
het huzamosabb ideig együtt é lni. 

Személyiségek, akik példaként hatoltak rám 
J eremiás, aki nem fogadja el a megszálló k1 

rály kedvezö ajánlatát, hanem elnyomoll népév< 
vállal közösséget. 

Freidanametz, a verbita rend misszionárius< 
aki ugyan elindul a menekülőkke l , de lelkiismere 
te arra indítja, hogy visszaforduljon, és az üldözöl 
tekkel maradjon; visszaszökik a megszállt zónába 

Calcuttai Teréz, aki felfedezi hivatásában . 
hivatást, és teljesen elkötelezödik a szegényei 
legszegényebbjeinek, akikben a megtöri Jézust ta 
lálja meg. Személyes élményem is van vele kap 
csolatban, amikor 1994-ben, irorsz.ágbar 
találkoztam vele és ö megáldou. 

Oscar Romero aki a fejlődés embere. A kon· 
zervatív, a klerikális pap/érsek fokozatosan fe(fe. 
dezi, hol van az ö helye: a nép az elnyomottak. 
kirekesztettek melleu. Ezek érdekeit élete leláldo· 
zásával is védelmezte. „Egy érsek meghalhat. a1 

Egyház soha." 
Valaki 1::gyszer megkérdezte: "Ki ad neked 

mindehhez erőt?" Azt válaszoltam, az erőm az Is
tennel való küzdésböl ered. Valóban, megannyi
szor álltam harcban Istennel a kicsikért. Bizony. 
nem volt könnyű a hitet megtartani, a gyerekek 
szenvedését és pusztulását látva! Ugyanakkor e 
gyen:kek Isten iránti éhsége is meghat. Abban a 
pillanatban, amikor ráérezek emberi méltóságuk-
ra. Isten felé is nyito ttak lesznek. Ez sok erőt és 
vigaszt ad. Számomra - leginkább - a gyerekek tő l 

érkeztek a dicséretek és visszajelzések. Olyanok, 
mint pl. a kis 12 éves Alex, aki elém térdelve és 
lábamat átkarolva így könyörgött: ··/\z Isten sze
relmére. el ne menj !"" és az a 16 éves nagylány, 
akinek a neve Bata, mikor megnyugtattam őket. 

hogy távozásommal a program nem szünik 1rn:g. 
és lesznek emberek, munkatársaim. akik látoga~
ni fogják őket. ezt mondta: ··László atya. te nem 
lútogattál minket. hanem velünk voltál és küzdöt
tél értünk!" 

KÁRPÁTI LÁSZLÓ 

Az utcagyerekek egy templom melleu, a IOl

dön alszanak.„ 

Aa~~~o-é1 o~ődéJxi/ő
fap/echb,:,/!ai &J /Í&~e;/!eá&~'bb. 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

affl/~/J~ 
Cipőipari Bt. 

S6/i 
Telephely: 5502 Gyomaendröd, Fö út 45. 
Telefon: (66) 386-578 

5502 Gyomaendrőd, Fő út 14. 
~/Fax (66) 386-896 
~(30) 457-148 

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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Régi gyomai mesterségek II. 
„ 

re sz 
, Az én gyermel<J<cromban i~eneket dotdtak ki: friss rnalhahús l<arXiató a mészárszékben 

A csordas 1 s filléres áron. vagy o1cOO oo.- éfkezett ebbe vagy abba a kocsmát:a. avagy a háborús KJ&. 
Még~ hivatásos kürtöse volt a községnek: a csordás. aki hajnaloon ·mint Máa Ferenc ben, hogy a ~l a repükm szoo röix:édtJákat büntetés terhe alatt be keG sz<iJá11at· 

hres el:>eszélésébeo -összeüölte a gazdaházaklrl a teheneket Szent Mhífy napján ö Pit n és a légdlalnl elsötéb1ést szipúan be kel tal1ari. A OOlxjj kislió rnirdig ezzel a roordattal 
a pászbbérért nagyarrjámékhoz: zsáJ«a1 a kial<lrlltt ruza me;J á~ s aJJéb ~ kezdte a szövegét: .)(özhiré tételi(, népes gyereksereg, kísérte, akárcsak a cirl<usz0500l 
átvételére.(Nagyarrjámékat etTil1ettem. rem nagyap:imékal mivel a tilt> tadet nagyanyám Még a hálxlrú alatt, iletve után, az crosz viá~ is mú'kOOött aJf Kleig ez az intézmérrt (akko
hozta mint nagygazdalány a házhoz , s 'gf ö kezelte a pénzt. de a bérld<kel az elszámdást ter- rhm a kötelező közmunkál<lól, a rációk beszolgáltatásá~. de aztán átvette helyét a harg
ményben azért a ,.gazda', nagyapám intézte, aki két vékás f~t hozott ugyan a házasságoo, szóró, a vezetékes tXimbölcle, a kötelező beadásokra, beszolgáltatásokra flgyelmeztető 
de ,,5Zép ember vdt Szilágyi Ferenc", ah~ nagyanyám emlegette. 'gf hát tizennégy évesen szövegekkel„. 
öt választotta. s szülei beleegyeztek.) 

A kisbíró A fagylaltos 

A hara/Yµón, az újságoson, me;i a gulfcison, a csadáson kNü mé:J aJJ hargszeres al- Még aJf hargszeres .)c.özszolgálab"" feladatot végző alakjáról keG megeniékezll a köz· 
l<almazottja volt a községnek: a kistiró, vagyis a közsaj doOOs, aki a fontosabb közölll valókat ség életének: a tagylaltosról, aki a kétkerekű fagylaltos kocsit tolva maga előtt. mint iKergyere
kidoOOlta, • .közhírré tette', nem lévén akkCX' mé:J vezetékes rádió vagy kábeltelevízió, avagy az kek mamája a ooookocsit, a togantyúra szerelt kis rézcsengövel adott hírt a bró nyári 
ötvenes években divatOO pit hangos bem:>@ • népszerű nevén: tXimbölcle nafXll<OOn a tölcséres, hM:leg nyalókáról. 

A kidolxllás hirdetés - IEgalábbis Gyomán · már százötven f!.Je 'fJI mlkx:Jött. Ezt az &eg Akire emlékezem, Fekete István volt, s neve ellenére ta!P<J fehérbe volt öltözve, a fején az 
Q1ai PetrX:tl Sámuel mez00erényi csizmaáa mesternek a fesfí Q1ai PetrX:tl Soma rd«>na és emy00 ~ is fehér volt, akárcsak a kocsi, és beme a dtromfagylalt. öt fillérért adott 
ooratja a~ ff.iegyzésélrl tu'.f~ aki megír1a. hogy 1849 vészterhes nyarán aJ/-eQY gom00cot a fértye, fé!gönb alakú nyeles kanalával. a három-négyféle készllménylxi 
Mez00erénybe tartván csaláóJával , a költő betért a gyomai községházára, elö~tol kérve ko- Pesten a jegesek járták csengövel az utcákat -amXor mé:J a viamos hűnszelilények heyén 
csijához, a kimerü~ elfáradt bJak helyére. Nagy meleg volt, ~ius: bí'ó uram. meg a Csatt nevű jégszekrények voltak . de & a PvaJ nagyOOb rézcsengöket rázták. ha~n: Jeges! Itt a je
j~ző a léx:án elheverve hűsölt, mikor a költő be~t a szobába: gesl s ahCYJY a tedinika fejlődésével az ő szakmájuk is megszűnt a jéggyárakból kikerült lé-

. Há~ nem nagyon van -mondotta kedveHenüf álmál:rl fefzavarva a bíró, föl se kelve he- nyes jéghasáOOkkal (melyeknek már a puszta látványa is hűs~ett), iYJf kerültek múzeumt:a · 

lyéről. ha odakerültek -az aJJkori kerekes csergős fagytallos lux:sik is Gyoma utcáira, s ha al<ad is 
· Aztán van-e iJazdványa az úrnak? · kérdezte uoollan a jegµő. mé:J ilyen a vásárd<.on: gumW van a kereke, mint kerékpárd<nak. s lábbal kel hajtall d<et, 
A költő átnyújtotta iatait, rnie a jegµő ta~Hant, mint akit kq/ó csípett me;J. mnt a tiidil . a c:sef@azoctan rem ti:iki csergö, sőt nem is használnak már haajel-
. Kefien fel tiló uam, a mirdenségit. tu:l'ja ki á1 előtfünk? Petőfi Sárrl:x'! Hogyne ~ zést (legújabban ped'g a Famiy Frost nevű amerikai fagylalgyáOO cég használ dalamos kürt-

elöf()Jatunk! Persze, hogy van, amennyit csak fetszild · s küldte is a kistiró~ hogy dolx>lja ki, jelzéseket a városban szerte furikázó szálliló auk)n). 
h~ a községbe érkezett Petőfi Sárdor! Akit aztán, lovait kifogva maguk von1attak be szeke- A rézcsef'lilÖ már véglegesen a kiscsikók nyakát:a kerü~ akiket a ,.motorizáció" sajnos 
restül a községháza l.dvarára, ahol a dOOszóra aJJbegyúlt sokaság~ lelkesítő besz~et i~- kezd kipuszblani a világból, akárcsak a túzokol<a~ akik még nyolc-tíz fős csapatd<.ban sétálgat· 
tézett.„s ez is p tizonyftja, Gyoma máig élő ircxialomismeretél és 1rcxlalomszereteté~ pedig tak . persze jó nagy távolságoon . a dévaványai határban lé<A'.:í varsányháti földü~ szélében, 
hol volt még ak!r.or Kner Izidor könyvnyomdá~ hol volt még ald«lr a könyvcsinák), írókat ven· ahd mé:J réti sast is lehetett lábi, az eUlagyott tanyák kútgémein. és a ;:genyefákoo vé'csék 
dégüf látó Kner r?fOIT'da? fészkeltek. A régi viág túzd<jai, rétisa.sai. pusztukXlan , csak mg a túzd<d< me;imaradására 

Hát iyen nevezetes hi'detésekel sa;ios. rem haDiattam a kisl:iróld (pe1rJ egyszer legalább a vadvédelmi teriJeten gorOOskOOnak. az~ a régi mesterségek. mint pékláli a deb
VészkS.'e utazva, a csatlakozásra várva a vasútáDomáslól a refCX'mátus lempomig a Kossuth receni mézeskalácssütés . <ro<re ellűrdlen. 
Laps utca akkCX' még meglévő szép vadgesztenye fase<a alatt Bartók Béla is végigsétált, és 
verdége vdt Kner lzoonak Móricz Zsigmond (megírta~ rip:irtjáoon is)s Kner Imre házáoon 
tötb neves ~ó és tudós megfCX'dtJI, Móra Ferenctől Fülep Lapsig, a míNészettörténészig.) 

SZILÁ.GYI FERENC 

Kevés szó c;:seu eddig a Bar.itság IFI csapatá
ról Pedie. mee.érdemlik az elismerő szavakat. Rc
m..:.k ö;zi ;orozatot produkáltak. Íme az 
..:n:dmény. melynek végén 37 ponttal (az élen ál
lókkal egyenlö pontszámmal! ) a második helyre 
verekedték fel magukat: 

Baja Barátság l :3 
Barátság 13ékés 4:0 
Rauonya Barátság 0:0 
Barátság l l ódmezővásárhely 1: 1 
Jamina Barátság l: 1 
Barátság Örkény 6: t 
Kerekegyháza Barútság 0:0 
Kisújszállás Barátság 0:2 
Barátság Mezőberény 3:0 
Kunszentmárton Barátság 0:0 
Barútság Makó l :0 
Csongrád Barátság 0: 1 
Bar<itság Szajol 1 :0 
MALÉV Barátság 0: l 
Barátság 1'.lélykút 2:0 

Az őszi szezon alau egyetlen kiállítás történt 
(Kónya) A tartalékok szereplését a begyüjtött sár
ga lapok teuék szükségessé. 

Köszönjük Pelyva Miklósnak, hogy mcg-
2. Barátság t 5 11 4 - 27:4 37. alakulás óta fáradhatatlan és hasznos munkát rejt 
3. Baja 15 8 3 4 35:24 27. ki. Kezdetben, mint játékosedző, majd mint az 
Továbbá: 4. Kerekegyháza, 5. Békés, 6. IFI egyszemélyes vezetője is! 

Jamina. 7. Makó. 8. Mezőberény, 9. Mélykút. 10. Ugyanígy köszönjük Gaál .. Pistának·· azt. az 
Csongrád. 11. Bauonya. 12. MALÉV, 13 . Szajol. évek óta folyó önzetlen munkát. amit a serdüló-
14. Kisújszállás, 15. Örkény. 16. kért végez! 
Kunszentmárton. Egyébként a csapat-építés és a Sport Telep 

Az c:gyüllt:s tagjai: Hanyecz. Imre, Szántai fej lesztése soha nem tapasztalt hozzáértéssel. és 
Zs„ Pely\·a Z .. Kónya R .. Katona Cs .. Kiss A.. odaadó lelkesedéssel folyik . Kívánjuk, hogy ko
Farkas R .. Palyusik G. Wagner M .. Bella T.. Pin- rona ékesítse a vezetők munkáját és a játékosok 
tér K., Szakálos Z .. Farkasinszki L .. Rófusz T.. tudását! 
Fekécs O., Papp K. Legújabb hír : Február 17-én a Bozsik stadi-

Legeredménycscbbek: Bella T 7 góllal, onban a Honvéd profi csapata ellen játszik edzö-
Pintér és Palyusik 4-4 góllal mérkőzést a Barátság. Aki nem hiszi .járjon 

Ezek a fiúk már a Barátság SE. megalakulása utána··. 
elölt is .. kölyök csapat·· gyanánt t:dzt:llek Pelyva Kivánjuk. hogy 1999 fclcdht:tetkn év legyen. 
Miklós keze alatt. Beérett. komoly fiatal együt- s 2000-ben lcpjUnk feljebb a dobogón! 
tes! Klifönösen a védelem jcleskcdell. amit csu- Hajrá Barátság! 

A TABELLA ÁLLÁSA: pán a négy gól is bizonyít. Ebből hármat 11-böl. 
MÁRTOV GIÍBOR l. J lódmezövásárhcly 1 S 11 4 - 52: 12 37. c:gyl! t pedig szabadn'.1gásból kaptak. 
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Vendéglátással kapcsolatos számadások a 18-19. századi Gyomán 
Levéltári kutatásaim alkalmával több esetben kijegyeztem - 1816-ban kiadva examenkor (vizsgálat, vizsgáztatás) 11 font 

mintegy mellékesen - konyhai műveletekhez szükséges bevásárlá- marha húsért 22 krajcárjával számítva fontját, 4 frt. 2 kr.-t, 8 font 
sok „ínycsiklandozó" tételeit. Hiszen kisebb képzelőerővel ezen bárányhúsért 30 kr-val számítva 4 frt.2 kr.-t, két tyúkért 2 frt.-ot 10-

ízes kitételekből szinte maga elé gondolhatja az emberfia a korabeli jásért 30 kr.-t rizskásáért 36 kr.-t ( 1816 április 10-dikén) 
„ünnepélyes étkezések'' föztjeit, sültjeit. Ünnepélyes étkezéseket ír- . Előtte 18 16 április 6-án vacsorára kiadtam 8 font húsra 2 frt„ 56 
tam, mert ezek az elszámolások, elöljárósági látogatások (szándé- kr.-t. Két tyúk 2 fit.tojás 12 krajc.rizskása 21 kr.-árt. 12 icce bor, 1 
kosan kerülöm a régi okmányok latin szavait, a jobb érthetőség icce 24 krajcár. 
kedvéért) alkalmával történt nyersanyag vásárlások a konyhák szá- 181 6 szeptemberi vizitációkor l lúd 3 frt„ egy nehezék sáfrány 1 
mára. A bevásárlással, beszerzéssel megbízott „belső ember" - hi- frt„ egy pár citrom 30 kr. szegfű bors 24 krjc„ 18 icce bor 12 kraj
vatalnok - rendkívül, pontos alapossággal a legkisebb tételek cárjával, 15 font hús 18 krajcárjával fontja, kávé. cukor 3 frt. alma 1 
feltüntetésével, mondhatni fillérre kihozva számolt el megbízójá- frt „ téjfel 1 frt„ egy meszely paprika, Gyuláról hozódott saláta, ve
nak. Ezek az étkezések lehettek világiak s egyháziak is, tudniillik reshagyma (ára nincs feltüntetve) Nagyállásról hozódott 2 és 1/4 
történhettek a református esperesi látogatás, községi élőjáróságot akó serital(megjegyzés: az uraságnak itt volt serfözője), 

ellenőrző megyei uraság, a református egyház iskoláiban alkalma- 1820 pünkösdi legátusnak vacsorára másfél font hús, túró 2 ga
zott tanitók felügyelete alkalmával. Mindegyik esetben „nadrágos ras ára, vaj 3 garas ára, 3 icce bor „kettőnkre". Ebédre 1 és fél font 
emberek" azaz hivatalnok-tanult emberekhez illő étkezések, étkek húsból leves, 1 garas ára tej, apró szöllő 2 garas ára, 2 garas ára vaj . 
milyenségéről alkothatunk képet magunknak, de meggyőződésem, 1 icce bor. Vacsorára 1 csirke 5 garasért, 4 tojás 1 garas, 1 írt ára 
hogy nem sok mindenben tért el ez az étrend az egykori telkes job- húsból leves, apró riskásával, 3 garas ára, 1 icce bor, fehér. Ebédre 
bágy gazdák étrendjétől, legfeljebb ilyen extrákban mint: kávé, készítettem egy malacot fehér vágott lével, felit sülve, következő 
rizskása, citrom. ebéd, másfél font hús lével, 2 felit sülve, következő ebéd. másfél 

„ 1815 Esztendőbéli Yisitatio alkalmatosságával esett költségek font hús lével, 2 fibárány hús pergelve (azaz pörköltként), 1 icce 
; Úgymint 1. Boltbéli 9 frt.12 kr.(krajcár), Lúd 1 forintjával 2, Csir- bor. Reggel pájinka 1 gara ára ... ebéd, csirke borsóval...Ebéd; ökör
ke hat darab 3 fr., egy icce téjfel 36 krajc. egy meszely pájinka 1 nyelv két és félfontnyi, egy negyed lat mazsola, sült malac,„. 
fr., 12 font hús 3 fr. , 23 és fél icce bor 16 forint és 27 krajcár. Egy vőfénykönyv (gyomai illetőségű) „kínálata", kivonatosan; 

Összevetésképpen álljon itt néhány egyházi „hivatalbéli" fizeté- .„marhahúsleves fö mintegy kilenc akó, (a főtt húshoz) tejfeles tor
se akkoriban; A prédikátoré (lelkipásztor) 100 vonás forint kész- ma van egy hétre való,.„van kása húsz akó (főtt kölsekása),„. fő a 
pénzül, se1tésre 12 forint, a földje szántásáért 9 forint, Búza 120 disznó feje ecetes tormával, ugyanannak fü le másféle mártással, fö 
véka, árpa 120 véka a szokott ráadáson kívül, szénaboglya 12, egy a paprikáshús, a javából négy tinót vágattunk,„.túrós lepénnyel van 
mázsa só, 100 font faggyú, (a világításhoz), egy mázsa hús alkalma- húsz nagy hombár tele, van háromszáz tepsi jó zsiros derelye, dehát 
sint elosztva, 12 icce vaj szükséglet szerint elosztva, 6 öl fa , 10 akó még a tengernyi rétes mazsolával, béles is van egy tíz köbölös hom
bornak kincstári jövedelemmel való kiárultatása, s minden falubéli bárral, érzi is a muzsikás, szagát az orrával, alig is bír szegíny mos
tehénnek, juh esztringálnak egyszeri fejése, azaz teje ( esztriga=fe- tan a gyomrával... 
jősjuhnyáj). Ezenkívül mind lágyliszt, mind derálás elegendő, füte- Tán ennyi elíg is lesz egyenlőre„. Jó étvágyat! 
ni való nád s egyebek. e legendő (az elegendő itt azt jelenti Cs.SZABÓ ISTVÁN 
amennyire szükség van), ezenkívül szokott „stolare" , Gyomán ez .-----------------------~ 

egy sessio fö ld=34 hold, 1 hold 1200 négyszögöl 1.classisbeli, ( va
gyis első osztályú, minőségü) és 22 hold kaszáló rét. Legelőre hajt
hat igásökröt 8-at, lovat 9-et, tehenet 23-at, sertést 16-ot a 
communitas (a község) költségére. 

A rektori fizetés (mondhatni, az igazgató tanító) 34 forint, búza 
12 köböl, árpa 12 köböl, prédikációs halottól 8 és fél krajcár, ének
szós halottól 6 krajcár, minden gyem1ek után egy véka búza, egy 
véka árpa, 15 font faggyú világításra, 50 font hús, 2 öl fa, asztali 
költség 100 forint (a faggyútól kezdve nem gyermekenként, hanem 
összességiben), fél sessio föld (vagyis 17 hold), az asztali költség 
kifejezetten vendégek tartására szolgál, gyermekekenként jár néki 
augusztusban egy csirke, az búzáját, árpáját ingyen őrleti: 

e 

1 
~z C\blak 
ae~i:zat 
MŰANYAG AJTÓK, 

. AB~AKOK 
GY ARTASA EGYEDI 

MERETRE IS. 

5502 Gyomaendrőd, 
Fő út 81 /1. 

T el/Fax: 66/386-328 

MINDENT EGY HELYEN A PIKTOR BOLTBAN! 
Gyomoendr&l, Fő út 204. 

(telefon: 66·386·611 .) 

Kophot6k: 

- festékek, lakkok, ecsetek, 

· szerszámok, csavarok, szegek, 

· ragasztók, zórak, vasalósok, - és linóleum 
PADLÓ BURKOLÓ IAPOK MINTA UTÁN, . 

RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AU'-'illi~llllfllil 

Garancia! 
Minőség! 

Kedvező ár! 

GYOMAENDRŐD, Fö út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359 
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SzCícs Imre vállalkozót, aki váro
SLmkban a kábel tv telepítési és üze-

Megkérdeztük az illetékest ... inveszlálva a m..:gtériilés gcu~inci[tia 

nélkül. Örömmel és jól ..:ső ér1.éssel 
mellelési jogát elnye11e, hogy mi az önkonnányzaual kötötl szer.:ődés lényege? 
Milyen ütemben és teriiletilcg milyen szisztéma szerim haladnak a mLmkálalok, 
előre lilthatóan núkorra várható, hogy az cnd rődi városrés'L polg<1rai is él ve-t
hetik ezt a stolgáltatá~t"! - Elöljáróban szükséges, hogy megfogalmazzam, mi is 
valójában a kálx:l tv: a f~jállomáson összeállított műsorok kábelen való eljuuatá
sa a fogyasztóhoz. A gyomaendrődi kábel tv hálózatán 19 műsor van, ezt mind a 
fejállomáson m(íholdvevő, és földi vevőegységek, kiilönböző műszaki berende
z.ések segí!Ségével vesszük, öss7..e.:11lí~juk, majd kábelen, illt:tve késóbb az endrődi 
1\:!szre egy optikai kábelen továbbí~juk. Ez utóbbit, - vagyis az optikai kábel - fo1-
állíu1.siít nagyjából az 1999-<::s év der"l::kán tervezzük, és cl kell mondani, hogy 
elég költséges, de mííszakilagjelenleg a lcgkorszerííbb megoldás, ami garantálja, 
hogy a l~jállomástól több kilométerre eső városn.!szlx:n is jó kérminőséget bizto
sítsunk. Az Önkomuínyzatu1.l, illetve ezt megelőzően a Polgármester (ural ·97 
őszén tárgyaltunk először. A reszemről indult kezdeményezéshez pozitív hozzá
állást tapaszu"lham. Mindazonáltal tudomásul kellen vennem azt a lényt is, hogy a 
Hivatal illetve az Önkonnányzat ezl a s:wlgáh.atásl uimogami nem tudja, ami ért

hető, ha meggondoljuk, hogy a víU"Os köl!Ségvetésérc ajó mú1őség(í ivóvíz beve
zetése többszáz miUiós nagyságn:ndíí terhet ró. Rendelkezésemre bocsátott 
viszont a Polgármesteri H.ivak1.l bérfizetési kötelezettség nélkül egy helységet, a 
Kolmann Lakó1depen, a TIJRINFORM iroda mögött, amennyiben vállaltam, 
hogy a fejállomást sajfü költségemen megépítem, és előzetes díjbesz.xlés nélkül 
beiizemclcm a lakótelepról jelentkező lakásokat Ez '98 húsvét táján meg is tör
tént. Anyagiak tekintetében mi azóta is ezt a gyakorlatot követjük, -jóllehet ene 
engem már a késóbbi szcr7..ődés nem kö1elez, - de jelenleg, és a jövóben is így 
szeretnénk folytatni, senkitú1 előre egyetlen fillért sem VC..'>Zünk lel, csakis a 
szolgáltaliLS megkezdését ól ke'tdve fiwt a fogyasztó. Ezenkívül munkánkat se
gíti az Önkormányzat azzal, hogy nem kell Jizeu1.i kommunális adót azoknak, 
akik a kálx:l tévé hálózathoz csatlakoznak. Ezen túlmenően szcrtődésl kö1öu a;: 
Endrőd és Vidéke Takarek.szövelkezettel, ahol a fogyasztók 1-3 év al:m n.!szle
lekben is törleszthetik a díjat, a beüzemelést követően. Mindezek el lenér"I; az elő
zetes fclmé~ - melynek során közel hétezcr swrólapol iultaltmk el a Posta 
közrem(íködésével minden házba, illetve lakásba, - kicsit 
lehangolónak bizonyult a vissz.<tjelzés, mert alig 650 volt, 
vagyis kevesebb, m.int 10 %. Lámi kell azonban azl is, 
hogy Gyomaendrődön az elmúlt néhímy évben vezellék 
be a gázt, a telefont, építcltck új utakat és a csmomaháló-
7.atOL Ezek mú1d-mind a napi kiadásokat meghaladó 
anyagi terheket róuak az érintelt polgárokrn. Azl a sok ke
sení tapasztalatot sem leledheljiik, amit előltiink több si
ke111!1en próbálkozás okozou, hiszen vai1 olyan polgár, 
aki már bclizette a kábel lV díjat, és se szolgáltatást nem 
kapoll cS<::ribe, sem a pénzét nem látta viszont, így bizal
matlansága teljesen é11hető. Nekünk tel1át bizonyítanunk 
kell először, hogy elnyerjiik a bizalmat, számouevő ló'két 

monclhalom, hogy kezd beérni rmmkánk gyümölcse, hiszen a legralináltabb rek
lámnál is többet fr, az, hogy akik már nézhetik a kábel tévét, elmondhaiják. hogy 
mi teljesítetl'ük mú1den ígérettinket, úgy a csatomák számfü, mim a kép minősé
gét, vagy az esetleges hibák gyors elhárítás<ít illetően. Üzc::meltetési köl~giink is 
szerénynek mondható, a ('98-ban 500 forint '99-ben havi 600 forint) néhány v;í
rosban ennek két-háromszorosát fizetik a fogyasztók. i\zl, hogy teriileti leg mi
lyen szisztéma szerinl haladunk, részben a li:jállomás elhelyezkedés..: határov.a 
mc::g. Ezl ilt volt célszeríí megépíteni, hiszen a V<\rosi snídió, pl. a Városházi1ról 
c::gyenes adásban követheti az önkonrnínyzati testületi íiléscket, és egyéb rangos 
vfüusi eseményeket. Innen kiindulva tcrveztiik meg részben az un. gerincvezc::té
ket, melyekn: a kiilönböző utakat, mcákat lakólelepckel lemkábelen csatoljuk. 
Jelenleg númc::gy 250-300 házal és lakást kötöntink be. A vás.inó1 Lakótelep be
fojezése u1.in a Kossuth Últól a Körös-partig, és a révlaposi r"ész baloldal i r6ze 
következik. Halad{isunk az időjárás függvénye is, mivel fagyon kábellel nem 
dolgozhatunk. De az ilyen "holt-időt", amikor nem kábelezhelünk, szervezésre 
használjuk fel. Ennek hatékonysága is mc::ghatározó tényező, hiszen kábel tévés 
kollégáim, akik rn,ir telepítés helyett jórészt csak üzemeltetési tdadatokat láu1ak 
el, rcnddkezésr"I; bocsátanák szakemberei kel, amennyiben a jelentkezők s7„áma 
ezl ú1dokolná. Meggyőződésem, hogy erre sziikség is lesz, és így 1999 vég'5r\: 
nagyon sok bk<ísban nézhetik mind Gyormín, mind Endrődön a kábel lév.51. 

- Mondana még néhány szót a V<irosi Stúdió üzcmeltclésérőJ"I 
- Az üzemellelés műszaki fellétcleúiek bizlosílása az én leladatom. A míísor 

szerkesztésére több jelentkező közül Hornok Ernő t'tiságíróval sike1iilt olyan kap
csolatOl létesíteni, mely löbb érdekel képvisel. Ő a reklámstúdió és a 
TIJRINFORM anuígyis nyitvau111ó iigylelszolgálaútt s7..ánumkra is clláija, így he 
lehet fizetni az üzcmdtetési díjat, he lehet jelenteni az esetleges panaszokat, va
gyis jekntkezni lehet csatlakozási igénnyel. 

- Ne marad más számunkra, mú11 hogy mi is h.:gyiik meg, ami tőliink lelik, 
vagyis akik még nem jelenlkeztek, tegyék meg; vagy a 11JRlNFORM in.x.kin, 
vagy Szíícs Imre úrnál a 352-085, vagy a 06-30-9217-346 telefonsz.imokon. 
Részletfizetési igény esetén az Endrőd és Vidéke T<ikarékszövelkezemél r"é.slk· 

-;::; 

tcs l\:lvi lágosílásl kaphauiak. 
Köszönöm a beszélgetést, nuu1k<ij<lhoz jó egészséget 

és sok sikert kívánok, a VÁROSUNK szerkesztősége, és a 
magam nevében. 

MA l?SINÉ CIRICZ ERZSÉBl:..7 

E ripo11ból most m~ír tudhatjuk, hogy :l gyomai te
Jcpülésrésten hol folytatódik a telepítés. Sajnos azon
ban arra, - a bcvezctóbcn is feltett - kérdésre, hogy az 
endrődi tclcpiiléscn, mikor kezd(ídik a kábclfcktctt'S, és 
hogy az endrődi tclcpülésréS7.cn mikor né'lhctnck ká
beltévé adást, nem kaptunk válas-1,t. Sajmüjuk. 

(Sí:.l:Nf;) 

Ebből az alkalomból 
szívesen tesszük közzé 
Gyuricza László levelét, 

Megjelent az Endrődi Füzetek 6. kötete 
Meg kell írnom Önnek. 

hogy ma még talún nem 
eléggé felismen a helytör

téneti kutatások. le ltárások. idöt. cnergiill és fá
radtságot jc:: l entő munkák értéke. megbecsülési.: . 
Hiszem, hogy az utódaink. nem tagadják mi.:g ai'. 
elődök nemes törekvéseit. fáradozásait. 

san jeleníti meg az e lnyomotlak. az elcscuek. az 
aki -úgy hisszük - mindannyiunk örömét és 

éhbérért dolgozók mi.:galázlatúsait. az ember és a 
köszönetét is kifejezi. 

.. Hornok Lajosné Németh Eszter. 
tanárnő. Városi Könyvtár nv. ig. 
Gvomaendrőd 

Szélmalom u.22. 

Kedves Eszter' 
Köszönöm. hogy megtisztelt legújabb 

.. gyermc::ke„, az Endrődi Füzetek 6.számávaL 
amely a Föld nélkül. .. címel viseli. Lé lekemelő. 

torokszorító. a múlt és a jövő elvúlaszthatatlan
ságál kifejező. gcrincegyenes ítő cím ez. Meg
rendítÖt:n szép és kifejező a címoldalon. Bella 
Rózsa rézkarca. Pilinszky-díjas festőnk zseniáli-

föld kapcsolatában meglévö embernyomorító 
cgyenlötlenségel a családjáért. a sok éhc::zö szá
jért mindent vúlla ló, bolygónkat köriilgyalogoló 
e lődeinket. 

Külön szeretném kiemelni, Tímár Antal: 
Amerikások e. tanulmányát A történész szo::mé
vel, fo lelősségével, a túrgyall kor szerep l őivel 

való szereteueljes azonosulás képességével. 
meggyőzően, rendk ívül sok adaual érvvel. Szi
nesen ír. ha nem kellell volna állandóan \"igyáz
nia a tanulmány lerjedelm i korlalaira, még 
gazdagabbak lenek volna. l liszem, hogy tanul
mánya forrás énékü. S remélem. hogy kiinduló 
alap további kutatásaihoz. feltáró irásaihoz. 

Köszönöm Önnek munkáját. Sikeres áldoza
tos életútján lQvábbi stációkat. újabb kutatók bt:
kapcsolását. hitel. szellc::mi és lizikai erö\é 
akkumul11ló tudatot. hogy Magának Eszter: még 
sok dolga v<l n. Ehhez kívánok: erőt. egészséget. 

Magamnak. még egy kis időt. hogy közös ál
munk. az Endrőd i Füzetek sorozat valamenn~ i 
szí1ma elkészüljön. hogy megérjem ezt. 

Nagylapos. 1998. december 2 1-én 
Barátsággal nyúJ!ia ke:ét 

Cyuric:a Lá:dó" 
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HÍREK ERDÉL YBÖL 

„megmarad egi; diadalmas erdélyi 
igazság: ez a föld egymás mellett.„ 
megtartja örökös tarka virágzásban n 
népeket, akik rajta és érette mui1kál
kodnak." 

Kós Károly, 1925. 

ÉV VÉGI 
GONDOLATOK 
ERDÉLYBŐL 

Igazán nem lehet panaszkodni, hogy Romániában unalmasan te lnek a 
hetek, a hónapok. A gazdasági helyzet, sajnos. egyre rosszabbodik, Az em
berek nagy része mind nehezebben é l. Ám. mindig történik " valami"! Most 
legújabban a miniszterelnök bejelentette, hogy kb. hat hónapot kér a parla
menttő l, - s a lakosságtól, - hogy a gazdasági reformot végrehajtsa. (M iért 
nem lépett eddig?) Románia megint válaszút elölt áll: Nyugatra, vagy Ke
letre menjen? A volt kommunista erők az utóbbit szeretnék. A kormány hat 
hónap alatt pótolni akarja az elmulasztottakat, most a következik a kárt 
okozó nagyvállalatok bezárása. és ezzel az újabb munkanélkül i hullám. a 
társadalmi feszültségek fellángolása. a Nagy Románia Pán kolozsvári 
nagygyűlésén kilátásba helyezték a katonai diktatúrát, a koncentrációs tá
borokat egycs nc1m:etiségek számára (magyarok. cigányok?). S a többi po
litikai párt hallgat! Egyedül csak Constantinescu elnök telte szóvá. hogy e 
megnyilvánulások türhetetlenek. Közben fo lynak országszerte a tünteté
sek. a romló gazdasági helyzet miatt, a gyárak. a bányák bezárása miatt. 
Tüntetnek az egészségügyben dolgozók is a rossz körülmények s a kevés 
pénz miatt. Szidják a magyar egészségügyi minisztert, Hajdú Gábort, mi
közben az egészségügy kevesebbet kap a költségvetésből, mi nt a nemzeti 
jövedelem 3%-a. Tüntetnek az egyetemisták is, a rossz egyetemi körülmé
nyek miall: kevés az ösztöndíj , rossz a menza. kevés bt:nt lakás. Ajászváro
si Uasi) gyűlésen a diákok még azt is követe lték. hogy Ukraj nában azon a 

részen, ahol románok élnek (Bukovina) legyen önálló román egyetem. Ez 
eddig rendben is lenne, de ezen a gyülésen követelték azt is, hogy ne legyen 
se önálló magyar egyetem, se un. magyar-német (Petőfi Schiller) egyetem 
se! (Erre mondják, hogy megáll az ész!) Tehát, a diákok. akik azért harcol
tak. hogy demokrácia legyen, emberi jogok. igazság. stb .. most pedig a na
cionalista uszítás hatására azt akarják. hogy egyeseknek legyen levegőjük. 
másoknak ne! Itt kell elmondanom. hogy az egyik nacionalista pán megtá
madta a bukaresti táblabíróságon a magyar egyetem alapítását. s a bíróság 
kimondta, hogy az egyetem alapítása alkotmányellenes' (Azt nem indokol
ták. hogy miért!) 

Tehát kedves magyar barátaim, kedves olvasóim! Így zaj lik az élet ná
lunk. De fel a fejjel! Hadd mondjam a kö ltővel: „lesz még szőlő, lesz még 
lágy kenyér"! 

Boldog Új Évet kívánok kedves olvasóinknak! 
STARK LÁSZLÓ 

Szemelvények a Bihari Napló December 15-iki számából. 
'"Tele a tartály" címü cikkbő l Szeghalmi Örs írása. 
"Minden jel arra utal, hogy ismét megkérdője lezheti az RMDSZ kor

mányzati szerepvállalásának időszerűségét. .. A koalíciós szövetségesek 
vezetői ugyanis egymásután üdvözölték. illetve használták ki a bukaresti 
fe llebbvite li bíróság megsemm isítő je llegü döntését. A bírák. mint ismert, 
úgy döntöttek, hogy nem érvényes a Petőfi-Sch i ller (Egyetem- SZERK.) 
létrehozásáról szóló kormányhatározat. Radu Vasile miniszterelnök a hét 
végén még jól fésU ltnek igyekezett mutatkozni. amikor a hatalmi ágak szét
választásának bizonyítékát látta a döntésben. és diplomatikusan csak annyit 
mondott: a kabinet még mérlegel i. fe llebbezzen-e ... A legnagyobb kor
mányzóerő egyik alelnöke Rermus Opris úgy foga lmazott. hogy a bírói tes
tület döntése '"kiutat jelenthet abból a helybejárásból. amelyet okozott. 
hogy a végrehajtás engedell az RMDSZ tú lzott követeléseinek.„ A politi
kus úgy látja, hogy a "fellebbvitel i bíróság megmentette-a kormányt a szé
gyentől" ... 

Az sem jelentett volna egyébként e lőrelépést, ha a kabinet konfrontáló
dik az ellenzékkel, és fellebbez a PSTE érdekében, hiszen véget nem érő fo 
lyamat újabb szakasza kezdődött volna csak ezzel. Bár még ez is így 
megtörténhet. - hiszen döntés még nincs - hogy az erővonalak már megint 
kirajzolódnak. Így viszont legalább tisztább a kép: se egyetem. se koalíciós 
egylittmüködés, se RMDSZ-kiugratástól , előrehozott válasz.tásoktól való 
fé lelem ... " 

Karácsonyi ünnepség a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolában 

December 18-án talán az év legsötétebb, és ködös dél
utánján három órakor megtelt az iskola gyönyörű karácsonyi 
díszben álló aulája. A szülők és vendégek meghatottan élték 
át a gyermekek karácsonyi műsorát. 

A negyedik Adventi gyertya gyújtása előtt , a plébános és 
a káplán atya kezükben egy-egy égő gyertyával, a vonatko
zó olvasmánnyal megkezdték az ünnepséget. Ezt követően 
egy hófehér hosszú ruhás kislány, mint egy valódi angyal 
meggyújtotta a 4. adventi gyertyát is, és mind a négy évfo
lyam tanulói , a „kics i ktő l a nagyokig", igen színvonalas, kará
csonyi műsorral ajándékozták meg a hallgatóságot. 
Gyönyörködhettünk már a több szólamon előadott furulya , 
valamint a trombita, klarinét, hegedű szólókban is, és az 
énekkar meghatóan szép, kristálytiszta - mint a karácsonyi 
csengő - hangjában. Öröm volt hallani a gyermekhangon el
mondott imádságokat, karácsonyi énekeket és prózai jele
neteket, verseket. 

Az iskola növendékei és tanárai ezzel a másfél órás ün
nepséggel igazi lelki ráhangolódást adtak a je lenlévőknek a 
karácsonyi ünnepekre. Köszönet érte. 

Császárné Gyuricza Éva 
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Jóska meg a Bogáncskirály Ill. 
Gyerekek! Ugye emlékeztek még 

Jóska kalandjaira Bogáncsország
ban( No, most folytatom a mesét. 

- Ebredj, te hétalvó! - nyitotta rá az 
ajtót sebbel-lobbal a bogáncskirály. 
- Ki az ágyból szaporán! Hát nem tu
dod, milyen nap virradt ránk? 

Jóska megdörzsölte szemét, és 
már éppen mesélni kezdte, hogy mi
csoda álma volt holmi 
pogáncsemberekről, mikor hirtelen 
ráébredt, hogy biz ez nem is álom. 
Lám a pogáncskirály is itt van, hiszen 
ő költögetett és nem a nagymama. 

Aztán egyszerre csak nagyot 
dobban a szíve. 

- Hűha! Hiszen én most nem is 
Jóska vagyok, hanem kicsi királyfi! -
kergette messze a maradék álmot is 
szeméből az emlékezés, - ma lesz a 
lakodalmam! 

Na, ennek már a fele se tréfa. Ha 
így áll a dolog, akkor igazán ill ő lesz 
felkelni. Nem várakoztathatom meg 
a vendégsereget, és a világszép 
mátkámat. Kiugrott az ágyból, és 
magára akarta kapni kurta kis nad
rágjáJ, ujjatlan ingecskéjét. 

- lgy akarsz odaállni a lányom 
elé? Hát nincs ennél díszesebb öltö
zeted? Olyan, mint ami királyhoz illik? 
Csak nem hozol szégyent ránk! 

Puff neki! A lagziba készülő vőle
gény szemét egyszeriben elöntötték 
a könnyek. Akárki láthatta, hogy itt 
bizony eltörött a mécses. 

- No, azért nem kell mindjárt pi
tyeregni! - zsörtölődött morcosan a 
király. - Az igaz, hogy ha már kitalál
tál egy ekkora birodalmat, magad
nak is álmodhattál volna egy öltözet 
ruhát. De ha már így esett, üsse kő! 
Majd előszólílom az udvari szabó
mat, .s azok szempillantás alatt bí
borba, bársonyba takarnak. 

Jóska szipogott még egy kicsit, 
amikor a király elkocogott, de nem 
sok ideje volt rá, mert egyszeriben ott 
termett előtte egy csörgő sipkás em
berke. Hajbókolva átnyújtott neki egy 
cifra selyembugyogót, egy felemás 
köntöst, és egy, a magáéhoz hason
ló csörgősipkát. 

- Itt az ünneplőd, kicsi királyfi! -
bíztatta őt kuncogva - öltözz bele 
szaporán, mert már türelmetlenül 
vár a szép Tüske Böske királykis
asszony. 

Mit csűrjem, csavarjam, Jóska 
belebújt a suhogó selyembe, fejébe 
csapta a csörgő sipkát, és azt mond
ta, hogy mehetünk. 

Mehettek is, csakhogy nem a ki
rálylányhoz, mert előbb át kellett ha
ladniuk egy fényes, pompás termen. 
Abban pedig ott szorongott már egy 
seregnyi vendég. Csupa udvari fő
méltóság: feleségestől a főkamarás, 
főkincstárnok, főpohárnok, s még 
sok egyéb fő-fő . No, és természete
sen a szomszéd királyok, kutyástól, 
macskástól. Amint meglátták a két 
bugyogós alakot, egyszeribe kitört a 
kacagás a díszes dámákból: 

- Nini! - hajtogatta a derekukat 
jobbra is meg balra is a tomboló jó
kedv. - A bogáncskirálynak két bo
londja is van! Jaj, de mulatságosak. 

Volt is mit hal lgatni a szomszédos 
királyoknak. Duzzogtak a királyné 
asszonyságok, hogy bezzeg más
nak két bolond is jut, nekik meg csak 
fél, mert liliputi a kis istenadta. Már 
aki otthon szokott igazságokat a fe
jükhöz vágni. 

Az egyik királyné úgy felfú jta ma
gát a méregtől, hogy szűk lett a te
rem neki magának is. A vendégek 
csaknem kiszorultak. 

Mikor a Bogáncskirály meghallot
ta, hogy mi a harag 

!81 5500 Gyomaendrőd, 

1999. januá1 

ok, nagylelkűen így szólt: 
- Egyet se bosszankodjon fel

séges szomszédasszony, mert 
még ki talál pukkadni! Ha már 
így ráácsingózott a bolondjaim
ra, hát rúgja meg a macska, vá
lassza ki, amelyik a gusztusát 
formázza, aztán legyen a kelme
dé! 

Hogy mi történt ezután? Meg
tudhatjátok a következő szám
ból. 

BÉKE 
(Ugye tudjátok? Jan uár 1. a Béke 
Világnapja.) 

Kicsi Kati este 
Aput így kérdezte: 
- Édesapa. kérlek szépen, 
Ha te tudod, mond meg nékem, 
Hogy mi az a béke? 

Apu rámosolygott, 
S csupán annyit mondott: 
- Kerek arcod mosolygása 
A napsugár ragyogása, 
Látod, ez a béke. 

A polcon a mackó, 
Teli cukros zacskó, 
Piros alma, édes álom 
Elringató puha ágyon, 
Látod ez is béke. 

Égbeszálló hinta. 
Túrós palacsinta, 
Derűs, kedves óvodátok, 
Benne vidám óvodások, 
Ez is mind, mind béke. 

Jól tanuld meg, Kincsem! 
Ennél szebb szó nincsen. 
A madarak röppenése 
ezt írja a tiszta égre: 
- Béke! Béke! Béke! 

A versel és a mesét írta: 
IVÁNYI MÁRIA 
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(Megjelent Ámen ... Ámen e. Kötetben) 

VfÍROSOHK 13 

énekesinas. Melyek közül az e lső a doktorátus déerjével bé is 
rekesztelett, míg a másodikra a koporsómra honcsikálódik 
majd az ámen. Még a kapitányságoL is hangommal szereztem 
vala a fronlon, hiszen a golyókapkodás heletl a főLiszt 
uraimék énekelLeltek hátrább, s az ezüst medáliák is mérföl
dekkel visszább találtak reám a front háta mögött, ha 
atyám-uram "vitéz úrnak" tisztelt is a tábori lapon. Holott az 
énekesi mivoltom bajosan juthatott a fülébe, mivel még har
minc táján is afelől tudakolozótt román királyos bélyegzetű 
l.evélben, merre található Budapesten az ügyvédi irodám, 
mert tiszteletesi.ink Ravasz László püspök meghívására erre
felé készü l, s "csábítgatja." 

Kedves jóemberem, Eurázsia "Hát akkor kied is igenvalóst megszorittaték a fiskálisság-

Tímár Máté 1942-bcn 

határán, az Uralban, ·Páli Mózsi gal, mint az árvíz-ringatta szénaboglyán az a bizonyos 
bá, Gidófalváról - aki szerint szé- recsenyédi kutya - kanalazott közbe mórikázva a sámsoni ere
kelyeknek a hetes szám is páros-, jű Ambrus, egymás között Pálocska - , most már tehát csak az 
ott hadifogság hét-kínok évadján, a bog-oldozó valóság a soros, miképpen szabadult." 
mindössze kétszer törölte meg "Rangosan. Atyám-uram délután érkezett patyolatharis
könyvharmatozta szemét. Ami- nyásan. Bérautóval vártam, s esle már vittem es az operaház 
kor vöröskeresztes lapon Édes- igazgatói páholyába, a királyival szemben, melyben Horthy 
anyjának halála hírét vette, s Miklós kormányzó úr foglalt helyet, családjával, megillelő kí
amikor arról hfrelte hívséges Ro- séretével. Háry Jánost énekeltem, s felvonás-szünetben inal
zálija, hogy a legnagyobb leány- tam atyámhoz, ezért a dicséretért: "Hát fiam evvel . a 
kát, Rebekát, szolgálatba kellett tálentummal k~ntor lehetnél akár az anyavárosban es !" Míg a 
állítania Brassóban, mivel igen Főméltóságú Ur az elvárható tiszle lgésemkor így érdeklődötr: 
savanyú az élés. Csakl1ogy az én "Mondja kedves Palló, ki az a deréktartású s,zékely, ott áLa
ragaszkodó Mózsi bátyám e két Jányirányomban, ahonnan idefáradL?" "Az Edesatyám, Fő
alkalmal is átöltöztette, amikor méltóságú Uram!" S ennyiért: Becsüljenek meg véle a 
okának fe lőle érdeklődék. Ilyen- következő szünetben"! Amihez ez a jóságosan-szépséges Fő
formán: "Nevetésnek szántam, méltóságú Asszony ezt csicseregte hozzá: "Elvárjuk" ! Na, te 

hadapród uram, csakhogy kicsinydcd melléje sikerede!" S Fennen való Úristen! Dehát, ha így rehdeltetetl, ·légyen! Hi
hogy ez mennyire székely sorsjellemző, azt nem bizonyílja szen nem féltettem én ugyan atyámat az udvarképességtől , 
egyéb, minthogy szinte szószerinl megismételte Dr. Palló csak az ádámcsutkám férhetetlenkedett a helyén, miközben 
Imre Kossuth-díjas, Kiváló Művész, a Magyar Operaház indultunk a következő felvonás-szünetben. Adjutáns nyitotta 
igazgaló-énekes, vagy három évtizeddel késó'bb, szépvölgyi előttünk az ajtót, hasra se estünk s a légy mégis az édeslejbe 
kertemben, illatozó flekken sütés közben. Éspedig: fulladt. Merl amikor az államfő felállott az édésaLyám tiszte-

"Amikor odahaza Mátisfalván béjclentém a sikeres éretl- letére (aki egykorú-forma volt vele), névadóm összekoppan
ségim tiszLeletérc felszo lgált fatányéros berbécstokány béke- totta a csizmasarkát, és jelentkezett, úgy ahogyan a kiegyezés 
belezése után , hogy szívem szerint a Zeneakadémia környékén Lanulla: "Zájne Kőniglihe Májesztél, ik Korporál 
Operaénekesi Tanszakán Lanulok tovább, amiben patrónu- Péter Palló melde gehozam, zum Befél fortréte!" (Királyi fel
som, a kálvinistaságomat is elnéző Gróf Mikes János udvar- ség! Palló Péter tizedes alázatosan jelentem parancsára meg
helyi apátplébános, a 'késó'bbi szombathelyi püspök is jelentem) Bevallom se köpni, se nyelni sem tudlam, bár nem 
gyámolít, huncutkájál vakargatva így feleit édesatyám: "Nem is akartall}. de a kormányzó úr tengerész-bravúrja megoldotta 
dúskálunk ugyan a földi javakban, Emre, de kimódoljuk, a bogot. Atölelte Palló.tizedest, szépséges neje párnás széket 
hogy inkább fi skális legyél, aki a köszönést is fizetségért vi- tolt alája, s úgy elkezdettek cimboráskodni, mintha mátisfalvi 
szonozza. Ejsze a mü nemzettségünk bukfenchányó komédi- Matyi zsidó csapszékében vasárnapdélutánoztak volna. 
ással még nem szolgált. De ha ezulán cs nyomná a bögyedet a , "És mi lett a végszó? - bó'beszédüsködött ezúttal Tamási 
nóLa, ha megéljük, akár doktor úr képen is dalolhatsz" Aron, a színpadokon is rangosan otthonos. 

Így sorolta múltját a hetvenesen is asszony-vadítóan "Az, hogy még az · én szemöldökömet gyomlálta meg 
LoldimikJósi Palló Imre bátyám, amit az úgyszintén atyám, amikor szóvá tettem, hogy Horthy Miklós kormányzó, 
rostonhús-szerelmes Tamási Áron csupán így véleményezett: nem király, tehát nem is felséges, csak főméltóságú, amitől 
Khm! Magánhangzótlan torokköszörliléssel. Azonban ~z is névadóm az indulat pírjába borult: "Admirál és országfeje es, 
e legendő vala a folytatás előcsalogaLásához, a bakszenes pa- miért lenne tehát kevesebb, mint az a csöpögős-orrú vén Fe
rázsgödör mellet~i faderék-üló1céken trónolók megbiztatása renc Jóska? Hát nem láttad, hogy milyen felséges volt vé
kiséretében. Miközben én sütögető főhadsegédemmel, Dr. lem?" Hátráznom illett: " Még szeme es béharmatozott 
Ambrus Pál szentegyházi élbírkozóval egyre eredrnényeseb- felségében. De az atyámurasmé es." Csakhogy megintlen a 
ben csordítgattuk a még éhen kíváncsiskodók nyálát. Akik tanorok árokába léptem, mert édesapám így replikázou: 
nem valának mások, mint Imre bátyám oldalbordája Monlágh "Mindketten az üsmerkedés illendő mosolyának szántuk, 
Dusyka, Mária nővérem, sógorom, Platthy Pál vezérezredes, csakhogy kicsinység melléje si.ikeredetl!" 
a Rákóczi-kancellár ivadék, a szatmári Korányi· András pro- Mindannyiunknál, mivel zsebeinkből legalább öt kendő 
fesszor, Áron úr későbbi orvosa, és a székely fejedelem vala- lebben elő a szélben„. 
melyik soros szere lme, akinek becses személye azonban S nálam azóta is, harminc-néhány eszetendőknek multá-
kihomályosult vénülő emlékezetemből. val, valahányszor a belvárosbamenés közben a 

"Szófogadó legényke valék - honosulL vissza a nagy ének- Hármashatárhegy felé nézek, ahol a történet színhelye, a vala
művész ifjúságának régmúltjába -, reábolinték az atyai aka- mikori szépvölgyi tündérkertem már régen a másé„. 
ralra, s a főpásztori ajánlásokkal egyidó'ben lettem jurista, és TÍMÁR MÁTÉ 
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MILAN l{UNDERA: 
A LÉT ELVISELHETETLEN .. ,, , 

l{ONNYUSEGE 

(Fordította: Körtvélyessy Klára. EURÓPA 
Könyvkiadó Bp.) 

" ... Ahhoz, hogy a szerelem felejthetetlen legyen, 
úgy kell röpködnie körülötte az első pillanattól a vé
letleneknek, mint madaraknak assisi Szent Ferenc 
vállánál. n (64.p.) - vélekedik az író. s hasonló "afo
rizmaszerű" megállapításai bőven megférnek a re
gényben. 

A kezdő oldalak filozófiai fejtegetéseinél tartot
tam még, amikor az asztalomon nyitott könyv meg
ragadta urokám figyelmét. Elidőzött rajta; bele is 
lapozott. Evtizedek elválasztó súlyát tette semmivé 
az az orom, ami az én 
sudár-szép-okos-ifjú-leánykám szeméből felém su
gárzott: "ez a legjobb könyv, amit mostanában ol
vastam" - mondta "Kundera legjobb regénye". (de 
gustibus non est disputandum; vagyis az ízlések kü
lönbözők, mondja a latin közmondás). 

Tovább olvastam ... Valóban érdemes volt... Iz
galmassá, érdekfeszítővé vált Tomas és Tezera - a 
főhősök - sorsát nyomon kísérnem ... Sabine, Franz, 
s mind a többi szereplő is, kik feltűntek a regény-

ben; valóban figyelemre méltó szereplőnek bizo
nyultak ... az a környezet; háttér, mely sorsunk szín
tereként a regény lapjain felsejlik: Csehszlovákia 
megszállása, - a varsói szerződés csapatai által 
(1968) - a regény hőseinek elmenekülése; majd 
visszatérése. Sorsuk; mely képzettségük, tehetsé
gük - korábbi egzisztenciáj~kat tagadó munkavég
zésre kényszerítette őket ... Atélhető, átérezhető az 
olvasónak. (Hiszen a regényolvasó szereti, ha az író 
egy átélhető , más világba repíti őt). S elgondolkod
tató. A regényt kísérő "filozófiát" is közelhozó. A re
gény gyakran az író életéről (is) szól... Ám, Kundera 
szerint, főleg nem az írótól: " ... a regény azt vizsgál
ja, mi az emberi élet a csapdában, amellyé a világ 
vált" (285.p 

* 

Kundera, Milan (Brno, 1929 április 1) cseh író, 
költő, publicista. L. Kundera neves zenetudós fia. 
Filozófiát és zenetudományt tanult, majd a prágai 
filmfőiskolán folytatta tanulmányait. Ugyanitt dolgo
zott; világirodalmat tanított. 1970-től csupán írással 
foglalkozik. Publicisztikai tevékenysége miatt, az 
1968-as politikai események nyomán súlyos bírála
tok érték. 1975 óta Franciaországban él. Első regé
nye Magyarországon az 1967-ben írott "TRÉFA", 
1968-ban Rubin Péter fordításában jelent meg, 
melyben könnyed- súlyossággal leplezte le a párt
államot, ám nálunk mégis akkor csak kevesen ol
vashatták; könyvárusítási forgalomba ugyanis már 
nem került, mivel a személyi kultusz csehszlovákiai 
színterének ragyogó parodizálását adta, ezért be
vonták. Azóta, újabb kiadásokban hozzáférhető. 
Kunderának az itt ismertetett mellett még számos 
regénye van. "Az élet máshol van" (La vie est 
ailleur) c. Párizsban megjelent műve (1973) elnyer
te a Prix Medicis Etrager díjat. (Szabad fordítás
ban: díj, Külföldieknek) Elbeszéléseinek, 
regényeinek újszerűsége racionális, az érzelme
ken túl, főleg értelmi hatásokra apelláló stílusával, 
írói megoldásaival aratott s arat világszerte elisme
rést és sikert. (Forrás: Világirodalmi Lexikon, Bp. 
1979. Akadémiai Kiadó) 

M. KONDOR V1KTÓRIA 

Ezzel a címmel hívta versszerető 
könyvbarátait a Budapesti Belvárosi 
Könyvkiadó könyvbemutatójára, 
1998. december 16-án a HELIKON 
könyvesházába. 

Hírek az irodalmi világból 
Zárszavában a hallgatóság részvé

telét megköszönve, annak a meggyő
ződésének adott hangot, hogy 
napjainkban is, amikor a verseny, a 
pénz, a polgárosodás a mindennapok fő 
motiválója, különösen értékes a költé
szet; hiszen a költő önmagából kreatí
van teremt mindig valami újat; s ez a 
kreativitás az élet minden momentu
mában fontos. 

Gergely Ágnes: A barátság éveibő l 
e. kötet huszonöt régebbi és huszonöt 
újabb versét Széchenyi Ágnes iroda
lomtörténész, a verseket mélyen átérző 
elemző előadása vitte közel a hallga
tókhoz, s legyőzhetetlen igényüket, 
hogy a kötetet tanu lmányozzák. 

Széles Klára a már halott Székely 
János tordai születésű erdélyi költő: 
Virágok átka e. válogatott versei kap
csán ismertette a költő egész é letmű
vét. 

"Három költő - három könyv" 

Ferencz Győző irodalomtörténész a 
mindössze 26 éves ifjú költő G. I. Lász
ló: "Menekülő szonettek" c. művét ele
mezve hívta fel a hallgatóság figyelmét 
egy nagyon tehetséges fiatal költőre. 

Az est vezetője Mezei András 
ismert-neves-költőnk; bevezetőjében 
annak örömét fejezte ki, hogy e 
pénz-centrikus világban ily sok költé
szet iránt érdeklődő hallgatót üdvözöl
het. 

MK. V. 

Gergely Ágnes újabb verseskötet
ének bemutatására februári számunk
ban visszatérünk. 

(A SZERK.) 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALOSÁGBA KÖLTÖZTEK 

„'Jk-~ eL ~- ~dj~ w.d: 
~e".át4 ~ ~. ~. Wd. 

kerlil t sor. Gyászolják gyermeke és családjuk, 

rokonai és ismerősei. 
CSERENYECZ ELEK, a Bánomkerti u.6. 

sz.-ban lakott, amikor 80 éves korában, rövid 
szenvedés után visszatért Teremtöjéhez '98. de
cember 9-én, temetésére december 15-én kerlilt 
sor. Gyászolják fe lesége, gyermekei és család
juk. 

DÚZS KÁROLY, lakott Vásártéri Ltp. A 
ép.-ben, rövid szenvedés után, '98. december 
20-án elköltözötl az élők sorából. Temetése '99 
januárjában hamvasztás után tesz. Gyászolj ák: 3 
gyermeke és családjuk, élettársa. rokonai és is-

merősei . 

FARKAS ANDRÁS, az Eötvös u. 10.-sz. 
alatl lakott, rövid szenvedés után 83 éves korá

ban '98. december 13-án visszaadta lelkét Te
remtöjének, temetése december 18-án volt. 
Gyászolj ák: felesége, gyermekei és unkái. 

HANYECZ JÓZSEF IMRE, aki lakott a Ko-
rány i u.17-ben, '98 december l-én, hosszas be
tegség után, de mégis váratlanul elköltözött az 
Örök Hazába. Temetése december 4-én volt. 
Gyászolják: leánya, unokája, testvére i és roko-
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zölt az élök sorából '98. november 20-án. Te
metése 25-én volt. Gyászolják: felesége. két 
gyermeke és családjuk. 

NÉMET IMRE, aki Öregszölöben a Szar
vasi út 13-ban éli, hosszas betegség után 79 
éves korában távozott az Orök Hazába. '98. 
december 18-án. Temetése december 23-án 
volt. Gyászolják: fe lesége, két gyermeke és 
családjuk. 

MÉSZÁROS ISTVÁN, aki Könyves Kál
mán u. 1 l-ben lakotl, hosszas betegség után 85 
éves korában '98. december 20-án visszaadta 
lelkét Teremtöjének. Temetése december 
22-én volt. Gyászolják: felesége, négy gyer-
meke és családjuk. , 

Özv. POLÁNYI LAJOSNÉ CZIKKEL Y 
MÁRIA, aki a Kacsóh Pongrác u. 2 sz. alall 
élt, rövid szenvedés után ·98. december 12-én 

73 éves korában lehunyt. Temetése december 
2 1-én volt. Gyászolják: kél gyermeke és csa

ládjuk. 
SZEDLÁK SÁNDOR, aki a B. Molnár u. 

12-ben lakott '98. december elsején 73 éves 
korában hunyt el. Temetése december 7-én 
volt. Gyászolják: két gyermeke és családjuk és 
testvérei. 

Özv. TÍMÁR VENDELNÉ ZÖLD Öé ~ ~ ~ e.4~ ff<i9. 
~~~~a.~~- " 

{fl~ ~) 
nai. ROZÁLIA, aki a Bajcsy Zsi linszk)' u. 47-ben 

HORNOK MÁTYÁS, aki a Sugár út élt, rövid szenvedés után ·98. december 13-án 
14/ l-ben élt, hosszas betegség után, '98. decem- 92 éves korában távozott az Örökkévalóságba. 

Özv. BART!K JÓZSEFNÉ SCHUBKÉGEL ber 13-án, visszaadta lelkét Teremtőjének 85 Temetése december 17-én volt. Gyászolják 
ZSUZSANNA. aki a Hunyadi u.30-ban lakott, éves korában. Temetése december 19-én volt. volt férje testvérei és családjuk. 
hosszas betegség után. 85 éves korában '98. de- Gyászolj ák: felesége, gyermekei és családjuk. özv. TÍMÁR LAJOSNÉ KATONA 

cember 19-én visszaadta lelkét teremtőjének. HUSZKA ROZÁLIA, aki a Mátyás kir. út 1. TERÉZIA. aki a Sugár út 90. sz. házban élt. rö· 
Temetése december 28-án volt. Gyászolják: két sz. alatt lakott, 72 éves korában váratlanul az vid szenvedés után ·98. november 20-án. 90 

unokája és családj uk és menye. Örökkévalóságba költözött, '98. november éves korában visszaadta telkét Teremtőjének. 
özv. BOGYA SÁNDORNÉ ORAVECZ 18-án. Temetése Pusztaszeren volt. Gyászolják: Temelése november 26-án volt. Gyászolják: 

MARGIT. aki a Kulich Gy. u. 24-ben élt, rövid testvérei és családjuk. Mag Lajos atya. és az egy- leslvéreinek gyermekei és családjuk és az is-
szenvedés után 72 éves korában '98. december házközség tagjai. merősök. 

28-án hah meg. temetése december 30-án vol t. IMRE ELEKNÉ MOLNÁR MÁRIA, aki a VARJÚ IMRÉNÉ KÓNYA KRISZTINA. 
Gyászolják: két gyermeke és családjuk, eltartói Kazinczy u. 13-ban élt, '98. december 22-én 53 aki a Budai Nagy Antal út 2211- sz. a latt éh. 

és rokonai. éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. tragikus hirtelenséggel '98. december 20-án 
BORÓK JÁNOS, aki lakott az Október 6. la- Temetése december 30-án volt. Gyászolják: fér- hunyt el 74 éves korában. Temetése december 

kótelepen élt. tragikus hirtelenséggel, 54 éves je, négy gyermeke, három unokája, rokonai és is- 23-án volt. Gyászolják: férje. három gyermeke 
korában e lhunyt '98. november l 7-én, temetése merősei . és családjuk. 
hamvasztás után. Gyászolják: édesanyja, társa, IVÁNYI ZOLTÁN, aki a Szélmalom u. 3 sz. VÉGER ISTVÁNNÉ PELYVA ANNA. 

gyermekei és unokája. és testvérei. alatt éh, tragikus hi11elenséggel, 63 éves korában aki a Polány i u.6 sz. a latt lakott. '98. december 
özv. BORÓK JÁNOSNÉ CSEREGJ '98. december 16-án elhunyt, temetése december 7-én hosszas szenvedés után 59 éves korában 

JUDIT. aki lakott a Vásártéri ltp. 30/NI. sz. 23-án volt. Gyászolják: két gyermeke, két uno- elköltözött az élök sorából. Temetése decem

alat1, hosszas szenvedés után 87 éves korában kája, rokonai és ismerősei. ber J 1-én volt. Gyászolják: két gyermeke és 
'98 december 7-én, temetésére december 14-én KOLOCH JÁNOS, a Losonci u. 17-ben élt, családjuk. 

73 éves korában hosszas betegség után elköltö-

„EPFE" - vállalkozó 
közületi·, vállalkozói-, magánrendelőknek 

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

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja. 
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK. 
BARIW:A részlegünk igényes rendelőinek egyed i, művészi 

kivitelű faszobnlsz, fafaragó munkákat készít. 

Mintaterem, iroda: Gyomaendr6d, Blaha L. u. 12/ l. 

Vezető: Barta László 
Tel: 06-60-481-04 l. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896. 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

Béby-leányka-fiúmodel lek 18-35-ös méretig 

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

Saját magunk is készíthetünk etetőt fából, lopótökből. Csodálatos lát
vány, amikor a kis cinkék repdesnek az etetö körül. Olyan helyre tegyük az 
etetőt, ahová macska nem tud feljutni. 

A pintyfélék, rigók, vörösbegyek nagyon szeretik az apró magvakat. 
főtt burgonyát, konyhai hulladékokat'. sárgarépát. 

Légnyomás - légnyomásmérés 
A mezőgazdasági termelés egyik meghatározója az időjárás: az optimá

lis mennyiségű csapadék, napfény, hőmérséklet. Hozzásegítenek jobb ter
més eléréséhez. (Ezenkívül természetesen fontos a vetőmag, agrotechnika, 
növényvédelem stb.) Ezért most ismerkedjünk meg az időjárás egyik ele
mével, a légkörrel, illetve a légnyomással. 

Téli madáretetés Földünket levegőburok, atmoszféra veszi körül. Ennek a légkörburok-
A kertészkedő, a természetszerető ember szívesen hallgatja munka. nak a vastagsága több száz kilométer. A füldfelszinén sűrűbb. majd felfelé 

séta, pihenés közben a madarak csodálatos énekét. Csak a hangjuk alapján haladva fokozatosan ritkul. Bizonyára sokan tapasztalhatták azt. hogy 
árulják el, hogy a sűrű lombok között rejtőzködnek. hegyre felfelé haladva bedugul a fillünk és nem hallunk jól. Ez a csökkenő 

Télen, amikor az ágak csupaszok, megfigyelhetők, ahogyan keresik a külső nyomás következménye. A levegő átlagos nyomása minden négyzct
táplálékot Kártékony rovaraink nagy része elpusztul a hideg idő beálllával, centiméternyi területre egy kilógrammal azonos. Ez a nyomás 760 millimé
de ugyankkor élve maradnak a peték, lárvák, bábok tömege millió számra. ter magas higanyoszlopot tud egyensúlyban tartani. Az ilyen 
Ezek a hideg alatt a fák repedéseiben, összesodródott levelekben a füldtől a légnyomásmérőt barométemek nevezzük. Ilyen mérőeszközt csak a metco
fa legfelső ágvégéig megtalálhatók. rológiai állomások használnak, illetve szeml~ltetés, bemutatás céljából kö-

Ha nem lennének hasznos madarak, nem teremne gyümölcs, a fák ko- zépiskoiák. 
paszok maradnának, mert elmaradt a téli tisztogató munka. A higanyos légsúlymérők kényesek. törékenyek, terjedelmes műsze-

Egy pár adat a rovarok tömeges szaporodásáról: a házi légy szaporulata rek, ezért helyettük a lakosság dobozos fémsúlymérőt használ (aneroid. 
5 hónap alatt több millió, a levéltetű szaporulatát számokban alig lehetne mely azt jelenti, hogy •·1evegőné lkilli''). Ez egy fémből készillt korong ala
kifejezni, de van olyan rovar, amely naponta testsúlyának kétszázszorosát kú, hullámos felületű, rugalmas doboz, amelyből kiszivattyúzzák a levegőt. 

fogyasztja el falevelekből. A kUlső, növekvő légnyomás a lemdobozt összenyomja, a csökkenő lég-
Vidékünkön - erdő hiányá- nyomásra pedig kitágul. A doboz rugalmasságából adódóan, a légnyomás 

ban - a kertkultúránk legjelentő- okozta változás áttételek segítségével mutatót irányít. A mutató milliméte
sebb énekes madara a cinegék rekre beosztott számlap felelt mozog és jelzi a légnyomás nagyságát. A 

közül a széncinege. Hasaalja számlapon ilyen felírás olvasható: derült, változó, szép idő. eső. 

sárgás színű, közepén fekte esik Tulajdonképpen ezeknek nincs komoly jelentőségük. Ugyanis olyan értel
húzódik a farktolláig. A feje fe- mezést vált ki bennünk, mintha az időjárás csak a légnyomástól függne! Pe
kete, a szeme alján fehér szinü. dig ez nem így van, mert az időjárás függ még hőmérséklettől , 

szárnytolla feketés, nyak alatti szélerősségtől, a nap kisugárzásától stb. 
része a hát felé kékeszöld tolla- Megjegyezni kívánom. hogy a lakosság körében elterjedt dobozos (sze
zatú. A cinegék (cinkék) nem lencés) légnyomásmérő késve mutatja a légnyomás változását. Ennek oka 
vonuló madarak, egész évben az, hogy a fémdoboz tágulása, összehúzódása az áttétel miatt késve jelzi az 
nálunk tartózkodnak. Egyeden- értékeket. Ezért felmerü l a kérdés, van-e jelentősége a lakosság körében el
ként nagy mennyiségű rovart fo- terjedt dekoratív, lakást díszítő dobozos légnyomásmérönek? Válaszom, 
gyasztanak el naponta, hiszen ez hogy nem sok. Ma már a tévében a műholdak, a számítástechnika segítsé
fötáplálékuk. Egy fecske nya- gével nyomon követhetjük az időjárást (felhők vonulatát a levegő hőmér
ranta egymillió legyet pusztít el. sékletét, ciklonok kialakulását) naponta többször is a rádióval együtt. 
Viszonylag a cinegék elég sza

porák, mert évente két alkalommal költenek, és így 10-12 fiókát nevelnek HUNYA ALAJOS 

fel. (Lombos erdeink lakói a barát és kékcinege, de természetesen más éne- - ----- ------------------

kesr~~~~.i~:~:·~élen a táplálék megszerzése sok gondot okoz nekik. Na- Ja\ G RQ }\RUHÁZ 
pokig tartó ónos, zúzmarás időben nem tudnak táplálékhoz jutni, és ilyen
kor sok elpusztul ·közülük. Valamennyiilnknek érdeke, sőt emberi J 

kötelessége segíteni, különösen a legzordabb, leghidegebb időszakban . Ál
talunk történő etetéssel ök tovább tisztogatják a fákat, bokrokat a kártevők
től. 

A legalkalmasabb táplálék számukra a napraforgó-, dinnye-, tökmag. 
Szívesen csipegetik kikötött marha, birkafaggyút, de a húsételeket is. Na
gyon ügyeljünk arra, hogy kenyeret ne adjunk a madaraknak! Ugyanis a 
bélcsatomákba bejutva erjedésnek indul, és bélhurutot idéz elő. Ügyeljünk 
továbbá arra is, hogy az etetés folyamatos (naponta) legyen. 

Nagy választékkal, 
bő árukészlettel várja vásárlóit. 

Most vásárolja meg téli eszközeit! 
„ (Hólapát. gumicsizma. esököpeny stb.) 

Vásároljon hasznos és praktikus 
ajándékot itt, az üzletben. 
Gyomaendrőd , Fő út 15. 

Telefon: 06-20 9527-032 és 
(06-66) 386-274 
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