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AZ UTOLSÓ ÁMEN 

Endrőd: Megviselt vén szívem 
érted dobogja az utolsó áment. 
Te vagy az én Jeruzsálemem, 
rpelyre egész életem ráment. 
Oröme, búja, sikere, kínja, 
teljes egésze vagy és voltál, 
fél-életem is odaadnám 
többétenni kallódó sorsnál... 
Szivárványom Jó anyám l}.önnye, 
bölcsességem (ha lenne) Edesapámé 
Szép-szavam is szájáróf való 
a Körgát alól.. S a szorgalmáé 
minden tettre serkentő példa, 
melyről a Körös is suttog néha 
(ha álmomban elébem fodroz), 
az én szőke Amazonászom, 
s Himalájám a Polyákhalma, 
hová bárhonnan hazavágyom. 
Szerelem, szépség, ihlet-álom, 
melyből műveim születtek, 
Dicsértessék.kel köszöntetni 
a sorstiprott endrödieknek ... 
Lehet ez az utolsó ámen, 
mely után már nem futja többre: 
Légy áldott drága szülőföldem 
mostan és mindörökre ... 

VISSZHANG AZ ÁMENRE 

Igazad volt Hívőn érezted, 
hogy az utolsó ámen közelget, 
bölcs ésszel és szenvedő szívvel 
szólottál csodás szép beszéddel. 

Polyákhalom sok szép emléke 
besorolt közénk mindörökre, 
s bármerre vitt utad Golgotája, 
visszataláltál a Körös partjára. 

Paraszti, becsületes ősök, 
(hozzád hasonló igaz hősök) 
nyitott sírszáljal Reád vártak, 
és élő hittel hozsannáztak. 

Utadba hányszor dobtak gáncsot; 
lelki mérget, testi korbácsot, 
s Te álltad a vészt, mint a szikla, 
Ural-rabjaként, s börtönbe dugva. 

Köszönjük, hogy aggódtál értünk, 
kik sajátban szolgamód é ltünk, 
erőt sugal lt prózád és versed, 
mely lelkünkben hősséggé erjed. 

TÍMÁR MÁTÉ 
1998. július 14. 

Majoros Ádám nagy hűségéve l , 
Hazai harangszó zengéséve l 
~isszafogadupk mindörökre; 
Amenedre - Ament fe lelve. 

Márton Gábor 
1999. V.10. 

IN MEMORIAM TÍMÁR MÁTÉ 
Megjár1ad már a száz IÜ hosszát 
a Hármas-Körös mellel/ 
adiál nehéz szőrlarisznyádból 
mini a csodálatos Halász 
az éhes sokaságot 
öl hallal 

jól tartád Te is 
huszonöt kasnyi ízes szóval 
e kis magyar világot - -
s tudtad jól. hogy honnét kapod 
e csodái s úgy vagy jó halász 
hogyhti ingyen tovább adod 

hii pász1or. számadó juhász 
ki minden bárányra vigyázsz 
s sorsá1 felrovod - -

megsirat hát a ringaló táj 
afolded, szülőanyád 
őrzik jó emlékedet 
ákácokfürtös lombjai 
s rezgő jegenyefák -

SZILÁGYI FERENC 
1999. május 17. 

, 
SzEGHALMI ÁLMOK 

Álmomban a Berettyó csobog 
szülőhoni vén Körös felé, 
és én matek-bezúgástól félek 
botladozva a tábla eli:. 
Ablakon át Kárászékra látok, 
majd könyvvel jutalmaz Fülöp Károly, 
s szemembe szúr a budai reggel, 
rádöbbent - félszázados álom. 

Tiló élet ó-romantikája 
színesíti vénség napjait, 
kámfor a pénz, és fogytán a gyógyszer, 
idézem hát szép tegnapjait 
tűnt időknek. A Fokközi-erdön 
s Mágor táján kérleltem a Múzsám, 
epekedvén szép lányok után, bár 
többször, mint nem, lekop1-attak kurtán. 

Péter András bölcs fejét idézem, 
iskolája szinte Betlehem, 
túlélte a Heródeseit, és 
hiszem kegyes hozzá a jelen. 
Falai közt Nagy Miklós-i szellem 
megoldást súg abban, mi nehéz: 
Még az ólom is pehellyé könnyül, 
ha fészket lel a kézben a kéz ... 

Mi izenjek? Csupán szeretet 
és barátság minden vagyonom. 
Kedveseim, kik nyomomban jártok 
mind a kettöt Tinéktek adom. 
A Jóisten ezerszer áldjon, 
és legyetek nagyon boldogok, 
lélekben köztetek maradok 
akkor is, ha meghalok ... 

TÍMÁR MÁTÉ 
1996.XJ .25. 
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ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE KÖZGYÜLÉSI BESZÁMOLÓ 

Naptrend: 
1. titkári beszámoló 
2. pénzügyi beszámoló 
3. határozatok 
4. Hozzászólások 

re került még, hogy ebben az évben az 
egyesületnek meg kell tartania a rendkívüli 
közgyűlését. ahol az egyik napirendi pont az 
elnökválasztás lesz. 

Idén szeptember 4. -ikén lesz Endrédi 
Bella János Németországban élö író és les-

A titkár, Császárné Gyuricza Eva is- tómüvész képkiállítása. és legújabb verses
mertetle a Baráti Kör vonatkozásában az el- kötetének bemutatása. Ennek a programnak 
múlt év legfontosabb eseményeit. Ezek a szervezését a baráü kör nagy örömmel el
vollak: a szeptember 26.-iki leányfalui ko- vállalta. hiszen Bella János már több mint 5 
szorúzás. ahol Rózsahegyi emléktáblát éve lagjaink között van. 
avattak. Komádiban egy 1848-as honvéd · Az egyhangúlag elfogadott titkári be
sir koszorúzása. ahol a Bethlen Szakképzö számoló után az alábbi közgyűlési haláro
lskota Sárréti Klubjának tagjaival. Kovács zatok kerültek elfogadásra szintén 
Károly ig. helyettessel együtt helyeztük el a egyhangúlag: 
megemlékezés koszorúját A március 6.-iki 1/1999. sz. Közgyülési Határozat 
budapesti találkozó sikere nemcsak abban A Közgyűlés elhatározta. hogy az egye-
mérhelö le. hogy mintegy 100 fő vett azon sülel elnökválasztási e!pk~szitési és !ebo
részt. hanem abban is. hogy a barali kör lét- nyolilási munkáira JELOLO BIZOTTSAGOT 
száma ismét gyarapodott új liatal tagokkal. hoz létre. amelynek tagjai: 
Ismertetésre került, hegy az egyesület be- Kovács Zoltán, Roszík János. Pintér 
adta a támogatási pályazatát a helyi önkor- Béla, Dr. Timár Vera, Sarkadi né Selyem Or
mányzatnál, ahonnan 20 ezer forintot solya, Fülöp Imréné. Márton Gábor 
kapott. A város idén !elkerült az Internetre, 2/1999. sz. Közgyűlési Határozat 
ahova a baráti kör is elküldte bemutatkoza- A Közgyülés elhatározta, hogy 
sál. akinek lehelösége van_ keresse a város EMLÉKBIZOTTSÁGOT hoz létre. amelynek 
honlapját. - kérte a tilkár. Ezt követöen a ve- tagjai: 
zetöség április 21.-iki. és május 19.-iki ha- Dr. Dávid Imre. Császár Ferenc, Oinya 
tározatának ismertetése következel!. Ezeken László, Dinya Zoltán. Giricz László, Endrödi 
az üléseken a jelen közgyűlés előkészítésén Szabó Zoltán, Dr. Gyuricza Béla, Hornokné 
túl szó volt a jövö évi ünnepséghez való Jel- Németh Eszter. Katona Sándor. Németh De
zárkózásról. A vezetöség javaslata, hogy a zső, Dr. Ugrin Béla. Vaszkó András_ és a ba
baráli kör eddigi gyakorlatának megfefefő- ráti kör mindenkori titkára. 
en az Alapszabályában meghatározott célja- Az emlékbizottság első ülését a titkar 
inak érdekében. készüljön a magyarságunk hívja össze. maximum 2 hónapon belül. 
1 OOO. és kereszténységünk 2000. évfordu- 3/1999. sz. Közqyülési Határozat 
ló jára. (Emlékeztetöül a céljaink: a szülő- A Közgyűlés elhatározta. hogy a rend-
föld szellemének ápolása. a szülőföldről kívüli közgyülést ez év november 30.-ig 
elszármazottak, és az otthon maradoltak kö· megtartja. A közgyűlés napirendje: 
zöll1 kapcsolat ápolása. szoros tevékenység 1. Elnökválasztás 
az Endrödi Honismereti Egyesülettel, mind- 2. Emlékbizottsag javaslata a jövő évi 
ebből köveikezöen a népi és helyi kultúra ünnepségre 
ápolása. hagyományaink megőrzése. és 3. Egyéb 
KEZDEMÉNYEZÉSE MINDEN OLYAN A rendkívü li közgyűlést a vezetöség a 
ESEMÉNYNEK, AMELYNEK CÉLJA A jelölő bizottság javaslatát meghallgatva 
SZÜLÖFÖLD FELVIRÁGOZTATÁSA.) Az hivja össze. 
áprilisi vezetöségi ülésen erre vonatkozóan 4/1999. sz. Közgyülési Határozat 
sok - sok öllel elhangzott. amiből kettő ke- A Közgyülés a titkári beszámolót és az 
rüll ismertetésre a közgyűlésen Az egyik: ismertetett pénzügyi beszámolót az alábbi 
valamelyik lezárt díszkút megnyiiása. vagy számokkal jóváhagyta: 
az idők során lebontott. de helytörténet és Pénzügyi Jelentés 1998 évről 
valfási szempontból is fontos Kálvária 
megépitése. Az ápri hsi vezetőségi ülésen 
még nem tudhattuk, hogy a baráti kör elnö
ke Timár Máté József Attila és SZOT díjas 
iró. aki a városunk diszpolgára és a Magyar 
Köztársaság Aranyérdemkeresztjének tulaj
donosa meghal. 

A rendkivüli vezetőségi ülés döntése 
volt. hogy a közgyülés houon létre egy Em
lékbizottságot. amelynel\ az a leladala. hogy 
a lehetőségek. és körülményeket megis
merve készítsen javaslatai a következő köz
gyűlés felé. arra vonatkozóan. hogy az 
endrődi településrészen hol lehet megál
modni, majd megvalósítani egy szoborpar
kot, ahová a szülőföldünk elhuny\ nagyjai 
emléke kerülhetne mellszobor formájában. 
Nemcsak a diszpolgárokra gondolva. ha
nem mindazokra. akik munkásságukkal tet
teikkel méltán öregbitették szülőföldünk 
hirnevét. A jövö évi millenáris ünnepség 
keretében elsőként méltón kerülhetne e 
parkba Tímár Málé mellszobra. Ismertetés-

1. BEVÉTELEK 

1. Nyitó pénzkészlet: 
2. Éves bevétel: 
Rendelkezésre áll: 

II. KIADÁSOK 

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET: 

62.836.- Ft 
255.957.- Ft 
318-793.- Ft 

241 .811.-Ft 

76.982.-Ft 

Ismertetésre került még, hogy az 
endrődi felekezeti temetők karbantartásara 
létrehozott alapilványhoz lolyamatosan le
hel csatlakozni pénzbe!izetéssel az alabbi 
számra: Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015-10003231. 

Jelenleg 2 ember dolgozik 6 hónapon 
át. de mindenképpen bővíteni kellene a lél
szamot. A helyi Munkaügyi Központ 
70%-ban támogatja a költségeket. . 

Császárné Gyuricza Eva 

Április 24. Barátság - Kerekegyháza 
3:0 (I FI: 3:0) 

Helys1ín: Kondoros, 300 nező. Jálekve
zető Bónóaki. 

Kisebb mérelü népvándorlás indult meg 
Kondorosra. A hazai nézők nagy örömére bá
tor, támadó szellemű, egymóserl is küzdeni 
tudó Borólsóg volt a pályán. Végig tómodlunk 
a mérközésen. A helyzetek alapján nagyobb 
gólarány is születhetett volna. Remek húzós 
vall, hogy a hossiobb ideie sérülésekkel bajló
dó Mesteri pályóro küldte Fodor Sándor edzö. 

Krónika: 
48. percben Karsai 28 meterről böditö 

erejű szabadrúgással szerzett vezelest 1 :0 
71. percben a kapura lörő Molnár erős lö

vését Házi kapusa remek reflexszel kiütötte, 
de o jókor érkező Cziglédszki 5 méterről nem 
hibázott. 2:0 

86. percben Molnár végigcselezte a ven
dég védelmet, s beadását Mester 4 méterről a 
hálóba juttollo. 3:0. 

Jók: Nagy M„ Mester, Lipták, Karsai, Lé
vai, Molnár. 

Medgyesegyhóz.o - Gyoma FC 2:0. (IFI 
l :3) 200 nezö. 

Május 2. Borólság Kisújszállás 3: 1. (IFI: 
4:0) 

Ünnepi hangulat, szép számú nézősereg 
a gyomai pályán 1 OOO lő. Helyenként remek, 
ötletes, sikeres jótek. Mór oz első félidőben 
biztos győztesek lettünk, pedig eleg sok jó 
helyzetei elpackózlunk. Fordulás ulán mór ki
egyenlítettebb lett a jólék. 

Krónika: 
3. percben Nagy Márk szögletét Janis re

mek fej ess el értékesíti. l :0 
15. percben Mester remek cselsorozat 

után a kapust is elfektetve lolól a hálóba: 2:0 
75. percben Molnár Jonis elé tálal, s ő lel

szelős gólt lő. 3:0 
80. percben szépítenek a vendégek Ba

logh góljával. 3: l 
Jók: Janis o mezőny legjobbja, Mester, 

Lévai, Sárosi, Molnár. 
Mehkerek • Gyoma FC 0:0 (Ili l :4) 
Május 9. Mezónerény • Barátság 0:3. 

(Ifi 1 :4) 
Szép számú endrődi drukker biztatta 

kedvencei! idegenben. Jó jótekvezelés mellett, 
elvezetes játékai, szép gólokot lótholott a kö
zönseg. 

Krónika: 
17. percben Mester fejese zörgeti a hazai

ak hólójót. 0 L 
55. percben Nagy Z. beadását 

Brokszatórisz juttatja a hálóba 0:2 
75. percben Lipták hosszú előreodósól 

Molnár o 16-oson kopásból a hálóba vágja. 
0:3 

Május 15. Barátság • Kunszentmárton 
2:1 

.600 nező. Jó!ekvezetö: Kalmár. 
Pályaavató mérkőzés. Tavaszi szezon 

első mérkőzésére került sor a megújult ligeti 
sporttelepen. A lislovezetőt láttuk vendégül. 
Nagy készülődés előzte meg a sorsfontosságú 
összecsapást. Tél: sikerül-e tovább is megtorto-

1999. június 

ni a reménnyel kecsegtető előkelő helyet. Két 
remekül felkészült csapot óriási harca foly1 a 
végső sorrend kialokítiisáérl. Kezdetben az 
eddigi listavezető volt liilér.1•ben (első húsz 
perc), de fokozolosan fel jöl1 o hazai gárda és 
sikeres helyzetkihasználással győzött. Igazi 
sportcsemege volt. 

Krónika: 
5. percben ljeszlgetell o vendégcsopol: 

Fóris 22 méteres hotolmos lövesét Halász 
bravúrral menli. 

31. percben B rokszalórisz futtóból ha
talmas gólt lő a vinklibe. l :0. 

44. percben Mester ügyesen elvitte a 
lobdót védóje mellett, közepre ad, s o menet
rendszerű pontossággal erkező Jonis 6 mé
terről csukafejessel növeli az előny!. 2:0 

70. percben o vendég Tóth 18 méterröl 
hatalmas dugót szerez. 2: L 

Május 23. Makó • Borólsóg l :2 (IFI 
1: l) 

A Barátság igen fontos mérkőzést ját
szoll Makón. Lelkes, fówdhatotlon, jól szer
vezett, nehéz küzdelemben hozta haza a 
három ponlol. 

Krónika: 
15. percben szobodrúgást íveltek a ha

zaiak. Halász kezéből kicsúszott a labda, s o 
jókor erkező Szücs o hálóba gurított. 1 :0 

43. percben Brokszotórisz hololmos be-
dobását Janis elegáns mozdulollol fejelte o 
hálóba. l: l 

80. percben Bress 26 méteres mbodrú· 
gósa a kapu mellett zúgoll eL 

88. percben Lévai jobbról a hazaiak ko
puia elé gurított, amit a berobbanó 
Brakszolorisz 2 méterről a hálóba kotort. 1 :2 

Két ellenlétes félidőt láthattok o szurko
lók. Az esóoen még bírták az iramot a makói
ak. Azonban o Barátság által diktált iramban 
kifáradtak a második félidöre. Így a jobb 
erőnlétü vendegek győzlek, bár alaposan 
megküzdöttek a fonlos 3 pontért. 

Jók: Janis, 8rokszalorisz, Bácsik, Nogy 
z. 

A tabella állása: 
l. Csongrád 

47:20 57 
26 17 6 3 

2. Kunszentmárton 26 16 5 5 
49:23 53 

3. Gyomaendrődi Barólság 26 15 8 3 
48:25 53 

4. Hódmezövósárhely 26 15 7 4 
47:18 52 

Megkezdődött a hajrá! Az utolsó 5 mér
kőzés letfontosságú mind o feljutó, mind a ki
esés elkerülni kívánó NB.111-os csapatoknak. 

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK: 
V_ 29. Barátság -Csongrád, VI. 6„Szojol 

-Barátság, VI. 13. Barátság -MALÉV, VI. 20. 
Mélykút - Borólsóg. 

Megyei '- oszt. Gyomo-Csoro1ás 3: l 4 50 
néző, IFI l :3 

Tabella állása: 
1. Gyoma 26 17 4 5 64:25 55 
2. Csorvás 26 17 l 8 55:28 S2 
3. Csabacsűd 26 16 4 6 57:52 52. 

MÁHTON GÁBOH 
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KUTYA ISKOLA - Valószínü, hogy városunkban kevesen tudják, hogy 
1990 óta miíködik kutyaiskola a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete 
tagjaként 20 fövel. Vezetőjük: 0 Tímár Andrásné (Gyomaendrőd Bethlen u. 
51 .) Segítőtag Uhrin Ottó. 

A kutyaiskola a Zrinyi Miklós út gát fel őli oldalán müködik. Délutánon
kéni 2 órától lc:het beiratkozni (az eb kötelező oltási könyvével együu). Fajra. 
nemre különbség nélkül vihetők, kivéve az úgynevezeu harci kutyákat. 

A foglalkozás kétórás' ( 14-16 óráig) 
Eddig megyei bajnokságokon vettek részt: Békéscsabán, Gyulán, hely

ben aug. 20-án 10-1 5 kutyával. Rendőrnapon is szerepeltek a Szarvasi Rend
őrkapitányság rendezvényein Békésszentandráson. A szervezet támogatója a 
Sárosi Bt. Gyoma. 

A szervezet várja az érdeklődök jelentkezését. 

NYARALJUNK A BALATON PARTJÁN! A FAMÍLIA PANZIÓ 
BALATONFÜREDEN 3 ágyas. kényelmes szobákkal. szép környezetben 
olcsó árakkal várja vendégeit! Továbbá Borgátán a termálfürdönél 2 szobás 
nyaraló kiadó. 

Érdeklődni lehet: Kiszely Éva, Balatonfüred. Endrődi S. u.8-ban. 
Telefonon: 87-343-568, vagy 86-340-546 számokon. 
Mindenkit szereteuel vár Éva! 

A BÉKÉS MEGYEI KÉPVISELÖ-TESTÜLET HATÁROZATA a 
2000. év ünnepi megyegyülésének megtartasára a helyszín megszavazására: 
3911999.(11 1. 12.) KT sz. Határozat: .,A Képviselő-testület - közfelkiáltással 
és kéztd<!ml!léssel - egyhangúan el fogadta Gyomaendrőd város mt:ghivását 
a 2000. márciusi ünnepi ülésre:· 

Köszöntjük Harnos Vincét, aki a piarista gimnáziu
mok országos szavaló versenyén 1. helyezést ért el. Vá
lasztott költeménye: Sík Sándor „Az andocsi Máriához c. 
verse, a kötelező vers pedig: Pctöli "Hazámban c. volt. 

Vince 13 éves, szüleivel Gyomaeudrődön élnek. Sze
geden jár a Piarista gimnáziumba, ahol már a selejtezőn is 
Sík Sándor: A fecske. Gergely Ágnes: Zrínyi Miklóshoz 
e. versekkel nyert L helyezést, s így juthatott az országos 
versenyre. 

Elökészitő tanára: Scipközi Sándor volt. Gratulálunk Vince, tanulj jól, és 
legyél sikeres úgy az életben, hogy ezzel szüleidnek és szülőföldednek is 
sok örömet szerzel ! 

FELHÍVÁS ZENEI OKTATÁSRA 
Értesítjük mindozokol, akik zenei oktatásban kívánnak részt venni, hogy az 1999/2000-es tan-

évre jelentkezés az alábbi időpontokban történik: 
1999. június 2-ón, smdón 17 órától a Városi Zene- és Művésze)í Iskolában 
1999. június 3-ón, csütörtökön 17 órától a Rózsahegyi Kálmán Altolónos Iskolában 
Jelentkezés az alábbi tanszakokra lehetséges: előképző, zongora, hegedü, gitár, fuvola, klari-

nét, lro!Jlbito, szoxpfon, kürt, tongóhormonjko. . 
POTBEIRATAS SZEPTEMBER ELEJEN lESZ A ZENEISKOlABAN! 
Egyéb kérdésekkel kapcsolatban felvilágosítás o zeneiskolában személyesen, vagy telefonon: 

386·491. számon. 
Városi Zene- és Művészeti Iskola 

FELH ÍVÁS - A békéscsabai Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola gyakorló 
omotőr színházi rendező-csoportvezetó1c és o színhózrendezés műhelylilkoivol megismerkedni 
vagy ez ismereleiket bövíleni kíávánó drámapedagógusok, valamint amatőr színészek szórná· 
ro, 1999. július 19. - 25 közölt, inlenzív nyári tábort szervez. A tábor munkóióbon 
részlVehetnek mór müködö csoport tagjai is. Részükre és o színészmesterséget megismerni kívánók 
részére, a rendezőképzéssel párhuzamosan (önálló és o "rendezőkkel" közös foglalkozások kereté
ben) mesterség képzést biztosítunk. (A program terveink szerin! 1999 őszétől megvalósítandó, egy 
éves, alapfokú színházrendező képzés bevezető programja.) A jel ~nt~ezési .lop beszerezhető: az 
5600 Békéscsaba, Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola, FABlAN TAMAS (színházi tábor) ci· 
men. 

A programmal kapcsolatos további kérdéseire választ kophat o fenti címen, telefonon o 
(66) 442-122-es számon, vagy interneten a steinwender.jozsef@mail.dotonet.hucímen. 

A jelentkezéseket 1999. június 20-ig a lenti postacímre kériük megküldeni. 
A ielentkezés feltételei: 
• o jelenlkezési lop megküldése; 
• a résztvéleli dij befizetése (amely történhet részletekben, vagy egy összegben); 
• amatőr színész szekcióba jelentkezhetnek: 14. éves kortól, 
• amatőr rendező szekcióba jelentkezhetnek 18 éves kortól. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ JÚNIUS HAVI 
PROGRAMJA 

2.-ón 18 órától MKDSZ Fórum. Vendég: Harrach Péter szociá-
lis és családügyi miniszter 
Minden érdeklődőt várunk! 

3.-án 19 órától Gazdakör 
6. -ón 14 órától Gyermek bélyeggyűjtő kör 
9.-én 17 órától Cukorbetegek klubja 

12.-én 9-től 11 óráig Szemvizsgálat (Okulár Optika, Szarvas) 
17.-én 19 órától Gazdakör 
26.-án 18 órától Nyugd~as klub vacsorája 
30.-án 19 órától FKgP gyűlés. 

Tisztelt látogatóink, vendégeink! Megértésüket kérjük azért, mert intéz
ményünkben folyó belső felújítási munkák miatt· főleg június hónapban - nem 
tudjuk a megszokott ,,menetrendet" biztosítani Önöknek. A Közösségi Ház nem 
zár be, csak kisebb átszervezésre, helycserékre lehet számítani. Mindezért, re
mélhetően kárpótolni fogja látogatóinkat a megújult intézmény július 1 S. után. 

·Köszönjük türelmüket és a jövőben is szeretettel várjuk Önöket a Közösségi 
Házban. 

MOLNÁR BORBÁlA népművelő 

Tisztújítás az MKDSZ-ben! Szervezeti és Müködési Szabály
zatunk értelmében a Magyar Kereszrénydemokraca Szövetség helyi 
szervezetében a tisztségviselők úijáválasztására került sor május 
3-án tartott taggyülésen. Elnök ismét az egyhangúan újraválasztott 
VASZKÓ ANDRÁS Titkár UNGVÖLGYI JÁNOS lett. Pénztáros 
továbbra is SZABÓ ZOLTÁNNÉ. 

Az Orszá_gos. Elnökség tagjai sorába ismét CSÁSZÁRNÉ 
GYVRICZA EVAT választotta a taggyülés. 

A szervezet elnökségi tagjai: AMBRÓZI LÁSZLÓ, TALÁN 
MÁTYÁS, TÍMÁR MIHÁLY. 

Az Országos Választmány tagjai: CSÁSZÁR FERENC, 
DARÓCZI JÁNOS (BATTONYA), MÁRTON GÁBOR, TÍMÁR 
MIHÁLY. VASZKÓ ANDRÁS. 

Póttagok: MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET. VALUSKA 
LAJOS. 

A 1agság ezután aktuális ügyeket tárgyalt. Döntött arról, hogy to
vább folytatja a megkezdett lakossági fórum sorozat:lt. Legközelebb 
június 2-án Harrach Péter szociális és családügyi miniszter látogat el 
hozzánk. A későbbiekben is a lakosságot érintő aktuális ügyekben 
szervezünk fórumokat meghívott vendégekkel. E rendezvényekre 
változatlanul vá1juk a város és környéke lakosságát, és továbbra is 
várjuk kedves olvasóinkat. Tiszteljenek meg bennünket érdeklődé
sükkel minél többen. 

r 

A HONISMERETI EGYESÜLET HÍREI - Egyesületünk nagy 
örömmel velte tudomásul, hogy ismét érkeztek támogatások szám
lánkra: 

Dr. Giricz Katalin (Dunakeszi) 20.000 forintot, 
Farkasinszki Géza (Budapest) 20.000 forintot adományozott. 

Dr. Endrődi Szabó Zoltán, a békéscsabai Körös Főiskola fö
iskolai tanára, akinek festményeiből május 22-én az Endrődiek Ba
ráti Köre találkozóján kiállítás nyílt meg, az eladott képek árából 
50.000 forintot adományozott a Honismereti Egyesületnek. Kö
szönjük! 

Egyesületünk jelenleg Endrőd irodalmi és nyelvi értékeinek 
összegyüjtésén és közreadásán dolgozik (Endrődi füzetek 8. kötet). 
Nagyon szeretnénk, ha az anyagi és szellemi erőink lehetővé ten
nék, hogy a 9. és 10. kötet egyben Endrőd monográfiája e. mun
kát is jelentené. De addig még sok a teendő. Kérem, aki tud, 
segítsen. 

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
53200015-10000032 

Honismereti Alapítvány Cyomaendröd. 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
· Sarkcsillag a négy ég!áJ felőli 

Anyanyelved btllyogként Jelöli 
Te vagy a téli hó s a t<1vaszi zöld. 

uj kenycr íze, lcpc:rgő könny sója 
öröm-kacagás. lelki J<.iba-kö ... 
Isten áld1onl Te légy végső álmunk, 
> iv.1dékamkba szebb Jbvől 

Tí111ár Máté 
író-költő, 

Gyomaendrőd 

díszpolgára 

End rőd 1922. - Budapest 1999. 

SZorgalmas, értelmes p~r~sztemberek leszármazott
ja. Nagyszülei: G. Tímár János és Gátéri Viktória 9 gyermek
kel és 50 l<h. földdel zárta életét. E lsőszülött volt a neves 

írónk édesapja. (két lány volt a ki lenc köz.ül. A két legki
sebb: Dr. Tímár Sándor orvos, Benjámin patikus lett. 

Az első fiú: Máté ( 1883-1965) Szerbiában harcolt, mikor 
az 1. vi lágháború nagy áldozatszedöje, a spanyolnátha hir
telen elvitte feleségét, Hornok Máriát 1918-ban. Három 
gyermeket hagyott hátra: Vilmost ( 1911), Máriát ( 1913) és 
Illést (1915). 

A háború végeztével a hazatért apa feleségül vette Papp 
Máriát ( 1895-1 970). Házasságukból született Máté 
1922-ben. 

Halottunk 6 elemit végzett a tanyai iskolában, 5 km. utat 

vágva esóben, sárban, hóban. Ezekró1 az évekró1 emlékezik 
meg nagy szeretettel tanítójáról, Brichse (Bányai) Emő pe

dagógusról írt elbeszélésében. Polgáriba Endrődön járt. 
„Az én nevelőszüleim" e. novellájában emlékezik ezekre az 

évekre. Aztán Szeghalomra került a gimnáziumba. Ezeknek 
az éveknel< állít hiteles emléket: .„ . . és a Berettyó folyik to
vább" c. regényében. Már ekkor a versírással is kacérko-

dott. 

Egyetemre került , de a világháború megszakítja a diál<os
l<odást. A Margitszigeten esett fogságba, s ezzel elkezdődik 
Kálváriája. Az Uralba viszik, ahol higanybányában dolgozil< 
embertelen körülmények között mínusz 40-50 fokon. Egész
sége megrokkan. Tüdeje sípolni kezd. Moszkvába került kór
házba, ahol egy orosz orvosnő segíti vissza az életbe. A 
rabság évei sűrűn visszatérő motívumai írásainak. 

Hazatérve a fogságból, az egyetemen próbálkozik, azon
ban írásai miatt el távolítják a diákok közül. 

Fizikai munkával (állami gazdaságban gyapot termelés) 

kínlódik 
Cikkei sűrűsödnek. Az Írószövetség tagja lett. A forrada

lom élesztője, a Petőfi Kör tagja. A forradalom bul<ása után 
letartóztatják. Együtt raboskodik Nagy Imre miniszterelnök
kel. Maléter Pál honvédelmi miniszterrel. a Kilián lal<tanya 
hőseivel, Gimes Miklóssal, Losonczyval és Francia-Kis Mi

hállyal. 
„Majoros Ádám krónikája" regénye emelte ki, mely nagy 

elismerést hozott nevének. 

1960 után az irodalomnak él. Huszonegy prózai műve és 
három verseskötete látott napvilágot. Több regé~. elbeszé
lés, útinapló és van egy színműve is. 

Munkáiban a szülőfö ld: Endrőd . közismert alakjai, esemé
nyei kelnek életre. Csodálatos ízes nyelvére felfigyel 

Lőrincze professzor, és „Édes anyanyelvünk" címen sugár
zott adásaiban nagy elismeréssel, lépten-nyomon példának 

állítja Tímár Máté stnusát, nyelvezetét. 
Több alkalommal ellátogat Erdélybe, a székelyek és még 

a csángók közé is. Baráti kapcsolatot épít Tamási Áronnal, 
akinek irodalmi hagyatékát haláláig őrizte, Palló Imrével, s a 
Marosvásárhelyen csaknem agyonvert Sütő Andrással. Nem 

csoda, hogy sok művében esik szó a székelyel< és csángók 
életéró1. 

Egyik erdélyi útján ismerkedik meg Varga Anikó székely 

tanárnővel, s házasság lett az ismeretségbó1. Három gyer
mekük szü letett; a kicsi korában elhunyt Mária, a tragikus kö
rülmények között meghalt Illés, és az egyedül életben 

maradt Áron. 

1990 után egészségi állapota megrokkant, de szellemi
leg frissen, fáradhatatlanul alkot. 

Helyi újságunk, a Városunk sok sz.ép alkotását tette is
mertté. 

Sikeres munkái elismeréséü l lett József Attila-d1jas, 
SZOT-dijaS, és megkapta a Magyar Köztársaság arany ér
demkeresztjét. Szülővárosának is díszpolgára lett. 

Haláláig elnöke volt az Endrődiek Baráti Körének. 
Kívánsága szerint az Endrődi Központi Temetőben szü lei 

sírjában tért végső pihenésre. A díszpolgárságában méltó 
társa lett Rózsahegyi Kálmánnak. 

Őrá emlékeztet bennünket a „Hazai harangszó" ! 
Feledhetetlen lett, mert képességét kellően kamatoztat

ta, mert a szeretet és a hit ügyében buzgón szolgálta! Több 
z.soltárszerüen szép versében adta meg Istennek, ami az Is
tené. 

Remekművű munkáid őrzik emlékedet! Nyugodj béké
ben a l<örösök vidékén! 

Szomorú szívvel búcsúzil< Tó1ed városunl<J • 
MARTON GABOR 



1999. június VÁROSOrtl< 85 
_, 

ev OR 
/ 

1999. AZ IDŐSEK NEMZETKÖZI ÉVE Június 25. 1884. Gyón GYÓNI GÉZA (t 1917. június 25. Krosznojarszk) Költő. Sza.rvason, 
Békéscsabán tanult. Verseskötetei: Szomorú szemmel, Versek, lengyel mezőkön, Tábortűz mel-

Június 1. 1913. S,zcgcd SŐTÉR ISTVÁN (t 1988. lett. Háborúellenes versei: levelek a kálváriáról, Utolsó tánc, és ide tartozik leghíresebb költemé
október 7. Budapest) lró, esszéista, irodalomtörténész. nye: .Csak egy éjszokóro". 
Francia, német szakos tanár. Regényei: Fellegjárás, Ki· . 
sértet, Hidszakadós. Irodalomtörténeti monogróliája: Június 26. 1835. Breznobánya HERMANN OTTO (t 1914. december 27. Budapest) Termé· 
Eötvös József, Romantika és realizmus, Nemzet és ha· szettudós, néprajzkutató, publicista. 1864-től Kolozsváron élt és a múzeum állattani gyűjteményét 
ladás. rendezte. 1875-től a Nemzeti Múzeum állal-táróban dolgozott. A Magyar Ornitológiai Társaság 

létrehozásában nagy szerepe volt. Az Aquila e. madártani folyóirat alapítója és szerkesztője volt. 
Június 2. 1921. Budapest KARINTHY FERENC • • 

(t 1992. február 29. Budapest) író, színműíró. Buda- Június 30. 1892. Budapest LAJTA LASZLO ( 1963. Február 16. Budapest) Zeneszerző, nép· 
pesti tavasz c. regényé! megfilmesítették. Novelláit zenekutató. Népzenei kutatása maradandó értékü, história értékű felvételeket készitett. lejegy· 
.Harminchárom" e. kötetben jelentette meg. Színmű· zései rendkívüli részletességükkel tűnnek ki. Könyvei: Széki gyűjtés, l(őrispotaki gyűjtés, 
veí: Dunakanyar, Gellérthegyi álmok, Bösendorler. Dunántúli táncok és dallamok 

Június 5. KÖRNYUETVÉDELMI VILÁGNAP Június 30. A MAGYAR SZABADSÁG NA PJA (A szovjet csapatok hivatalos kivonulósó· 
nak időpontja.) 

Június 6. PEDAGÓGUSNAP 
. Június 30. 1846. Zóm (Hunyad m.) PAÁL LÁSZLÓ (tl878. Március 3. Charentan.) Festö. 

Június 6. 1913. Budapest GOBBI HILDA (t 1978. július 13 Budapest) Színmüvésznö, emlék· Eletútjót Bécs, Nürnberg, Párizs, Hollandia jelzik, de haza-haza látogat Aradra is. Egyik legna-
író. gyobb magyar tájképfestő. Munkácsynak jó barátja volt. Kedvelt témája az erdő. Munkái közül 

. megemlítjük: Nyárfák alatt, Erdőszéle, Mocsaras táj, Békák mocsara, Juh aklok e. műveit. 
Június 10. 1880. Nagykároly KA FFKA MARG IT (ti 918. december 1. Budapest) lró, költő. 

Bibliai témájú versei: A Magdolna, A Szűzanyáról, Belhanio. Novellái: levelek a zárdából, Csendes TECHNIKAI OKOK FOLYTÁN MÚlT HAVI MÁJUSI SZÁMUNKBÓL l<IMARAOTAK: 
válságok, Süppedő tolojon, Két nyár, Hangyaboly, A révnél. „Az élet útján" e. verseskötetében o • . 
bizakodás a megnyugvás érzéseit önti verseibe. Május l. 1620. Csáktornya ZRINYI MIK LOS (tl 664. November 18. Csóktornya) Köhö, 

. „ . prózoiró, államférfi, hadvezér. Versei: A vadász és ecchó, Fontásia poetica, Ariodna sírása. Fömű· 
Június 10. 1879. Kolozsvár SZABO DEZSO (tl 945. január 13. Budapest) lró, közíró. Hó· ve: A szigeti veszedelem. Harcias felkiáltásokkal, ismétlésekkel hazaszeretetre buzdító müve (Ki· 

borúellenes müvei közül a legjelentősebb ,,Az elsodort falu" Novellája: Feltámadás Makucskón. óltványo) A török áfium ellen való orvosság. 

Június 14. 1931. Budapest ABODY BÉLA (t 1990. augusztus 17. Budapest) fró, krjtikus, Május 1. 1901. Budapest SZERB ANTAL (1945. január 27 Balf) iró, irodalomtörténész. 
műfordító, szerkesztő. Az ELTE Bölcsészettudományi karón szerzett oklevelet. .J 965-től az Elet és 1934-ben jelent meg a Magyar irodalom története e. munkája mellyel nagy hírnevet szerzett. 
Irodalom főmunkatársa 1971-ig a Vidám Színpad igazgatója le.tt, majd o Négy Evszak felelős s-zer· • . 
kmlője, később o Pallos Könyv· és Lapkiadó főszerkesztó!e. lrásoit fanyar humor, finom irónia, Május 5. 1909. Budapest RADNOTI MIK LOS (t 1944. November 9. Abda) Költő, müfordi· 
bölcsesség, emberismeret jellemzi. tó. Szegeden a bölcsészkaron végzett. 1936-ba~ jelent meg Járkálj csak halálraitélt! Majd e verses 

• kötetét követte többek között: Lábadozó szél, Ujhold, Válogatott versek, Tajtékos ég. Munkaszol-
Június 19. 1913. Budapest GYURKOVICS MARIA (t 1973. október 28. Budapest) l<olora- gálatra hurcolták Szerbiába, majd onnan hozotéröben Abdán megölték a fasiszták. Hires költemé· 

túr szoprán énekesnő. 1937-ben o Rigolettó Gildo szerepében debütált. Ezek ulón oz Opera első nyei a táborból, kalandos utakon hazoiuttatott: Eclogók e. versciklusa. 
koloratúr szoprónjakénl tartották számon. Oratóriumi elöadósokon is szerepelt. Igen sok hangle· . 
mez, rádió és televízió felvétel őrzi emlekét. Május 7. 177 6. Egyházashetye BERZSENYI DANIEL (t 1836. Február 24. Nikla) Költő. Ha-

• zafios ódái az 1770-es évek második feléből valók, pl.: Magyorokhoz, Herceg Eszterházy Miklós· 
Június 19. Paripás (Bács m.JEISEMANN (Egresi) MIHALY (tJ966. február l 5. Budapest) hoz, A felkölt nemességhez, A Szombathelyi táborban. A fiatalság örömeitől való búcsúzós, a 

Operett szerző. Nagy sikerrel mutatták be Európa szerte darabjait. legjelentősebb művei: Mis mulandóság jellemzik: Barátomhoz, A közelítő tél, Az ifjúság e. költeményeit. Vallásos ódája: fo. 
Amerika, Zsákbamacska, Egy csók és más semmi, Cirkusz csillaga, Fekete Péter, Meseóruhóz, Le· hászkodós. 
ány o talpán ... 

. • Május 8. 1935. Kolozsvár SZÉKELY BERTALAN (t 1910. Augusztus 21. Budapest, kerésére 
Június 19. 1828. Obecse THAN MOR (tl 899; március 11. Trieszt) Fes tő, o monumentális és Szadán temették el) Feslő. A 19. század legjelentősebb feslő egyénisége. Tanulmányait Bécsben és 

lörténefi festészet első virágzásának vezéralakja. Eletének főbb állomásai: Németország, Belgi· Münchenben végezte. Történelmi témájú képei: Egri nők,, V. lószló és Czillei Urlik, Dobozi hitvese, 
um, Póri.zs. 1858-59-ben Itália, egy pályadij nyerteseként. leghíresebb müvei: Mohácsi csata Zrínyi kirohanása. Nagy történelmi vásznai mellett megragadó szépségüek tájképei is. Híresek 
( 1846) Onodi országgyűlés ( 1848) Honvédtisztek tábortűznél (1849) Széchenyi és Deák kora falfestményei, o budapesti Mátyás templomban láthatók Szent Ferenc sfigmolilzóciójo, Szent lst· 
(l 875) Honfoglalós (187 6) ván kihirdeti a kereszténységet, A kecskeméti Városháza dísztermében látható Vérszerződése,. al

Június 21. A FÉRFIAK NAP JA 
kotása. Pedagógiai munkássága is kiemelkedő. A képzőmüvészeti Főiskola tanóra, majd 
igazgatója. · 

Június 22. Szombathely WEÖR ES SÁNDOR (tl 989. január 22. BudaP,~st) Költő, müfordí· M?jus 23. 1904. Nagyvárad PALOTAI BORIS (t 1989. Szeptember 12. Budapest) Író, köl-
tó, drámaíró. Versei színesek, dallamosak (Pl. Bóbita, Ha világ rigó lenne) Az üregek e. versét Ko· tö. Az En Lopom ifjúsági folyóirat szerkesztóje. 1947-53 között. a Népszava irodal!)li rovatának 
dóly megzenésítette. Művei gazdagok képi, érzelmi, gondolati, zenei vonatkozásban. (Magyar szerkesztője volt. Több müvét megfilmesítették. Pl. Napsugarak, En és a nagyapám, Unnepi vocso-
etüdök, Harmadik, Hetedik, Nyolcadik szimfónia. ro, Kiskrajcór, Nő a barakkban. 

Június 23. OLIMPIAI NAP 

Június 23. 1926. Beregszász BROCKY KÁROLY (tl 970. november 26. ~ondon) Festő. 
1951-ben szerzett diplomát muzeológusként, témája oz újkori müvészettörténet. Eletúfjainak ál
lomásai: Bécs, Párizs, majd 1838-ban Antwerpenen és Hógán keresztül Anglia. Ismert arcképfestő, 
mitológiai témájú nőalakokat is szívesen ábrázolt. Olajnak, pasztelltechnikónak, és a vízfestésnek 
egyaránt kiváló művelője volt 

Június 25. 1887. Budapest KARINTHY FRIGYES (t 1938. augusztus 29. Siófok) iró, költő. 
1 S éves korában írta első regényét, melyben humorérzékéről, kritikai hajlamáról lelt tan9bizony· 
sógot. (Címe: Nószutazós a Föld középpontján keresztül) Humoreszk gyűjteménye az „lgy irtok 
ti". Novellás kötelei: Görbe tükör, Együgyü lexikon. Verskötete: Nem mondhatom el senkinek. 
Agymütétje után irto oz .Utazós a koponyám körül" e. regényét. 

Az ablak 
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a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 
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MÉRETRE IS. 
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JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI 
1. Kedd: 
3. csütörtök: 

5. szombat: 
6. vasárnap: 

11. péntek: 
12. szombat: 
15. kedd: 
21. hétfő: 
24. csütörtök: 
27. vasárnap: 
28. Hétfő: 
29. kedd: 

• 

Szent Jusztinusz vértanú 
Lwanga Szent Károly és társai 
vértanúk 
Szent Bonifác püspök vértanú 
ÚRNAP 
Jézus szentséges Szíve 
Szűz Mária szeplőtelen Szíve 
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetes 
Gonzága Szent Alajos szerzetes 
Keresztelő Szent János szü letése 
Szent László király 
Szent lréneusz püspök, vértanú 
Szent Péter és Pál apostolok 

Szurovecz Vince esperes úr
tó l érkezett a következő levél: 

„ Kedves Híveink! Örömmel, 
és Isten iránti hálával adom 
tudtára kedves Híveinknek. 
hogy június 16-án. szerdán 
délután 17 órakor kezdődő 
szentmise keretében adok há
lát pappá szentelésem 25. év
fordulója alkalmából. 
Ezüstmisémre szeretettel hí
vom és várom a kedves Híveket 
Békésszentandrásra." 

Az esperes úr Hunya község 
szülötte. Ezért abban a temp

lomban is hálát ad 25 éves papságáé rt, ahol az első szentmiseáldo
zatát bemutatta, ezért a Szent László napi búcsút ő fogja tartani. 
Endrődön a Szent Imre búcsú főpapja is az esperes úr lesz. 

Elsőáldozás 

Május 16-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén Hunyán, ala
pos felkészülés után tíz hittanos gyerek járult első szentáldozáshoz. Az 
örömteli napot a mise utáni agapé fokozta a templomkertben. 

A gyomaendrődi Szent Gellén Katolikus Általános Iskola kápolná
jában pedig május 23-án, Pünkösdkor volt hasonló szép ünnep 22 gyer
mek számára. Foglaljuk imáinkba őke t. 

JÚNIUSI MISEREND 

Endrőd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 19-kor, hétköznap reggel fél 

8-kor. Június 6-án, vasárna p Urna pkor délelőtt 10-kor , kör
menettel, és este 19. 

Szent Gellért Iskola kápolnája: Június 20-án, vasárnap 
dé lután 17 óra évzáró Te Deum, egyébként szeptemberig nincs 
mise. 

Hunya 
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 18-kor, valamint elsőpéntekenként is, 
este 18-kor. A szombat esti mis~ elöesti m ise, így érvényes vasár
napra. Június 6-án, vasárnap Urnapkor délelőtt 8-kor, körme
nettel. 
Jún ius 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor Szent László búcsú. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 órakor. 

Június 12-én, szombaton dé le l őtt 10 órakor Jézus Szíve búcsú, 
egyben hálaadás a templomtorony megjavításáért. 

Mindennap imádkozzuk az Úr imádságát. a Miatyánkot. Ezért most 
folytalj11k a Miatyánk magyarázatát. a Katolikus Egyház Katekizmusá
ból: 

„AKI A MENNYEKBEN VAGY" 
Ez a bibl iai kifejezés nem helyet (.,teret'") jelent, hanem létmódot: 

nem Isten távolságát, hanem fönségét. A mi Atyánk nem „másutt'" van, 
hanem „mindazon túl'· van, amit mi szentségébő l képesek vagyunk fe l
fogni. Mivel ö a háromszor Szent, egészen közel van az alázatos sziv
hez: 

Ezek a szavak: „m i Atyánk, aki a mennyekben vagy'· - az igazak szí
vére értendők, ahol Isten, mint templomban lakik. Ezért, aki imádkozik, 
szeretné magában látn i azt, aki t segítségül hív. 

A .,mennyek·· lehetnek azok is, akik a mennyei vi lág képét hordoz
zák, és akikben Isten lakik és sétál. 

A mennyek szimbóluma a szövetség misztériumára utal, amelyet át
élünk, amikor a mi Atyánkhoz imádkozunk. Az egekben van, ez a lakó
helye, az Atya háza, a mi „hazánk'·. A bún űzött ki minket a szövetség 
fö ldjéröl, a szív megtérése viszont az Atyához a mennybe visz bennün
ket vissza. Márpedig az ég és a fö ld Krisztusban engesztelödött ki , mert 
a Fiú egyedül „leszállott a mennyböl '· és minket magával vitt oda ke
resztje. feltámadása és mennybemenetele által. 

Amikor az Egyház ezeket a szavakat imádkozza: „mi Atyánk. aki a 
mennyekben vagy·· - megvallja. hogy .,Krisztus Jézusban már a 
mennyekbe helyeztetett'", (Ef 2,6) és „Krisztussal az Istenben elrej te
tett'· (Kol 3,3). Isten népe vagyunk, és ugyanakkor mégis „sóhajtozunk, 
mert szeretnénk beköltözni mennyei otthonunkba"(2 kor 5,2): 

A keresztények testben élnek, de nem a test szerint. Életüket a föl
dön töltik, de a mennyország polgárai. 

Röviden 
Mint belsö magatartás, az egyszerű és hivö bizalom, az alázatos és 

örömteli bizonyosság illik ahhoz, aki a Miatyánkot imádkozza. 
Azért nevezhetjük Istent „Atyánknak'·, mert Isten Fia, aki embem! 

lett, kinyi latkoztatta nekünk, akibe beletestesülve a keresztség által mi 
is Isten fiai lettünk a fogadott tiúság kegyelme által. 

Az Úr imádsága az Atyával, és az ő Fiával, Jézus Krisztussal hoz 
minket kapcsolatba, de ugyanakkor minket, magunkat is kinyilatkoztat 
saját magunknak. 

Az imádságnak, amelyet a mi Atyánkhoz intézünk - kell fö lkeltenie 
bennünk az akaratot, hogy hozzá hasonlítsunk, és hogy szívünk alázatos 
és bizakodó legyen. 

Amikor azt mondjuk: .,mi'· Atyánk, felidézzük a Jézus Krisztusban 
megvalósult Újszövetséget, a Szentháromsággal való közösséget és az 
isteni szeretetet, mely az Egyház által az egész világot átöleli. 

„Aki a mennyekben vagy'" kifejezés nem helyet, hanem Isten fönsé
gét és az igazak szívében lakozást jelzi. A menny, az Atya háza, a mi 
igazi hazánk, ahova tartunk, és ahová már most tartozunk. 

Az oldalt összeállította: Iványi László plébános 
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ADA TOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ 
V. RÉSZ - A templom élete 1938-ig 

A templom első, 26 változatú orgonáját az én nagyapám, ott törtínt ez meg ... " (Elmondta 
1854-56-ban építették a főkapu feletti második Békési Mihály 60 esztendős községi csödörös Bé
karzatba (ez a karzatorgonával együtt az 1938 évi késen 1980-ban. Gyűjtötte Márton László. Megje
renováláskor lebontásra került). Első orgonista lent: ln Békés város néprajza. Békés 1983. 
kántor Veress Sándor volt. Alig egy évtized múlva Állattartás fejezet - Lótartás 362-63 old.) Nem tu-
1878-79-ben - Garzó Gyula akkori lelkipásztor ve- dom, (nem tudjuk) melyik toronyépitéshez köthető. 

zetésével - nagyszabású felújítások kezdődtek Az 1879 évi fe lújításkor kapta templomunk a 
Halmi Andor békéscsabai müépitész teNei alap- jelenlegi formáját. Ekkor került fel egészen körül 
ján. Megemelték a tornyot tiz öllel, ezzel együtt lett .attik fal", melynek külseje kufsteini cementből ön-
30 öl magasságú sugártornyos szentegyháza a tölt balluszterekkel díszittetett. A templomhajó fe
gyomai reformátusoknak. Ez a torony ellátszik a dele „12 es szibériai horganybádoggal" lett 
gyomai határ legtávolabbi zugába. Negyedik ha- befedve. A felújítás után hálaadó istentiszteletre 
rangját is ekkortájt öntettek az úgynevezett Garzó 1879. november 2-án került sor. Ez évben történt 
harangot, amely felszereléssel együtt 40 mázsás, meg a templomtér parkosítása is Garzó Gyula lel
ahogy az idős atyafiak mondották; •... ennek Deb- kipásztor szorgalmazására. Ehhez facsemetéket a 
recenbe van a párja, tiszta időbe elhallatszott a békéscsabai Gazdasági Egyesület ajándékozta. A 
hangja Ványa alá ... s még Kevi alá is ... "A torony parkosítás után a templomkertet ma is látható kerí
sétálójának eddigvaló kökorlátját vaskorlátra cse- téssel vették körül. Erre azért is szükség volt. mert 
rélték s a torony megemelésével tüzöri szobát is ki- a templom körül „sokféle rendetlenkedésre" került 
alakítottak. A toronysisakra aranyozott veretes sor. Mint előbb említettem, ekkor még a vásártér is 
réztetö került gombbal, egy lapos és egy buzogány itt volt (majd utána piactér), gémeskúttal a temp
csillaggal, zászlóval, villámhárítóval. A toronnyal, lom ..tövibe". A központi fiúiskola és a templom igy 
toronyjavitási munkálatokkal kapcsolatosan ideki- egységet alkotott. Ekkor Garzó Gyulát és a gyomai 
vánkozik egy ló és kocsis „természet fe letti kap- református egyházat méltatlan támadás érte a vá
csolatát" megelevenítő történet, amely a népi rosi elöjáróság részéről. Ez utóbbi járdát követelt a 
hiedelemvilág körébe tartozik; .Mikor a gyomai re- templom és az iskola között, valamint kétsége von
formátus templom tornyát csinálták, a főintéző ta a telek tulajdonjogát az egyháznak, amelyen a 

kodó, sokoldalúan tehetséges ember, presbiter 
javaslatára kezdték el. E szerény híradás kevés
nek bizonyul ahhoz. hogy Papp Zsigmond és kor
társai érdemeit méltassuk. Az ö nevéhez füzödik 
a templom műemlékké nyilvánítása. Szántay 
Endre és Herdy Béla gyomai születésű mérnökök 
végezték el a szükséges teNezési munkákat. 
Papp Zsigmond teNezte meg és gyomai meste
rekkel megépítette a ma is látható csodálatosan 
szép, megjelenésében egyedi orgonát. A temp
lom belső festését is újra „komponálta", a régi 
„sokszínű" festést három föszinben határozta 
meg; A fehér a tisztaság, az erkölcsösség, fedhe
tetlenség, az arany az isteni jelkép, s a piros 
Krisztus Urunk kiontott vérének jelképe. Lefestés
re került az azúrkék „égbolt", mennyezet az 1200 
aranycsillaggal együtt. Idősebb atyánkfiai sokáig 
fájdalmasan emlegették ennek „eltüntetését". A 
templomajtókat Papp Zsigmond farag ta tölgyfá
ból. Javaslatára a torony alatti térben cinterem 
került kialakításra, templomtól temetendö elhuny
tak felravatalozására. A templomkert pusztuló fá it 
kivágták és a teNek alapján kialakították az idő

közben természetvédelmi területté nyilvánított 
még fogyatkozásában ma is szép templom körüli 
parkot. 

nigyes fogattal hajtatott keresztül a közsígen. Az templom állott. Hosszas pereskedés után az egy- 1938-ban (vagy 1879-ben?} főkapu fölé hom
én nagyapám vót a kocsissa. lppen akkor tettik fel ház megvédte ősi jussát. Később a kommunista lokzatra íestett bibliai idézet: „Jöjjetek én hozzam 
a torony tetejire a gömböt, ott dógozott egy ács. vezetők egy tollvonással „éNényt szereztek" a jár- mindnyájan ... (Máté.X1;28.} helyett ma: "Te ben-
Ahogy halad nígy lú, szíp takarosan a templom danyitásnak s befalazták az elkobzott iskola temp- ned biztunk ... (90.zsolt. ;1.) zsoltár idézet látható. 
fele, nevet az ács a torony tetejin. A lovak a temp- lomho2 vezető kapuját is. 1944. október 6-án délután az Endrőd felől 
lom előtt megtorpantak, se té, se tova. Nagyapám 1937-ben újabb nagyszabású felújítás vette bevonuló szovjet-orosz Vörös Hadsereg páncélo
elkeszte üket szólongatni, majd ótán ütni az kezdetét. A munkálatokat Papp Zsigmond gazdái- sai toronylövegeiböl több lövést adtak le a torony
ustorral, de nem mentek egy ta- -------------- ..,.--------------. ra, s templomra, így a tornyot és a 
podtat se, csak táncoltak templomot több súlyos találat érte. 
egyhelybe. Felnízett nagyapám a Ezt ís túlélte a templom és közös-
torony tetjibe és kijátott; engedd ség! 
el a lovat hé1 Az meg csak neve- A templom túlélte, de a temp-
tett; Milyen kocsis vagy te hé, lomhoz tartozó közösség nem élte 
hogy nem tucc hajtani - mondta ' túl az 1948-ban bekövetkezett kom-
az ács. Erre nagyapám meghara- munista elnyomást. öreg, elhagyott 
gudott az ácsra, mégeccer temetöinkben pihennek hitvalló 
felkijátott; ereszd el a lovat hé! Az őseink. Mi, hajdani fiata lok, kik e 
meg csak tovább nevetett oda- templomban tettünk-vallottunk hitet 
fenn. Erre nagyapám kivette az őseink vallására. elszéledtünk a vi-
ülís alúl a páj inkás korsót oszt lág minden tájára. Volt, kiket elül-
szíjjeltörte a kocsirúd vígín. Abba döztek, volt kit a „megélhetés" utáni 
a pillanatba' leesett az ács a to- kényszer vont el. Elpusztult a hajda-
rony tetjírül. Nem hótt meg ni erős parasztpolgár fenntartó kö-
mingyán, mer' a kerülöbe ~ zösség, miután kiforgatták 
felakatt, de csúnyán összetörte vagyonából, megélhetési lehetösé-
magát. Még egy hónapig ilt, ótán geiböl. 
belepusztult. Gyomai gyerek vót 
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Volt idő, amikor emlékeztünk rájuk ... 
1 

Már 1917-ben az ország
gyülés elhatározta. egy törvény 
meghozatalát arról, „hogy ahá
borúban a hazáé11 küzdő hősök 
emlékét megörökítse.'· Ám en
nek a gondolatnak a megvalósí-

hadifoglyokat mészároltak le 
1944. októberében 

·~-~11 Körösszegapátiban. 

tására a háború elvesztése, majd J:j~~f}~~l~/B! 
a vörös terror következtében I~ 

Régóta tudok a szörnyüsé
ges esetről, de csak az elmúlt 
napokban voliam a helyszínen 
Kovács Károly tanár úr segítsé
gével, és kíséretében. Együtt 
mentünk ki a tett helyszínére, 
Körösszentapátiba, ahol beszél
gettünk Tarsoly Andrással, aki 
17 évesen részt vett az áldoza
tok elhantolásában. Ö mondta a 
következőket: 

nem kerülhetett sor. 
Csak a békeszerződés után 

születhetett meg a törvény 
( 1924. XIV. Tv.), amely május 
utolsó vasárnapját a Hősök Em
lékünm:pének, és nemzeti ün- l"\llOillllA'.I 

nepnek nyilvánítja. A 
végrehajtásáról szóló elnöki 
rendelet elöí1ja: 

„ 1944 október 16-án péntek 
délután 17 óra körül jöttek be az 
oroszok. Azt nem tudtuk, hogy 
a foglyok ho l estek fogságba. A 

·..1 ... „-:i,~.~jl szemben lévő parasztház pincé
.,Ezen a napon a hősi teme

tőkben. avagy erre alkalmas he
lyen ünnepélyt kell tartani. A 
nemes áldozatkészség megnyil

vánulásának mé11ékéhez képest b~i'jfili~ 
ezen a napon a hősök emlékmü- ~ 

jébe zárták öket (A fényképen 
látható a ház!) Péntektől vasár
napig tartották fogva őket ami

""""--"'.,. kor történt a kivégzés. Nem 
egyszerre, hanem csopo11onként találtunk rá
juk, amikor szóltak, hogy menjünk sírt ásni. Én 
is ott voltam és segítettem összeszedni a halotta
kat. 17 éves voltam akkor. Láttuk, hogy mind
egyiküket hátulról lötték le. Somogyi Lajos 
nevezett egyén, aki katonaviselt volt, szedte 
össze a "dögcédulákat", de tíznek ta lálták meg 
hozzáta11ozóit, Somogyi é11esitette őket. Nagy 
felháborodást és félelmet keltett a faluban ez az 
eset. Arra is emlékszem, hogy a sír nem volt 
mélyebb, mint 60 cm. Ezért márciusban kiástuk 
öket és a temetőbe vittük szekérrel, ahol is 
nyugosznak. A sí1jukat ma is gondozzuk, s aki
ket be tudtak azonosítani azok nevei szerepel
nek a hösi emlékmüvön is." 

veit meg kell koszorúzni, il lető leg si1jaikat fel 
kell diszíteni ... Ott, ahol a körülmények megen
gedik a Magyar Királyi Honvédség és vala
mennyi fegyveres testület az ünnephez 
megfe lelő erejü osztagot rendeljen ki. Az ün
nepséget lehető l eg a tanuló ifjúság részvételé
vel kell tartani. Az ünnepélyen a hazafiság 
jelentőségét és ezzel kapcsolatba a világháború 
fo lyamán tanúsított önfeláldozó magyar hősies

séget kell méltatni.'· 
Isten kegyelméből nagyon sokan vagyunk 

még, akik részt vehenünk ezeken a felemelő ün
nepségeken. még láthattuk a díszmenetben el
vonuló különböző alakulatokat. A leventék. a 
fron tharcosok felvonu lásait. akik bajtársaikra, 
illetve apáikra em lékeztek. 

Felemelöek voltak ezek az ünnepségek. 
Emlékszt::m arra is, hogy ilyenkor kegyele!ti sta
fétafutásokat rendeztek, melyek az emlékmünél 
tejeződtek be. 

Azt tudjuk, hogy az előző rendszer miért tö
rölte el ezeket az ünnepségeket, hiszen hősi ha
lottainkat háborús bűnösöknek minősítenék. 

Csak azt nem értjük. hogy a rendszerváltás mi
ért nem állította vissza ezt a kegyeleti ünnepna
pot?. bár néhány helyen már megtartják. 
(Kisújszállás!) 

Ez évi Hösök Napján szeretnék megemlé
kezni arról a kivégzett 18 halottról, akiket a „di
csőséges vörös hadsereg" katonái, mint 

Fejezte be történetét Tarsoly András. Majd 
ajegyzönö mutatta be a készülö „.Hősök köny
vét", ahol díszkötésben, fényképpel örökítik 
meg a hősöket. Dicséret és elismerés illeti a he
lyi Önkormányzatot, a körö5zszegapáti lakoso
kat azért a kegyeletért, amelyet e hösi halottak 
iránt tanúsítanak ennyi idö távlatából. 

Ezt a Hősök Nap-i megemlékezést ajánlom 
Koppányi Imre őrmesternek, szeghalmi gimná
ziumi tanár úr és 18 hösi halott társának kegye
lettel, név szerint: Kun Mihály, Lengyel László, 
Hugyik Lajos, Szerelmesi János, Tóth Lajos, 
Berényi János, Szarka László. Terek Ernő, Do-
bozi Lajos és 8 ismeretlen társuknak„ . 

VASZKOANDRAS 

1999. június , 
ORVOSI TANACSOK 

A SZÁJÜREGOAGANAID!< MEGELŐZÉSÉNEI< 
LEH ETOSEGEI 

1998-ban Magyaror
szág a fe j- nyaktájék 
rosszindulatú daganatai 
okozta halálozásban va
lamennyi országot meg
előzte! 

A szervezetet érintő 
különböző lokalizációjú 
daganatok kialakulásá· 
nak pontos okát, mecha
nizmusát, gyógyításának 
biztos módszerét ma még 
nem ismerjük. A tudomá

nyos kutatások azonban komoly eredményeket hoztak: pl. 
számos rákkeltő anyagot és behatását sikerült azonosítani. 

Kimutatták, hogy ezek a behatások összeadódhatnak 
és azt is, hogy helyes életmóddal jó részük elkerülhető. Rövi
den összefoglalom azokat a tényezőket, amelyek előseg ítik 
a szájüregi daganatok kialakulását: 

1. Könnyel elkerülhető daganatkeltő tényezők: 
- Dohányzás; a dohányzás füstje több, mint négyezer 

vegyületet tartalmaz, amelyek közül három-négyszáz rák
keltő!! Ezek részben gázok, részben kátrányanyagok. Több
ségük a papír elégésekor keletkezik, mások a 
dohánylevelek permelezőszerei, aroma-, íz-, és pácanyo· 
gok. A dohányfüst a szervezetbe jutva irritáló, toxikus, és 
rákkeltő hatást feji ki. 

- Alkoholfogyasztás; segíti az emésztőrendszerbe jutott 
rákkeltő anyagok felszívódását. Elsősorban májkárosító ha
tása révén csökkenti a szervezel méregtelenítő, és az im
munrendszer működését. A krónikus alkoholisták éhezése, 
és higiénés elhanyagoltsága is kedvez a daganotképződés
nek. 

- Konyhatechnológiai hibák; túlzott mennyiségű füstölt 
élelmiszer, tartósírószer, élelmiszer-adalékanyag, mosatlan, 
növényvédő szerrel kezelt zöldség, gyümölcs, rendszeresen 
túl zsíros és fűszeres ételek fogyasztása. 

- Túlhajszolt, mozgásszegény, stresszel teli életmód, 
- Szájhigiéné hiánya, szájüregi mechanikus irritációk: 

törölt, vagy élesre kopott fogak, lepedék, régi rossz fogpót
lások. 

2. Nehezen elkerülhető daganatképző ténye
zó'k: 

- Környezeti ártalmak; levegőszennyezés, vízszennye
zés, zajártalom, napsugárzás, ionizáló háttérsugárzásból 
adódó kockázati tényezők . 

- Genetikai tényezők; néhány daganattípus családi hal
mozódást mutat, és összefüggésbe hozható bizonyos geneti
kai hibákkal. 

A felsorolás nem teljes, csak az a célom, hogy végiggon
doljuk, melyek azok a tényezők, amelyek a mi életünkben 
szerepelnek, és amelyeket el tudunk kerülni. Ezek a hatások 
összeadódhatnak, és nem mindenki egyformán érzékeny 
rájuk. Figyelni kell szeFvezetünket, és részt kell venni 
rendszeresen szürővizsgálatokon! A rákképződés az 
esetek nagy részében lassú folyamat, és szűréssel a korai 
stádiumú daganatok, ill etve a rákkeltő úgynevezett 
praecancerosus-állapotok felismerhető és gyógyfth~tók. 

Dr. TOROK ANNA 
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Beszélgetés Papp Lajos igazgató úrral 
... aki a 116 éves Kner Nyomda io-azoa-

"' 0 
tója, immár hetedik éve. A város tízéves ün-
nepségén Önt a város és a testü let 
kit:üntetésben részesítette. Gratulálunk ioaz-

"' gató úr a Városunk fo lyóirat szerkesztősége 
és olvasói nevében. Jó egészséget. további 
sikeres munkát kívánunk. 

Az Ön vezetése alatt a Kner nyomda 
olyan eredményeket ért el, amit méltán rep
rezentál az évrő l-évre elnyert Guttenberg 
díj, valamint a „Szép könyv-verseny"-en a 
„kiváló könyv" minősítés, amit évenként 
l 0-15 itt készült könyv is elnyer. 

Jóleső érzéssel, sőt városunk nevében 
büszkeséggel írjuk le. hogy hét év alatt a 
nyomda majdnem tízszeresére növelte árbe
vételét, miközben a 200 fös létszámát stabi
lan megtartotta. Beszélgetésünk során 
megtudtuk, hogy folyamatban van az üzem 
„ISO 902" minősítése, ami cím ma már elen
gedhetetlen akár a belföldi, akár a külföldi 
piaci versenyen. Az az üzem, amely el tudja 
érni az " ISO" minősítést, az biztosan 
megállja a helyét a 21.-ik század éveiben is, 
hiszen a techno lógia elvárt szintű fejlettsé
ge, az adminisztráció szabályozottsáoa oór-

"' "' cső alá kerü l e minősítés során. 
Az olvasóknak mindenképpen el kell 

mondani, hogy a beszélgetés során egy 
olyan vezető és ember képe bontakozott ki, 
aki a munkájában, vezetési stílusában kö
vetkezetes, megfonto lt, konkrét közép, sőt 
annál hosszabb távlati koncepcióval rendel
kezik, és nemcsak az általa vezette üzemet 
i l letően , hanem a város jelenét, jövőjét ille
tően is ! 

A kultúra, az oktatás jövőéérr aggódó, de 
tenn iakaró, gazdasági-műszaki szakember, 
akinek példaképe az a Kner család, aki sokat 
tett a településért is. Csak egyetlen példa, a 
Kner család jótéteményibő l : Kner Izidor sa
ját kezűleg, magról nevelte azokat a hársfá
kat, amelyet önköltségi áron (8 fil lér/db) 
eladott a helyi e lőjáróságnak azzal, hogy 
ezeket a hársfákat a hősök emlékére ü leessék 
el, remélve, hogy több száz éven át élhet ez a 
fafajta, ha az utókor megfelelően ápolja, és 

védi. Régi álma Papp Lajosnak, hogy ebben „ „ „ . 

a városban hozzák létre az orszáoosan sőt tobbek kozott a vandor könyvkötészet mes-
európai szinten is egyedülálló ny~mda,rnú- terségét is.. . 
zeumor. Ennek a tervnek a meovalósításá- A beszelgetes során többször kiléptünk 
hoz azonban széleskörű városi ö~szefooásra gondolatban a nyomda falai közül. és a váro
lenne szükség. Kétségkfvüli tény, hog; ez a s~ elképz~J~s_ek, a v~ros hírnevének öregbí
látnivaló a város idegenforgalmára pozití- t~se, a kOZjO szolg~lata voll a beszélgetés 
ven hatna. Sajnos, eddig méo nem talált ke l- tar?ya,. de ehhez varosszerte erősödnie. és 
lő támooatásra a o-ondolat "'de az ioazoato' terjednie kell a közjó szolgálatának, hangsú-

"' "' ' "' "' 1 . . . még nem adta fel a meovalósítás álmát. yozta_ az igazgaco ur. 
Megtudtuk, hogy : 7 éve ideköltöző „ M'.v~I is l_el~e_tne zárni ez~ a beszélgetés

Papp család, ma már biztos abban, hooy rol szolo tudos.1tast? Azzal a jóleső érzéssel, 
véglegesen telepedtek le, jól érzik maguk~t, h~gy szere~1cses a. Kner Nyomda és a dolgo
hisz sok a tennivaló mind a nyomdában zoi, va lamint a varos, hogy 7 évvel ezelőtt 
mind a városban. A Kner hagyomány köte~ e~y olya~ em?er ~erü~t a vez~tői po.sztra, ak i 
lez. vallja az io-azoató úr és örömmel úJ'sá- sikeres. Es m1 a s1kerenek a titka? Ert az irá-

"' "' , •• 1 golta, hogy a Kner család é lő tagjai ny1tas 1oz, megv~n ~ sza~mai tudása, tiszteli 
ellátogatnak Gyomára idén auo . 13.-án Kner az embert, szereti varosat. lakóhelyét, és tll
Imre 100.-dik születésnapja ti;zteletére ren- d~, önbizalom, fele~ősségérzec, tettrekész
dezett kiállítás alkalmából. Az októberi seg, szorgalom, tisztesség, erkölcs a 
frankfuni nemzetközi vásáron is (idén Ma- vezec_é~ének. a~ape lve. M~ltán nyerte el a vá
gyarország lesz. a vásár díszvendége) ott lesz '.os k 1tü'.1.rereset Papp Lajos a Kner Nyomda 
a Gyomai Kner Nyomda ahol bemutatják igazgatoJa. . . . . 

' CSASZARNE GYURICZA EVA 

A nyomda legujabb beruhazása a digitahs 11yomta1as eszközei. mely már a 21. századot reprezentálja 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD MINDENT EGY HELYEN 
Szabadság tér 2. 

T de fon: 66/386-891 

66/386-251 

A TURUL CJPÖBOL T 

Új helyen: Gyomaendröd. Fő úL 204 

(A Gyógyszertár mellel!) 

Megújult választékkal, bevezetö ára

kon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES 
V ÁSÁRLÓTNKA T! 

A ~~~!a~~ő~~~T~~NlJ ~~ 
(Telefon: 66/38,6-61 l). ,-:-

KophatóK: 
-Festékek. lakkok. ecsetek. 

- szerszámok. csavarok. szeg~k. 
- rag.osztók. zárak. vasalások. és linóleumok 

PADLO BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ 
RAGASZTÓK. FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ 
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Rózsahegyi Napok 
Az ünnepség 2 napos, hiszen ennyi program 

nem is férhetne egy nap 24 órájába sem. 
Az első ünnepnap főleg az iskolásoké, kicsik 

<!s nagyok vetélkednek, bemutatják tudásukat. és 
egylill örülnek sikereiknek. Ünneplőben az isko
la és növendékei, tanárai. Izgalommal gyülekez
nek a gyermekek a meghirderw ún. rendhagyó 
tanítási órákra. miután befejeződött a „Ki tud 
többet Rózsahegyi Kálmánról'· címií vetélkedő. 
A délelőtti tanitasra .,rendhagyó·· jelző azért is 
jogos, rr.e rt a dicíkok sajár maguk döntik eL hogy 
melyik ranitási órán vesznek részt. Idén is eljöt
tek az iskola volt növendékei, - akik sikeres üz
k:tcmberek, urazók. tanárok, srb. - hogy 
megtorrsák volt iskolájukban a 2 x 45 perces órát. 
hl voll többek között Kovács Zoltán matemati
kus. Dr. Papp Sándor történész. Sztanyik Endre 
rendszerszervező. Giricz László utazó, de felejt
hetetlen élményű órát tartott Vaszkó Irén és Mru·
ton Gábor nyugdíjas tanár is. Az ünnepség 
;illandó díszvendége Abóczkyné Rózsahegyi 
Marika, aki nélkül színre elképzelhetetlen lenne 
az ünrn:pség sorozat. Az iskola névadójának uno
kája, Marika, aki Amerik~1ban él, a z ö óráján a 
gyermekek az ottani világ kulturális, társadalmi 
életét, szokásait hallgall~i k nagy- nagy figyelem
mel. Minden előadó órájáról nagy-nagy lelkese
déssel meséltek a gyermekek. még az esti 
tábortüznél is lehetett irt- ott hallani a déle lőtti, 

vagy a délutáni sport program élményeiről. Az 
első nap déli órájában volt a vetélkedők ered
ményhirdetése. 

Ezen az ünnepségen a város alpolgármestere 
is köszöntötte a jelenlévőket dicikokat, nevelő
ket, vendégeket, és a gyermekek nem kis örömé
re átadta az endrődi településrész önkormányzati 
képviselőint:k ajándékcit, egy Music Ct:nter-t. 
Délután megkoszorúzták a Rózsahegyi emlék
táblát a Tajházban, és este nagy tábortüz mt:llett 
énekeltek. beszélgertek a nagyszámú résztvevők. 

VfÍROSOHK 1999. június 

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület tagjainak találkozój a 

Ma már elmondhatjuk, hogy hagyománnyá nferálta, hanem ismertette is a szerzőkc::t. előadó

vált, hogy az Endrődiek Baráti Köre május végén kat egyaránt. Nem vállalkozha!llnk arra (mert 
a Rózsahegyi napok keretében tartja éves rendes úgy sem sikerülne) hogy visszaadjuk az ünn<:!p
közgyülését, és egyben ünnepélyes találkozóját. ség hangulatát, de meghatóan szép volt hallani 

Az Endrődiek Baráti Körének ünnepsége a Paróczai Gergely tanár úr fiának, Paróczai 
második napon. május 22-én, az ünnepi szentmi- Grécinek a verseit, amit Dusa Katalin, a Békés
sével kezdődött. Meghatóan szépen szólt az or- csabai Körös Főiskola tanulója csodálatos tolmá
gona, kántor urunk Tóth Mihály úr zengő hangja csolásában hallhattunk. Az iskola 
nem kis gyönyörüséggel töltött el minden legfiatalabbjaínak (3.-dik osztály) énekkara. és a 
ortlévöt. Iványi plébános (1r szentbeszédében szólót ének lő kicsi lány könnyekig meghatorca a 
hangsúlyozta, hogy milyen fontos az hogy az em- hallgatókat. Az énekkart vezényelte Takácsné 
ber visszatérhet szülőfalujába, ahová mindig szí- Rojík Gizella tanárnő. A Gyomaendrődi Zeneba
vesen hazavá1ják, és az hogy ide visszatérnek az rátok kórusa ismét az egyik fénypontja volt ün
endrődiek, ebben szerepe lehet annak is, hogy az nepségünknek. Külön köszönet illeti Erdeiné 
endrődi templom tornya. a hazai harangszó haza- Mucsi Márta karvezetői és a kórus ragjait az el
hív minden máshol élőt. A misét a baráti kör, és a hunyt Tímár Máté emlékének szóló Bach mü elő
Rózsahegyi család élö és holt tagjaiért ajánlottuk adásáé11 is. A kórust zongorán kísérte a 
fel. Dévaványai Zeneiskola tanára Tóth Veronika. A 

Ezt követően a Rózsahegyi iskola aulájában következő vers szerzője: Endrődi Szabó Ernő, 

frissen sült meleg kaláccsal (a Kert Kivi Kft-nek (aki tragikus körülmények között születell, hi
köszönet érte) vártuk a vendégeket. Az ünnepsé- szen édesanyja az ő születésekor halt meg) 
gen elsőként megemlékeztünk az elmúlt évben „Anyám" című versét Tímár Sarolta, az iskola 
elhunyt tagjainkról: Dr. Szujó Erzsébet, Hunya volt tanulója, ma a Debreceni Kossuth L. Tud. 
László, Szabó Ernő, Hornok Elekné Debreceni Egyetem magyarszakos hallgatója adta elő. Saci 
Mária, Gellai István és Timár Máté emlékére egy a tőle megszokott líraí hangon tolmácsolta hitele
perces néma felállással tisztelegtünk. sen a vers szivszoritóan szép hangulatát. Hege-

A polgármester úr, Dr. Dávid Imre köszön- düs Boldizsárné endrődi népdalokat, és 
tötte a jelenlévőket, és ezzel meg is kezdődött az balladákat, énekelt szép csengő hangján. Gergely 
ünnepség. A „Városunk„ folyóirat nevében Csá- Ágnes:" Szerepcsere „címü versét nagyon nagy 
szár Ferenc virággal köszöntötte Rózsahegyi Ma- sikerrel adta elő Kiss Katalin, aki a Csorvási Ált. 
rikáL és átadta az a könyvet, amiben Iskola tanárnője. Gyönyörködhettünk az iskola 
összegyi"ljtönük a Rózsahegyi Kálmán 1926. évi szóló énekeseinek müsorában is, akiket Mészá
amt:rikai útjának beszámolóját, amit a Pesti Nap- ros Erzsébet tanárnő készített tel, népdalokat 
ló folytatásokban lehozott. A müsor prózai ré- énekelt: Kovásznai Nóra, Szekercés Adrienn és 
szén csak endrődi születésű írók. költök versei Vaszkó Barbara. A műsort Márton Gábor tanár úr 
hangzottak el, amelyeket a Rózsahegyi iskola anekdotái, és Hegedüs Boldizsárné dalai zárták. 
volt nöwndékei adtak elö. A műsorvezető Hunya Elekné, a 2. sz. Ált. iskola rajztanára 
Hornokné Németh Eszter tanárnő, aki nemcsak nyitotta meg a festménykiállítás!. Endrődi Szabó 

k Zoltán (akinek édesapja volt Szabó Elek tanár úr) 
Az ünnepség llnnepi misével kezdödött. K<ir. hogy kevesen érezték fontosnak ajelenlécet o festményei igen nagy tetszést arattak. Nem cso

da, hiszen nagyon sok helyi vonatkozású képben 
gyönyörködhettünk. Az endrődi templom. a táj
ház, az öregszölöi tanyák, Hajcsár Imre, a Körös 
part, a holtágak, Hunya András endrődi bíró. 
hogy csak néhány képet emlí tsek. A müvész je
lenleg a Körös Főiskola tanára Békéscsabán. A 
kiállítás sikerét méltán reprezentálja, hogy na
gyon sok kép talált gazdára. A bevétel egy részét 
a Honismerti Egyesületnek ajánlotta tel a mű
vész, és a Tájháznak adományozta az egyik leg
szebb képét, amelyen Hajcsár Imrét, Endrőd 

nevezetes, és jellegzetes alakját örökítette meg. 
Ezután, már meglehetősen éhesen érkeztünk a 
Dombszögre, ahol jó hangulatban fogyaszthattuk 
el az ebédet, vol t birkapörkölt is. Ebéd után az 
endrődi asszonyok által sütött finom sütemények 
következtek. A polgármester úr az ebéd előtti po
hárköszöntő keretében ismét köszöntötte a jelen
lévőket, és köszönetét fejezte ki az ünnepség 
rendezőinek: Ladányi Gáborné iskola igazgató
nak, Császárné Gyuricza Éva titkárnak, és 
1-Iornokné Németh Eszternek, a Honismereti Kör 
vezetőjének, és mindazoknak, akík közremüköd
tek az ünnepség sikeres lebonyolításában. Szép 
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Homokne Németh Eszter, Dr. Dávid Imre pofgánnester, Ladányi G<ibomc igagazgotó 

számmal összegyűltünk, habár sokan hiányoztak, de majd legközelebb, 
újri:l, ugyi:lnitt calálkozunk! Búcsúztunk sokaktól ebéd után, hiszen a dél
utáni gálamüsorra általában már csak azok maradnak itthon. akiknd; van 
hol megszállni. 

Délután közel 3 órán át mutatták be a Rózsahegyi Ált. Iskola tanulói 
igen színvonalas műsorukat, lnegtelt a Müv. ház nagyterme. Eljöttek a 
szilfökön, rokonokon kívül a város képviselöi, iniézményvezecöi, néhány 
vállalkozó, és természetesen Rózsahegyi Marika és kis családja. Szokás 
szerint a könyvtárban késö éjszakába nyúlt a baráti beszélgetés. és nótá
zás. 

Név nélkül köszönet mindenkinek, aki közreműködött a két nap sike
rében. Köszönet mindazoknak, akik eljöttek közénk, akik elfogadták 
meghivüsunkat. 

A rendezők. szervezők nevében: 
Császárné Gyuricza Éva 

A VÁROSI DROGPREVENCIÓS 
MUNKACSOPORT HÍREI 

Drogprevenciós nap a Sportcsarnokban. 
A gyomaendrődi munkacsoport által megpályázott és meg

nyert drogprevenciós napot május 6-án rendeztük meg a Városi 
Sportcsarnokban. 

A diákoknak előadás előtt 20 kérdésből álló tesztet kellett kitöl
teni, amit igen jó eredménnyel végeztek el. Négy 19 pon tos és hat 
18 pontos eredmény született. A helyezetteket csokoládéval ju tal
maztuk. A teszt kitöltése után meghallgatták a diákok Zsankó 
László rendőr őrnagy előadásá t a drogokról és azok káros hatásai
ról. A város minden iskolájából jöttek fiata lok mintegy 550-600-an 
vettek részt a rendezvényen. 

Ez úton is köszönetet mondok az iskolák vezetőinek, hogy di
ákjainak lehetőséget adtak a részvételre. 

Rajz és irodai.mi pályáza t eredményhirdetése. 
A Városi Drogprevenciós Munkacsoport és a Magyar Vöröske

reszt Területi szervezete rajz és irodalmi pályázatot írt ki az egész
séges életmód témakörben. A pályázatok kiállítása és díjazása a 
Katona József Művelődési Központ által szervezett Természet
gyógyász napon történt. A rajz kategóriában általános iskolás kor

osztályban első lett Samu Szimonetta, másod ik Varga Emese, és 
megosztott h armad ik díjat kapott Sárközi N oémi, Tokai Gréta, 

D inya Anna. A 15-18 évesek kategóriájában első lett Nótári Krisz
tina, második Nótári Péter. Az irodalmi kategóriában első le tt 

Bukva Csilla, második Samu Szimonetta. Köszönjük a beérkezett 
pályázatokat és gra tulálunk a győzteseknek 

Pál Jánosné 
Városi Családsegítő Központ nzegbízotf vezetője 

A győztes irodalmi mű: 

TALÁN HA„. 

Talán, ha még jobban 
Figyelnénk egymásra, 
Észrevennén k máson, 
Ha valami bántja, 

Néha volna erőnk, 
Magunkat felfedve, 
Embertárs érdekét 
Venni figyelembe, 

Talán, ha jobb szót, 
Megértést kapnának, 
Akik m indezekre 
Épp mitó1ünk vágynak, 

Az a hely, hol élünk, 
Kicsit szebbé válna, 
Több lenne az öröm, 
Általunk. Talán ma. 

Bukva Csilla 

Emlékezzünk 
Trianonra! 

1920 június 4.! Las
san 80 ~ve, hogy Ma
gyarország ezeréves 
területét halálosan meg

csonkították. Azóta a 

magyarság mill iói a ki
sebbségi sors jogfosz

tott vi lágában élnek A 
Második világháború alau visszacsatolt magyarlakta területek lakói egy 
újabb „Trianon'' eredményeként még embertelenebb sorsra jutottak. 

Bácska vérbosszúja, Kárpátalja „malenkij robot'·-ja, Szlovákia kol
lektív bünösségi törvénye, az erdélyi bosszú csaknem teljes pusztulásu
kat jelentette. 

Reméljük, hogy a kibontakozóban lévö Egyesült Európa meghozza 
egyenjogú életüket! Adja Isten, hogy úgy legyen! 
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HÍREK ERDÉLYBŐL 

„ ... megmarad egy diadalmas er
délyi igazság: ez a föld egymás 
me llett... megtartja örökös tarka 
virágzásban a népeket, akik rajta 
és érette munkálkodnak." 

Kós Károly, !92j. 

VARADINUM 
'99. 

Május 2-án, vasárnap, újból megkondultak a harangok a nagyváradi Bazilika nogyho· 
rangjai, hívták o hívőket a Szent László ünnepi szentmisére és körmenetre, mely ezúttal is 
felemelő volt, egyúttal a Vorodinum '99 befejező napjára, ünnepére. Gyönyörű tavaszi nap 
volt. Dr. Mayer Mihály pécsi megyés püspök celebrálta o misét. Beszédet mondott Templli Jó
zsef és Tőkés László. A körmeneten ismét Szent László hermáját hordozták o hívek sorfala 
közötl. 

A Voradinum'99 már április 25-én megkezdődött, református istentisztelettel o Vá
rod-réti ref. templomban. Az ünnepségsorozaton mintegy 40 rendezvény változatos kínálo
távol to lálkozhotott Várod lakossága és az idelátogatók. A teljesség igénye nélkül szeretnék 
néhányat megemlíteni, mely jelzi annak sokszínűségét. 

Az első napon nyílt meg o mogyorláposi alkotótábor anyagának kiállítása. A baziliká
ban o Csermely kórus mutatkozott be. Másnap a Kárpátmedencei l(épzőművészek Fórum volt 
neves magyar és román képzőművészek elöod9soivol. Aznap még magyar-román értelmisé· 
gi Fórum, kere.k asztal beszélgetés keretében. Aprilis 27 -én volt o Csokonai-est és Egyhózze· 
nei Koncert. Aprilis 28-ánok kiemelkedő eseménye egy történelmi szimpózium: 1949 
Vórodon, neves magyar történészek részvételével. A hét folyamán voll még könyvbemutató, 
unitárius és evangélikus islentisztelet, opera és mogyarnólo est s végül Május 2-án este o 
színházban: Kocsis István Szent Margit előadása zojloll le nagy sikerrel. Nem feledkezhetem 
meg a magyar Diákszövetség által rendezett sok-sok eseményről; sport, vetélkedők, sláger· 
rádió, diók piknik ... 

„Kongresszus a folyamatosságért, de a változásért is" 
Amint az a magyar sajtó is megírta, Csíkszeredán tartották meg az RMDSZ VI. Kong· 

resszusót, mely hivatva vol t eldönteni, ki lesz az RMDSZ elnöke, de o kongresszuson még sok 
más fontos határozol és döntés született. 

Az eredmény: Markó Béla maradt az elnök 17 4 szavazattal, kihívója l(incses Előd mo
rosvósórhelyi ügyvéddel szemben, aki 157 szavazatot kopott. 

Sok szó esett a kulturális· az egyéni· és területi autonómiáról. E kérdéskört boncolgatták 
a küldöltek. Sokon bírálták, hogy az RMDSZ miért lépett be a koalíciós kormányba, mivel el
képzelései hiába szerepelnek o közös kormányprogramban, azokból csak nagyon kevés va· 
lósult meg. (Kincses Előd szerint csupán 10%!) Markó Béla elismerte e tényeket, de az volt o 
véleménye, hogy valami elindult, és a pozitív folyamot folytatódni fog. Ugyancsak Markó 
Béla fejtette ki határozott véleményét az un. kettős állampolgárság kérdéseiről. Szerinte, ha 
a kettős állampolgárság hozzásegíti az illeni magyarokat ahhoz, hogy szülőföldjükön ma· 
rodjonak, okkor ez elfogadható és jó megoldás lenne, ha viszont elinditono egy kivándorlási 
folyamatot, okkor nem lehet ez a megoldás. Sok szó esett az oktatásról, az önálló magyar 
oktatási hálózat kiépítéséről; az óvodától az egyetemig, így az önálló Bájai egyetem visszaál
lításáról is. Romániában több mini 407 ezer egyetemista tanul! ebből csak 16 ezer magyar 
nemzetiségű (3. 9%), de ebbó1 is csak 3 ezer tanul magyar nye ven! Ezekből a számokból is 
látható, hogy román hatalom továbbra is folytatja kirekesztő asszimilációs politikáját. A ven· 
dégek, magyar pártok képviselői közül kiemelném Dávid Ibolya igazságügy miniszter 
asszony köszöntőjét, oki előadásában kidomboritollo, hogy o 150 éves török hódoltság ide· 
jén Erdély őrizte meg a magyar államiságot, o magyar nyelvet és kultúrát, és még a diplomó· 
cióból is példát mutatott a maradék Magyarországnak és Európának. 

A VI. l{ongresszuson több ponton módosították az Alapszabályt, és az új programot is el· 
fogadták. lgy pl. növelte az ifjúsági szervezetek szerepét, továbbá kihangsúlyozták o civil 
szervezetek fontosságát, melyek 15-30%-bon vesznek részt ezután a döntéshozatalban is. 

Németh Zsolt o magyar külügyminisztérium politikai államtitkára, aki o FIDESZT-t kép· 
viselte o kongresszuson o következőkbe összegezte véleményét: „ Az RMDSZ kongresszusán 
bebizonyosodott, hogy o romániai magyarság érdekvédelmi és közképviseleti szervezete po· 
litikoilog felnőtt, és képes volt felülemelkedni o belső vitákon. A tanácskozáson sok fontos 
dokumentum született o délszláv világról, a kormányzati szerepvállalásról, valamint o ki
sebbségi kérdésekről, amelyek útmutatók lehelnek mind a romániai magyarság, mind o ro· 
mánioi többségi társadalom és pol itikum számára." 

Szülőhelyem: a Körösök völgye 
Ez volt a címe annak a nagyhatású kiállításnak, melyet a gyomai Dió· 

szegi Bíró Itona, „lona" tárlatának adott. A helyszín, már nem e l őször a 
budapesti Gelléri Szálló Tea szalonja volt. Az ünnepélyes megnyitóra 
május 9-én került sor. A bemutató egyben mindig kulturális esemény is. 
hiszen Boór András elmaradhatatlan költeményei újra és újra megihletik 
Lona festményei , de sorolhatom a művészeket; Barna István magán
énekest, Hegedüs Valér zongoraművészt is. akik meghitté varázsolták a 
délutánt. Baics Imre a Gellért Hotel h. igazgatója megnyitójában utalt 
arra, hogy immár 10 éve rendeznek itt tárattokat a magyar művészek ré· 
szére. Megnyitó szavai után a kiállítás képeit Muladi Brigitta művészel· 

történész méltatta ezekkel a szavakkal: „Az a tény, hogy Lona, Diószegi 
Bíró Ilona ma nyíló kiá ll ítása, tárlatai sorában a tizenhetedik, már önma
gában is mutatja művészi sikerét. Finom harmóniával átszőtt képein kí· 
vül Lona nyitott egyénisége, emberi ta1tása egyre bővíti híveinek körét, s 
az alkotásba vetett hite festményeinek számát... Mai kiállítása művészeté· 
nek csak egy szeletét tárja elénk, kedvelt műfaja a tájfestészet megnyi lat· 
kozásán át. Műveibő l az öt körülvevő érinlt:tlen természet őszinte 

csodálata árad, s a hagyományos halászat, vadászat tisztelete, amely 
Gyomaendrődön még ma is az élet része. De nemcsak a természetet, a vi
rágokat, az állatokat ragadja meg ecsetjével, de különös atmosztt!rákat 
teremt, színek bravúros használatával új világot tár fel előttünk. Művé

szetének csak egy szelete ez a tárlat, mégis nagyon gazdag. A megélt táj· 
élmény művészi képzeletén átszőve merőben új kompozícióként jelenik 
meg. 04 

E bevezetést követően a művészettörténész Lona egyes képeit kü
lön-külön is elemezte. 

„Nemcsak formában, színeiben, hangulatában, de hőmérsékletben is 
jelen van a táj változása Lona munkáiban. A '·Tavaszi zsongás" -on az ép· 
pen lombjukat bontó partmenti fűzfák törzsein átsej l ő korai napsugár. 
áhított, meleg fényében, vagy az „Olvadás" című képen folyó menti jég, 
hó szemünk láttára adja meg magát és zsugorodik egyre, az „Útmenti 
fák" a bal felső sarokból előretörő, hirtelen felszikrázó sugarak melegé
ben állnak szikáran. Lona művészetének finomságát támasztja alá a 
„Landolás'", ahogy a meleg-barna alkonyi tájban a vadkacsák nehézkes 
alakja légiessé finomulva jelenik meg. Apró gyöngyszemek Lona művei 
közt a „Téli reggel", és a '"tél sejtelmes, finom alkotások". 

Tudósításom végén álljanak itt Boór András költő verssorai idézve az 
évszakok hangulatát, mely a költö szavaival ugyancsak ecsecvonásokká 
rajzolódnak bennünk: 
TAVASZ ŐSZ 
Város ölén ébredő 
ezüst falak. 
Futok feléd. 
Naptornyok bólintanak 

NYÁR 
Faluharangszó fürdik a tóban. 
Puszta magányban gém kuporog. 
Szélmalom olvad nap-suhatagban, 
Csónakom alan nád mocorog. 

Bénult levél a meztelen faágon, 
Humusz-dunnákon alvó harmatok, 
Bokrok közt kopott ruhában 
Didergő szellő andalog. 

TÉL 
Süvöltő hó a néma tájban, 
Kuppogó fákon jégszemek, 
Hullámvirágok tarka láza 
Vonagló fagyban szendereg. 



1999. június VÁROSOtll< 93 

Szakáll Sándor grafikai 
kiállítása a Közösségi Házban 

A Déryné Közösségi Házban május 21-én a délutáni órákban 
Varjú József tanár úr nyitotta meg a kiállítást, mely május 28-ig volt 
nyitva. 

Szakáll Sándor Sarkadkeresztúron született, az általános isko

láit Mezőhegyesen végezte el, s már gyermekkorában vonzódást 
érzett az ábrázolás iránt. Később Gyulára került, s itt ismerkedett 
meg Koszta Rozália festőművésszel, aki szívesen pártfogolt fiatal 
tehetségeket. A tőle kapott indíttatás, útmutatás mellett állította ki 

első őt képét, melyből a zsűri hármat el is fogadott. 
Az alkotó 1991 óta él városunkban, ekkor magánéletében is 

változás következett be, ami új lendületet adott alkotói készségé
nek, az otthonról kapott támogatásnak és biztatásnak köszönhető
en. Eddig hatszor állított ki, több képét megvásárolták, de még 

többet ajándékozott el, pl. egy méreteiben is igen je lentős grafikát a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának, amely a keszthelyi Feste

tics kastélyt ábrázolja, mintegy 3 milliónyi ceruzavonással. 
Maga a grafika, mint műfaj. a képzőművészeti ágak közül a leg

fiatalabb, így nem mindig könnyű a vegyes technikai eljárások egy
re szélesebb körű elterjedésével mibenlétét meghatározni, más 
műfajoktól elhatárolni. Szűkebb értelemben nyomtatás útján sok
szorosított alkotást jelent, tágabb értelemben a legkülönfélébb raj
zok, ceruza, toll , sőt esetenként akvarell vagy pasztell ábrázolást is 
jelölhet, vagyis lehet szuverén, önmagáért való, vagy alkalmazott, 
valamihez kapcsolódó. A jó grafika sommázott, vagyis szűkszavú
an sokat mondó. Az alkotó grafittal kezdett, de jelenleg már vegyes 
technikát alkalmaz, amiben eszközei a ceruza, a kerámiatoll, vagy 
a tus. Tevékenységét kicsiben lényegében ugyanaz az útkeresés 
jellemzi, mint magát a grafikát, mint képzőművészeti ágat. Keresi a 
tartalomnak megfelelő technikát, mely hatásos módon közvetít a 
nézőnek. Témaköre a természet világa; tájak, épületek. Megörökít 

múltat és jelent (gyakran fénykép alapján is, Rózsahegyi Kálmán 
szülőháza, Varjasi tanyai iskola) Néha fantáziájában születnek 
meg először a művek (Várkastély, Az éjben)_ Vissza-visszatérő té

mák még a szamárkóró és a napraforgó is, melyek részei a termé
szetnek, s oly meggyőzően fejezik ki az érést, az életet, s az 
elmúlást is. Az öregsző lői akácsor realista megfog hatóságával hat 
a szem lé lőre. A minden tájat körül fogó felhőzetet sokoldalúan, 
gondosan, szépen ábrázolja az alkotó. A magányos tölgyfa a leg

utóbbi kiállításon zsűrizett alkotás lett. A képek motivációs indítéka, 
a visszautalás; meglátni, megszeretni, papírra vinni, és meg láttatni. 
Az alkotó láttató eszköze a realitás, úgy érzi, ez a számára megfe
lelő stílus, nem szereti képeibe belebeszélni a mondanivalóját, úgy 
gondolja: beszéljenek azok önmagukért, helyette is! 

Gratulálunk Sándornak, további sikereket kívánunk! 

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET 

Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-V AKÁCIÓ 
Vajon manapság is ezt írják-e még a gyerekek a táblára a hét utolsóta

nítási napon? Ebben benne van a régi gyerekkorok izgalommal teli várako
zása a szünidőre. Sokat és szivesen mesélnék erről, de tollamat most nem 
ez a cél vezérli. Inkább szeretnék néhány tanácsot, hasznos informaciót 
adni a szünidő tartalmas, szórakoz1a1ó, pihenterő elröltésére. 

Először Dr. Valach Béláné Ági 1anárnő1 kérdezem. 
Úgy is mint oszrályfönök, s úgy is mint tesrnevelő tanár, milyen taná

csokat adnál a gyerekeknek, szülőknek, milyen kirándulásokra hívod őket 
Iskolánkban j únius a kirándulások hónapja. Ezek célja az osztálykö

zösségek formálása, a baráti kapcsolatok megszilárdítása, és új barátságok 
is szövődnek e fe lswbadull, oldottabb légkörben. A tananyagnak nagy
részr a végére értünk és így a jól végzett munka jutalmaként két nap igaz
gatói szünetet kapunk osztálykirándulásokra, s ezt meg lehet toldani 
egy-két hét végi nappal is. Végül célunk Magyarország és szűkebb környe
zetünk megismertetése. Az alsóbb tagozattal többnyire Gyomaendrőd, 
Dévaványa. Szarvas, Mezőtúr, Gyula, míg a felső tagozatosoknak megyén 
kívüli városokat (Szeged, Debrecen, Eger, Pécs, Budapest) mutatjuk meg. 
Idén is több osztályunk megy 3-4 napos kirándulásra. melyre a takarékos
kodást már szeptember elején elkezdjük. 

A tanév végén úszásoktarás lesz, június 21-tő l július 20-ig. Ebben kb. 
50 gyerek vehet részt. A táborra mintegy 3,500.- forintot kell befizetni. 
Vaszkán Gábor testnevelő ranár vezelí. Szín rén az ő vezetésével erdélyi tá
borozáson is részi vehetnek ranulóínk auguszrus l-től 8-ig. Erre: az úrra 20 
jelentkező van. A nyár további részét néhány osztály, igény s·zerinl, a gim
názium által üzemelterett faházban is !öltheti a Kecskés-zugban. Szívesen 
látogarják gyermekeink a Templom-zugi szabad strandot is. Ez úton is fel
hívom a gyerekek és felnőttek figyelmét arra, hogy felhevül! testtel vízben 
menni veszélyes, kerülj ük 1 1 és 14 óra között a napozást. a ,,leégésr· mert 
c:zakár 10-30 év múlva is okozhat súlyos bőrdváltozást! A fürdés mindiga 
bóják álral határolt rerületen történjék! 

Köszönöm a tájékoztatást, s a jó tanácsokat. 
Felkeresrem Dr.Var gáné Zsótér Margitot és tőle is érdeklődtem a 

nyári táborozási lehetőségek felöl. Mint azt olvasóink tudják, hiszen az 
„Érted vagyunk" Alapítványról korábban hírt adrunk. A halmozottan fo
gyatékos gyermekekkel, azok szüleivel és megfelelő szakmai csopornal 
nyári táboi:ozásra pályázatot nyújrott be Dr. Varga Géza gyermekorvos, 
de ez nem járt eredménnyel. Azonban a gyermekek iránt mélyen elkötele
zett házaspár új pályázarot nyújtott be más formában. A Rózsahegyi Kál 
mán Álralános Iskolával együtt szeretnének lérre hozni egy nyári tábo11, 
ahol együtt lehernének ép és fogyatékos gyermekek. Ennek célj a az egy
más iránti rolerancia kialakulása az erre még fogékony gyermeklélekben. 
mely felnőtt kor~an is segírhet ár lépni a évszázados beidegződésekből álló 
korlátokat. Az „Ep és fogyatékos gyermekekért Közalapítvány'· segítségé
vel arra törekszünk, hogy a gyerekek felfedezzék egymás értékeit és a kö
zösség személyiségformáló hatására fogadják el a „ más" -ságot. A tábor 
tervezett ideje július 5-től 10-ig tartana, részvételi díj nélkül. 

Dr. Vargáné Zsótér Margit rervezi még nyáron, vasárnap délutánon
ként a „Paradicsom Kft'· keretein belül a gyomai szabadstandon játékos 
járékos sportvetélkedők, ügyességi versenyek rendezését 

Őszinte szívvel drukkolunk, hogy mindezek az elképzelések megvaló
suljanak, s ha így lesz újabb tájékoz1atás1 fogunk adni róluk. 

Végül Szonda István díszítő szobrász a Tájház és Múzeum újonnan 
kínevezetl gondnoka is tervez nyári tábort auguszrus 8-15 közöli három 
„műhellyel", ahol nemezelést, tűzzománc készítést és szövést tanulhatnak 
a gyerekek. Ennek 

részvé1e1i díja r------:::;iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;~----=N-::-O' -:=--I -:::C :-=-:I p=-oF'' -=,1 
3,500 forint, plusz 
étkezési díj. Helye 

Tájház és Közös- A GYÁRTÓTÓL! 
ségi Ház. 

Remélem tud
tunk néhány ötlet
tel szolgálni, s 
egy-két jó ta
náccsal. Sikeres 
vizsgák után bol
dog, kellemes va
kációt kívánunk. 

MARS/NÉ 
GIRICZ 

ERZSÉBET 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

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

- Ne félj kicsi virág! Megkeres
sük Tündéronyót. majd Ö segít ne
ked. 

Tündéronyó amint hírét vette. 
hogy az öreg som beteg o szellők 
szárnyán ott termet o tisztáson. ké· 

Mo egy ici-pici rózsotőről mon- hozzon esőfelhőt. De mindniábo. zen fogta o kis virágot és sebes lép· 
dok nektek mesét. Ott kuporgott senki sem figyelt suttogó szavára. tekkel indultok el. hogy segítséget 
oz öreg Sombokor árnyékában o Elnotórozto hót. hogy mogo in- vigyenek. A kis vadrózsa elbúcsú
lejtös domboldalon. Olyan rejtve dul segítséget keresni. Igen ám. de zott o tündérektől és reménykedő
éldegétt. hogy még o zöngicsélő ho gyökereit kitépi. mogo is meg- en mutatta az utat végig az erdőn 
méhecskék. játékos pillangók sem hol. Nyújtogatta hát csenevész ót. Ám egyszercsok á lmélkodva 
találtok ró. A hormotcseppeket fel- ágait. úgy haladt nagy nehezen megállt. 
fogták o somlevelek. o szellőt is bokorról-bokorra. Egyszer csak el- ·Eltévedtünk Tündéronyó! ·sut
oloposon megszürték. leheletnyi érkezett egy gyönyörü tisztásra. togto ijedten. - Nézd csak. milyen 
fuvallat érintette csak olykor a pi- ahol tündérek táncoltok. Ismerte csodálatos zöld ág fut itt fűről-fára. 

ciny rózsatövet. Nem csoda hát. már őket. mikor feléje szálldostak. bokorról-bokorra. A rengeteg vi
hogy olyan apró moroot. és fakó. de öt mindig elkerülték. Szégyen- rógjából illatot lop o szél. és telehin
sápadt szirmokat virágzott. Azért kezve rejtőzködött volna most is o ti vele az egész erdőt. Amerre én 
mégsem búsult. Örült. hogy vigasz- sötét árnyékba. de hogyan kérjen jöttem. nyoma sem volt ennek. 
talója lehet az öreg bokornak. mert akkor segítséget. Odafutott hát - ó te kis szerény . te! Hót nem is
oz olyan magányosan élt. mint az egy liliomorcú tündérhez. oki ép- mersz magadra?· mondta Tündér
öregek. ha mindenki megfeledke· pen orra felé táncolt. és félénken anyó - Te szőttél zöld ágat fűre és 
zik róluk. Pedig az öreg bokor küld- megszólította: bokorra. míg fürgén futottál. hogy 
te őt nemegyszer: - Tündérke! Tündérke! Szépsé- segils a bajban. Nem is leszel te 

- Mért nem költözöl inkább a ges Tündérke! Hallottad-e hírét már többé árnyékban bujkáló ha· 
tisztásra? Ott kivirulhatnól. színe- Sombokor bajának. hallottad-e lovány rózsa. leszel te ezentúl tün
sebb lehetnél. Ketyhedben rózsa- neszét. gyenge sóhajának? Tu- dérek virága. leszel Futórózsa! 
bogárlokno.hormotmegöntözne. dod-e hogy beteg. hogy ereje Szirmod bár halovány. de hojno
nopsugór melengetne. szellő simo- fogytán! Hogyha nem segítesz. jaj. lonként pirul. s ki nemcsak az erdö-
gotno! mór el is fogy tán! ben. o kertekben is virul. 

- Hogy téged itt hagyjalak?· tii- Liliomtündérke csodálkozva rá- Most pedig siessünk. vár az 
tokozott a kis Rózsa. - Hogy is tehet- nyitotta szemét. totón nem is orra ti- öreg bokor. nézd csak. olyan szép. 
ném? Amíg pici voltom te védtél gyelt. amit mondott. mert mint a rózsabokor! Ágoddol be
meg dús tombú ágoiddol o horo- ámuldozva összecsapta kezét. és fontod. szirmod pergett rája. meg
gos széltől. a tomboló vihartól. Ak· így kiáltott: gyógyítottod őt. tündérek 
kor nekem volt ród szükségem. - Gyertek ide. gyertek gyorson. csodája! 
Most már te öreg vagy. látom, Tündértestvérkéim. nézzétek mi
hogy örülsz. ha melletted vagyok. lyen szépséges kis virág jött el hoz-

Az ö reg bokor simogatóan zónk. Kérjük meg őt maradjon 
meglengette a levelit. és nem szólt nálunk. maradjon örökre! 
többet. Ám egyszer. egy nopsuga- De Rózsa csak így kérlelte őket 
ras tavaszon rettenetes dolog tör- újra: 
tént. Egyik napról a másikra -Tündérkék! Tündérkék! Szépsé
megsópodtok oz öreg bokor leve- ges Tündérkék! Hallottátok hírét 
lei és hiss-huss. a szellő legapróbb Sombokor bajának. hallottátok ne
érintésére is mind a földre hulltak. szét. gyenge sóhajának? Tudjátok. 

A kicsi Rózsa szónokozvo nézte. hogy beteg. hogy ereje fogytán? 
és panaszolt fűnek. fának; beteg a Ha nem segíthettek. jaj. mór el is 
sombokor. Kérlelte a Napot. süssön fogy tán! 
melegebben. kérlelte a Szellőt. 

GÓL YAFÉSZEI< 

Nagyanyónál nyaraltam a nyáron, 
A házunkon kémény is volt, három. 
Egyszer, mikor felébredtem 
S kint o kertben jártam, 
A leghosszabb kéményen egy 
Borzos gólyát láttam. 

Meredezett szalma, nádszál széfiel, 
Ugyan ki rakhatta ezt az éjjel? 
Meg is szólalt, oki lelte, 
· Kelep! Kelep! · mondta, 
Meri o 1 észket hosszú lábú 
Gólya néne hordta .. 

1999. június 

SZÚNYOGBÁL 

Náderdöben valahol 
Zimi·zumi zene szól. 
Szúnyogbálbon vígan járja, 
Szúnyagnép, meg szúnyog párja, 
Hopp! 

Szúnyog dunnyog: - dinnárom, 
A lánc végét kivárom! 
Hold gurul o tótükörre, 
Te meg frissen állj o körbe! 
Hopp! 

MIT MUZSIKÁL A FÚJTATÓ? 

Üllön kopog a kovács, 
kipp·kopp·kipp, 
a tavasznak szaporán 
oilót nyit. 
Kerekül o patkó, 
kisinas o Lackó. 
Míg a szikra messzi száll, 
ö fújlolón muzsikál. 
Al. ám o szép nóta! 
Fúüa reggel óta. 

Cseng az üllő szaporán, 
kipp-kopp-kipp, 
patkó nélkül o csikó 
megbotlik. 
Új abroncs is kéne, 
kocsi kerekére. 
Parázs pattog, pirkadó, 
így dalol o fújtató. 
Fújja, egyre fújja, 
amíg el nem unja. 

B 5500 Gyomaendrőd. 
Ipartelep út 3. 

'íiT/F: 66/386-614, 386-226 
GYOMAFARM Kft. 

Értékesítésre ajánljuk: 

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

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

Érdekl ődn i lehet: Gyomaendrőd, fparte lep u. 3. 
Knapcsek Béla szöv. elnök 
30/9552-374, illetve a fenti telefon 
számokon. 

- -GAZDA ARUHAZ 
A Penny Market mellett 

06-66-386-359 

GAZDABOLT 
Endrödön az Apponyi u.3. a latt 

Olcsó müanyagáruk, mosó és mosogatószerek 
nagy választékban. 
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„Látjátok feleim szilintükkel, mik hogy Goethe, és Schiller kultúrájának örö-

vagymuk, isa pur és homu vagymuk" . ..Így B ' ' b 'd kösei. Azt sem, hogy a TV- keresztül beléjük 
hangzott 800 évvel ez előtt a halotti beszéd. u cs u esze programozott amerikai életforma hordozói. 

Bizony, akit anya szült, az porrá és ha- (elhangzott május 22-én, Csak azt mondhatják, hogy ha gyökérvesz-
muvá lesz. Csak az a kérdés, mit cselekszik a Tímár Máté tetten is, de magyarok vagyunk. 
születés és a halál között? Tímár Máté köteteit a po lcokról ezek a 

1733-ban Endrőd lakosságának első endrődi temetésén) világnak megfelelni vágyók ma még nem 
összeírásában 3 Tímár testvér neve szere- Elszármazott nagyjaink között különös igen veszik le. De hiszem, hogy lesz i dő. 

pelt. Utódaik olyan számban szaporodtak, helyet foglal el Tímár Máté. Ahogy Araily amikor az önmagukat keresők, a saját kultú
hogy Endrőd legnépesebb családjává váltak. János a magyar nyelvnek talán a legnagyobb rájukbó l kife lejtkezettek számára, mint az 

Századunk sorsfordító időszakában művésze volt, úgy Tímár Máté szájából, tol- „Isten kardja" mondájában a kard, úgy Tí-
Amerikától a fővárosig szétrajzott a magyar lából egyedülállóan cizelláltan hallhattuk az már Máté munkássága is nemzeti értékeink
falu népe. Endrődiek is, Tímárok is, sokan endrődi szót. De a fonna örunagában kevés kel együtt felbukkan, gazdára talál, hogy 
úgy, hogy köd előttem , köd utánam, sokan volna. A természet, a magyar falu élete, az fiataljaink rájöjjenek arra, hogy ha otthon 
pedig soha nem tudtak a szülőföldtől elsza- endrődi parasztság sorsa, nemzetünk gondo- akarnak lenni a világban, akkor saját kultú
kadni, noha távol éltek tőle. Máté bátyánk is, lati világa, értékrendje eggyé ötvöződik Ti- rájukban kell otthon lenniük. 
mint a fel-feldobott kő, mindig visszatért a már Máté életművében. 
szülőföldhöz, s most íme eggyé válva vele, Egy lezárt életmünél a sír szélénél fölte- Kedves Máté Bátyám! A Te nagyszerü 
közelről hallhatja a hazai harangszót. Az in- hetjük a kérdést- kinek szól? Nagyjaink ma- munkásságod, emberségedet szülőfölded 
nen elszármazott endrődiek közül sokan gyar fiatalsága tömegesen teszi le a díszpolgári címmel köszönce meg. Most sí
sok.ra vitték; a politika, a gazdaság, a művé- nyelvvizsgákat, az Interneten levelezik, rodnál a város nevében még egyszer köszö
szetek élvonalában találkozhattunk igye.kszik megfelelni, beolvadni Európába. netet mondok. Áldjon meg az Isten, nyugodj 
földieinkke l. Közöttük olyanok is vannak, Es ha ott, az Európai Unióban megkérdik békében. 
akik nem felejtették el, hogy honnan indul- fiataljaink.tói, ki vagy? Nem mondhatják, 
rak, akik segítettek szülőföldjükön. hogy semleges massza. Nem mondhatják, Dr. KOVÁCS BÉLA 

Búcsú Tímár Mátétól 

Tímár Máté 1942-ben érettségizett a Református 
Péter András Gimnáziumban. Sok élményt nyújtott 
számára az itt eltöltött nyolc év és ezeket később írá
saiba is beépítette. 

A szeghalmi évek ihlették egyik nagy regényét, 
mely az „ .. . és a Berettyó folyik tovább" címet kapta. 

Többször visszajött egykori iskolájába találkozni 
a mai fiatalokkal. A szeghalmi diákok baráti körében 
is köztiszteletnek örvendett. Ezekből a találkozások
ból alakult ki baráti kapcsolatunk, amelyet sok-sok 
levélváltás követett. 

Az április 12-én nekem küldött utolsó levelét már 
a végső búcsúzás hangulata hatja át. 

Az e levélben küldött versével búcsúzik a Péter 
András Gimnázium tanártestiilete, ifjúsága és az 
öregdiákok baráti köre Tímár Mátétól: 

„Fodroz az Ölyvös s a Berettyó 
zuborogva marja a gátat, 
Várhelynél az órjási felhők 
Fokköz fölött Mágomak szállnak. 
Fatomyocska harangja kondul 
búcsúztat sok-sok szép diákot. 
Kötelére markoltam én is 
egykor a tündér ifjúságot. .. 
Ötvenhét éve ... Fiúk-lányok, 
leljétek meg a boldogságot... 
S reád tápláló iskolánk 
csak a nap sfü~sön, mint reánk: 
áldassál százszor Szeghalom, 
minden álmom rád hagyom!" 

Vaszkó Tamás 

Foto: Giricz László 
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Kedves Áron! 
Tisztelt gyászoló család! 
Tisztelt búcsúzó Gyülekezet! 

A menyasszonyi díszbe öltözött akácok, 
a határt sárga tengerré varázsoló repcetáb
lák, a zöldbeborult természet, mind, mind az 
élet ritmusát dalolják vidáman, de itt a temp
lom idötlenséget sugárzó belsejében utolsó 
búcsúszóhoz szólít a lélekharang. 

A hosszúra nyúlt telet követö, lell<ünkig 
ható metszö szeleket hozó ápri lis után min
denki várta már az enyhü lést, a megújulást, 
a teljes díszében tündöklő kikeletnek azon
ban itt ma mégsem tudunk maradéktalanul 
örülni. 

Nem tudunk, mert. nem az öröm meleg
sége, hanem a fájdalom, a gyász jeges hi
degsége szakadt valamennyiünk lelkére. 

Fekete zászlót lenget a tavaszi zsongást 
hozó szél a gyomaendrődi középületek 
homlokzatán. 

Fekete kendők, fekete ruhák próbálják 
feledni a gyász szégyenlős, legbensőbb ér
zéseit, az olykor ki-kicsorduló, máskor 
visszafogott könnyeket. 

Valamennyien érezzük a lelkünket kö
nyörtelenséggel marcangoló fájdalmat, mi
közben küzdünk a tudatunkba bevésödő 

gondolattal, a megrnásíthatatlannal, az éle
tei ismét vasmarokkal legyőző halállal. 

Gyászol az ország, gyászol az immár tíz
éves múltú város, siratja író és költő fiát, 
díszpolgárát, az endrődiek baráti körének 
elnökét, búcsúztatja a családfőt, az apát, ké
zen fogva földijét főhajtássa l tiszteleg a ba
rát, az ember előtt. 

Ismét a részvét, az együttérzés, a döbbe
net lett úrrá a máskor mindent elsöprő roha
náson. 

Rövid pár napra ismét az élet és a halál 
értékrendje, e látszólag személytelen örök 
küzdelem lett úrrá rajtunk, s vágott könyör
telen rendet a modern és megbomlott vilá
gunkban. 

Az elmúlás, a búcsú keserű perceiben 
megrendü lt lélekkel, mé ly megindulással 
állok Máté bátyám kihűlt tested földi marad
ványa mel lett, hogy a gyomaendrődiek, az 
Endrődről elszármazottak, a sorstársak, a 
barátok, a tisztelők és a magam nevében 
utolsó Isten hozzádot mondjak. 

E torokszorító percekben Erdély általad 
is nagyra becsült költöjének, Reményik 
Sándornak a soraival vallom: 

Most búcsúzunk1 

„ ... búcsúzunk, ... 
... Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűlnek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 
A kemény rögtől, min megállt a lábunk" 
Búcsúzunk az endrődi rögtöl, a Vass 

Albert-i kötől, a Péter-sziklától, Tőled bú-

VÁROSOHI< 

Gyászbeszéd 
elhangzott Budapesten a 

Szent Gellért templomban 
Timár Máté búcsúztatásán. 

csúzunk. Tőled, aki egy voltál közülünk, 
egy a vétiinkbő l, sorstárs szüleink, a kire
kesztettek, az üldözöttek sorából. Egy a hi
tüket megtartók, az elveiket, gyökereiket 
soha fe l nem adók, egy a kiválók, a legkivá
lóbbak, a példaadók közül. 

Nehéz feladat és szomorú kötelesség be
szélni arról a sok megalázással, fájda lom
mal és nyomorúsággal szegélyezett, áttört, 
de végül mégis sikert hozott életről, ami Ne
ked is osztályrészül jutott. Életutadon a tör
ténelem villámai cikáztak, időről időre 

átsütött raj ta a huszadik század szégyene. 
A tisztességet a családi házból hoztad, a 

helytállást, a kitartást is még parányi ember
ként ott tanultad meg. A tudást az elemi és 
polgári iskola után a szeghalmi nagy latin 
palotában, a gimnáziumban szerezted. Iro
dalmi munkásságod is innen eredeztethető. 
Az ifjúság édes gyönyörűségeit igazán meg 
sem kóstolhattad, hiszen egyetemi tanulmá
nyaidat a háború szörnyü zivatara szakította 
félbe, majd a sok-sok nyomorúságot hozó 
hadifogság, a szibériai GULÁG évei követ
keztek. 

Hazatérted után, megrendült egészség
gel folytattad tanulmányaidat, de a diktatúra 
hatalmi arroganciája nem türt meg a hallga
tók sorában. A megpróbáltatások, a kire
kesztettség, az üldöztetés és az írói 
szárnypróbálgatások évei következtek. Rö
vid időre úgy tűnt, kisütött a nap. 

Az Írószövetség, a Petőfi-kör tagja let
tél, a dicsőséges 56-os forradalom egyik 
előkészítője és harcosa. Nemzeti felkelé
sünk vérbefojtása után ismét keserű évek 
jöttek, rabsorsra jutottál. De a méltatlanság
ból, az üldöztetés keserüségeiből Te nem a 
mindent tagadó cinizmust, nem a fortyogó 
gyűlöletet tanultad meg, hanem az alázatot, 
a célért vállalt elkötelezettséget, a hitből ve
zérelt szolgálatot. Azt tanultad meg, hogy 
nem a személy a fontos a történelemben, ha
nem a közösség, melybe beleszülettél, hogy 
aztán egész életeden át szolgálhass neki. 

Küzdöttél, harcoltál a szó erejével. 
Élményeid hitelességét, éleslátásod 

mélységét, gyermekkorodtól kristálytisztán 
megőrzött nyelvi kifejezőkészséged sokszí
nűségét és tisztaságát még ellenségeid sem 
vitathatták. 

Regényeid, elbeszéléseid, verseid a leg
nagyobbak sorába emeltek, beteljesült a me
sei álom, a népével azonosulni tudó 
elnyomott ember is lehet lámpása nemzeté-
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nek. Nem véletlenül kerültél Tamási Áron
ék baráti társaságába, az Ö „Gond és Hitval
lás"-a a Te gondod és hitvallásod is volt. 

Tehetséged kivívta a társadalom elisme
rését, munkásságodat kitüntetésekkel jutal
mazták, ha kerülő utakon is, de feljutottál a 
Parnasszus csúcsára. Sikereid egy percre 
sem kápráztattak el. Mindvégig megmarad
tál igaz embernek, segítő barátnak, őszinte 
és hiteles „endrődinek". 

Nehéz felfogni a felfoghatatlant, hogy 
aki volt, nincs többé. 

Nincs többé? 
De mégis! Hiszen itt maradtak szerette

id, itt maradtak a baráti kör tagjai, s itt ma
radt, lelkünkben immár végérvényesen és 
visszavonhatatlanul Endrőd, gyermekkoruk 
faluja is. 

A halállal az élet nem áll meg, az a maga 
racionalitásával megy tovább. Nyár jön, a 
természet beérik, hogy ősszel ismét átadja a 
helyét az enyészetnek. Újra dolgos hétköz
napok jönnek, a munka meghozza a gyógy
írt a fájdalomra, a sebek beforrnak, de a 
hegek emlékeztetőül megmaradnak. A halál 
mindig megállásra, számvetésre késztet. 
Számot kell vetnünk tetteinkkel, szembe 
kell néznünk az elmulasztott lehetőségeink
kel. Örizni.i.nk, óvnunk kell értékeinket, 
ápolnunk példamutató szeretettel kincsein
ket, s folytatnunk kell mindazt, amit Te el
kezdtél, és ami most, haláloddal 
félbeszakadt. 

Lobogjanak a gyertyák, fö ldi életünk sá
padt, bizonytalan, imbolygó fényei, hamva
idat borítsák el a szeretet és emlékezés 
virágai. Temetünk, de nem felednünk. 

Akit szerettünk, akit tiszteltünk, akié11 
gyertyát gyújtottunk, az itt marad közöt
tünk, itt marad a lelkünkben mindörökké. 

Mi keresztény emberek hitünkből faka
dóan tudjuk, hogy a halál csak átmeneti ál la
pot, a halál mögött ott az élet, ott a végsö 
találkozás. 

Addig, amíg mindennek eljön az ideje, 
gondoljunk Arany János soraira: 

„Midőn a roncsolt anyagon 
Diadalmasan lelked megállt; 
S megnézve bátran a halált, 
Hittel, reménnyel gazdagon 
Indult nem földi utakon, 
Egy volt közös, szent vigaszunk 
A lélek él: találkozunk." 

Drága Máté Bátyám! 
Most indulj hát utolsó utadra, az 

endrődi, központi temetőbe. 

Ott borítson be és fogadjon magába az 
áldott anyaföld. 

Nyugodjál békében. 

LATORCAI JÁNOS 
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Kedves olvasóink! 
E:zel a novellával szeretnénk lis:telegni a május 8-án elhunyt 

endrődi író és költőóriás emléke elóu. 

HAZAI HARANGSZÓ 

Ökörnyál-béklyókat tépek, száraz cengerisásokat zenélcetek s 
már messziről úgy dobog a szívem, sírásnak kacaoás kacaoásnak ~í-
rás az inkább: 

0 

' 

0 

Hazajöttem Édesanyám! ftt vagyok, Édesapám! 
Itt nyugosznak már szemmel felismerhető közelséoben rnaouk 

állit~tta kö~ere~ztj~k a l at~. Innen üzengetnek a lélek sz~mjú
1

sága: az 
emlek felv1llanasa altal, v1sszafizethetetlen adományaik a létezés a 
példaadás, a dajkáló szeretet és az immár meofellebbezl~etetlen íté l
kezés jogán. Hiszen ahogy a járni tanuló gye~mek úoy az öszbecsa-
varodó is az apjához vágyik hasonlítani, miké~t ~ simooatás a 
vigasztalás, a bitófán is vállalás az édesanyák dolga. Elorozha1ac'la-
1~ul. Amik~ppen róluk_ kell_ visszaverödnie annak, hogy nem hiába 
eltek, am1g nemzedekny1 hosszan tovább taposták felmenőik 
lábanyomát... 

Jórészt itt vannak azok is. Kufsteintjárt szépapám, immáron jel
telenül, nagyszüleim, nagybátyáim, atyafiaim. Akinek előre kö
szöntem, itt vállaló barácaim, s ellenségeim is talán, akikkel már 

E7üstbe hajn~l~dott a _vil.á~. Amikor fé l négy tájt, csak úgy ga- elharaptatta az indulat nyálát a békességtévő halál. 
cyaszarban, mezitlabas felc1poben a kapuig kísértem a l;;.iLyám Felelnem kell mindnyájuknak, ha kérdeznek védekeznem cllc
olyan volt körülöttem a kert, az udvar az utca minc ázott szalm~ nükben, _h~ szi~ak, folytatnom azt, amit abbal{agytak, s reájuk is 
füstje kojtolca volna tele. Fojtós volt és vastag. Felitta a kis Sim- gondoln1, ugy erzem, hogy elvégeztem s sorost... 
son-1.notor h~ngját? a toronyóra verését, még a rózsák, dáliák, kri- Vázába teszem a virágokat, s nekitérdelek a sírhalomnak, amit 
zantemok szmen 1s. Csak a gyermekkori mondókával nem bírt be~o11.ke~~t övez, ho~)'. szemérmetlen gazaitól, a diadalra vágyó ter
amit az ezüst-sü~jébe mondcam, szomorkás beletörődéssel, hogy meszet UJl~n~o~ata1tol i:nen~eru. Kitépem a cigányszapora folyófti-
ne legyenek annyira egyedül: vekei •. ka~alviragokac, b1cskaval metszem a rózsatövek vadhajtásaic, 

Köddöl köszönt Szent Mihály, m~ghaza1t, tenyeremben örölöm az eltakaró anyaföld humuszcsere-
Farral az őszhöz a nyár... pe1t, s közben úgy átsuhannak rajcam jelenünkbe torkolló ceonapja-

1:fogy is bírc? vo!na, amikor m~nd a négy égtáj felől pártomat 1k, ahogy egymásc cseréli a nyár meg az ősz... Q 

fogcak a kukorekolo kakasok? Mire megberetválkoztam, mosa- Mi végre élek, s élünk mi ezen a földön, itt az ország délkeleci 
kodram, összemálháztam a betyárbútoit ángyikám is fe lkélt meo szegletében, egymás sarkába hágó hét nemzedék óta? 
a _v.irág?k is. _Szerre emelge~ék fejüket a l~idegezüst párap~pla~ Egy mondatban nem is lehetne erre fe lelni, ha ezt kérdezné a 
fole, s ~gy neztek .kelet~e, n:mt.ha az egyre lustább napocskát fe- szán)adást váró utód, csakis a küzdelmes tú lélés folyamatával. .. 
n~egeccek volna: EbredJ, venseg, mert özvegyen hagyunk tava- Ugy negyed évezrede, amikor a magyarok földje fölött árnyékká 
sz1g! fogyatkozott a hold, s vitte azt is hazafelé a kontyos híre kélt négy 

S valóban, mert legszebbjeik, csokrécába köcve el is indulnak égcáj iránc, hogy a Körösök mentén, mincha a Szentlélek szállta v~l-
vélem a temecö felé... na meg~ új földesúr Harruckern báró urat. Hívja, csalja, íoérerekkel 
. Didergősen ébredezik a falu. A sarki kútnál Fülöp Máté vízme- kecsegtefl lakatlan földjeire a szegénynépeket. Telket oszt. viselhe

res közben a szabad kezébe fúkál. Lejjebb a vásártémek Keszthe- cöbb i_gác. szabadon válaszcocc „lscenc", s még azt sem kérdezi. ki mi
lyi_ b~csi. oly~n gyorsan nyakoncsapja a járdasepré;c, mincha vel belyeges volt ott, ahonnan szalad. Meo is hallották a szóc akiket 
celJes1tmenyberben fizemék. S volt házunk oazdaasszonya a kis illececc, s útra kéltek, szökve vagy nyíltan: erre a valaha Vat~ birto
Gyuriné futólépésben hesseli a baromfiakat a köroác alá aká~ha at- kelta, Hunyadiak uralta, Dózsa látogatta vidékre a meocartó re
cól tartana, hogy a szüleimmel itt leélt boldoa esztendői'met kérem ménység szivárványa alatt Hitükben háborítot; kálvi~!stákból 
rajta számon, ha a kiskapun kívül kapom. "' madéfalvi maradékokból, él1es szlovákokból szoroalmas svábokbóÍ 

Honnan tudná, hogy itthon még a fájdalom is jobban esik? így ötvöződtek össze a békétlen Békés száz~zrei ~olyan időállóan 
Csak a nótakirály Szakállas János bácsi ,Jobb mint onhon" hog~ 1~ég az ut~nuk szököct deres, úrbér, ius-pri1~aenoctis, a cesti é~ 

ko~smájá?ól ~.ik~res_zcelt ,_,Becérö-falatozó" tájékán' oldódik fütty- l~lk1 vercsapolasok sem nyertek várat rajta. S hogy mennyire? Azt 
szoba az uconJarok d1dergese, a bekapott féldecik után, és a szövet- hiszem, erre elég, ha Tessedik Sámuel, Justh Zsiomond Áchim 
k:zeci. malom. előtt atyafiságos jogcímen. Egyik oldalról anyai An~rás, Bajcsy-Zsi_linszky Endre, a névtelen negyveny

1

olcasok, 
dedapam emlekezete melengeti, aki kalákában felrakta az első Kulich. G~ula és a m1 sort\.izes mártírjaink emlékezecével felelünk ... 
gőzmalom-villanytelepnek a faluban, a másik oldalról Já~os nagy- . Itt is l:pett ~.lös_~ör hazai földre a perlezá;ó folyamacos jelen. ln 
bátyán~, é9esapám öccsének letiporhatatlan humora. A szoms~é- mertek ucana eloszor földet. Itt alakulcak elsonek szövetkezetek. Az 
do.s TU?EP-te.le~ éjjeli vigyázójáé, aki szolgálatát letéve így elöttünkjárókat tehác nem érheti gáncs. Néha önmagukat falazták az 
csipegeti szaktarsat, a malmi baglyot: a l~pokba, amikre nékünk kell reámagasítanunk a jövőt. Tudásunk-

. - Ne ~gye~ezz annyira hazafelé. te boldogtalan, mert Szene Mi- bol, szorgalmunkból, szívünkből és lelkünkből is, ha könnyebben 
haly na~Ja utan haragosabb a légy, és kívánósabb az asszony! nem lehet... 

Az almos bakter morog valamit, célzásba teszi Jani bátyám Ez a mi elrendelt sorsunk! 
szoknyahajtogatós hírnevét, s azután ennyiben is maradnak mert A k_ödnek m~ ny~ma se, ol~an hatalmas a nap, s a temető is 
közéjük cestelek. ' olyan~a !eszen tole, mmtha nem 1s az elmú lást mérné a neves sírj e-

- Jó éjszakát éljeli örök! lek ala, hanem a koracavasznak kerekítené udvarát Amikor átölelve 
- Reggelnek se korai, hé! -labdáz vissza naoycsaládunk leoöre- kitárt kéc karját, megcsókolom a Szüleim keresztjéc, és elindulok 

gebb !agja -. Mindjárt indulok cömi a kukoricát! 0 Bese~yszegre, a vasúcállomásra, már majdnem nehéz a kabát. Ha 
- Es az alvás? meg is könnyebbedett a szívem, mert számadásomat készbe tettem. 
- Majd a koporsóban! Tudom, .~ogy o~ ahová igyekeze~, a befogadó. Budapesten, felesé-
Hagyta a ny.olcvanat dédnagyapa, télen is kiskabácban, kalap- gem, szuletendo gyermekem, az mnen odarendelő követséoem és 

ban, nyakravalottagadva fürge, s ha valaki hatvannak mondaná hasz.nosnak szánt tennivalóim várnak. 
0 

~e~teru:ié annyi~ak is - személyazonossági nélkül. Kedélye, élet~ Eppen csak annak a polyákhalmi tanyákról beköltözött haran-
v1damsaga szerent negyvennek akár. gocskának vonok a kötelén, melynek sorsáról Mariska nénit faooat-

. Mosc ~s a na~ág~~ a~á.kérdez, kölcsönösen tiszteltetjük egy- cam cegnap. KonduJjon hármat... 
00 

mas hozzatartozo1t, s JOI kilepek a kukoricaerdők közön. Utolérni a Egyet a halottainkért, egyer éretti.ink, hogy a szülőföldnek adósai 
gondolataimat, melyek jól megelőzve a „halott vacerok falujá- sohase maradjunk, s egyet az utánunkjövőkért, akikben mindio szé-
ban'', máris a cemetőben járnak. püljön meg a holnap! 

0 

Budapest-Endrőd, 1975-1976. 
TÍMÁR MÁTÉ 



98 VfiROSONK 1999. június 

~ ~~ontacnurőb-i 
;tlRönu&tiirba 
~ ér~e;;ett ... 

Endrődi füzetek 7. 
Édesanyám emléke ... 
( tájjelleglí ételek és háziszőnesek) 
Honismereti Egyesület, 1999. Gyomaendrőd 
Kner Nyomda Rr. 128 p. 

„Az ember minden pillanatban múlt, jelent és jövő hor
dozója ... " -visszahangzik bennem elhnnyc barátom, elhang
zásakor alig énett, de ma már egyre inkább megértett 
n1egállapítása az Ember-Egész teijességéről. .. Most értettem 
meo· i<razán a ré<r elhanazott bölcs szavakaL, amikor az .;:) v v v 
„Édesanyám emléke" címíí köteteL lapozgatom .. . 

A tejleves, a sCíríí tarhonya, a betyáros, az angyali-csík 
szeretete, készítése, úgy volt jelen életemben, - a ma már öt
ven éve falt~ától e!távozottnak, - hogy valójában sohasem 
gondoltam arra „múltam" egy darabkája van a jelenben is: a 
szülőfalumban megszokott ízek... , 

Az Endrődi füzetek 7. kötetet szívszorító címmel: „Ectes
anyám emléke .. . " szívszorító azok számára, akiknek már 

múlt-emlék .. Azért talán mert nem él ÉclesanY.i uk, s szívszo
rító azok szárnáras is akik eltávoztak rég a szülőföldről s az 
otthon.maradottaknak is ... akik e könyv nélkül felednék az 
endrődi tájjelleglí ételeket, szőttese ker. .. Nem tttdom ... S ta
lán a fiatalokhoz szól leginkább a kötet, hogy belőle ismer-
jék meg a múltat, a jelent, s a jövőt... , 

Nagyon leveses volL Endrőd" - üt szíven az „Etkezési szo-
" v 

kások" ctmű Ill. fejezet. S felidézi bennem drága Nagy-
anyám Hunya Erzsébec alakját, aki vasárnaponként a 11 órás 
szentmiséről jövő szegényebb asszonyokat egy-egy tál leves
sel vendégelte meg ... Akkoriban én - kamaszleány- háborog
tam, hogy mién csak levest acP noha egy cleci borral toldocta 
meg adományát. .. S ma már 70 évemen túl én is alig eszem 
többet egy tányér levesnél ebédre (mert csak ezt kívfü1om) -
énem meg valahol valahogy bennem maradtak a szülőföld 
szokásai ... Egy jóízíí levesnél kell-e több? 

Ismertetést kellene írnom egy szép, nagyon szép kötet
ről... 

S rnindio- elő tolakszanak a személyes élmények ... Gondo-o , . 
lom, nem véletlenül. .. Eppen e kötet gazdag anyagával, kttíí-
nően megszerkesztecL fejezeteivel hí'\ja elő ezeket. .. S talán 
nem is baj ; nem az én gyengeségem .. . fe l idézni a szü lőföld 

Lajjellegíí ételeit, szokásaiL. .. A csodálatos szőtteseket... Meg~ 
őrizni -ebben a szép kötet-formában- a jövőnek: hogy messzi 
évtizedek, sőt századok nrnltán is valljon hogy is volt, hogy is 
volt? Hogy is volL a szokás Endrődön: a kamra, az ászokkal, a 
plafonrudakkal... a rajtuk elhelyezett ételekkel. Piciny korá
ban unokámnak is meséltem .. ..Igaz-történetet meséij kis
gyermekkorodról" kérlelt ő. 

lgaz történetet mond e könyv ízekről , formákról, szőtte
sekről. .. A tarkedlivel - nem ismerték - egy éve sincs, hogy 
unokáimat megörvendezlettem ... Hogy nevelőanyám „lab
darózsás-szöttes"-mintás törölközőket hagyományozott rám, 
e könyv nyomán mdtam meg ... 

Valami objektívet is mondhatnál már te recenzens! - szól 
rám egy belső hang. - Az( mondtam eddig is ... Legszubjektí
vebb, legobjektívebb is igaz! Emléket hív elő egy igaz, szép 
könyv. s ez a legtöbb ami nyomtatott műtől e lvárható! 

Hornokné Né-
meth Eszter - a míi 
összeállítója, és 
Vaszkó Irén a Táj-ház
alapító lelkes tanárnő, 
aki a szőtteseket is
mertette, g)'űj tötte, s 
Kun-Kovács László, 
aki az ételekről, szőt
tesekről a csodálatos 
szép fényképeket ké
szítette; s az itt fe lso
ro lhatatla11ul sok 
adatközlő, kiknek lel
kes munkája nyomán 
a Kner nyomda szép 
kivitelével ez a kötet 
mlívé teijesedett és 
hozta felejthetetlenül 
az olvasók számára a 
Szülőföld üzenetét,j e
lenvalóságát. .. 

M. Kondor Víktória 

Kunkovács László 
feluélele 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
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Az olvasók tájékoztatására közöljü k, 
hogy csak azokról az elhunytakról adhatunk 
híradást, akiknek hozzátartozói a közzététel
hez hozzájárulnak. 

GELLAI BÉLA. Kilián tér 6. sz. alatt élt, 
amikor 78 éves korában április 21-én hosszú be
tegség utan visszaadta lelkét Teremtöjénck. Te
metése április 30-án volt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei, unokái, ~s a rokonság. 

GELLA I ISTVAN. aki az Alkotmány u. 
15-ben élt, 60 éves korában, hosszú szenvedés 
után május 17-én elhunyt. Temetése május 21 -én 
volt. Gyászolják: fe lesége. gyermekei, unokái és 
rokonai, a barátok, ismerósök. 

HORNOK JÓZSEF, aki a Kálvin János u. 
48-ban lakon, 85 éves korában május 14-én, rö
vid szenvedés után, elhagyta földi pályáját. Te
metése május 20-án volt. Gyászolják: rokonai és 
ismerösei. 

KNAP JÁNOS. aki a Bajcsy Zsilinszky út 
20. sz, alatt lakott, 91 éves korában május 6-án 

elköltözöu az élök sorából. Temetése május 
13-án volt. Gyászolják: Családja és a rokonság. 

KISS SÁNDOR. aki Táncsics u.44-ben la
kott, 48 éves korában hosszú szenvedés után áp
rilis 20-án elhunyt. Temetése április 26-án volt. 
Gyászolják, gyermeke, testvérei és a rokonság. 

LÉNÁRT JÓZSEF. a Diófa u. 13. sz-nak 
volt lakója 72 éves korában május 11-én, hosszú 
szenvedés után az örökkévalóságba költözött. 
Temetése május 14-én volt. Gyászolják: fe lesé
ge, gyermeke és családjuk, valamint a rokonság. 

NAGY ANDRÁS, aki a Hösök útja 17. 
sz-ban él t, 91 éves korában rövid szenvedés után, 
május 23-án visszaadta lelkét Teremtéjének. Te
metése május 28-án volt. Gyászolják: Unokahú
ga és családja, a rokonok és isrnerösök. 

NAGY ZSIGMONDNÉ PAPP JULIANNA, 
aki Arany János u.5/A-ban lakott, 70 éves korá
ban hosszas betegség után április 28-án elhunyt. 
Temetése május 7-én volt. Gyászolják: férje, 
gyermekei és ~saládjuk. 

NAGY GABOR, a Kiss Bálint u. 26-ban voll 
lakása, 62 éves korában május 19-én váratlanul 
elhunyt. Temetésére Gyomán kerül sor. Gyá
szolják: Felesége, Gyermekei, unokái, és a roko
nok. 

NEIBORT ANDRÁS. aki a Körös út 9. sz. 
alan lakon, 59 éves korában tragikus hirtelenség
gel rnajus 18-án elhunyt. Temetés májusban 
Endrédön volt. Gyászolják: gyermekei és csa
ládjuk, valamint a rokonság. 

PALERCSIK SANDOR, él t a Mohácsi út 2. 
sz. alatt, amikor 70 éves korában április 26-án 
hosszú betegség után elköltözött azélék sorából. 
Temetése május 3-án volt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei, unokái. 

SZAKÁLOS MIHÁLY ISTVÁNNÉ. aki élt 
a Tamási Áron u. 35.-ben, 84éves korában május 
12-én. hosszas betegség uLán az Örökkévalóság
ba költözöH. Temetése május 17-én volt. Gyá
szolják: gyermekei és családjuk. és a rokonság. 

SZED LÁK SÁNDOR, aki a Mohácsi - u 
12-ben élt, 45 éves korában, április 24-én, t-ragi
kus hirtelenséggel elhunyt. Temetése április 
30-án volt Gyászolják: felesége, lányai és a ro
konság. 

SZEGEDI PÁL, a Gyóni Géza u. l.sz.alan 
élt, amikor 70 éves korában rövid szenvedés után 
május 18-án visszaadta lelkét Teremtéjének. Te
metése május 20-án volt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei, unokái, a rokonság és az ismerésök. 

SZERETÖ ENDRE, aki Kató József u.2-ben 
élt, ápril is 26-án 76 éves korában tragikus hirte
lenséggel távozott az élők sorából. Temetése áp-
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rilis 30-án volt. Gyászolják: gyermekei és csa
ládjuk, a rokonság és az ismerősök. 

TÍMÁR MÁTE többszörösen kitünteteu 
író, költé. aki évtizedeken át az Endrődiek Ba
ráti Köre Egyesület elnöke vol t, május 8-án át
szenderült az Örökkévalóság honába 77 éves 
korában. Búcsúztatása május-22-én Budapesten 
a Szent Gellért Templomban, temetés ugyanaz
nap Endrédön volt, ahol szülei si1jában helyez
ték örök nyugalomra Gyászolják: fía és a 
rokonság, az Írószövetség. az Endrédiek Baráti 
Kö1"e tagjai, valamint a barátok és ismerősök. 

TÍMÁR MIKLÓS. aki a Csillagos u.9. sz. 
alatt élt. május 9-én 79 éves korában. rövid 
szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temeté
se Endrődön volt. Gyászolják: Családja és a ro
konság. 

UGOR SÁNDOR, április 26-án 67 éves ko
rában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 
május 5-én volt. Gyászolja a rokonság. 

UNGI ISTVÁN, aki a Gárdonyi üt 3. sz. 
alatt lakott, 75 éves korában május J 2-én. 
hosszú betegség után elköltözött az élők sorá
ból. Temetése május 2 l-én volt. Gyászolják 
Felesége, gyermekei. unokái és a rokonság. 

A Miniszterelnöki Hivaral közleménye 
alapján szomorú szivvel vettük tudomásul. 
hogy GYURICZA BÉLA. az endrédi szárma
zású nyugalmazott vezérezredes, a Miniszterel
nöki Hivatal államtitkára, a FIDESZ 
országgyűlési képviseléje, életének 61 évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. Városunk em l<!
két kegyelettel megérzi. Temetéséröl a Minisi
terelnöki Hivatal. mint sajcit haloujáról 
gondoskodott. A székesfehérvári püspök. kato
nai tiszteletadás mellett május 28-án temette. 

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 

az Ö országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - Köszö
nöm mindazoknak. akik drága édesapám, 
TÍMÁR MÁTÉ búcsúztatásán és temetés~n 
végtisztességre megjelentek, és fájdalmam
ban osztoztak velem. 

TÍMÁR.4RON 

KÖSZÖNETNYILVÁN ÍTÁS - Köszön
jük mindazoknak, akik drága halottunk Öz'1. 
Hornok Elekné Debreceni Mária temetésén 
együtt érzé szivve·I részvettek s fájdalmu nk
ban osztoztak. 

GYÁSZOLÓ CSAlJÍD 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd , Kör út 3. 
(Öregszölö, Kondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 
Tel.. Fax: 06-66-285-863 Rd.zsafteglf / H fi 

Telelfot!: ( 66) ,284-:301 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ... 

A növényvédelem jelentősége a kisker tekben 

A növényvédelem legfontosabb, leghatásosabb tevékenysége a 
vegyszeres védekezés. Ez abból áll, hogy olyan vegyi anyagokkal von
juk be a megvédendö növényeket, melyek a kártevöket, károkozókat el
pusztítják. Ha a vegyszert vízben feloldva szórjuk ki a növényre, akkor 
permetezünk. A növényvédöszer hatóanyagának eredményességét az 
idöjárás, a rovarkártevők és gombabetegségek fej lödési állapota erősen 
befolyásolja. Tudnunk kell a kártétel okát, ismerni kell a kártevöt, to
vábbá a növényvédöszert, mellyel a károkozót elpusztíthatjuk, mert 
csak így lesz eredményes a védekezés. 

Ahhoz, hogy a kultúrnövény egészségesen fej lődjön, magas ter
méshozamot érjünk el jó talajmüvelésre, szerves és mütrágyázásra, 
jó vetőmagra, erős palán tára, gondos növényápolásra, és öntözésre 
(vízigényes növényeknél) is szükség van. Amennyiben ezeket betart
juk, úgy a növényvédöszerek hatása is eredményesebben érvényesül. 

Permetlé készítéséhez lágy vizet (esővizet) használjunk, amennyi
Úgy a szántóföldi, mint a kertgazdasági termelésben egyik igen ben nem áll rendelkezésünkre, úgy a gazdaboltokban lehet kapni nedve

fonros feladat a termelés növelése, a minél nagyobb termésátlag eléré- sítő, lágyító szert. A kemény víz lepereg vízgömbök formájában a 
se. Ennek a célnak az elérésében alapvetö követelmény a hatásos nö- levé l ről. Ezértjó a bordói lé esetében az oltott mész, mert tapadást is elő
vényvédelem, mellyel megelőzhetjük a rovarkártevők, a segiti. Fontos teendönk a permetezés idöpontjának meghatározása. A 
gombabetegségek elszaporodását és azok kártételét. Ez által biztosít- megfelelő időben történő permetezés fontos tényezöje a sikeres védeke
hatjuk a kiskertekben úgy a zöldségfélék, mint a gyümölcsöt hozó fák zésnek. A növény fejlödésí állapota meghatározza a permetezés idejét, 
zavartalan fejlődését a termelés hiánytalanul történő beérését. söt a permetlé töménységét is. 

Sajnos a növényi károkozók és az állati kártevök országosan több Rügyfakadás el őtt töményebb, míg a kihajtás után hígabb permetlé-
milliard forint értékü termésveszteséget okoznak. Tekintsük at a nö- vet védekezzünk. 
vényvédelem egyes fajtáit: A nap melyik szakában permetezzünk? 

1. Agrotechnikai növényvédelem Fagyveszély esetén, nagy melegben, várható csapadék elött, ne vé-
ldetartoznak mindazok a talajmüvelési eljárások, amelyekkel elö- gezzünk védekező munkát. Legjobb a szélcsendes, harmatfelszáradás 

segítjük a kultúrnövény fejlődését. A kismertekben az ásás, a rendsze- utáni száraz és mérsékelten meleg idő. A permetezéshez jó porlasztó, 
res kapálás, egyelés, gyomirtás tartoznak ide. Az elgyomosodott cseppfelbontó szórófejet használjunk. A szórófej szakszerű beállítása 
talajban jobban te1jednek a gombabetegségek, szaporodnak a rovar- elősegíti a célszerű és gazdaságos permetlé felhasznalást. A finom köd
kártevök. Ha beteg növényeket találunk, távolítsuk el a többitöl és szerű permetezés gazdaságosabb! 
semmisítsük meg. A fertőzött növény eltávolításával megakadályoz- Lehet gombaölőszert rovarölöszerrel keverni, de csak akkor, ha 
hatjuk a fertőzés tovább terjedését. azok nem hatnak károsan egymásra. Feltétlen előtte érdeklödjünk szak-

Célszerü és tudatos talajerö-gazdálkodása, istállótrágyával, továb- mai berkekben jártasabb kiskert tulajdonosoknál. A Kertbarát Kör tagja
ba műtrágyákkal elősegítjük a kultúrnövény gyors fejlődését, mely így inál, de a gazdaboltokban is kaphatunk szakmai tanácsokat. 
a növényi és állati kártételt könnyebben elviseli Végezetül arra szeretném felhívni a kertészkedök figyelmét, hogy 

2. Biológiai növényvédelem csak annyi permetlevet készítsenek, amit még aznap kis is szórnak. 
Úgy a kártékony rovaroknak, mint a Ugyanis a hosszabb ideig tárolt permetlé hatása csökken! 

növényi gombáknak megvannak a ter- HUNYA ALAJOS 
mészetes el lenségei. Ezért a biológiai 
védelem egyrészt a kártevök természe- ..._ 

,',' 
ÁpRilis 23-ről MÁjus 25,iq GyoMA bElrrnülerÉN 57, 

MM CSApAdÉk ESETT. tes ellenségeinek védelméböl, másrészt 
azok mesterséges elszaporításából all. ~========~===============:; 
A kártevőket pusztító hasznos cillatok 
védelme valamennyiünknek feladata. 
Ilyen pl. a katicabogár, melynek larvai a 
levéltetveket pusztítja, a denevér rova
rokkal táplálkozik, hasonlóképpen a 
sündisznó, a virágbeporzó rovarok stb. 
Az énekesmadarak fürgén kutatják át a 

gyümölcsfák minden részét és eszik a bábokat, hernyókat és etetik 
nyáron fiókáikat. 

A baromfi is hasznos segítője a 
. ~: -~ .:;;! biológiai növényvédelemnek. A 
r~ "'. ~ ~~~;..~tyúk, pulyka, mindig éhes, állandóan 
~YJ~~~ ~;; ' ·~~ taplálkozik ~s ezáltal irtja a káros ro

varokat. Rajzunkon a káposztalepke, 
annak hernyója, bábja és kártétele 
látható a káposztalevélen. 

3. Kémiai vagy vegyszeres nö
vényvédelem 

~Gl\O 

h~n:A.~ 
Gyomaendröd, Fö úl 15. 

Telefon: 06-20-9527-032 és 
06-66-386-274. 

FIGYELEM! Készüljön a kötelező hörcsögirtósra! 
Gyomaendrődön csak itt kapható 

erre a célra gyártott szer. 

Közeledik szúnyogok támadása. Más mosl készítse 
be szúnyogirtó szereit RAID -BAYGO!I -AUTÁN •. 

Ismerje meg o füstölő, tesire fújholó 
és elektromos rioszfóinka!. 
Szúnyoghálók különböző 

színben és méretben kaphatók. . 
Ajánlok még akciós áron huzalmgekel 

160 forinttól! • 
Fünyirókal, kerti szerszámokat, 

vegyszereket nagy választékban! . 
Újdonság! 

Rusztikus virógsziklók lépcsöre, sziklnkenbe, igényes 
belsőterek növény nevelésére! 

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 
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