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ŐK AZ É LET HORDOZÓI ... 

A legszebb társadalmi ünnepünk az: 
Anyák Napja! Mindenkihez egyéni irá
nyulású: fiatalhoz, öreghez, nőhöz-férfi
hoz, hívőhöz-hitetlenhez, minden 
bőrszínhez, hisz mindenkinek van, vagy 
volt édesanyja. 

A hála és szeretet, a boldogság, a ra
gaszkodás, az emlékek és az élet forrá
sa! 

Mennyi vágy, kin, 
öröm, fájdalom, mosoly 
és könny, remény és ke
serűség, küzdés, szen
vedés, vér, hősiesség, 

életáldozat jelöli útju
kac. 

Ha mérni lehetne az 
anyaszeretetet, hány 
fényévnyi távolságot je
lentene, tömegben való 
mérhetés esetén egy vi
lágegyetemet alkothat
na. 

A rabszolgasorstól 
az emancipációig, a ra
jongásig szeretett sztá
rokig, világnagyságokig 
milyen hosszú és görön
gyös út vezetett. Egy
szerű, hétköznapi 
szóval szólva: szeretet
te l és e lismeréssel, bálás 
szívvel köszöntjük az 
édesanyákat. Sok bol

dogságot, örömet leljenek gyermekeik
ben, családjukban! Az álmaikban 
elképzelt, megálmodott terveik, vágyaik 
váljanak valósággá! Leányaikat úgy ne
veljék, hogy méltók legyenek nemük 
legnagyobbjaihoz: Barad lainéhoz, Kos
suth Zsuzsa, Brunszvik Teréz, Teleki 
Blanka, Teréz anya és sok-sok hasonló 
kiválóságok eredményeihez! 

A művészet minden ágának legfőbb Egyúttal hálával emlékezzünk meg 
ih letője. Költemények, dalok, képek, · azok végtelen sokaságáról, akik külde
szobrok, filmek leggyakoribb témája. tésüket, hivatásukat példásan betöltve 
Hivatásuk, kü ldetésük, munkájuk min- pihennek örök nyughelyeiken. Legyen 
den más fölé és elé emeli őket világ tör- áldott emlékük! Lengesse sírjukon a 
ténetében. Anyja mindenkinek van, de hála virágát a dudorászó szellő. Soha ki 
sajnos nem mindenki lehet azzá a nők nem alvó gyertyák fénye emlékeztessen 
közü l, és ez rengeteg boldogtalanságot, rájuk, kik holtan is élők, és követendő 
keserűséget, lelki szenvedést, és egyéni utat mutatnak! 
tragédiát idéz elő napjainkban is. 

A Biblia Évájától napjaink kisma
májáig hosszú, végeláthatatlan sor k í
gyózik végig a ma ötmilliárdot is 
meghaladó emberiségben. 

MÁRTON GÁBOR 
Kép: 

Brocky Károly: 

Anya és gyermeke ( 1846-50) 

Anyád is így jár valahol. .. 

Az u teán látod őt. 
Öregesen. félénken lépked. 
cipője kitaposva. 
ruhája ósdi, 
már nehezen száll fel az autóbuszra 
ügyetlenségéért kinevetik. 
gondjai mások, 
nem olyanok, mint a tieid. 
Minden újtól kissé félve 
húzódik el. -
szokatlanok. - nem ismeri. 
te sem ültél mellé 
meg nem magyaráztad. 
Rádiód gombját 
el nem csavartad. ha 
csendre és nyugalomra vágyott; 
csak egyszerűen nem értetted: 
magad ebben az értetlenségben 
többnek gondoltad. 
mert más szavakat hallottál. 
mert más zenére táncolsz, 
mert más divatú a ruhád; 
ő pedig kíváncsi a te örömödre. 
kíváncsi a te szeretetedre 

Ha az utcán látod öt. 
amikor öregesen, félénken lépked. 
mikor kitaposott cipőjében 
nehezen száll fel a buszra. 
segíts egy szóval, kis figyeJemmel. 
eg;y babszemnyi szeretettel, -
s tiéd lesz majd egy fáradt 
öreg ember hálás tekintete; 
s míg te szép cipőben autóval 
járod a világot. addig 
anyád így jár valahol. 

Réthy István 
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hogy az önkormányzat tette, hogy sajnálatos mó
rendkívüli ülést tartott ápri- don a Szó-Beszéd újság 
lis 15.-dikén, ahol fontos, egy félreérthető cikket kö
nagy értékű, pályázatok zölt a Tűzoltó Egyesülettel 
benyűjtásáról döntött a tes- kapcsolatban több vonat
tület. Két beruházási el- kozásban is. Kiemelte a té
képzelésnek a következő 2 vedésekből, hogy a 
évi támogatási igénye is támogatási összeg ugyan 
szerepelt a pályázatok kö- igaz, de ez nem a 98. évre 
zött. E döntés jelentőségét vonatkozik, hanem az 
a beruházási összegek egyesület fennállása óta 
nagysága reprezentálja, eltelt időre. (Micsoda kü
hiszen 770 millió körüli lönbség!) Ezt követően 

összegről volt szó. Császárné Gyuricza Éva 
A pályázatok között sze- képviselő élt bejelentési 

repelt többek között a vá- jogával. A Tájházban tör
ros ez évi útépítési és tént személyi változás 
útfelújítási terve is, ami ügyében rendkívül sajnála
mint beruházás és felújítás tos tényként minősítette azt 
összesen 65 millió Ft. Fel- a döntést, ami szerint ápri
tétlen említést érdemel a lis elsejével a Tájházban 
Városi Gondozási Központ dolgozó Vaszkó Irén ny. ta
(Blaha úti) átépítési, a námőnek, (Város díszpol
szennyvíz, a hulladéldera- gára) és Hornokné 
kó-építési és az ipari park Németh Eszternek (Váro
cím elnyerési pályázati sért Emlékplakett tulajdo
téma. Döntött a testület ab- nosa) felmondtak. Ez a két 
ban, hogy a Körös-Berettyó ember mintegy 30 éve 
és a Körös Vízgazdálkodá- gyűjtötte a helyi és honis
si Társulat küldöttgyűlésé- mereti anyagot, önzetlenül, 
be az önkormányzatot a a köz javára értékmegőrző 
jövőben Gellai Imre alpol- és értékteremtő munkát 
gárrnester fogja képvisel- végezve. 
ni. Ezt követően a Császárné Gyuricza Éva 
polgármester úr bejelen- képviselő 

Egy kep a március 25-i ünnepi képviselötestületi ülésröl. A város vendégei: Domo
kos László országgyűlési képviselö. a megyei önkormányzat elnöke (bal ról az elsö) 

és Balsay István államtitk<ir (bal ról a harmadik) 

Futógála Gyomaendrődön 

Szóztizenhórman indultok azon a futó· 
versenyen, melyet várossá nyilvónítósunk 
l 0 évfordulója alkalmából rendeztek. Pol· 
górmester úr köszöntője után indult a ver· 
seny. Minden résztvevő teljesílette a távot, 
mintegy öt kilométeres szakaszon, melynek 
célja az endrődi Hídfő Vendéglő volt Bízvást 
mondhatjuk, hogy ezen a versenyen . nem 
az eredmény, hanem a részvétel" volt a fon· 
tos. E szép teljesítményért mindenki emlék· 
lapot kapott. Első helyezel! Makón Tamás. A 
legfiatalabb résztvevők Forkasinszki Zi ta és 
Mariann 8 éves ikerpár voltak. A legidősebb 
részlvevő pedig a 44 éves Mol nór AI berf. A 
várossal egyidíísek csoportjában Oógi Jenő 
volt o győzles. 

Gratulálunk a résztvevőknek ! 

Labdarúgás 

Ill. 21. Békés - Barátság 1:1. Ifi: 1:0 
1000 néző. 

13. percben Janis remekül ívelt balol· 
dali szögletét Molnár fejjel a bolsarokbo 
csúszlatta. 0: l 

7 5. percben Petruzsán szögletét Szenti 
megcsúsztatta, s a tisztán álló Bogyinka ka· 
pásból nagy erővel vágta a hálóba. 1 : 1 

A megyei rangadón a küzdő jelleg do· 
minólt. A kemény, de sportszerű mérkőzé· 
sen az ötletben volt hiány. Csatáraink nem 
mertek vállalkozni. 

Jók: Molnár, Janis. 
Tabella: 1. Hódmezővásárhely 17 10 

5 2 28-13 35 
2. Barátság 

31-16 34 
Megyei 1. Oszt 

1. Gyoma 
49-14 41 

16 9 7 1 

17 13 2 2 

Ill. 27. Barátság · Baffonya 4:0 Ifi 
1:0 

A mérkőzés! Kondoroson játszottuk. 
8. percben Lipták az ötösre ível, Mol· 

nár 8 méterről a kapuba továbbit. l :0 
35. percben Nagy 1. középre lőtt lobdá· 

jót Brokszotórlsz o kapuba továbbítja. 2:0 
37. percben Szépítési lehetőséghez ju· 

folt a vendég csapol. Lipták a büntetőn elüti 
a kitörő támadót. A megítélt büntetőt H alósz 
kivédi. 

7 5. percben Lipták középre ad, a szem· 
füles Janis a hálóba továbbitjo a labdát, 3:0 

80. percben Molnár tálal Cziglédszky 
elé, aki egy tetszetős csel után megtalálja o 
hosszú sarkot 4:0. 

Jók: Sárosi, Lévai, Janis, Molnár. 
A tabellán változatlanul 2. a Barátság. 
Megyei 1. Oszt. bon Első Gyoma FC. 

IV. 4. Hódmezővásárhely - Barátság. 
2:0. Ifi 1:0 

A mérkőzés ezer néző előtt zajlott. 

1999. május 

9. percben Janis szögleté Molnár 3 
méterró1 a kapusba rúgta. Óriás és sors· 
döntő lehetőség volt! 

15. percben Szűcs műesését o bíró 
büntetővel jutalmazta. Kis értékesílette 
1:0 

60. percben Janis ordító helyzetben a 
kapu mellé lőtt. 

73. percben Jobbolda li hazai táma
dásból o középre adott labdát két védőnk 
is tétovázott elrúgni, a berobbanó Molnár 
megszerezte a második gól!. 

Közepes iramú meccsen a Barátság 
végig mezőfölényben játszol!. A csatárok a 
kínálkozó nagy helyzeteket is elhibázták. 

Jók: Lipták, Sárosi, Halász. 
A tabellán a Barátság a negyedik 

helyre csúszoff. 
Megyei 1. oszt. -bon Gyoma FC válto

zatlanul az első helyen van! 

IV. 10. Barátság · Békéscsaba 
Jomino 0:0 Ifi: 0: 1 

A mérkőzést ezúttal is Kondoroson 
játszoffuk, 400 néző mellet!. 

10. percben a kapura törő Horváth 
elöl Halász kifutással tisztáz. Veszélyes 
helyzet volt. 

32. percben Molnár 22 méteres gyil· 
kos erejű lövését o jobb sorokból Molnár 
kikotorjo. Remek teljesítmény volt. 

7 5. percben Nagy becselezle magát a 
tizenhatosra, majd visszagurított 
Brokszolorisznok, aki nagy erővel lőlf a 
lcopuro, de oz elébe vetődő Pusztairól o 
labda a mezőnybe vágódotl. 

82. percben Cziglédszky tiszta hely· 
zetben fölé bombázott. 

Kemény, helyenként durva mérkőzés 
volt. A vendégek alaposan megszervezték 
védelmüket, csak néhány ellentámadással 
kontráztak. A Borátaság végig uralta a 
mezőnyt, de a fölényből gólra nem futott. 

Megyei 1. Oszt. 1. Gyoma FC. 

IV. 18. Örkény · Barátság 4:0. Ifi: 
1: 1. Játékvezető: Sebestyén. 

Ezt a napot fekete betűkkel írjuk be o 
csapol krónikájába. Nagyon hiónyioff o 
sárgolopok miatt Lipták. Az utóbbi idők 
leggyengébb teljesitményét nyújtotta csa
patunk. Rendkívül enerváltan teljesítettek. 
Hitehagyottan fociztak. Minden részükben 
jobbak voltok a hazaiak, még ebben az 
arányban is megérdemelten győztek. A 
máskor remek l'édelem hibát-hibára hol· 
mozotf. Valóságos átjáróház volt. A csaló· 
rok nem gólt, de még gólhelyietet sem 
tere~!eflek, pedig a mezőnyben fölé nőt· 
tünk Orkénynek. 

A tabellán o Barátság az 5. helyre 
esett vissza! 

Megyei 1. Oszt. 1. Gyoma FC 21 15 3 
3 58:19 48 

2. Csobocsüd 21 14 4 
3 49:26 46 

MÁRTON GÁBOR 



1999. május VÁROSOtll< 67 

* H Í I~ I~ 1( , 1( tt .Z 1, 1~ i\\ Í~ N \"' IHC * H Í I~ IHC , 1( tt .Z 1, I~ i\\ Í~ N \"' E IC * H Í I~ I~ IC * 

Ujra ünnepelt Debrecen 

Olvasóink bizonyára emlékeznek arra. hogy márciusi számunk vezér
cikkében megemlékeztünk a 150 éves .. Függetlenségi Nyilatkozat'·-ról. 
1849. április 14-én a debreceni Nagy Templomban Kossuth Lajos és kormá
nya megfosztotta a tróntól a Habsburg-házat. 

Most az ország vigyázó szeme ismét Debrecenre vetödön, április 14-én a 
kormány ünnepi ülésen emlékezett a jeles évfordulóra. 

Az idösebb nemzedék még emlékezik 1944-re. amikor ugyanitt megala
kult az Ideiglenes Kormány. Tőlünk akkor Vaszkó Mihály. Rácz Lajos, Cse
rép Mátyás és Majoros Sándor vett részt az országgyülés munkájában. 

HELYESBÍTÉS! Áprilisi számunk 56. oldalán a Református Szere
tetotthonban tartott ünnepségről számoltunk be. A cikkben tévedés 
folytán névelírás szerepel, tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a műsort adó 
Klub helyes elnevezése: „ÖSZIDÖK Nyugdíjas Klub", a vers előadója 
pedig helyesen: SZŰCS LÁSZLÓ úr volt. A hibáért szíves, megértő el
nézésüket kérjük. 

KRESZ VETÉLKEDŐ A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTAlÁNOS ISKOlÁBAN 

Nagy izgolommol készül iünk o velélkedöre. 
Az első napon elöodóson vellünk részt, melyet R. Nagy Tibor közlekedési okloló !orloll o kerékpár he· 

lyes íelszereléséró1 és o közlekedési szobályDkról. A második alkalommal o közlekedési táblákról beszél· 
gellünk. 

Harmadik nopon írásbeli vizsgál te11ünk o hollallokról. 
Ezulón kövelkezel! o gyokorloli verseny. Kél csapol mérközöll meg egymással. 
A feladat: kerékpárral végigmenni egy ügyességi pályán. 
A negyedik nopon kerékpártúra következet!. Ezt minden csapol mogo szervezte. Mi Mezőtúrra men· 

lünk. A Fozekos Múzeumban vallunk, mely 15 km távolságra von Endrödló1. 
Nagyon érdekes és lonulságos vall o velélkedö. Jól éreztük mogunkol és közben sok újal lonullunk 

meg o közlekedésró1. 
HORNOK ÁDÁJA 

5. C. oszt. Tonuló 
TAlÁLKOZÁS SZOKOLAY SÁNDOR ZENESZERZŐVEL 

Április 14-én o Rózsahegyi Kálmón Állolános Iskola lornacsorno~óbon o FILHARMONIA KHT. állal ren
dezeN hangversenyen tolól~oZ1ok az iskola növendékei és nevelőt lestülele Szokolay Sándor zene?Zerző· 
vel. akik csodólalos élményben részesülhe11ek. Az elismeri zeneszerző röviden bemulolkozolt. Elelúl[o 
Torhoson ól vezetett o fővárosig, az európai majd világhírnévig. A müsorbon müveibó1 keresztmetszetei is· 
merhellek meg o diákkori olkolásoilól o hírnévszerző mun~ákig. A műsort Szilágyi György vezelte. A szerző 
nogy sikerű müveil Juhász Edit (cselló), Kocsis Andrea (hárfa), Molkócsik llono (íuvolo), Farkos Pól (zongo· 
ro) tolmócsollák remek előodósbon. A „Glorioi ln excelsis Oeo" zórószómkénl lomboló sikert arolott. 

E felejlhetellen élmény sokáig emlékezetes morod diákoknak. !onóroknok egyorónl. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában 
1999. április 21-én sportdélutánt rendeztünk. A tanulók 

. lelkesen készültek erejük. tudásuk összemérésére. 
Az. izgalmas tornaverseny során a következő eredmé

nyek születtek. 

4 . os ztály: 
Fiúk: 
Kolozsvári Levente 

I. helyezés 
Fagyas Róbert II. 
Lövei Tibor III. 

Lányok: 
Mátrai Orsolya I. 
Varga Viktória II. 
Szücs Beáta III. 

3. osztály: 
Fiúk: 

Izsó Zoltán I. 
Kovács Tibor II. 
Nagy Gergő III. 

lányok: 
Izsó Zita I. 
Kéri Nóra II. 
Benga Nikolett III. 
Kondor Nóra III. 

2. os ztály: 
Nagy Rita I. 
Feuerwerker Daniella II. 
Kolozsvári Krisztián III. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁJUS HAVI 
PROGRAMJA 

1-én 11-tó119 óráig. Majális az Öregszölöben: szabadtéri prog
ram: majorette bemutató,- ,)ó ebédhez szól o nóta" (A magányosok klubja 
énekkara}, ~ V ~ Z.enekar,- Játékos vetélk edők, a Milla-trió műsora, néptáPc 
műsor. VENOEGLATAS! TOMBOLA! 

3-án 
9-én 

12-én 

13-án 9-től 
21 -én 

23-án 
22-én 
23-án 
28-án 
30-án 

18 órától Magyar Kereszténydemokrata Szövetség gyűlése 
14 órától Gyermek Bélyeggyűjtő Kör vezeti Kulcsár István 
17 órától Cukorbetegek klubja 
18 órától Zenés est a Magányosok klubjában 
15 óráig Bemutatkozik a békési Lazarus Kft. 
15 órától Szakáll Sándor Kiállításának megnyitója. (A kiállítás 

május 28-ig tekinth ető meg.) 
14 órától Gyermek Bélyeggyűjtő Kör vezeti Kulcsár István 
17 órától A Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola gálaműsora 
18 órától A magányosok klubja vacsorá ja 
19 órától DISCO 
14 órától Gyermeknapi zsúr. 

LEVtLASZÜLÓFÖLDRE 

Kedves Barátaim! 

A húsvéti ünnepekre érkezett meg a VÁROSUNK új száma 
és a várossá nyilvánítás 10. évfordulójára kiadott válogatás, 
gyűjtemény a három helyi újságból. 

Szép ünnepi ajándék volt ez a két küldemény. Helybe jött a 
szülőföld, felidézve az Endrődön töltött évek hangulatát, bemu
tatva a mai polgárok gondolatait, a város aktuál is é l etéről. 

Ifjúságom kedves személyiségeiről olvastam az újságban. 
Márton Gábor a „legfiatalabb" városi díszpolgár Szabó Ernőtől 
búcsúzik, aki néhány hete halt meg. Bemutatja a nagyszerű pe
dagógus tragédiákkal teli életét. Az egyik szomorú események 
elsős gimnazistaként, 1956-ban, én is tanúja voltam. Az akkor a 
gyomai gimnázium kollégiumának igazgatója, Szabó Ernő, ak
tív szervezője volt a forradalmi eseményeknek. 1956. december 
közepén a karhatalom az irodájából vittel el. A bönönbüntetés 
letelte után nem jött vissza régi munkahelyére. A gimnazium 
évkönyvében így emlékezik erre az időszakra: 

.,Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyomai gimnázium induló 
éveiben, az alapok lerakását munkámmal szolgálhattam. Bízom 
a következő nemzedékben, vigyék tovább a jog és a szabadság 
zászlaját."' 

A gimnázium 45 éves történetére visszatekintve elmondha
tom, hogy megvalósult Szabó Ernő vágya. 

Tímár Máté két verse adja meg az újság alaphangulatát. A 
prózaíró Timár Máté az utóbbi éveiben versekbe összegzi élet
tapasztalatát. A földi élettől búcsúzás hatja át minden versét. 
Aki ismeri a szerző családi tragédiáját, csalódását a szerelem
ben, együttérzéssel olvassa az öregkori másodvirágzás költemé
nyeit. 

Eredeti ötletnek tartom, hogy a három városi újságból válo
gatást szerkesztettek. A cikkek a gyomaendrődi ga~~asági, kul
turális élet progresszív jellemzőit tartalmazzák. Orülnék, ha 
Szeghalmon legalább egy újságból . lehetne válogatni. A 
gyomaendrődi újságkiadás példa lehet más települések alkotó 
értelmiségei számára. 

Folytassák tovább az eddigi munkájukat! Mutassanak be 
más személyiségeket is az „in memoriam" sorozatban! Néhány 
javasolt név: Balog Bálint, Balogh József, dr. Csókási Béla, 
Rosza Má11on, Bíró Teréz. 

További sikereket kívánok a „Városunk" minden alkotójá
nak. 

VASZKÓ T:.IM.4S 
a s:::eghalmi Péter András Gimnázium igCJ:::gatója. 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj folőll 
Anyanyelved billyogkénl 1döll 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zold, 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kö ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadék<1111kba szebb Jóvől 

Tímár Mcífé 

Tóth ·11nre atya 

( Endrőd , 

1903. Január 1 . 

- 1964. Március 7. 

Weland; USA 
Ontario állam) 

Tóth Imre kovácsmester és Szabó Erzsébet öt gyermeke 
l<özül az egyetlen fiú Imre. Testvérei: Irma, Etus, Gizi, Eszter. 

Iskoláit Endrődön végezte. A kiWnő tanuló tovább tanulá
sát Bencze Sándor ig. tanító szorgalmazta. Így került Békés
csabára gimn?.ziumba. Az értelmes. szerény. mélyen vallásos 
fiú már gyérek kora óta foglalkozott a papi hivatás gondolatá
val. Apja azonban orvost kívánt beló1e nevelni. A kitűnő érett
ségi után gyermekkori barátjával , Tímár Sándorral együtt 

felvették az orvosi egyetemre. Azonban Imre, bár elméletileg 
felkészült tanuló volt. de a szakmai gyakorlatokat (bonctan) 
nem szerette, kínszenvedést jelentett számára, olyannyira. 
hogy a második évfolyam elvégzése után már nem is ment kór
házi gyakorlatra. Felvételre jelentkezett Esztergomba, az érseki 
papneveldébe. ő maga mindvégig azt vallotta, hogy a két év 
orvosi képzés erősítette meg végleges elhatározásában. A testi 
gyógyításnál sokkal fontosabbnak tartotta a lelkit, melynek sike
res gyal<orlásában segítségére szolgált a testi kórok ismerete, 
kezelése. Magába mélyedt. komoly, hithU fiatal életet élt. 

1927. július 27-én szentelték pappá. Első szentmiséjét 
Endrődön mutatta be. Az érdeklődés oly nagy volt. hogy hatal
mas templomunk zsúfolásig megtelt, de szép számmal voltak. 
akik a falakon kívül rekedve lehettek tanúi e nagy eseménynek. 

Káplánként tevékenykedett: Gyulán, Csorváson, Nagyszé
náson, Hosszüpályiban és Budapesten is. 1943-ban kihelyezett 
káplánként Hunyára (akkor: E.ndrődszentlászló) jött. A hivó1< 
szeretettel fogadták komoly földijüket. aki fáradhatatlan volt a 
hitélet megerősítésében. 195 7-ig szorgalmas lelkipásztori 
munkát végzett . . A pártállam létrehozása után nem néztél< jó 
szemmel sikeres munkáját. hiszen Hunyán volt a legmagasabb 
számarányú a hittanra járók száma. Először a neveló1< egy részét 
(Tímár Klára, Bence József) helyezték el a községbó1. Amikor ez 
sem segítette a kívánt eszmei változást. Imre atyát letartóztat
ták, bebörtönözték. Vácott raboskodott. koholt vádakkal illet
ték, mert állítólag bírálta a „béke-papság"' gondolatát. Rövid 
vallomásának fő mondanivalója az volt; „ sem Istenem, sem 
Hazám, sem Nép em ellen n em vétkeztem. Megadtam Isten 
nek és a császárnak is , ami ó"ket illeti. Sem haragosa, sem el
lensége nem vagyok senkinek. Gyúlölet nincs szívemben, 
még azok ellen sem, akik ok nélk ül ellenem cselek edtek." 

l<özben Gizella húga (Bodnár Ferencné) még 1927-ben ki
ment Amerikába. Tóth Imre atya is útlevelet kért, amit bizonyá
ra, hogy minél eló"bb megszabaduljanak tőle, könnyen 
megkapott. 195 7-ben az „ Újvilág„ -ba távozott. Welandba, 
(Ontairo állam) népes magyar egyházközségbe helyezték, ahol 
korábban is kivándorolt magyar plébános volt. Fáradhatatlanul 
apostolkodott a magyarság megtartásáért, a hitélet tisztaságá
ért. Azonban régebben észlelt szívpanaszai évről-évre erősöd
tek. Húgának írt egyik levelében írta: .. E.sztikém, kedves 
testvérem, érzem, és tudom. hogy a betegségem nem gyógyít
ható. „ J 964. március 7-én a templomban, misézés közben érte 
a halál. A közeli Niagara zúgása zenéli morajlón altató dalát. Be
csületet szerzett a magyar névnek. Á ldott legy~n emléke) 

MARTON GABOR 

Sl-liRcl-IAdAS 
„ . . . . ... .... ~ 

liollANd ÉNEkEGYÜHES koNCERTjE MÁjus 5-ÉN, sz.rndÁN 
ESTE 6 ÓRAkon lesz AZ ENdnőd i TEMploMbAN. 
FElNőni EGY no,, diÁkiEGY 160 Fr . A iEGYEk ÁnA Az ÉNe k
kAR sz.ÁllÁs; ÉS ÉTkHÉSi kölTSÉGÉT fedezi. Jeqyek e lővÉ; 
TElbrn kt.;>HATÓk A plÉbÁNiAi inodÁN. 

l<ONCERTjÜkRE 

SZERETETTEl HÍvuNk És vÁRuNk MiNd ENkiT. 
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ÉVfORbt.llÓK l)APCÁRA 
1999. AZ IDŐSEK NEMZETKÖZI valamint színészi kifejezőkészsége különleges poziciót, rangot kölcsönzött 

ÉVE alakításainp.J<. A Metropolitán Opera (USA) állandó vendége volt. 
Május l. A MUNKAVÁLLALÓK Május 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

SZOLIDARJTÁSÁNAK NAPJA Máj us JS. AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYSZER.ETETNAPJA 
Május 2. (Május első vasárnapja) Május 18. MÚZEUMI VILÁGNAP - Múzeumok nemzetközi napja 

ANYÁK NAPJA Május 28. 1916. Budapest, SVÉD SÁNDOR (tBudapest 1979.június 
Máj us S. ESÉL YEGYENLÖSÉG 9.) Operaénekes. Énektanulmányait Olaszországban végezte. Először Bu-

VILÁGNAPJA - EURÓPA NAPJA dapesten 1927-ben mutatkozott be a Bajazzók Silvió szerepében 1936-tól a 

Május 8. 199 J, Jászberény SZÉKELY Bécsi Operaház tagja. 1941-50 között a Metropolitán énekese. Sorban járja 
MIHÁLY (t 1963. marcius 5. Budapest) a világ valamennyi híres operaházát, ahol ünnepelt vendég volL Különösen 
Operaénekes. A magyar operakultúra ki- Verdi-szerepekben aratott sikert. 

váló. nagy alakja volt. Hangjának zengő tónusa (basszus). mély regisztere, Május 30. (Május utolsó vasárnapja) GYERMEKNAP 
Május 31. DOHÁNYMENTES VILÁGNAP 

MEG HÍVÓ 
Az Endrődiek Baráti Köre vezetősége 

május 22.-én, hívja és várja haza az elszár
mazottakat, az itthon élő Baráti Kör tagjait, 
és mindenkit, aki érdeklődik a találkozónk 
iránt nagyon nagy szeretettel várunk! 

Programunk: 
- 9.1 S órakor kezdődik a Szent Imre 

templomban ünnepi szentmisével. 
- Mise után gyalog átmegyünk a Hősök 

terén a ligeti iskolába. 
-10.45 óra és 1 1 között megkezdjük az 

ünnepséger: 
Vers, ének, anekdota, ballada. 

- Rendes éves beszámoló. 
- Endrődi Szabó Zoltán képkiá llításának 

megnyitása. 
- 13 óra körül, legkésőbb 13 óra 30 

perckor ebéd a Dómszögön. 
- Ebéd után kötet len beszélgetési lehető

ség. 
- 1 7 órakor a Rózsahegyi Ált. Iskola ta

nu lóinak gála műsora a Műv. házban 
Jelentkezni, május 15.-ig lehet, írásban, 

vagy telefonon: 
5502 Gyomaendrőd Damjanich u 1 5 
Telefon: 06 66 386-323, vagy 06 66 

386-689, 285-435, 285-738. 
Szálláslehetőség van. 
Ebédre választani lehet birkapörkölt, 

vagy vegyes sült hús között. 
Kérjük, hogy értesítse érdek lődő ismerő-' 

seit, hiszen az újsághír nem jut el mindenki-

hez, és külön meghívót nem tudunk kül
deni. 

Tiszceletrel: 
Császárné Cyuricza Éva 

Tirkár 

A Rózsahegyi Napok ünnepsége, 
idén is kétnapos, az első nap május 
21.-dikén lesz, amelynek programjára 
szintén szívesen hívunk és várunk min
den érdeklődőt. 

A május 21.-diki program: (az iskolá
ban) 

8 - 9 óráig Vetélkedő, ki tud többet 
Rózsahegyi Kálmánról. 

9 - 11 óráig Rendhagyó tanítási órák, 
amelyekre a meghívort előadók: 

Rózsahegyi Marika 
Gergely Ágnes író, 
Gi ricz László tanár 
Hornokné 

Németh Eszter ny. tanár, 
Kovács Zoltán ny. tanár 
Dr. Papp Sándor, tanár, 
Dr. Rácz Béla lézerkutató, 
Szonda István néprajzos, 
Tímár Máté író 

11 -1 2 óra közön eredményhirdetés 
15 órakor koszorúzás a Tájház falán 

elhelyezett Rózsahegyi emléktáblánál 
16 - 18 óráig futball és kézilabda 

mérkőzés szülő-diák, tanár csapatok kö
zött, 

Este tábortűz 

Garancia! 
Minőség! 
Kedvező ár! 

ae&c~ 
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359 

Mentsük meg a hunyai templomot! 

A téli belvizkár a hunyai templomot is erősen 
megrongálta, megsüllyedt a templom alapzata. 
valamint a karzatot és tornyot tartó két oszlop, en
nek következtében megdőlt a torony is. Több he
lyen megszakadt a fal, lehullott a vakolat. A 

további romlást szeretnénk megállítani, és a káro
sodásokat helyrehozni. Felújitási terveink már 
vannak. anyagi erőforrás még nincs, Ké~jük, aki 
tudja, támogassa a templom helyrehozatalát. 

Felújításra adományokat a következő módon 
tudunk fogadni : 

1. Az anyaegyház alapítványára történő 
befizetéssel vagy átutalással: 

Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítvány 

5502 Gyomaendrőd. Fö út l. 

Telefon: hétköznap 8-12 közölt: 661283-940 
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszö-

vetkezet 53200015-1000323 l 
Föltétlenül jelöljék meg: Hunyai templom ja

vára 
Adókedvezmény igénybevételéhez a bdize

tésekröl igazolás! tudunk adni. 
Kérésre levélben csekket is tudunk küldeni. 
2. Postai pénzesutalványon. az endrődi vagy 

hunyai plébánia címére dküldve, és itt is kérjük i:I 

megjelölést: Hunyai templom javára 

sel 

0 

i 

3. A hunyai plébánián, személyes befizetés-

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fő út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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l<o·I o 1 i ki„\S ol cJ C) 1 

MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI 
1 szombat: 
3. hétfö: 
4. Kedd: 
7. Péntek: 

16. VASÁRNAP: 
20. Csütörtök: 
22. Szombat: 
13. VASÁRNAP: 
24. HÉTFÖ: 
26 szerda: 
27. Csütörtök: 

Szene József, a munkás 
Szent Fülöp, és Jakab aposcolok 
Szent Flórián vértanú 
Boldog Gizella 
URUNK MENNYBEMENETELE 
Sienaí Szent Bernardin áldozópap 
Szenr Rita 
PÜNKÖSDVASÁRNAP 
PÜNKÖSDHÉTFÖ 
Néri Szent Fülöp_áldozópap 
Caoterbury Szt. Agoston püspök 

Néked ajánljuk, Szüzanyánk, 
A legszebb hónao alkonyát. 
Ezer nép híven zengi ma, 
Ó, üdvözlégy, Mária! 

Hallja a bűnös és zokog, 
Hogy elhagyta a haj tokot, 
Melyben a legszentebb ima: 
Ó, üdvözlégy. Mária! 

Énekli tiszta gyermekajk 
S kik érzik a sok földi bajt, 
Esengve száll szívünk dala: 
Ó üdvözlégy, Mária! 

Ó tudjuk: május estelén 
Az égben is több lesz a fény 
S zengőbb az angyalok dala: 
Ó, üdvözlégy, Mária! 

Az idei húsvéti feltámadási körmenet nagyon szépen sikerült. A 
rendőrség még soha nem működött ennyire jól, mint az idén. A kör
menet útvonalán, és idején, arra a rövid időre teljesen lezárta a for
galmat, így zavartalanul vonu lhanak a nagyszámú résztvevők. 

Köszönet érte. 

MÁJUSf MfSEREND 

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

8-kor. Május estéin 19 órakor májusi litánia 
Szent Gellért Iskola kápo lnája: Minden hónap 2. és 4 . 

vasárnapján fél 12-kor. (május 9., és 23 .) Május 9-én 16 órakor 
Anyák napi ünnep kererében mise az édesanyákért. 23-án. 
Pünkösdkor elsőáldozás. 

Hun va 
Vasárnapokon: délelön 10-kor. Hétköznapokon: kedden, csü

törtökön és szombaton este 18-kor, valami ne elsöpéntekenként is, 
esre 18-kor. A szombat esti mise elöesti mise, így érvényes vasár
napra. Május estéin fél 6-kor, vasárnap fél 10-kor májusi litánia. 
Május 16-án, vasárnap délelőtt 10 órakor elsőáldozás. 

Gvoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 órakor. Mise urán 

litánia 

Mi11den 11Gp imádkozzunk az Úr imádságót. a Miatyánkot. Ezért most 
egy iij sorowtot indítunk. a Miatyónk magyarózaf(it. a Katolikus Egyhó:: 
Katekizmusából 

„Mi" Atyánk 

A .,mi„ Atyánk Istent jelenti. A mi részünkról ez a .,mi'· jelzó nem bír
tok lást jelent, hanem egy egészen új kapcsolatot Istennel. 

Amikor az mondjuk: „mi·· Atyánk. elóször is elismerjük. hogy a szere
tetból születen ígéretei. amelyeket a próféták elóre hirdenek. mind betelje
sedtek az új és örök szövetségben. Krisztusban. Mi az „ö„ népe lenünk . .!s ö 
enől kezdve a .,mi" Istenünk. Ez az új viszony ingyen adott kölcsönös egy
máshoz tartozás: szeretetből és hűségből nekünk is válaszolnunk kell a .. ke
gyelemre és i~azságra··. mely nekünk Jézus Krisztusban adatott. (Jn 1.17) 

Mivel az Ur Imádsága az ó .,végsó idókben„ éló népének az imádsága. 
ez a „mi'· kifejezi Isten végsö ígéretébe vetett reményünk bizonyságát is: az 
új Jeruzsálemben azt fogja mondani a győztesnek: .,én Istene leszek. ö meg 
az én fiam·· (Jel 21 ,7) 

A .. mi'· Aryánkhoz imádkozva személyesen fordulunk a mi Urunk Jé
zus Krisztus Atyjához. Nem osztjuk meg az istenséget, hiszen az Atya an
nak .,forrása és kezdete··, hanem ezáltal megvalljuk, hogy a Fiú öröktól 
fogva töle születik. és hogy a Szentlélek töle ered. Nem keverjük össze a 
személyeket sem. hiszen mi megvalljuk. hogy közösségben vagyunk az 
Atyával és az ö Fiával, Jézus Krism1ssal. az ö egye1len Szentldkében. A 
Szemháromság egylényegü és osztharatlan. Amikor az Atyához imádko
zunk. imádjuk és dicsőítjük öt a Fiúval és a Szentlélekkel együtt. 

Nyelvtanilag a .,mi" több személyhez tartozó valóságot jelöl. Csak egy 
Isten van, és azok ismerik öt Atyanak, akik az ö egyetlen Fiába vetett hit ál
tal újjá szülenek vizböl és Szentlélekből. Az Egyház az Isten és az emberek 
ezen új közössége, mert az Egyház az egyetlen Fiúval egyesülve lett „első
szülöll a sok testvér közül'· (Róm 8.29); közösségben van az egy és ugyan
azon Atyával. az egy és ugyanazon Szentlélekben. A „mi·· A1yánkboz 
imádkozva minden megkeresz1elt ebben a közösségben imádkozik: „a hí
vek sokaságának egy volt a szíve és a lelke·· (ApCsel 4.32). 

Ezért a keresztények megosztottsága ellenére a .,mi„ Atyánkhoz in1é
zen ima minden megkeresztelt számára közös kegyelem .!s sürge1ö felhívás 
marad. A Krisztusba ve1en hit és a keresztség ál1al közösségben lévén kö1e
lese~ részt venni Jézusnak a tanítványok egységéért mondoa imájában. 

Es végül, ha igazságban imádkozunk a „mi Atyánkhoz". kilépünk az 
indi~idualizmusból, me11 a szeretet. amit befogadunk, attól megszabadít. 
Az Ur lmádsagának elején mondott „mi·· és a négy utolsó kérés .. mi"-je 
nem zár ki senkit sem. Hogy igazságban mondhassuk ki. megosztottsaga
inkban és ellentéteinken felül kell emelkednünk. 

A megkereszteltek nem imádkozhatnak a .,mi„ Atyánkhoz anélkül, 
hogy ne hoznák elébe mindazokat, aki kén szeneteu Fiát adta. Isten szerete
te nem ismer határokat, a mi imádságunknak is ilyennek kell lennie. A .. mi„ 
Atyánkhoz intézett ima a Krisztusban megnyilatkozó szeretet mémeire 
nyit minket, arra hogy imádkozzunk minden emberrel együn, és minden 
emberért, mégha Istent calán nem is ismerik azok, hogy „egybe legyenek 
gyüjtve" (Jn 11 ,52). Ez a minden emberrel és az egész teremtéssel törödö 
isteni gondoskodás éllel minden nagy imádkozót, ennek kell kitágítani a mi 
imánkat is. a szeretet szélességére, amikor így merünk imádkozni: .,mi" 
Atyánk! 

Az oldalt összeállitolla: !vónyi László plébános 
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IV. RÉSZ 

Az építéshez szükséges anyagok be- 1807. novem- r~--=;-;:-'.7""'.'~~--···· 
szerzéséhez már 1804-ben hozzáláttak. ber 12-én kötött 

1804. október 16-án kelt szerződés sze- szerződésben egy 
rint Nagyvárad mellöl Thurzó György német bádogos 
keményi erdejéből 600 ölfát vásároltak. meister Klempner 

Gyomán 1805. július 8-án kelt szerződés vállalata, hogy a to
szerint „~lesdi lakos Retezsár Péter 600 kö- ronysisakot „min
böl jóféle kiégetett meszet..." köteles leszál- dennemü 
lítaní. czirádákkal egye-

1805. december 29-én Gyomán megál- temben" bádoggal 
lapodtak „Téglakészítő Császár András befedi. 
mezőberényi lakossal. .. " szükséges tégla- 1808. „Pünkösd 
mennyiség e lkészítéséről. Az égetéshez a hava" 16-án vállalt 
gyomaiak adtak seg ítséget. Nagyidejü kötelezettséget 
atyámfia még húszesztendős koromban me- Gyulaváríba való 
sélte volt nékem, hogy az ő öregapja legény- „Mózses zsidó" .__. ___ _ 

korában hat álló esztendeig négyökrös arra, hogy az üvegezést, ablakok rostélyait 
szekérrel hordta a téglát Berényből, „a nagy- elkészíti. A belső asztalos munkákat nemes 
templom építéséhez ... " Czene Mihály nagyváradi asztalosmester és 

1805 február 6-án „Téglásmester Hege- legényei végezték. Czene uram jegyezte fel, 
düs Péterrel. .. "is kötöttek szerződést tégla- hogy ,,1811 . febr. Erdélybe Zentelkén vettem 
égetésre. A szóbeli hagyomány a gyomai templomba meg kívántató Székek
szerit-irásbeli adatot nem találtam arra, hogy nek különböző vastagságú és hosszúságú 
a templom tervét egy osztrák hadmérnök ké- deszkát, fenyőből Kettőezerötszáz szálat." 
szítette. Fischer Ágoston kecskeméti építő- 1809. október 15-én Rupp György órás
mester a szerződést németül hitelesítette s mester vállalta a toronyban már meglévő óra 
szinte német nyelvű megjegyzésesek fűzött javitását és újbóli működésbe helyezését. 
hozzá. Az ácsmesteri munkálatokat- nyilván :1813. augusztus 8-án történt a templom 
alvállalkozóként - ugyancsak kecskeméti felszentelése. Aki némi fogalmat szeretne 
Georg Nowack német ácsmester végezte (a alkotni arról , hogy milyen is lehetett a sokat 
vele kötött szerződés egyik példánya német emlegetett középkori eredetű 18. századig 
nyelvű). Tovább szállították az építőanyago- még fennálló templomocska, annak javas
kat; meszet, követ Nagyvárad környékéről lom, .zarándokoljon el Békés megyében 
lápokon (tutajokon) a Körösön is. Nagykopáncsra, vagy a Tiszahátra 

1805. május 23-án Nagybáródi Nemes Szamostatárfalvára, Tákosra - ez utóbbi sö
Moldován László és Pántits Gábor vállaltak vénytemplornra példa - és lásson szépet, 
300 köböl mennyiséget leszállítani csudát. s emlékezzen régiekrűl... 
Gyomára. 1816. január 29-én sürü havazással fer-

1806. február 21-én a Gömör vármegyei geteges szélvihar tombolt ezen a vidéken, s 
esetnek városából Szontágh Ádámtól 76 Gyomán a torony sisakját is ledobta. Olyan 
mázsa vasat szállítottak. A már egyszer sze- hideg lett utána, hogy emiatt a fergetegben 
replő Retezsár Pétertő l vásároltak Nagyvá- juhnyájak fagytak meg juhásszal együtt. Ezt 
radon 115.000 darab „jóféle zsindelt". Ebből követően tizenkét esztendeig csonkán állott 
következik. hogy templomunk eredetileg a torony, majd 1826-ban •... új zsindelyü to-
zsindelytetős volt. rony lett építve, díszes gombbal" 

1848. április 8-án délután támadott ha
talmas tűzvészben leégett a torony teteje, 
két nagyobb harang is odaveszett, továbbá 
a „Helység Háza" - azaz a városháza - , irat
tárral egyetemben (csak töredékét sikerült 
kimenteni) . Ily szomorú szerencsétlenség 
ismétlődését elhárítandó az egyház ugyan
azon évben templomát és tornyát „ércfedél" 
alá vétette az első magyar kormánytól kért 
10.000 osztrák értékű forint segélyből és a 
borzalmas tűz alkalmával meglehetös álla
potban lévő kis harangot (ez volt az 
1788-ban öntött kisharang), két nagyobb 
haranggal együtt (e két nagyobb harang az 
1734-ben, illetve 17 46-ban öntött haran
gok. amelyeket 1841-ben némi anyag hoz
záadásával újjáöntettek) újra öntette. 

1860-ban az egész templom 
„reparárciója" következett...mivel szolnoki 
Molnár nevű építtető becsapta az egyhá
zat, rosszul csinálta meg a torony bádogját, 
ínségbe keverve, megrontotta az egyházat, 
mert a munkáját az egyház nem győzte ja
víttatni". vagyis beázott a tetőzet. 

1861-ben fejezték be a vakolást, a me
szelést, a székek (vagyis a padok}, a kated
ra (szószék), a „cancell" (úrasztala körüli 
díszes kerítés aranyos részeinek újrafesté
sét. 

CS. SZABÓ ISTVÁN 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

.Ar:zd?~o-/o~ti~cZJ/ti
fa-p/eo~?/&z,?· t0-~/<&J.~~t?. 

%;4 
Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 

Telefon: (66) 386-578 

Cipőipari Bt. 

~6~ 
5502 Gyomaenrőd, Fő út 14. 

~/Fax (66) 386-896 
if(30) 9457-148 

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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.BPr és kolbász verseny 
A Katona József Müvelödési Házban a Kertbarátok szervezésében. a 

Nyugdíjas Club közremüködésévd nagyszabású bor és kolbász verseny 
volt ápri !is 13.-án. Nagyon jó hangulatú délelöt!nek voltak részesei a jelen
lévök. Megtisztelte a versenyt városunk polgármestere, Dr. Dávid Imre. va
lamint a Berhlen Szakképző iskola igazgatója Gubucz József úr. aki 
megragadta az alkalmat, és az április 30.-án megrendezésre kerülö 1. 
Gyomaendrödi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválra invitálta a jelenlévö
k-:t. 

Többen. mint százan gyültek össze. közülük a borversenyre 35, akol
bászversenyre 13 nevezés volt. Mindkét zsűri 3 - 3 föböl állt. A versenynek 
nem voltak vesztesei. hiszen a versenyművek mind borban, mind kolbász
ban kirünöek voltak. Valóban nagyon nehéz helyzetben volt a zsüri. ajobb
mil jobbak között kellett döntenie. 

Az összesitetl pontszamok eredménye: 
Fehérbor kategória (21 .tele) 1. Dr. Kovács Béla, II. Vaszkó András. Ill. 

Gyebnár János. Dicséretes díjat kapott: Szujó Antal, Dr. Kovács Béla, Dá
vid László, Fülöp Zoltán. 

Vörös bor kategória: 1. Yaluska Lajos, II. Timár Mihály, Ill. Józsa Mi
hály. 

Rose és Siller kategóriában: 1. Mogyorós Józset: II. Szujó Antal, Ill. 
Karbiner Gábor. 

Dicséret~s díjat kapott: Ádám József. 
Gylimölcslé kategóriában: 1. és II. díjazott lett Timár Mihályné. 

m<ilnalé, és őszibaracklé készítménye, és 1. díjazott lett Újházi Ernő alma.
boré készí tménye. 

Must Kategóriában: 1. Karbíner Gáborné, II.: Ádám Józsefné. 

A vastagkolbász kategóriában: 1. Vaszkó András. II. Dávid László. Ill. 
Balogh Sándor. 

Vékony kolbász kategóriában: 1. Fülöp Zoltán, 11. Szabó Lajos. A le
geslegerösebb kolbaszt (de nagyon finom volt) Kéri István készítene. 

A fenti díjazottakon kívül a többi versenyzök méltán kaptak oklevelet. 
Akik nem neveztek be a versenybe, azok is nagyon kellemes délelőttöt töl
töttek el és együtt izgultak az eredményén. A finom szendvicsek. a verse
nyen kívül i borok oldott hangulatot biztosítottak. Köszönet a 
szervezöknek, a versenyzőknek. és minden résztvev_önek, hiszen 1999 az 
asztali örömök éve! 

A gasztronómia és a bor évét így ünnepeltük Gyomaendrődön. 

Császarné Gyuricza Éva 

10 éve város 
Gyomaendrőd 

Ünnepi Képviselőtestületi ülés -
1999. Március 25. 
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Kerékpárutak a tisztább környezetért 
Végre itt a jó idő, s elővehetjük féltve 

őrzött kerékpárjainkat~ Elővesszük, de 
tudjuk-e hol használni? 

E kérdés megválaszolása érdekében 
kérdeztük meg dr. Valach Béla, önkor
mányzati képv i se lő urat, a Városfenntar
tó- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét. 

- E lső kérdésünk nagyon egyszerű. 
Béla bácsi szerint miért van szükség ke
rékpárutakra? 

- Kerékpárutakra elsősorban közleke
désbiztonsági szempontból van szükség. 
Településünkön halad keresztül a 46-os 
főútvonal, melyen zajló átmenő forga-

1 lom komoly veszélyeket rejt magában. 
Másodsorban, megléte arra serkenti, s 
serkenti is a helyi lakosságot, hogy meg
fele lő időjárás esetén inkább a környe
zetkímélő kerékpárokon intézzék el napi 
teendőiket. 

- Összesen milyen hosszú kerékpárút 
húzódik Gyomaendrődön és milyen 
ezek állapota? 

- A teljes hosszúság 4,8 km-t tesz ki. 
Állapotuk vegyes, ugyanis négy alapvető 
szakaszra lehet osztani a hálózatot. Az 
első az Endrődi városrészre eső szakasz, 
melynek állaga kielégítő. A két város
részt összekötő etap a legrosszabb álla
potú, mivel az úta lap folyamatosan 
csúszik, s így szinte állandó karbantartást 
igényelne. A harmadik a gyomai városré
szen átvezető rész, a negyedik, berényi 
útszakasz jó állapotúnak tek inthető. 

- A gyengébb útszakaszon várható-e 
nagyobb felújítás? 

- A folyamatos karbantartást igyek
szünk elvégezn i, mely repedések eltün
tetését, helyenkénti új aszfaltozás 
végrehajtását foglalja magába. Sajnos, 
teljes cserét nem tervezhetünk, mert az 
nagyon költséges volna, s erre az önkor
mányzatnak nincs anyagi forrása. 

- Ezek után a következő kérdésünk 
értelmetlennek tűnhet. Tervezik-e új 
szakaszok megépítését? 

- Az előbb elmondottaktól függetle
nü I tervezzük a hálózat bővítését, ugyan
is azok megépítéséhez az ott é lők anyagi 
hozzájárulása is szükséges. Azt, hogy hol 
lesz új útszakasz, a lakosság igénye dönti 
el. Az igénylő utca lakóinak 60%-a kel l, 
hogy támogassa a beruházást. Az építést 
viszont csak ott végezzük el, ahol a 
szennyvízcsatorna-hálózat már elké
szült. 

- Lát-e problémákat kerékpárútjaink 
közlekedési rendjében? 

- Sajnos többet is. A legszomorítóbb, 
hogy pont azok nem haszná lják megfele
l ően, akiknek épült: a kerékpárosok. A 
KRESZ e lőírja, hogy ott, ahol kerékpárút 
húzódik közút mellett, a kerékpáros csak 
azon közlekedhet. Számtalan esetben vi
szont pont az e l lenkezője tapasztalható. 
Ez nagyon balesetveszélyes! Vannak 
o lyanok is, akik úgy gondolják: a kerék
párúton való köz lekedés nem igénye l 
megfelelő világítást járműnek. Ez is tév
hit, hiszen itt szükség van egymás hely
zetének érzékelésére. 

- Utolsó kérdésünk az, hogy mi, diá
kok milyen segítséget adhatnánk egy 
korszerűbb kerékpár-úthálózat létrejöt
téhez? 

- Elsősorban a tisztaság az, ami az út
vonalak létrejöttében - különösen a 
buszmegállók környékén - nem megfele
lő. Ti a megelőzésben vehettek részt, hi
szen ha mindannyian a kihelyezett 
szemétgyűjtőt használjátok, máris sokat 
javulna a he lyzet ezen a téren. Termé
szetesen a tisztántartás nemcsak a Ti, ha
nem e l sősorban a város feladata. 

- Béla bácsi! Nagyon köszönjük a be
szélgetést, sok új dologgal ismerkedhet
tünk meg. További munkájához jó 
egészséget kívánunk! 

Dinya .László. Szabó Edit 5. e 
Rózsahegyi Káln;ián Altalános Iskola tanulói 
{VITA-MINIK) Eletrevaló Plussz. 3. /orduló. 
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MADARAK ES 
FÁK NAPJA! 
A természet védelme és a 

különleges természeti értékek fenntartása mindenkép
pen beleilleszthető az ember kulturális tevékenységének 
keretébe. 

Az erdősítés haszna ki nem fejezhető pénzben. Egy 
hektárnyi erdő egy év alatt 30 ezer tonnányi port és 
egyéb légszennyező anyagot képes lekötni. Mindezek 
mellett naponta 8 kg környezetre káros széndioxidot fo. 
gad magába. A:z. összehasonlító számítások szerint az er
dőségek hektáronként 5-10 · szer több oxigént 
termelnek, mint más mezőgazdasági területek. A:z. em
beriség által belélegzett összes levegő mennyiség 30-35 
%-át a hatalmas kiterjedésű erdők „termelik meg". 

Egy alkalommal a Bakonyban, a 82-es út pihenőjé
ben, szemben Csesznek váróval, egy táblán a követke
zőket olvastam, melyet a Magyar Természetbarát 
Szövetség készített a magyar természetjárás 100 éves 
évfordulója alkalmából 1973-ban: 

„Vándor, ki elhaladsz mellettem, 
. ne emelj rám kezet! 
En vagyok a tűzhelyed melege, 

hideg téli éjszakákon; én vagyok 
tornócod, barátságod fedele, melynek 
árnyékában menekülsz a tűző nap 

. elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. 
En vagyok a gerenda, mely 

házad tartja, én vagyok asztalod lapja, 
én vagyok az ágy, melyben fekszel, 

. a deszka, melyből csónakodat építed. 
En vagyok házad ajtaja, 

bölcsőd fá ja, - koporsód fedele. 
Vándor, ki elmégy mellettem, 

Hallgasd .a kérésem: 
NE BANTS! 

*** 
Az ártéri erdők, dűlő utak, gyümölcsös kertek lomb

jai, ágai közt madárkák fészkelnek, rejtőzködnek. A:z. 
erős, kemény fák ágai védő szeretettel ölelik magukhoz 
és rejtik el a madarak fészkét, védik, oltalmazzák a 
puha fészekben a zúgó széltől, vihartól. 

A madarak az embereknek ingyen munkásai, meri 
rengeteg kártékony rovart, azok lárváit (a hernyókat) 
pusztítják. Ezért készítsünk ~<ölEre-4. 
számukra a költés, az u~ódok ·<#:· * ~ 
nevelése céljából deszkaodút, Í~~cfl 
télre pedig etetőt. . 6'rn~ 

. "6. ;• ,..,. . 
;'~ -::Y,'· 

HUNYA AWOS f~~ 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD MINDENT EGY HELYEN, ~~ 

A ~~~!a~~ő~~~y~~NLf,@ Szabadság tér 2. 

Telefon: 66/386-891 

66/386-251 

A TURUL CIPÖBOL T 
Új helyen: Gyomaendrőd, Fő út 204 

(A Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bevezető ára

kon kínálja termékeit. 

VÁRJUK KEDVES 
V ÁSÁRLÓfNKA T! 

(Telefon: 66/38~.-,-

KaphatóK: 
-Festékek. lakkok. ecsetek. 

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

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ 
RAGASZTÓK. FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ 
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Vendégünk volt Dr. Pusztai Erzsébet 
államtitkár asszon 

Dr. Pusztai Erzsébet egészségügyi 
témájli föruma volt Gyomaendrődön. áp
ri lis 8.-dikán. A Magyar Keresztényde
mokrata Szövetség helyi Szervezete 
meghívásának tett eleget az ál lamtitkár 
asszony. aki 2 napot töltött a régióban. 

A kultúrház földszint i terme megtelt, 
nemcsak a helybeli érdeklödók jöttek el. 
Megtisztelte jelenlétével a fórumot Do
mokos László országgyülési képv ise lő 

úr, Dr. Dávid Imre a varos polgármeste
re, Dr. Kiss Viklória az. ÁNTSZ megyei 
főorvosa, Dr. Gedey Margit helyi főor

vos nö, Papp Tibor Dévaványa polgár
mestere, a városunk és környékének 
orvosai, asszisztensei, és sok .,civil'· ér
deh:l ődö. 

Az államtitkár asszony elmondta, 
hogy az egészségügy privatizációját csak 
úgy szabad véghez vinni. hogy javuljon 
az egészségügyi ellátó rendszer. Az el
képzelések szerint a háziorvosi rende lők . 

majd a járó beteg ellátó intézetek és a 
kórházak egyes részei kerülhetnek priva
tizálásra. Az orvosok vállalkozóként fog
ják müködtetni a privatizált vagyont, a 
rendelőket. müszereket, felszereléseket. 
De nagyon fon1os. hogy a privatizált va
gyon csak korlátozottan lesz fo rgalom
képes. ami azt jek:nti. hogy mindig csak 
egészségügyi célra lesz használható. te
hát az örökösök úgymond profilköLöll-

mert bérfeszültség eml ítése, hiszen köz
tudott a növér és védőnő hiány, aminek 
elsösorban az aránytalanul alacsony jö
vedelem az oka. Gyors vál tozás ugyan 
nem várható, de fo lyamatosan fel kell 
számolni a jelenlegi tarthatatlan helyze
tet. Figyeler.::-t méltó elképzelés, hogy 
az iskolaorvosok kapcso lód~ anak be az 
iskola i nevelési programba! Elöbb
u1óbb külön tantárgyként kellene ok1a1ni 
az egészségügyet, de ehhez természete
sen előbb a tanítók, tanárok átképzése 
szükségeltetik, mondta az államtitkár 
asszony. 

Részletesen ismertette az oly nagy 
vihart kavart gyógyszeráremelés helyzet
képét. A sajtó, rádió 10 -1 7%-os emeli!si 
híresztelésének az lett az eredménye, 
hogy olyan óriási gyógyszer felvásárlás 
kezdődött, ami példandküli. A gyógy
szeráremelés valójában 3% körüli! 
Folyamatban van a gyógyszer-támogatá
si koncepció átalakí tása, ami azt jelenti, 
hogy a támogatási tétdek fognak változ
ni de ez a betegek javát szolgálva. min
den ellenkező híresztelés ellenére. 
Beszédé! azzal a bölcs gondolattal fejez
te be, hogy a legjobb befektetés az egész
ségügy területén a prevenció, azaz a 
megelözés! 

Ezt követöen több szakmai kérdésre 
adou választ az államtitkár asszony .. 

Császárné Cyuricza Eva 
séggel tudják csak hasznosítan_i . ._e"-1"-ad~n.;...i.,__ _________ ___ ~ 
vagy bérbe adni. Erre a 
tényre az önkormány
zatoknak majd a privati
záció során, a 
szerződéskötéskor nagy 
figyelmet kell. hogy for
dí tsanak. Hangsúlyozás
ra került. hogy a 
privatizáció a betegeket 
anyagi oldalról egyálta
lán nem fogja érinteni. 
Elkerülhetetlen volt az 
egészségügyben közis-

1999. máj us , 
ORVOSI TANACSOK 

A SZÜRKE HÁLYOGRÓL 
~ ~- ~„ ~\>3' ~ 

'-;;t~ ·~ A szürke hályog évszázadokon 
?;:eJ / .. _..,, keresztül a világon a vakság le~gya-

ii.~~-;;'.-,,;' ' koribb oka volt. A világ egyes fe j etle-
"-~ nebb térségeiben jelenleg is a leg-
~-. gyakrabban vezet vaksághoz. 

,g Mi is a szürkehályog? 
" A szem belse ·\ében rostokra fel-
·~:~~-:_ ; • -·· függesztve a pupil a és a szem színét r ·. • e '·· ) 1 meghatározó szivárványhártya mö-

. · .... „ gött- elhelyezkedik egy képlékeny, 
átlátszó, 20 dioptriás lencse. Ez a len-

cse lehetővé teszi a szem közelre és távolra alkalmazkodását, tehát, hogy 
olvasni, és lV-t nézni is jól lássunk. Ha ez a lencse átlátszóságából veszít, 
mert a benne lévő fehérjék kicsapódnak, akkor beszélünk 
szürkehályogról. 

Mi miatt következhet ez be? 
- Lehetséges veleszületetten, amikor a méhen belüli életben lezajlott 

fertőzések kövelkeztében követmik be a lencse elszürkülése. 
-Okozhat/.ák az élet folyamán kialakult, szerzett anyagcsere-beteg

ségek (példáu cukorbetegség) 
- Előidézhetik a szem mós betegségei, így a szivárványhártya gyulla

dása, a látóhártya leválása. 
-Vonnak mérgek, gyógyszerek, melyek szürkehályogot idézhetnek 

elő. 
- Sérüléssel, melyek o lencsetok megrepedésél okozzák - ezek a 

mm erős mechanikus ütésével keletkezhetnek. 
- Sugárzással - a szem röntgen besugárzása, kovácsoknál, kahá

szoknól, üvegfúvóknól az infravörös-napozásnál, kerti munkáknál, szo
láriu111ban az ultraviola sugárzás okozhal hályogot 

Oregkori hályognál 60 év felett a lencse elöregedése okozholia a 
lencse elszürkülését, amely hamarabb is jelentkezhet, ha a családban 
öröklött hajlom fellelhető. 

Milyen panaszokat okoz? 
Kezdetben semmit, csak műszeres vizsgálattal diagnosztizálható. 

Ezért fontos, hogy évente szemészeti vizsgálaton megjelenjünk. Attól 
függően! hogy a szürkehályog a lencse szélein, vagy középső részén kez
dődik a átósromlás a megvilágítástól függően jelentkezik: 

- széli részeken kezdődő elszürküléskor inkább szürkületkor vagy 
rosszabb megvilágításná l, 

-nopsülésben, jó vilógításkor a lencse középső részén lévő elszürkü-
lés okoz látásromlást. 

Mi a megoldás? Megelőzés! 
- Védőszemüveg viselése a sérülések levédésére. 
-Anyagcsere-betegségeknél a rendszeres gondozás. 
-Gyógyszerek szedésével a házi és szakorvos véleményének kikéré-

se, hogy szükséges-e szemészeti vizsgálat. 
- A:z ózón-lyuk növekedése miatt ultraviola szűrős napszemüveg, il· 

lelve megfelelő színezéssel ellátol1 szemüveg viselése. 
-Védőszemüveg viselése szoláriumban. 
-A szürkehályog kezdetén a helyi kezelés bizonyos csepp ta rtós al-

kalmazása, mely az állapot megtartását, szerencsés esetben a lenése fel
tisztulásál eredményezheti. 

- Előrehaladottabb állapotban csak a műtét hoz megoldást. A műté
tei csak teljes szemészeti és általános kivizsgálás, és az állapot rendezése 
után lehet eredményesen elvégezni. 

Lényege: az elszürkült lencse eltávolítása. 
Többféle módszer lehetséges: mechanikus kivonás, fagyasztásos el

távolítás, ultrahangos felmorzsolós, leszívás (gyerekeknél). 
A műtét után a látás ·1avítható 10-12 dioptriás szemüveggel, amely 

az eltávolított lencsét póto ja. Az utóbbi években, ha mód von ró, az eltó
volítolt, elszürkült lencsét a helyére beültetett műanyag lencsével pótol
ják. lgy az eredeti látás üveg nélkül, vagy gyenge szemüveggel 
biztosítható. 

Ne essünk kétségbe ha szemészeti vizsgálaton szürkehályogot diog· 
noszlizálnak. Ha kezdelÍeges -jó látásunk konzervatív kezeléssel még so· 
káig biztosítható. Ha műtétre von szükségünk, akkor sincs ok 
aggodalomra, a rutin műtétnek számító szürkehólyog-mütét kellő kivizs
gálás és előkészítés után ió esélyt biztosít, hogy világunkat telies élesség
gel vizsgólgathossuk és élvezhessük. 

Dr. CEDEI MARCIT szemész szakorvos 
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KÉPZŐMŰVÉSZETI KÉPZÉS INDUL ALAPFOKON 

Tisztelt Szülök! Tajékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Zene- és Mü
vésze1i Iskola az I 999/2000-es tanévben alapfokú képzömüvészeti kép
zést indít két csoport elöképezés és két csoport első osztállyal. 

Az oktatás hetente 4x45 percben illetve 6x45 percben történik a dél
uuini órákban a Rózsahegyi Kálmán és a 2. sz. Általános Iskolákban. 
Az 1. félévre várhatóan 1.200 Fel fö díjat kell fizetni. Azok jelentkezését 
várjuk. akik kedvet éreznek a képző és iparmüvészeti tevékenység 
iránt. 

Beiratkozás ideje: 1999. június 8-án 17 óra. helye: Városi Zene és 
Müvészeti Iskola. Rákóczi u. 19. Pótbeiratkozás: előreláthatólag szep
tember első hetében. 

Pappné Németh Hedvig 
igazgató 

A VÁROSI ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 
NÖVENDÉKEINEK ÉS DOLGOZÓINAK K ÖSZÖNETE 
Művészeti iskolánk április 10-én, első alkalommal, jótékonysági 

vacsorál rendezen, mellyel hagyományt szeretne teremten i az iskola 
életében. A rendezvény teljes bevételét a .,Hallható Hang" alapítvány 
javára utaljuk, mely összegből az iskola színvonalasabb működését se
gítjük elő. 

Köszönetemet fejezem ki városunk vállalkozóinak, cégeinek, in
tézményeinek, szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek, akik tom
bolatárgyakkal, adományokkal vagy egyéb módon hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez. 

Köszönöm mindazoknak, akik aktív részvételükkel segítenék mun-
kánkat. s megtisztelték rendezvényünket. 

Pappné Németh Hedvig 
igazgató 

A VÖRÖSKERESZT FELHÍVÁSA 

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete 
a vízkárosultak megsegítésére az Endröd és Vidéke Takarékszö

vetkezet endrődi és gyomai kirendeltségén gyüjtöperselyt helyezett el 
a lakossági adományok fogadására. Adóalap csökkentö adományokat 
az irodában lehel felajánlani. Postai átutaláshoz utalvány szintén az iro
dában szerezhető be. 

A koszovói menekültek megsegítésére pénzadományokat vár a 
Vöröskereszt. Kéri azokat ajó szándékú embereket, akik lehetöségeik 
szerint képesek részt venni a programban, az MKB 
10300002-20329725-72653285 csekkszárnlára fizessék adományukat. 
Adóalap csökkentő adományok az irodában befízethetök. 

Halmozottan sérült gyermekek üdültetésére utcai perselyes 
pénzgyüjcő - jelvényomó akciót szervezünk május 8-án és 10-én. Az 
önkéntesek a szervezet jól felismerhető ruháit viselik. megbízólevéllel 
lesznek ellátva. Várhatók a város forgalmas pontjain., kizárólag közte
rületeken. Ké1jük a lakosság megértését és támogatását, hogy minél 
több gyermeket rudjunk üdültetni idén is. 

A helyi lakosság megsegítésére, e lsősorban gyermekek részére 
várjuk adományaikat. Ké1jük ne dobja ki kinött ruháit, fölöslegessé vált 
használati tárgyai t. játékokat. könyveket stb. tehát semmit, ami még 
használható, tiszta és esztétikus. Ha lehet, jutassa el irodánkba, vagy a 
Fő utcai Gyógyszertárba. 

Irodánk címe: Gyomaendrőd , Szabadság u.6. 
Telefonszámunk: 66/386-955 (üzenetrögzítö működik!) 

Köszönettel 
Kurilla Jánosné 
Területi vezetö 

KÖSZÖNTJÜK A LISZT-DÍJAS 
FRANKÓ TÜNDÉT 

a Magyar Állami Operaház magán
énekesét, aki ebben az évben kapta meg a 
legjobb teljesítményt nyújtó énekesnek 
járó Székely Mihály-plakettet, s március 
15-én Liszt Ferenc-díjjal tüntecték ki. 
Tünde 4 éve tagja a Magyar Állami Ope
raháznak. Jelenleg nagy sikert arai 
Szokolai új operájának a Sávitrinek fősze
repében, továbbá a Bohém éter Mimijér. 
Gounod Faustjában Margit szerepé1 
Anyegin Tatjána szerepét énekli. Nemso
kára Szegeden mutatják be a Pillangókis
asszonyt, melynek főszerepét énekli. 
ismereteink szerint ez az operai előadás 
kerül bemutatásra 2000-ben, Japánban. 

További sikereket kíván szerkesztő
ségünk a müvésznönek 

Kner Napok a Kner Imre Gimnáziumban 

A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete és ta
nulói április 23.-án kulrurális műsort, iskola -és helytönéneti vetél
kedőt, labdajáték bemutatót és este diákbulit rendezen a Kner Nap 
keretében. A kultunilis műsorban igen magas színvonalú tudásról 
tettek bizonyságot az iskola tanulói. A2 énekkar, a szóló énekek, a 
vers előadók, a zongora, és gitár, valamint tánc előadók műsorá
ban gyönyörködhettek a résztvevők. Köszönet az előadóknak, és 
felkészitő tanároknak: A:z énekkart vezényelte: indák Zoltánné, 
Verset mondott: Nyiri Dóra, Vetró Péter, Giricz Krisztina, Sztanyik 
Rita, Nász Lilla, Tóth Katalin. Énekelt: Giricz Krisztina Vígjátékot 
előadon: 10/C akiket Cs. Nagyné Ricsey Edit tanított be. A 13 + l 
variáció egy témára jelenetsor előadta a 11/A, akiket Bernáthné 
Butsi Erika tanított be. Zongorán adott műsort Ajtai Andrea, Babecz 
Döniz, Barta Klára, Bárdi Edina. Gitározott: Nótári Krisztina, és Tö
rök Roland. Furulyán hallhattuk Fazekas Gyöngyi előadásában 
Brahms V. magyar táncát. A szokott nagy sikerrel szerepeltek Tí
már Krisztián és Megyeri László által betanított társastáncot tánco
ló fiatalok. 

A délutáni vetélkedő nagyon jó hangulatban, és nem kis izga
lommal telt el. 18 versenyző 3 csapatban mérte össze tudását. Ver
senyben voltak: 8a, lOc, 1 Oa osztály tanulói. A versenyt Malatinszki 
Zita tanárnő vezette. Négy témakör volt. A2 elsőben idegenforgal
mi vezetőként mutatták be a csapatok városunkat. A második té
makörben a gyomai Hősök úti hársfák történetéről meséltek a 
gyerekek, a hannadik kérdéskör a Kner családra vonatkozott, és 
végül a kérdések az iskola történetére, múltjára vonatkozott. Jó 
hangulatban, de egyre türelmetlenebbül vártuk a zsűri döntést. 
Első lett a 10/A osztály (25 ponttal), második lett a 10/C osztály 
(24,5 ponttal) és harmadik lett a 8/A osztály (23 ponttal). A győzte
sek oklevelet, könyvjutalmat kaptak, de jutalomban részesültek az 
elődöntő résztvevői is. A versenyben résztvevő 18 diák és a ver
senyt vezető tanár külön jutalomban is részesült. A Honismereti 
Kör nevében Császárné Gyuricza Éva átadta a legújabb helytörté
neti füzetet, amely épp a mai napon jött ki a Kner nyomdából (nem 
lehet véletlen!) ·amelynek cime: „Édesanyám emléke ... " A könyv
ben 154 endrődi szőttes fotója, és leírása Vaszkó Irén tanárnő 

gyűjtéséből, és sok endrődi tájjellegű étel receptje és fotója látha
tó és olvasható. A kötetet Homokné Németh Eszter rendezte 
nyomdára A helytörténeti vetélkedőben résztvevők talán a leg
méltóbbak voltak, hogy a megjelenés napján ajándékba kapják e 
kötetet, amelyből nagyanyáik, dédanyáik álmait is látharjál<, amit a 
szőttesekben örökítettek meg. 

Császárné Gyuricza Éva 
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- Látlak gyönyörOm! Látlak! 

FELEFÜL AZ OKTONDI NYULACSKA 

Ó, bór minden nyúlnak ilyen 
messzire virító szép bundája 
volna! Bizony nyugdi)ba küld
hetném a szimatomat. mór 
messziről lá tnám. hol jár a va-

Miért szürke a nyuszinép? egy tiri-tarka házikót . és egy- csora! 
Búslakodott Felefül. Nosza. hát szeriben kivirult a kedve. mint a Ma.„ Ma„.- csuklott ijedten 
fel is kerekedett. hogy megkér- tovasZi rét. Felefül. és mos egyszeriben na
je a tündért. varázsolja csíkos- - Nini! Hiszen ez meg az gyon is igazat adott a rózsabo
ro . vagy pöttyösre, vagy ecset koma háza! Mégis csak górnak. Tudja a Tündér való 
diri-torkára a nyúlnemzetsé- én leszek a legszebb a ta- igaz. hogy mit miért csinál. 
get! vesz-ünnepélyen! - örvende- Lám. hogy lapulhatna most. ha 

Ment . mendegélt. ösvény- zett Felefül. - Majd fest nekem o régi bundája lenne! Ki tudja 
ről -ösvényre. domboldalról az én komám olyan csu- mi történt volna. bizonyoson 
domb hátára. míg oda nem pa-csoda bundát, hogy még rókafogta nyuszi lett volna be
ért egy igen öreg vadrózsa bo- a legragyogóbb bogár is el búj- l őle, ha el nem kapja gallérját 
korhoz. Az pedig nem volt más. hat mellettem! Ha szépen a jószívű Borzapó. és le nem 
mint az elvarázsolt virág vár. megkérem. rántja földalatti házába. 
Abban lakott az erdők jóságos Ecset komát kérni se igen - Kellett neked elégedet-
tündére. kellett. Egy húsvéti nyuszi ott lenkedni! - pirongatta dühö-

Felefül bekopogott, belé- fest. ahol lehet. Itt pettyesre. sen. - Most aztán magod 
pett. Ám odabent csak egy ott torkára . hupikékre. lássad. hogy bújsz el a vesze
szundikáló. öreg rózsabogorat rőtbarnára. o füleket pepitáro. delem elöl! Estig itt marad
tolólt. Köszönt neki illendően , No, még egy-két ecsetvonás. hatsz, de éjszakára kiteszem a 
és elmesélte, hogy mi Járatban és o bunda szép és csodás! szűröd, mer magamnak is szűk 
von. -Nahát! - lllegett. billegett ez a házikó! 

- Rosszkor jöttél! - ásított boldogan a csupaszín nyuszi Hálálkodott szipogva o nyu-
unottan o bogár. - nincs itthon mikor hazafelé menet megmu- szi. és fogadta erősen. hogy 
az erdő tündére. elutazott a tatto képét a Fecsegő patak - csak jöjjön az éjszaka. majd 
Balzsam tóhoz. mert nagyon kí- Ilyen gyönyörű bundát még so- tudja ő okkor. hogy mit tegyen. 
nozto a csúz. Hiába, öregszik hasem hordott senki o világon. Mikor aztán e lült az erdő zaja. 
mór szegény. - Magam is úgy vélem! -szó- és a patakba mártották fényü-

- Hogy a csúz.„ akarom lait meg a háta mögött egy ket a szikrázó csillagok. előbújt 
mondani a csíz csipkedje csip- mézes-mázas hang. - Mióta 0 borz házából. Megvárta, míg 
késre ezt a rózsavórat! Most az- alamuszi a nevem , ilyet nem pi- felhő mögé bújt 0 kíváncsi 
tón mi tévő legyek? - póltam! Szinte sajnálom is le- hold, és uccu neki, vesd el ma
bosszonkodott Felel!ül. ~ombolni rólam! De meg_ kell gad. meg sem állt a patak 

. - Azt mond_om en_ n~ked - ertened! Hallod~ h~gy hab?- partjáig. ott aztán csapott 
bol~gat_otta.ven bogar._ hog~ rog a gy~mrom . ~1eg egy fia olyan l ~bickol~st, pancsikolóst. 
a tunder szurke b~ndat sza fol~t se:n jUt_ott ~~k1: „ hogy hirmondoja sem maradt 
bott. az neked a legjobb. Tudja Jaj a roka. remult meg ra·ta Ecset koma művészi má-
ő míndig. mit miért csinál. rettentően Felefül. s úgy neki z Jlm . . k 0 · di 

B • b · d „ k · . tt . o anyana . e nem 1s cse-
- ogar esze . rop e szo - iramodo . hogy roka legyen a k d tt 1 h h 

1 · t ttF 1 f "I · · · k. · t 1 • k' . b . H e e ve e so asem. ogy egy1n e e e u es uira ne 1va- a pan, o 1 nyoma a er. a- f' I „ lt .
1
• 

1 gott a Kerek erdőnek. Bánató- nem Alamuszi az volt. El nem e nbabpra 0 .~0 Aa. tvi ag eg-
b · 1 1 • tt h t 1 dt -t . sze nyuszi;a. zo a nem 1s an ugy e oga a a a mos mora egy me ernyire sem a . 

1 
• • • 

füleit, hogy tisztára söpörte megszeppent nyuszitól. Ott lo- a~na egy v-~~ oert sem szep 
vele az erdei sövényt. Hanem holt a nyomában. s közbe egy- szurke buAndaJ?

1 
t: '· / . mese es a verseli.e 1r1a: 

egyszerre csak megpillantott re örvendett: Iványi Mária 

BÚBOSBANKÁK 

Borzas a borbolya, 
Ág-boga ring, 
Banka repült oda, 
S messze tekint. 

1999. május 

Bóbita billeg a búbia hegyén, 
Mit figyel úgy ez a bankolegény? 

Nem csoda, lám, hogy a 
Kél szeme lóg, 
Ráköszön vig öröm, 
Szép a világ! 
Rebben a borbolya, hopp ide száll, 
Bankalegényhez egy bankaleány. 

TAVASZ VAN 

Kutykurutty, brekeke, 
Hangzik innen, onnan, 
Pitypalatty, pitypolatly, 
Zendül egy bokorban. 

Nyitni kék! Nyitni kék! 
Onke mondia egyre, 
S rákocog lám a nap 
Egy kis vörösbegyre. 

TARKA LEPKE 

Szél kergeti a szellőt, 
Szellő a szelecskét, 
Szelecske meg kerget egy 
Tiri-tarka lepkét. 

Tiri-larka lepke 
Hószínű virágon 
lebegteti szárnyát mór egy 
Józminbokorógon. 

Jázminbokorógon, 
Hószínű virágon, 
Tiri-forka kicsi lepke 
legszebb o világon! 

[g] 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep út 3. 

'liT/F: 66/386-6 14, 386-226 
Gyomaf arm kft. A gazdák 

szolgálatában 
Értékesítésre aján ljuk: 

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 
égeten- és oltort mésztárolókkal. 

Érdeklődn i lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. 

Knapcsek Béla szöv. Elnök 
30/9552-374, illetve a fenti telefon 
számokon. 

Gazda Áruház a Penny Market mellett 
Gyomaendrőd , Pásztor János u. 39. 

Kaphatók: 

Tel.: 386-359, 06/3 0-985-4756 
Figyelem, figyelem, újra megnyílt! 

Gazdabolt Endrődön az Apponyi u. 3. a lan. 

Nagykereskedelmi áron kukorica vetőmagvak 
Fejtrágyázáshoz ammóniumnitrát műtrágya 
A boltban egyre bővülő választékkal bevezető áron 
kínáljuk terméke inket. 
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Kedves Olvasóink! 
E versekkel Anyák Napjára emlékez?ünk! 

ÉDESANYÁM, A SZÁZSZOR ÁLDOTT 

Feléből talán egy osztályt végzett, 
de száz okosnál is jobban számolt, 
ha a piacon tejföllel, vajjal, 
rojással a padra kirámolr. 

És a nagyságák körbe kérdték, 
ha ne-talán beteg lett volna, 
Gergely Ágnesék nagymamája 
Kedves Éltetőnknek mondta. 

S ugy is ment el, ál lva, mint a fák, 
kotlóstyúkjait megetette, 
asztalra dűlt s előtte színig 
maradt a früstük-kávés-begre. 

Édesanyám, a százszor áldott 
a Fiastyúk csibéit vigyázza, 
s harmatcseppekbeu könnyet hullat 
árván-magányos fiára ... 

ANYÁK NAPJA 

A virágos réten sétáltam, 
Édesanyámra gondoltam, 
május elsö vasárnapja: 
Anyák Napja. 

A réti virágból 
csokrot kötöttem, 
hogy Édesanyámat 
virággal köszöntsem, 
e csokorba, szívem, lelkem 
egybekötve szeretetem. 

Hálát adok 
az életnek, 
hogy ezt a csokrot, 
Anyám neked szedhettem, 
Édesanyám köszöntelek téged, 
Szeretlek, amíg 
csak élek. 

TÍ/v!ÁR MÁTÉ 
1966. IX 27. 

FEKÉCS IMRÉNÉ 

Anyám emlékére 

Lassan fél évszázada már, 
hogy elmentél örökre, 
huszonnégy év özvegységét 
s gyászruhádat levetve. 

Apám mellett megpihentél. 
Benne örök társra leltél. 
Béke, csend lett otthonod. 
(Sorsom föntről láthatod.) 

Tíz gyermeket felneveltél. 
(Halálodra magad lettél.) 
Élted végigálmodod. 
Istenünk a gyámolod. 

Szétfutottun.k az országba . ~ 

a szélrózsa irányába. 
Ígérem, hogy hű leszek: 
egy sírban nyugszom veled. 

Majd szép halkan elmesélem, 
mi mindent adott az élet. 
Csak a szépet mondom el, 
hogy nyugodhass békével. 

MARTON GÁBOR 
(1999.) 

ÉJI LÁTOGATÁS 

Három árva sír magába 
Elhagyott sötét szobában 
Zivataros, hideg éj van, 
Édesanyjuk künn a sírban. 

11Édesanyám! Édesanyám, 
Altass el, már úgy alhatnám!" 
Mond az egyik, s el nem alszik, 
Sóhajtása föl-föl hal lszik. 

„Beteg vagyok édesanyám! 
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Hol maradtál? Nem gondolsz rám!" 
Mond a másik, s jajjal végzi, 
A fájdalmat kétszer érzi. 

11Édesanyám, gyújts világot! 
Nem tudom én, jaj mit látok! " 
Harmadik mond, mindenik sír, 
Temetőben mozdul egy sír. 

Megnyílnak a nehéz hantok. 
Kilép sírból édesanyjok .. 
Tova lebben a vak éjben, 
Haza fe lé az ösvényen. 

Arca ha lvány, hangja régi. 
Fia, lánya megösméri: 
Immár tőle hogyan félne? 
Megcsókolják, mintha élne. 

Az egyiket betakarja, 
Másikat felfogja karja, 
Elringatja, elaltatja, 
Harmadikat ápolgatja. 

És ott vi rraszt a kiságyon, 
Míg elalszik mind a három. 
Majd megindul, széttekinger, 
Keresi a régi rendet. 

Rendbe hozza a szobácskát, 
Helyre teszi a ruhácskát. 
Az alvókat hosszan nézi, 
Csókját százszor megtetézi. 

Kakas szólal, üt az óra. 
El kel l válni virradóra! 
Visszanéz a véghatárról. .. 
Sír megnyílik, sír bezárul. 

Óh, a sír sok mindent el fed: 
Bút, örömet, fényt, szerelmet; 
De ki gyermekét szerette, 
Gondját sír el nem temette. 

GYULAI PÁL 
(7 826-1909.) 



78 VÁROSONI< 1999. május 

lfuuo1uac11ÜTŐt Í 
1..~önu&hh·ba: 

érltc.:ctt. .. 

o·xFORD „ 

FILMENCIKLOPEDIA 
... a film ... 

Eszembe jut a televízió. a videó. a mozi. sok·sok felvillanó ft:kc· 
te-fehér. vagy éppeo színes r.iozgókép. s rengeteg magyar és idegen 
név. cím. akiknek. vagy amelyeknek köze lehetett a filmhez. 

„.a mozi„. 
!'.:szembe jut sok mozi. J.hol valaha jó és rossz filmet láttam. 

eszembe jut életem clsö mozi előadása .. iztáo az dsö multiplex film
szíohazi előadás: szőnyegpadlós. klimatizalt terem. 

Dolby-surrouods" sztereó hangzás. pohártartóval ellátott kényel· 
mes fotd. Eszembe jut még az endrődi mozi is. hambu rgeres. 
fagy is söröző'" helyén volt: kemény. nyikorgó székek. a recsegő ola
jos Íapadló. hatalmas S7.coes kályha. 

A film. amely meghóditotta világ minden részét. az a szórakoz· 
tató művészeti eszköz. amely a legszelesebb körben. kg több ember· 
hcz jut d. a társadalmi rétegeken átlépve. ország és földrajzi 
határokat szinte nem ismerve. 

A moz i. amely a kezdetekkor csak néhány városban é l vc:zhc:tő 

látványosság volt. már a kortárs művészet lc:gszinescbb fo rmájává 
vált. amcllm. hogy dollármilliárdos üzktté is lett . 

A filmről. a moziról jelent meg egy nagyszerű könyv: Oxford 
filmcnciklopédia címmel. amely magába foglalja filmkészítés min· 
den történését. titkát. A mozi világ törtéoetéről szól. a világ film tör· 
ténetének kézikönyve. közc:l 900 oldalon. több mint 300 fotóval 
illusztrálva. A kötet öt nagy fejezetre osztva: 

- A némafilmkorszak 1895-1929 
· A hangosfilm 1930-1960 
- A modern mozi 1960-1995 
- A magyar mozi !896·1998 
· Napiaiok filmművészete 1995·1998 . . 
átfogóan mutatja be a világ filmtörténctét a kezdetektől. nap1ain· 

kig. Ku tatja a gyökereket. bemutatja a fejlődés ívét. Nem csak _a 

film. haacm a széles értelemben vett filmkészítés történetének kézi· 
könyve:. Arra a folyamatra koncentrál. amdy c:lvezctetett a cellulo
idra rögzített mozgókép fclfcdczc:sétöl a filmipar 
intézmtnyrendszc:reihcz. A filmmel. mint népszerű művészettel fog· 
lalkozik. mely népszerűségét az adia. hogy gépi tömegterjesztésénck 
köszönhetően eljut mindenhová. A fi lm emiatt mindig is ki volt 
szolgáltatva tök független erőknek. miközben meg van a hatalma. 
hogy maga is befolyásolja a Történelmet. A film készitését kettősség 
jcllc:mzi. Amellett. hogy művészeti ág. önkifejező eszköz. gyárt ása 
ipari tevékenység: hatalmas tömcgeht szolgál ki. a készítés. terjesz· 
tés. forgalmazás egymásra épülő folyamatai ipari gépc:zetbc rende
ződnek. 

A kötet nemcsak az iparosodott filmgyartás történetét mutat(a 
be. igyekszik bemutatni az alternatív irányzatokat. azokat a filmké· 
szítökct. akik az ipari gépezettől függetlenül. vagy éppen ellenére 
dolgoztak. 

Az egyes ferczetekbcn bemutatja a filmművészet technikai. társa· 
dalm i. művészettörténeti f c:l tétc:lrendszerei t. a kü Iön bozö orszagok 
filmgyártását. alapos ismertető t nyújt az Európán és Amcrikan k ívü· 
li filmes történésekről is. A bemutatott stí lusok. stílusváltások md· 
let t a közönség reakcióit. a mozi népszerűségének hullámzásait is 
mcgismcrhct(ük. A technikai fejlődés áHomásai mellett a műfajok · 
ról. film készítőkrő l is olvashatunk: a megfcklő korszakba beilli:m· 
vc. külön keretben százötven rendező és színész életrajzát 
olvashatjuk. válogatott íilmográfiéval kísérve. 

A könyvet tdjes bibliográfia. kiterjedt index teszi a mozi és 
filmra jongók ma elérhető legjobb. kgtcljc:sebb alapművévé. 

A könyvi:t a Rózsahegyi Könyvtár ajánlja az érdeklődök figyel· 
mébe. 

Dinyáné Bánfi Ibolya 

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÁRUHÁZA 

GyOf\laendrőd , Endrődi út 1. 
Te!: 66-386-637 

06-20-9-254-663. 

LEGÚJABB AJÁNLATA! 
JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS! 

Hibridkukorica: Gazda - MVNK - DK 
485 ·OK 524. 

Vetőmag burgonya: KONDOR UTE 1. -
KLEOPÁTRA ELIT - OEZYRE UTE II. 

Vetőmag takarmányborsó. 
Apró vetőmagvak nagy választékban 

A vetőmagvak fémzároltak! 

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

Étkezési burgonya, 
gumicsizmák 2.100. Ft/pár. 
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Az olvasók tájékoztatására közöl
jük, hogy csak azokról az elhunytak
ról adhatunk híradást, akiknek 
hozzátartozói a közzétételhez hozzá
já::-ulnak. 

BOTYÁNSZKI MIHÁLY, II. Ker. 
432. sz. alatt lakott Isten kegyelmével 
eltávozott közülünk április 19-én 87 
éves korában. Temetése április 23-án 
volt. Gyászolják: Élettársa, rokonai, jó 
szomszédai. 

CSERENYECZ JÓZSEFNÉ 
PALERCSIK MÓNIKA, aki a 
Kondorosi út 23-ban élt rövid szenve
dés után 72 éves korában április 17-én 
visszaadta le lkét Teremtőjének. Teme
tése április 23-án volt. Gyászolják: fér
je, rokonai és az ismerősök . 

FÜLÖP JÁNOS, a Bacsalapos u.6. 
sz. alatt élt, amikor hosszú szenvedés 
után 84 éves korában, április 12-én elra
gadta a halál. Temetése április 15-én 
volt. Gyászolják: Családja, a rokonság 
és az ismerősök 

GELLAI IMRÉNÉ CSUV ÁR 
ERZSÉBET, a Décsi utca 19. sz. alatt 
lakott. Április 6-án, 86 éves korában rö
vid szenvedés után megtért Teremtőjé
hez. Temetése ápri lis 9-én volt. 
Gyászolják: fiai, lánya, unokái és déd
unokái, a rokonság. 

GONDA IGNAC, Deák utca 7. sz. 
alatti lakós 82 éves korában március 
27-én, rövid szenvedés után elköltözött 
az élők sorából. Temetése március 
31 -én volt. Gyászolják: felesége és csa
ládja, a rokonok és az ismerő,sök. , 

ÖZV. HORNOK JOZSEFNE 
DEBRECENI MÁRIA, a Deák utca 
23-ban élt 74 éves koráig, amikor is áp
ri 1 is 1 6-án váratlanu 1 e lhunyt. Temetése 
április 21-én volt. Gyászolják: Fiai , 
testvére és családjuk, a rokonság és a jó 
barátok. 

ÖZV. HARMATI ISTVÁNNÉ 
HANYECZ IRÉN, a Lehel u.25-sz alatt 
lakott, ápri 1 is 1 1 -én hosszú betegség 
után 61 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Temetése április 15-én 
volt. Gyászo lják: Édesanyja, gyermeke 
és családja, testvérei és családjuk, és a 
rokonság. 

HORVÁTH LAJOS, a Vízmüsor 2. 
sz. alatt élt, amikor tragikus hirtelenség
gel 48 éves korában március 27-én el
hunyt. Temetésére március 3 l-én került 
sor. Gyászolják: lánya, veje, unokái és 
az ismerősök. 

ÖZV. JULIS JÓZSEFNÉ 
SZÁNTAI ETEL, lakott a Bocskai út 
38.-ban. 87 éves korában és mégis vá
ratlanul április 15-én elköltözött az élők 
sorából. Temetése április 21-én volt. 

CIPŐT AL PB ÉLÉST 
SZONDÁTÓL 
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Gyászolják. unokái, dédunokái és a ro
konság. 

ÖZV. KENÉZ SÁNDORNÉ 
CSAPÓ RÓZA, aki Hársfa u. 16-ban 
lakott, április 6-án hosszú szenvedés 
után 95 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Temetése április 9-én 
volt. Gyászolják: Lánya, két unokája, 
két dédunokája, az ismerősök és jó ba
rátok. 

KUN IMRE, a Hársfa utca 16. szám 
alatt élt, amikor április 4-én 72 éves 
korában, hosszú szenvedés után az 
örökkévalóságba költözött. Temetése 
április 9-én volt. Gyászolják: Felesége, 
gyermeke, unokái, anyósa és a roko
nok. 

NÁDASDYNÉ TÍMÁR IRÉN, 
hosszú betegség után március 26-án 46 
éves korában e lhunyt. Temetésére 
március 29-én került sor. Gyászolj ák : 
édesanyja, férje, gyermekei, menye, a 
rokonság és a jó barátok. 

SZABÓ LAJOS, Fő út l 69- 171 . sz. 
a latti lakos, április 17.-én 87 éves korá
ban, rövid szenvedés után tért örök pi
henőre. Temetése ápri lis hóban volt. 
Gyászolják: családja és a rokonok. 

SZTAHÓ JÁNOSNÉ TÍMÁR 
ERZSÉBET, Blaha út 6. szám alatt élő 
lakos, életének 86. évében hosszú 
szenvedés után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Temetése április 22-én 
volt. Gyászolják: Lánya, fia, unokái, 
dédunokái és a rokonság. 

WOLF MÁRTON, Gyulán élt, a 
Budrió lakótelep 28. sz. házban, ami
kor április 3-án, 72 éves korában 
hosszú betegség után távozott az élők 
sorából. Temetése Gyomán volt április 
10-én. Gyászolják: felesége, gyerme
kei és családjuk, a rokonság is az isme
rősök. 

Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 

az Ö országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

Telefon: 06 60 485-788 

Tel., Fax: 06-66-285-863 Rfiz.st:1lteglf / u lf 
Telel/ott ( 66) ,L 84-301 Béby-leányka-fiúmode llek 18-35-ös méretig 

Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 1-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI... 

vonalkák, számok mutatják a mennyiséget. A méréssel azt állapít
juk meg, hogy milyen magasan borítaná a felszínt a csapadék: 

- ha nem folyna el mélyebb helyekre, 
- ha nem szivárogna a talajba, 
- ha nem párologna. 
Alföldünk nem kap sok csapadékot. Településünk környékén 

az átlag évi csapadékme111nyiség 550-600 mm. A legkevesebb 
Szo lnoktól délre, illetve északra (Nagykunság) esik. Az évi 
mennyiség 500 mm-körül mozog. Legtöbb júniusban, a legkeve
sebb mennyiség decemberben és februárban esik. Nem a lehullott 
mennyiséggel van gond, hanem évi eloszlásával. Tapasztalhattuk 

A MA
, JUSI ESO" ARANYAT E' R eztazősz fol yamán, amikorigensokesőesetthazánkegyesterüle

tein, de településünk környékén is. (HUNY A) 
A leesett csapadék a mélyen fekvő helyekre (Holt-Körösökbe) 

A levegő sohasem teljesen szá raz. A benne lévő vízanyag a folyik. 
fö ldfelszíni vizek (óc;eánok, tengerek, fo lyók, tavak) párolgásá- Május az év legszebb hónapja. Kihajtanak a bokrok, a fák, vi
ból ered, majd felfe lé emelkedik, és fokozat0san lehű l , közben a rágzik az orgona, jázmin. Már javában fo lynak a munkák a kisker
sok vízpára összesűrűsödi k és fel hők képződnek. Onnan csapa- tekben is. Az elvetett magvak csíráznak, sőt kikeltek, s ilyenkor 
dék alakjában (eső, hó, jég) visszakerül a földre. Gyakran tapasz- nagy szükségük van a langyos esőre . Hiszen ilyenkor, májusban, 
talhatj uk, hogy a leveses fazékbó l, disznóöléskor üstből pára júniusban kell, hogy a növények ( legyen a szántóföldi, vagy kony
távozik el, száll fel, de ez a valóságban sok kis parányi vízcsep- hakerti) megerősödjenek, mély gyökeret eresszenek. Innen van a 
pek tömege. Még a nagyon tiszta, átlátszó (világos, kék az ég) le- mondás, mely a földművelők körében terjedt el, hogy a „májusi 
vegőben is jelen van a vízpára. Bizonyságul szolgál az a tény, eső aranyat ér". A megerősödött kultúrnövény jobban bírja az oly 
hogy tiszta, derűs, hűvös éjszakákon, a fö ld felszínén lévő tár- sokszor sújtó jú liustól augusztusig tartó meleg időszakot. Ugyanis 
gyak lehűl nek és a levegőben lévő vízpára kicsapódik, leül a tár- ekkor emelkedik a legmagasabbra a hőmérséklet, mert gyorsabb a 
gyakra. Ezt nevezzük hannatnak. talaj párolgása, ek~or borítja a határt a legtöbb növényzet, amely 

A levegő hőmérsékletétő l függ a vízpára mennyisége. Me- sok vizet igényel. Am, e lőfordulhatnak olyan nyarak, amikor igen 
teg levegő több, hideg levegő kevesebb vízmennyiséget tud ma- kevés csapadék esett a fenti időszakban, a növények elszáradnak, 
gában tartani. Amikor telítődik a levegő · vízpárával, akkor fonnyadtak lesznek, úgy a gabonafélék, mint a kapásnövények ter
vízcseppekké sűrűsödik. Ha ez a fö ld felszínéhez közel történik, mésátlaga a minimálisra csökken. Erre mondják az emberek, hogy 
azt ködnek nevezzük, ha magasabb légrétegekben sűrűsödik aszály súj totta a vidéket. Ennek leküzdésére készítettek az Alföld
össze, felhőnek nevezzük. A felhőben a vízcseppek igen kicsi- ön sok csatornát. A kiskert tulajdonosok jól tudják, hogy öntözés 
nyek, egy cm3. felhőben 200-500 vízcsepp fér el. Télen, de a ma- nélkül nem várható a víz és melegigényes növényektől (pl. papri
gasabb légrétegekben nyáron is a felhők sok apró ka, paradicsom, uborka, káposzta) megnyugtató termés. 
jégkristályokból állnak. A kristályok fokozatosan növekednek, HUNYA ALAJOS 
mert a pára rárakódik, és súlyuknál fogva ereszkednek lefelé hó- rr======= ===== ======== = ====-
pelyhek alakjában. _..... MÁr~cius 24,Től Ápnilis 2},iq GyolVIA bElTrnülETÉN 

A leesett csapadékot csa padékmérővel mérik. A mérő két .•.· 8,8 MM csApAdÉk ESEn. 
részből áll: a lemezből ké- :======================:::=:! 
szült felfogó edényből és az 
üveg rnérőhengerből. A fel

---a fogó edény részei: köpeny, 
tartáj, gyüjtőpa l acl<, tartó
vas. 

A fel fogó edény a lehul
ló csapadékból egy-nemzet
közi leg megegyező 

meghatározott területre (200 
. cm2.) eső mennyiséget fel-
. ·. fog; illetve összegyűjt. A -
:.-.csapadék a tölcsérszerűen 
.;, kiképzett nyíláson lefelé fo

. lyik a gyűjtőpalackba. Az 
· · így összegyűjtött csapadék
. vizet a mérőhengerekbe ke ll 

beletölteni, melynek oldalán 

.4G~O 
A!\ 1JHA~ 
Gyomaendrőd, Fő út 15. 

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

FIGYELEM! Készüljön o kötelező hörcsögirtósro! 
Gyomaendrődön csak itt kapható 

erre a célra gyártott szer. 

Közeledik szúnyogok támadása. Más most készítse 
be szúnyogirtó szereit: RAIO -BAYGON -AUTÁN -. 

Ismerje meg o füstölő, testre fújható 
és elektromos riosztóinkot. 
Szúnyoghálók különböző 

színben és mértben kaphatók. 

Aiánlok még akciós áron huzolsiegeket 
160 forinttól! -

Fünyírókot, kerti szerszó.mokol, 
vegyszereket nagy választékban! . 

Újdonság! 
Rusztikus virógsziklók lépcsőre, sziklokenbe, igényes 

belsöterek növény nevelésére! 

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 

VfiROSUHI(, Gyomaendröd * Megjelenik havonta ~ Kiadja az Endrődiek Barmi Köre Egyesület* Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502 Gyomaendröd, 
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