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VfiROSOHI< 

GYOMAENDRŐD 

fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke 
VI. éfolyam 3. szóm * Társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat * 1999. mórcios 

TARTSD JVIEG Ufu\M, E 
SZABADSAGNAK FAJAT ... 

150 éves a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat. 

Március idusának első évfordulóján a " Háromszáz esztendeje múlt, hogy a ma-
Rákóczy-harang Debrecenben a nagycemp- gyar nemzet, szabad választás által az oszt
lomba szó lította Kossuthot és a képvise lő- rák házat, kétoldalú kötések alapján a királyi 

. ket. Odakint az utcán dörögtek az ágyúk, szék.be emelé. 
odabent pedig a szívek Istenhez emelkedtek, Es e három század nem egyéb, mint a 
ki egy napon elültette a szabadság fáját, s fo lytonos szenvedés három százada. 
azután védelmezi immár egy évezrede go- Isten ez országot a jólét és a boldogság -
nosz ellenséggel szemben. Igaz, a századok minden elemeivel megáldotta" -
vihara megtépázta a szabadságnak e fáját, de * 
azért az ma is szent, és magyar! Idézzük ide " ... az örökkévaló Isten igazságára, s a 
Kossuth imáját: müvelt•1ilág ítéletére hivatkozva, és nemze-

"Egy világot borít már a fa lombajival; ti.~nk természetes jogaira úgy, valamint egész 
tavaszod kinyitá a századokon á t fogam- szenvedések alatt tettleg bebizonyított erejé- -_-,.._~-.;~ .... 
zott bimbókat. Tartsd meg, Uram, e sza- re támaszkodva, azon kötelességnél fogva , 
badságnak fáját, s engedd, hogy a mely minden nemzetet az önfenntartásra 
kiomlott ártatlan vérért a kinszenvedett ösztönöz, ezenne l az általunk törvényesen 
népnek dúsan teremje meg gyj.imölcsét" képviselt nemzet nevében kijelentjük és ha-

A dic.~őséges tavaszi hadjárat lázba hozta tározzuk, a mint következik: 
a népet. Orömünnepet ültek mindenütt. Nem 1-ör. Magyarország a vele törvényesen 
a halottakat siratták, kiknek vére a szabadság egyesült Erdéllyel és hozzá 1artozó minden fentebbi alapelvek nyomán megállapítatnék, 
keresztvize volt, de örültek, hogy végre "egy részekkel, és tartományokkal egyetemben, az ország egész egyetemes kiterjedésében a 
lélek, egy szív, a kar mely győzni akar".(Pe- szabad, önálló és függet len európai status- nemzetgyűlés minden tagjának egy ajkú fel
tőfi) nak nyilván íttatik s ezen egész status területi kiáltásával s közmegegyezésével kinevezett 

Ilyen hangulatban ült össze április 14-én egysége fe loszthatatlannak s épsége sérthe- kormányzó elnök KOSSUTH LAJOS fogja a 
az Országgyűlés Debrecenben, hol Kossuth tetlennek kijelentetik. maga mellé veendő ministerekkel úgy saját 
javaslatára 1849. ápri lis 19-én kiadták a Füg- 2-or. S Habsburg Lotharingeni ház, a ma- magának, mint az általa nevezendő 
getlenségi Nyilatkozator. gyar nemzet elleni árulása, hitszegése és ministereknek személyes fe lelősségük s 

Tisztelt Olvasó! fegyverfogása által, nem különben azon me- számadási kötelezettségök mellett konná-
Nincs arra módunk, hogy a dicsőséges rény á ltal miszerint az ország területének el- nyozni" 

tavaszi hadjáratról, a politikai viszonyokról, rablását... fegyveres erőszakkal ~ 
a függetlenségi nyilatkozat előzményeirő l ír- megkísérteni, evégett idegen hatalom fegy- " Mely határozatainknak életbe' lépését s 
junk, de úgy hisszük, hogy nem lesz érdem- veres erejét is a nemzet legyilkolására hasz- közhírré tételét a magyar álladalom kormá
telen, ha ma 1999. március idusán nálni nem iszonyodott ... uralkodásból nyának meghagyván, azt minden e végre 
emlékezünk és emlékeztetünk. ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, a szükséges törvényes hatósággal ezennel fe l-

Részletek a magyar nemzet függetlensé- magyar koronához tartozó minden feletti ruházzuk, s a rendeletei és intézkedései iránti 
gi nyilatkozatából : (vannak a nyilatkozatban uralkodástól megfosztatik, s az ország terű- törvényes engedelmességre a nemzet nevé
olyan kifejezések, melyeket ma már nem letéről , s minden polgári jogok élvezetéből ben minden honpolgárt kötelezünk." 
használunk, pl. álladalom=állam stb.) számkivettetik. 

"Mi, a magyar álladalmat törvényesen 3-or. Midőn a magyar nemzet e lidegenít- Kelt Debreczenben 1849. április 19-ik 
képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen ünne- hetetlen természetes jogainál fogva az euró- napján tartott nemzetgyű lésünkbő l 
pélyes nyilatkoztunk által Magyarországot pai státuscsaládba önálló és független 
elidegeníthetetlen tem1észetes jogaiba szabad statusként belép, egyszersmind ki- A magyar nemzet törvényesen egybe-
visszahelyezve, minden hozzá tartozó ré- nyilatkoztatja: hogy azon népekkel melyek gyűlt förendei, s képvise lői. 
szekkel és tartom.ányokkal egyetemben, az vele ezelőtt egy fejedelem alatt állottak, bé- B. Perényi Zsigmond, 
önálló független Európai Statusok sorába két, jó szomszédságokat alapítani, s folytat- a felsőház másod elnöke 
igtatjuk, s a hitszegő Habsburg Lothringeni ni, és minden más nemzetekkel, barátságos Almássy Pál, 
házat Isten és a világ elött trón vesztettnek kötésekkel szövetkezni e lhatározott akarata. a képviselőház elnöke. 
nyilatkoztatjuk"... 4-er. Az ország jövendő kormányrend-

* szerét minden részleteiben a nemzetgyü lés 
fogja megállapítani, addig pedig még ez a 

Szacsvay Im re, 
jegyző. 
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hogy mirql tárgyalt és dön
tött az Onkormányzat 

február 25-i ülésén 

VfÍROSOHK 
lásról van szó, hiszen 
4-500 kisgyermek jár 
jelenleg óvodába. A 

polgánnester már részt vett egy szülői érte
kezleten, ahol meggyőzték arról, hogy az 
eredeti elgondolását némiképpen módositsa, 
így előterjesztett az eddigi 3 javaslat mellé 
egy negyedik változatot, és csak abban szü-

Szokatlanul nagy számú érdeklődő jött letett döntés, hogy elkészül egy pontos szá
el az µlésre, a kicsit későn érkezőknek már mitással alátámasztott előterjesztés arra 
ülőhely sem jutott! Mindenki izgalommal vonatkozóan, hogy a Vásártéri óvoda mel
várta az óvodák vá llalkozásba adásának tár- lett a Fő úti, az Oregszőlői, és a Szabadság 
gyalását. Természetesen a szokásos rendben úti óvoda milyen kondíciókkal kerülhet vál
kezdődött az ülés, a polgármester beszámolt lalkozásba. A szülők, és pedagógusok és né
a két ülés közötti fontosabb eseményekről. hány képviselő is egyöntetűen az 
Ebből feltétlen érdemes kiemelni, a belvíz aggodalmukat és félelmüket fogalmazták 
veszélyrő l szóló beszámolót, amelyből meg- meg abban a vonatkozásban, hogy nem lát
rudtuk, ·hogy a "RendkíVilli védelmi bizott- ják a garanciát arra vonatkozóan, hogy a 
ság" ura a helyzetnek. A napokban 15 nagy gyermekek szakmai fejlődése, az el látása ne 
teljesítményű búvárszivattyú folyamatosan csökkenjen, valamint a szülői költségviselés 
dolgozik a városunkban, a helyi tűzoltók is se nőjön, ha vállalkozási formában működ
segítenek. Napjainkig 71 helyszínre kellett teti az önkormányzat az óvodai intézménye
kimenni azonnali segitségre. Sajnos Hunyán it. A számok tükrében születhet csak döntés, 
a belvizveszély sokkal nagyobb. A Körös ami be tudja bizonyítani, hogy milyen költ
vízrnagassága 660 cm, 27.-ére prognoszti- ségcsökkentő intézkedéssel lehet elérni, 
zálták a 3.-ad fokú készültségi helyzetet. Az hogy az előbb megfogalmazott fe ltételek 
ülés ideje alatt ismét ülésezett Békéscsabán mellect, a vállalkozó is jól járjon, és az Ön
a megyegyűlés elnökének összehívására a kormányzat is megspórolhassa a tervezett 
bizottság, és soronkívüli kárfelmérést kellett 15-17 millió forintot. Az 1999 évi költség
végezni ahhoz, hogy Domokos úr, a megye- vetés főbb számai is jóváhagyásra kerültek, 
gyűlés elnöke, a szükséges intézkedéseket a végösszeg: 1,7 milliárd forint, amelyen be
megtehesse az illetékesek felé. lül a működési kiadás 1, 1 milliárd, a beruhá-

Az endrődiek figye lmébe ajánlom , hogy zás (felhalmozás) 538,8 millió, a felújítás 
rövidesen a volt Községházán ki lesz füg- 55,6 millió a tartalék 44,2 millió forint. A 
gesztve a piac elkészült terve, amit jó lenne, működési kiadáson belül az oktatásra fordí
ha minél többen megnéznének, és vélemé- tandó összeg 566,5 millió forint. A folyé
nyeznének! . . kony hulladék, a szippantás i díj lakossági 

Eljött az ülésre a DEGAZ két képviselő- díja egye lőre 460 Ft/köbmétere, a közületi 
j e, a lakossági panaszok miatti bejelentésre. díj: 650 Ft/köbméterre, az árnyékszék, WC 
Megtudtuk, hogy a sok reklamációnak egy tisztítás 1030 Fúköbméterre változott. Vár
átszervezés is a fon·ása, minek következté- ható, hogy az újabb ártárgyalás eredménye

1 999. márci'us 

egészségügy számára biztosítani! ( 1997 évi 
49. sz. MK.C/69 céltámog~tás) 

Pályázni lehet, az JFJUSAGI ALAP, a 
SPORTRENDEZVÉNY! ALAP, CIVIL 
SZERVEZETEK támogatási alapja ter
hére. A határidő nagyon záros, az érdekeltek 
a részletek és feltételek miatt azonnal keres
sék a Polgármesteri Hivatalban Kóris 
Györgynét, (386- 122, 124 mellék) Szintén 
záros határidejű az Ökotérségi pályázat, le
adási határidö: március 10! (lóistálló, juh
akol, halász pákásztanya építésére csak 
együtt lehet pályázni!) Igen kedvező hitelle
hetőség mellett kerül korszerűsítésre a város 
közvilágítása~ A várható költség 42,9 mi ll ió 
Ft, ehhez a TTT ÁSZ 1 0 % támogatást nyújt, 
és a hitelt kedvező futamidővel, a megtaka
rításból kell visszafizetni. A városépítési 
szabályrendeletének módosítása következ
tében az állattartásról szóló e lőírásokat nem 
számottevően ugyan, de némileg meg kellett 
megváltoztatni_ Sajnálatos tény, hogy voltak 
idők, amikor a tanyákon élő embereket 
bekényszerítették a fa luba (amit ma már vá
rosnak hívunk), természetesen megélhetési 
forrásuk maradt esetleg csak az ál lattartás. 
Sajnos nincs olyan helyzetben most a város, 
hogy a tiltási rendeleteihez e 1 fogadható 
megoldást, pld. a városon kívüli állatelhe
lyezést biztosítson, ezért ez az előterjesztés a 
bizottsági vitákon túl 1 tartózkodással, 2 el
lenszavazattal kerü lt elfogadásra. 

A zárt ülésen tájékoztatást kaptak a kép
viselők a lakosságtól beérkező kitüntető ci
mek odaítélésére vonatkozó ajánlásokra. 
Mint tudják a kedves olvasók, március 
25.-én lesz az ünnepi közgyűlés, ahol is 2 
díszpolgár, 4 em lékplakett, és 8 díszoklevél 
kitüntetést vehetnek át a Testület által arra 
érdemesnek tartott kiválasztottak. 

Császárné Gyuricza Éva képviselö 

ben 3 megye 21 kirendeltségéből 14-et mű- kém ezek a dijak 
ködtetnek. Az új "ügyfélszolgálati politika" tovább nőnek. 
értelmében 3 havonta van óra leolvasás, de Sajnálatos tény, hogy 
havonta szám láznak. Az időközi számla kal- vissza kel lett adni, 
kulálc értékét számítógép számolja. Ha bár- (mert nem é ltünk a 
hol je lentős túlszámlázás történt, azt lehetőséggel) 2,2 
kérésre korrigálják! Hangsúlyozásra ke- millió forint céltá
rült, hogy nem akarják a lakosság pénzét mogatási lehetősé
használni, új rend.szerről van szó, aminek a get, amihez ha 
bevezetése sok problémát okozott (főleg ne- megteremtjük az 5,5 
künk fogyasztóknak). milliós saját erőt, ak-

Ha Ön segíteni akar egyházmegyénk gondjain, 
az egyházmegye alapítványának ajánlja fel személyi 

jövedelemadójának egyik 1 %-át. 

Az óvodák vállalkozásban történő mű- kor egy 7,7 milliós 
ködtetése már napok óta felkavarta a város egészségügyi gépet 
közhangulatát. Nem kis kockázatú elgondo- lehetett volna az 

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD 

Szabadság tér 2. 

Telefon: 66/386-891 

66/386-251 

Amikor bevallását megteszi, a plébánián, vagy a 
templomba kitett szórólapot tegye borítékba, 

és a borítékra írja rá nevét, lakcímét, sa ját adó-
azonosító jelét. · 

Eit"a bT ítékot heI:-ezze a bevallási ív mellé. 

A TF;~OMOKE T aJapítv.ányunk segíteni 
akarja a templomok, plébániák, iskolák és más egy

hází ingatlanok építését, felúj ítását, 
működtetését, szakemberek, 

s~~éges energi(! források bi?tosí;ását. 
MBL.OMOKER'P ALAPITVANY 

adószáma: f8450668-1-06 

A TURUL ClPÖBOL T 
Új helyen: Gyomaendröd, Fö út 204 

(A Gyógyszertár mellett) 

Megújult választékkal, bc:vezetö ára

kon kinálja termékeit. 

A másik 1 %-át, ha azzal is segíteni szeretne, a 
0011 kódszámú Magyar Katolikus Egyház 

szöveget kell az adóbevalláshoz kapott 
nyomtatványra írnia, 

és az előbbi borítékba helyeznie. 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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AJÁNDÉKANACYLAPOSIÖRECEKNAP,<óZIJÉNEK 

Nag~rté~IA o:.iávidé!R!Ral gaz - VY121Jett. m?y eléggé id.eqfeszitó. iz -
dagitotta Nag~apos ''vk?szto:ra" gatö. emberte!eviJI d.tNva mJscr
Cy.Nicza László varos~at.A Vl'1áY szár~i ~tt. a sZivet-lel~et 
eddig is s~ és évt~es V'tw~át g~ödtetö szép tbY'téllés~ 
vég_zó C~czo: W' Nag~aposOV\ a!Rtivreszeseilefutvie~a~ábavi 
az D'feg~ Na~öZikM:?~ tetem?s VY1egfáradtlafo~. 
száYYú és Vl<íig~ért~IA ~övyv~et IAg~Vlő ert~es rudornáv-.ps 
adoVYIOvyozott. A V'r'laglj<íir iroda- vruiMa~ sorozatat a.iávidefozta a 
!Dm ~assz~usa~~ (Jöfoi f1!ii~- Rbzsamg0~övi~vtáVY1a~.. . . 
szatV\ Movicz. Gördovy. Mcra.) .. N9g~ql~ ert~es ax:1~at 
érté!Res V'r'llAveit adta. iq~ a televizib foszoVl~. 

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JUBILEUMI 
PROGRAMJA A VÁROS 10 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRI. 

III. 12. 
III. 15. 

III . 19. 

Ill. 25. 

III. 25-27. 

III. 27-28. 

IV. 1-8. 

IV. 9-15. 

IV. 17-1 8. 

IV. 3-V. 1. 

IV. 30. 

V. 1. 
V. 1. 

V. 5. 

V. 15. 

V. 22. 
VI. 19. 
VI. 2 1. 
VI. 28-VII. 5. 
Vll. 16-17. 
vrr. 18. 
VII. 18. 

VII. 24. 

"Ki tud cöbbet Gyomaendrődről"? Városi Könyvtárban. 
Ünnepségek Gyoma Szabads:íg tér 

Endrőd Hősök taén 
Országos Szakmai Tanulm;ínyi Vascny 13..:thlen 
Gábor SzakközC:piskol:íban 
Ünnepi Képvisdő-tes1lileli li lés 
díszpolgári és egyéb címek átadása a Polgánnesteri 
Hivatalban 
Országos diákszínjátszó Fesztivál 
Katona József Míivelődési Központban 
Nemzetközi Idénynyitó Mococross Verseny az Endrődi 
Homokbánya teriiletén 
„A mi városunk" címmel rajzpályázat Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola könyvtárában 
"A mi városunk'' címmel rajzpályázat a 
Városi Könyvtárban 
Városi Sponnap a Sportcsarnokban 
az 1989-ben sziiletett gyennekek 
az 1989-ben házasságot kötört párok 
az 1989-ben a 8. osztály elvégzen egykori diákoknak. 
Gyomaendrődi Nemze1k. Sajt- és T1íról'esztivál 
Sponcsarnok, és i::lőne lévő cerlile ten 
A kiállítás megnyitója: Dr. Torgyún József miniszta 
Sponcsarnokban 
Endrődi tájjellegíi ételek bemutatója és kóstoló 
az Endrődi Tiíjházban 
Utcabál a Szabadság téren 
··Helyi tradíciós vál lalkozások bemutatása, 
pl. fások, cipészek (vásárral egybekötve) 
az Endrődi Közösségi Házban 
SHlRCHADASJ egyiines hangversenye 
az Endrődi Katolikus Templomban. 
"Rózsahegyi napok" és az Endrődiek Baráti Körének 
Országos Talá lkozója Rózsahegyi Káhrnín Ált. Iskola 
Fürdő bál a Liget-fürdőben 
Körös-part nyitóbuli a Szabadsrrandon 
Fii rdő bál a Liget-fürdőben 
Országis Diákszínjátszó tábor 
Országos Jetski Bajnokság Hármas-Körös 
Fiirdő bál a Liget-fürdőben 
Orsz:ígos Motocross Bajnokság 
az Endrődi homokbánya teriiktén 
Betyárnap a kempingben 
Körösmenli Néptánc Liget-fürdőben 

VII. 26-VIII. 7. VI. Gyomaendrődi Nemzetközi Míivésztábor 
a Bethlen Gábor Szakiskolában 

Vlll. 6-8. 

VIII. 7. 

VIII. 14. 
VIII. 19. 
VIII. 21. 

!II. Nemzetközi Volksw;1gcn Bog:ínalálkozó 
a Körös-parton 
Nagylaposi Popfann (humor, op.:rw. nóta) 
Nagy laposon 
Országos kajakvcrscny a Körösön, a Gyomai Szadascrandon 
Flirdőbál a Ligetben 
II. Gyomaendrődi Nemzetközi Ha l t'őző vc:rscny 

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁRCIUS HAVI 
PROGRAMJA 

l-én 1 7 órától 
5-én 9-től 13 óráig 
6-án 17 órától 
8-án 1 0 órától 
9-én 14 órától 

l l-én 14 órától 

12-én 8-tól 12-óráig 
12-én 16 órától 
13-ón 9-től 11 óráig 
17-én 17 órától 
20-án 18 órától 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség gyűlése 
Műanyag áruk vására 
Nyugdíias Klub nőnapi ünneplése 
Gyermekszínház: "Terülj, terülj asztalkám" címmel! 
Kiállítás Uhrin Pál festményeiről má rcius 25-ig. 
A kiállítást megnyitja Szonda István 
Cukorbetegek klu bja. Orvosi előadás az emeleti 
teremben, vendég Or. Bai Ferenc ideggyógyász 
Használt ruha vásár 
Tini diszkó 
Szemvizsgálat (Okulár Optika, Szarvas) 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése 
A Gazdakör vacsorája. 

Városi képviselők látogatása 1 

a Bethlen Gábo_r Szakképző iskolában 

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola igazgatója 
Gubucz József február 12-én iskolájának és a tangazda
ság bemutatására hívta meg a Képviselő-testület újon
nan választott tagjait. Ismertette az iskolában folyó 
mezőgazdasági és ipari szakképzés területeit és bemu
tatta a tangazdaságban folyó szakmunkát. 

A testületi tagok elismeréssel adóztak az iskola ma
gas színvonalú oktatási módszereiről és sok vonatkozá
sában új típusú formáiról. 

VÁLLALKOZÓK BÁLJA ENDRŐDÖN 
Február 13-án, a Dombszögön ió hangulatú, hajnalig tarló bál volt. A rendezők 

-Császárné Gyuricza Éva, Dinya László, Hunya István -remélik, hogy elér1ék célju· 
kal, azaz, hogy visszaállítsák Endrődön a nagy hagyományokkal rendelkező "ipa· 
rosok" találkozóját. A jó hangulatról az orosházi "Hangulat" zenekar is 
gondoskodotf. Megtisztelte jelenlétével a bált Domokos László omóggyülési képvi· 
selő és a város kél alpolgármestere is. A tombola bevételekből a Hittel a Holnap Ifjú
ságáért Alapítvány is gazdagodott. Köszönet illeti a tombola tárgyakért: a Corvó 
Bioncó. a Turul, a Roichle cégek vezetőit, valamint Marsiné Giricz Erzsébet asszonyt. 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Képtár új belépti díjai: 
• Felnőtteknek: 100 Ft, 
• Nyugdíjasoknak 50 Ft, 
• Diákoknak 20 Ft. 
• He lyi diákoknak tanóra keretébern történő csoportos 

látogatása esetén ingyenes. 
Szeretette l várjuk a diákokat, és tanáraikat. 

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én hétfőn, dél
előtt 9 órakor ünnepi szentmise az endrődi temp
lomban, majd a Hősök terén a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola műsora, koszorúzással. 

Délelőtt 11-kor Gyomán, az Országzászlónál mű
soros ünnepség, koszorúzás. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

V AZ ESETLEGES VÁLTOZÁSOl<RÓL OLAVASÓINl<AT ÉRTESÍTJÜI<. 



36 VfÍROS<IHK 1999. március 

Szülőföld : Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként 1clöll 
..,..e vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér fze, lepergő könny sója 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövő! 

TímJrMdté 

Horgo·s Piroska 

Tanítónő 

( t 905-1970) 

kat. Piroska elóbb magánúton, majd 
K:skunfélegyházán fejezte be tanulmányait; ott ka
pott tanítónői oklevelet. Tanulmányai befejezését - a 
tanítói oklevél megszerzését - nemcsupán szívós, ki
tartó szorgalmának köszönhette, . de annak a 
tettre-váltódó-felismerésnek is, hogy jövő]e formálá
sában csak önmagára számíthat. A három árva 4-4 
holdat örökölt. A föld értéke nem fedezte a tanulmá
nyok befejezését. Piroska, szünidőben, de a tanulás 
hónapjaiban is kenyérkereső munkával tudta tanul
mányai költségeit biztosítani. Nyáron - a szünidóben 
- mezei munkát végzett; az oktatás hónapjai alatt kö
tést, horgolást, hímzést, finom kézimunkát vállalt. 
(Önéletrajzában írja; sokszor órák alatt is hímzett ti
tokban, hogy a pénzért, határidőre vállalt munkával 
elkészüljön.) 

t 923-ban szerzett diplomájával azonban meg
kezdhette múiödését szülóralujában; segédtanítónóí 
állásban; az Öregszó1őben. Késóbb is, - t 927-tó1 , 
amikor már rendes tanítónői kinevezést kapott- a ta
nyavilág, a szegénynegyedek iskolái tanítójaként ok
tatott. 

Borbély Sándor igazgató 1953. június 9-én kelt 
"jellemzés"-ében így ír róla: " ... küzdelmes fiatalság 
után végzett tanítókéP,zőt. Egyházi tanítói teendő so
rán ... hosszú ideig járatta velem a tanyavilágot, ahol 
sok egyszerű parasztgyermeknek adott segítséget jó 
oktatónevelői munkájával. .. Tanulói szeretik ... Nem 
szűnik meg a szüló1<kel való kapcsolata akkor sem, ha 
a gyermek nem az ő felügyelete alá tartozik ... Gyer
mekei elsősorban a számolásban értek el ered
ményt ... Igen jószívű. Szegényebb sorsú kartársakon, 
gyermekeken szívesen segít, értük áldozatot hoz ... " 

Szeretett nagynéném pályakép-vázlatának meg- A tanyavilág után, késóbb - még mindég sze-
írására méltatlannak érezvén magam, sokáig halo- génynegyedben - a gyomavégi iskolában tanít... 
gattam azt. A tanítónőró1 szólni - véltem - Pontosságot, fegyelmet követelve, - amelyet saját 
tanítványai lennének illetékesek. Amikor most. magatartásával is sugall - vezeti, neveli, oktatja tanít
mégis eleget kívánok tenni a feladatnak; jelezni sze- ványait... A számolás alapos ismeretének ;<itűnő el
retném: távol tartom a csábítást, hogy személyes, sajátítása mellett, a következő években igazgatója 
S?Ubjektív élményeimró1 "írjak. már kiemeli: a helyesírás és szép beszéd kialakításá-

Hátrahagyott "személyi dosszié"-ját lapozom fel. ban és a logikus gondolkodásra nevelésben" elért ki
amelyben a hivatalos kinevezési iratok; saját kezű magasló e redményeit. Az igazságot látja ... Minden 
önéletrajzi , s felettesi munkásságáról írott jellemzé- erejével azon fáradozik, hogy keze alól kikerülő if
sei, jelentései adják a fogódzkodót a pálya rajzához. júság hazáját szerető és azért áldozatokat hozó 

1905. január 5-~~ Endrődön , s·..,;.egényparaszti generációvá váljék." (B. S. jellemzése Horgos Piros
családban született. E.desapja Hornok László, édes- ka tanítónő munkájáról 1954. jún. 9.) 
anyja Farkas Viktória. Két éves korában édesapját, Az igazgatói jellemzésekbó1 és Horgos Piroska 
néhány évvel késóbb 1914-ben édesanyját is el- önéletrajzából is megtudhatjuk, hogy nemcsak a ta
vesztette. Nővérével, s öccsével nem maradhatott nítványok, a szüló1< is szerették ... Sok szülő hívta ke
tovább együtt. A három árvát más-más rokon vette reszt anyjául újszülöttjeihez. S ő boldogan vállalta 
gondozásba. keresztlányait; arany fülbevalókat ajándékozva az új-

Elemi iskoláit a két leánytestvér még Endrődön szülötteknek. 
végezte be; Azután Nagyváradra a Szt. Vince inté- Saját gyermeke nem volt, mert nem ment férjhez, 
zetbe kerültek, ahol polgári iskolát végeztek, és ta- de neveltjei számosak. Tanítványai? a rokon-gyer
nítónői. illetve óvónői képzőt kezdtek meg. A mekei körébó1. Példás, igaz tanító volt. 
trianoni békeszerződés nyomán Nagyvárad Romá
niához kerülvén; ott nem folytathatták tanulmányai- M. Kondor Viktó1·ia 
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ÉVfORbLllÓK T)APCÁRA 
Március 2. 1817. Nagyszalonta. vet hagyott maga után. Számos műfajban alkotott maradandóc. A 

ARANY JÁNOS (t 1882. október kor polihisztora: író, költő, teoretikus, kritikus, szerkesztő, festő 
22. Budapest) Költő, műfordító, és ti pográfus. 
szerkesztő. Már fialaton elmélyedt Március 21. 1880. Budapesc. GÁCH ISTVÁN ( 1962. február 
a vallásos és klasszikus világi iro- 19. Budapest) Szobrász. Az Iparművészeti Főiskola elvégzése 
dalomban. Petőfivel jó barátságot után Zala György műtermében dolgozott. Nagy hatással volt rá a 
kötött. „TOLDI" elbeszélő költe- Mester. Az 1. világháborúban fogságba esett. Taskentben rabos
ményével hívja fel magára a figye l- kodott. Hazatérése után a háború borzalmait absztrakt alkotás
met. bal ladái közül a legismerteb- dokkal fejezte ki, majd visszatért a figurális kompozícióhoz. 
bek: V. László, Szondi két apródja, 1943-ban Szeged városának elkészítette a " Hármas huszárok" 
Mátyás anyja, A walesi bárdok, emlékművét. A gyomai származású Pásztor János szobrászról 
Rákócziné, Pázmán lovag, Bor, vi- portrét készített. 

téz, Tetemre hívás, Vörös rébék, Tengeri hántás, további híre- Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA 
sebb köl teményei: Ágnes asszony, Szőke Panni , A rab gólya. Március 23. METEOROLÓGIAI VILÁGNAP 

Márci us 2. 1900. Kecskemét. VÁSÁRHELYI ZOLTÁN Március 24. A TBC ELLENI KÜZDELEM 
(t l977. január 27. Budapest) Zeneszerző, Kóruskarnagy. VILÁGNAPJA 
1924-26 között Észtországban, Norvégiában é lt, mint hegedű- Március 25. 1881. Nagyszentmiklós. BARTÓK BÉLA 
művész, hangversenymester. 1926-42 között a kecskeméti ze- (i" 1945. szeptember 26. New York) Zeneszerző, a XX. század 
neiskola hegedű és énektanára volt. Az iskola énekkaráva l nagy magyar zenei géniusza. Már 1906-ban Vésztőn fonográfjá
elsőnek mutatta be Magyarországon Shütz Máté Passió-ját, Ka- val népdalokat gyűjtött. Járta az országot, gyűjtött szlovák, ro
rácsonyi oratóriumát. A Kecskeméti Dalárda tanításában mutat- mán népzenét is. Népi hangú darabjai: Csík megyei népdalok, 
ta be: Kodály: Jézus és a kufárok c. művét. Később művészeti Este a székelyeknél. További munkái közül legismertebbek: A 
vezetője lett a Rádió Énekkarának. 1942-től a Zeneművészeti fából faragott királyfi, A kékszakállú herceg vára, A csodálacos 
Főiskola tanára volt. mandarin, Mikrokozmosz, Cancata profana, kórus müvek és 

Március 8. 1814. Nagyvárad. SZIGLIGETI EDE (t 1878. számtalan hegedűre, zongorára, és más hangszerekre írott darab
január 19. Budapest) Drámaíró, szakíró, fordító . Drámáival jai. 
majd négy évtizeden át a magyar színház meghatározó szerzője Március 27. SZÍNHÁZI VILÁGNAP 
volt. Kiváló színpad ismerettel és rutinnal dolgozott. A vígjá- Március 27. 1891 . Nagyszalonta. ZILAHY LAJOS ("i· 1974. 
rék-hagyományt a francia virtuozitással társította. Ismertebb december 1. Újvidék) Író, kö l tő és szerkesztő) Irodalmi pályafu
vígjátékai: Li liomfi, Rózsa, További darabjai: Szökött katona, tását háborúellenes verseivel és könnyed hangvételű színdarab-
A csikós, II. Rákóczi F. fogsága. okkal kezdte. (Halálos tavasz) A két vil ágháború között 

Március 8. NŐK NAPJA műveinek alapélménye a háború okozta társadalmi, erkölcsi vál-
Március 9. 1804. Hódmezővásárhely. SZERDAHELYI ság. (Két fogoly , Szibéria, Szökevény). Halála után hamvait ha

JÓZSEF (t 1851 . február 18. Pest) Énekes, színész, zeneszerző. zahozták, és a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalom ra. 
Kezdetben a kolozsvári színtársulatnak volt a tagja, majd 1928- Márc ius 27. 186 1. Brassó. KOSZT A JÓZSEF (i" 1949. júli
tól Kassán . 1937-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött énekesi, us 29. Budapest) Festő. A vásárhely i művésztelep egyik alapícó
színészi, muzsikus i és zeneszerzői minőségben. Az opera szín- ja, az a lfö ldi tanyák, tájak, parasztemberek festője . Körülötte az 
padán kellemes bariton hangjával nagy népszerűségre cett szert. alföldi festészecnek valóságos iskolája alakult ki Vásárhelyen és 
Pl. Sevillai borbély, Szerelmi bájital stb. operákban. Kísérő ze- szentesi tanyáján. Barátja volt Pásztor Jánosnak. Nevét a szentesi 
nét írt: Tündér Ilona, Ludas Matyi, Nagyidai cigányok, A szö- múzeum őrzi . 

kött katona, A csikós c. játékokhoz. Március 29. 1885. Szabadka. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Március 13. 1899. Telki . KODOLÁNYI JÁNOS (tl 969. ("i"J936. november 3. Budapest) Író, költő, műfordító, újságíró. 

augusztus 10. Budapest) Író. Pályáját lírikusként kezdte. Koráb- Regényei és elbeszélései a magyar próza egyik csúcspontját je
bi elbeszé lései az ormánsági népé let színeit, az itt élő emberek lentették (Pacsirta, Aranysárkány, Edes Anna). 1954-ben jelen
társadalmi nyomorúságát mutatja be. Elbeszéléseinek témavi lá- tek meg válogatott novel lái. Költészetében "A szegény 
gát színpadi művekben is feldolgozta. Pl. Földindulás, Végren- kisgyermek panaszai" c. kötetben megjelent verseivel aratott 
delet. Történelm i regényei: Boldog Margit, A vas fiai, Jul iánus nagy sikert. 
barát. Március 29. 1892. Csehimindszent. MINDSZENTY 

Március 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK - A MAGYAR JÓZSEF ("( 1975. május 6. Bécs) Újratemetése 1991. május 4-én 
SAJTÓ NAPJA. volt Esztergomban. Katolikus egyházi író. Magyarország her-

Március 15. 1883. Újlak. EGRY JÓZSEF (t 1951. június cegprímása. 1949-ben koncepciós perben e líté lték. 1956. októ-
19. Badacsonytomaj) Festő. A Balaton festője és szerelmese. A ber 30-án szabadították ki fogságábó l. November 4-én az 
főisko lán Vidovszky Béla évfolyamtársa volt. amerikai követségen kapott menedékjogot. 1971 -ben hagyhatta 

Március 19. 1887. Budapest. KABOS GYULA U1941. ok- el hazánkat, 1975-ben Mariaze ll ben temették el. Attól kezdve a 
tóber 6. New York) Színész, emlékirat író. Pályáját Szabadkán templom a magyarok zarándokhelye lett. Boldoggá avatása fo
kezdte, majd Nagyvárad következett. 1913-tól a fővárosi Király lyamatban van. 
Színházban szerepelt. A korai magyar fil mgyártás jellegzetes Március 31. 1900. Miskolc SZABÓ LŐRINC (í" 1957. októ
alakja. Kabarétréfákban, táncos-komikus szerepekben, de drá- ber 3-án Budapest) Költő műfordító. Munkás családban szerzett 
mai szerepekben is fel lépett. A korabeli kis ember jellegzetes fi - é lményei nyomán (apja mozdonyvezető volt) versei szociális ér
guráit állította színpadra és a filmvászonra. zékenységről tanúskodnak, de ugyanakkor a megszerezhető ja-

Március 20. 1887. Érsekújvár. KASSÁK LAJOS (t 1967. vak, élvezetek követe lése is megjelenik, mely sokszor az 
július 22. Budapest) Köl tő, író, szerkesztő, festő . Hatalmas mű- előbbitől nehezen válaszható külön. 
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Endrőd 
Vasárnapokon: 8-kor, és este 6-kor, hétköznap reggel fél 

8-kor.:Nagyböjtben keresztút, péntekenként este 6-kor. 
Szent Gellért Iskola kápolnája: Minden hónap 2. és 4. 
Vasárnapján fé l 12-kor. (március 14., és 28.) 

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 29-30-31-én, (nagyhét
fön, nagykedden, nagyszerdán) 18 órakor. Vezeti: Kovács József 
gyulai plébános. A lelkigyakorlat alatt kiszolgáltatjuk a betegek 
szentségét is. Végezzük e l húsvéti gyónásunkat. 

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

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint elsőpéntekenként is, 
este 5-kor. A szombat esti mise e lőesti mise, így érvényes vasár
napra. Nagyböjtben keresztút, péntekenként este fél 5-kor. 

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 29-30-31 -én, (nagyhét
fön, nagykedden, nagyszerdán) 16 órakor. Vezeti: Kovács József 
gyulai plébános. A lelkigyakorlat alatt kiszolgáltatjuk a betegek 
szentségét is. Végezzük el húsvéti gyónásunkat. 

Gyoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 15 órakor. Kedden 

reggel 8-kor.Nagyböjtben keresztút, péntekenként délután 3-kor, 
utána mise. 

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 26-27, (péntek, szombat) 
és 29. (hétfő), este 17 óra. Vezeti: Vargyas Emi l endrődi káplán. 

Az új endrödi egyházközségi képvise l őtestü l et tárgyalt arról is, 
hogy 5 év múlva lesz 200 éves a templomunk, és hogy ezt az évfordulót 

méltó módon kellene megünnepelni. Az évfordulóra - amennyiben a hí
vek akarják és támogatják - a templom belsejét teljesen fel kellene újít
tatni és kifestetni. 

A Szent Gellért Iskolát is hamarosan bőv í tjük, új tornatermet 
szeretnénk építeni. 
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MÁRCIUS HÓNAP ÜNNEPEI 
7. Vasárnap: 

14. Vasárnap: 
19. Péntek: 
21. VASÁRNAP: 
25. Csütörtök: 
28. VASÁRNAP: 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
Szent József 
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 
VIRÁGVASÁRNAP 

Jézust eltemet i k 
Jézusi ellemelik. Most már előmerészkednek a íP.rtiak is. A ravdlalr<il. a 

Szűzanya öléból óvatosan, csendben leveszik Jézus véres, fárad! 1es1é1. meg· 
mossák, belakarják. P.s sírba 1eszik. Van minden, ami Jézus 1e111e1ésél1ez kell: 
nagy kő. őrök. pecsP.1. Mos1 már nem kell rP.lni, llogy fellází1ja a nP.pe1. Mos1 
már nem fognak ulána menni. Most már nem rog csodákat 1enni. haJ011aka1 
fellámasz1ani. Most már nem rogja megszégyení1eni a rőpapokal P.s írítsiudú· 
kal, és nem fogja tikel meg1eckéz1e1ni. Vége mindennek - gondolják. 

Csak vc1sárnap llajnal ne jünne. meri azt mondta. nogy llarmadnapra fel 
log lámadni. Hállla meg1ür1P.nik? Hátha igaz lesz? Minden eselre számítva van 
pénz is. llogy az iirök ell1íresz1eljék: az aposlolok elloplák. A pénz és a llazug
ság elP.rle ck.ljál, meri ellerjedl a zsid<ik kiizö11. llogy JP.ws 1es1e1 elloplálc E.zl 
inkább elhillék, mini azt. hogy a t~-;odalevii Jézus. a l1alollaka1 fellá111asz1ú JP.
zus maga is fellámadl. 

Népünket. nemze1ünke1. magyarságunkat P.s llilünkel is sokszor ellemel· 
IP.k már. Vollak nagy lemelőink. mini a muhi puszla és a mohácsi n1ezli. Sok· 
szor meghúzták felenünk a lélekl1arango1. Lerombolták Budát. vdrosainl<al és 
falvainkal. Megásták sírunkat 1849-ben. 1921-ben, 1956-ban. Azl mondta 
egy ·nagy· ember: a magy,u· egyház felszámolása c:sak vc1gonkérdés. Aki 
mondla. már rP.g por és hamu. sirfülkéje betörve P.s ben10cskolvc1. az Egylláz 
pedig feltámad!. és J'oly1alja működését 011. ahol abbahagyta. Volt úgy, hogy el· 
némílollák a liirük rülölli diadal! l1irde1tí déli harangsztíl, P.s mosl ismP.1 szúl. 
Voll. amikor el kellell dugni Máriát. P.s nemzeti színű zászhiinkal <~s mos1 ismé1 
lengeti azokat a szél. voll. amikor menekülni kellell sajál l1azájábúl Szenl lslvún 
jobbjának P.s a Szenl Koninának, mos! ismél illl1on vannak és iirküdnek rel<~I· 
lünk. Halárainkon kívül élei 1es1véreinke1 is szerelnék iirükre elleme1ni. rájuk 
l1engeri1ve a feledés kövét. de hisszük P.s reméljük. l1ogy a sírás<ik már rég por 
és l1amu lesznek, de me.gkínzon P.s halálra íléll 1es1véreinknek megszlilalnak 
majd a húsvP.l i harangok. 

Hiszek egy Istenben - Hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök Igazságban. 
Hiszek Magyarország és a magyar Egylláz 
Lelki lellámadásában. Amen. 

Süle András 

A GYOMAI TEMPLOMRÓL Nagy hiánya lenne városunknak. ha e szép. 
müvészies templom tornya hiányozna a váro
sunkból. Nem hivalkodva, de mégis öntudatosan gon

dolunk városunkra, városunk egyik részére, 
Gyomára. 

Az 1300-as évek elején már lakott hely, az 
elsö írásos emlék 1332-ben van róla. 

A török idők alatt teljesen elpusztult, de a tö
rök idök után ismét fejlődésnek indult. 

A Hármas-Körös koszorúzza a várost, a fö
vasútvonal pedig beköti az ország forgalmába. 
Az ideérkezöket három templom is üdvözli. 

E három templom közül az egyik a katolikus 
templom. Nem nagy, de művészien szép. A krip
tájában nyugszanak, kiknek köszönhetjük ezt a 
müemléki templomot: Wodiáner Albert és neje 
Aczél Zsófia. A templom 1878-ban lett befejez
ve. Tehát 120 éves e templomunk. 

Ez idö alan a templom mindenkori papjai és 
hívei törődtek a templommal. Most a múlt nyá
ron is 150.000,- Ft költséggel kellett tetőzetét ki
javítani. 

Épp e tetőjavítás alkalmából állapították 
meg az építészmérnök és a tetőjavító mesterek, 
hogy a torony gerendázata és az egyik tetöge"ren
da veszélyes állapotban van: mintegy 50%-a el 
van korhadva, a torony rézlemezei is likacsosak, 
söt egy nagyobb lyuk is van rajta, lehet, hogy há
borús károsodás. 

Ezért a gyomai Rk. Plébánia Egyházközsége 
elhatározta e torony renoválását. 

A németországi Kirche in Not szervezete 
636.000 Ft-tal segít bennünket. A városunk is, 
sok anyagi gondja mellett 250.000 Ft-ot juttat e 
célra. Az egyházközségünknek is van 812 ezer 
forint megtakarított pénze. De ez még mindig 
kevés. 

Ezért tisztelettel és szeretettel kérem a váro
sunk lakosságát, hogy legyen az egyházközség 
segítségére e torony rendbehozatalában, hogy 
mintegy jóra figyelmeztetö felkiáltójel legyen 
jelen továbbra is a városunkban. 

Adományukat, melyekért előre is köszöne
tet mondunk, a gyomai Rk. Plébánián adhatják 
le. Mátyás kir. út 1. szám alatt, nyugta ellenében. 

· · Adományaik adhatók a Templomokért Ala
pítványra, és akkor ezt az összeget az APEH fi
gyelembe veszi a jövő évi. a 2000. évi személyi 
jövedelemadó elszárnoláSánál. 

Éljen, fej l ődjék és virágozzék továbbra is 
vár~sunk és ebben e kedves, művészies templo
munk is. 

Mag Lajos 
gyomai plébébános 
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ADATOK A GYOMAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK T ÖRTÉNETÉHEZ 
II. RÉSZ. (ELŐZMÉNYEK) 

Eddigi ismereteink lapján feltételezhető, 
hogy a középkori, de a 18. század elejére el
pusztult templom, amelyet a hitújitástól kezd
ve a reformátusok használtak és az után 
különálló fatoronnyal épült templomok, a kö
vetkezőkben leírt szükebb területen álltak. 
Helység Háza (a mostani tornacsarnok ligeti 
lejáró felő li végében állott) a mostani Város
háza helyén állott orvosi-, patikus-, j egyzői- , 
lelkészi lak, - Holler szálloda-étterem, (volt) 
orvosi rendel ő, presszó, mozi. református 
egyházi épületek, volt központi református 
fiúiskola által határolt terület. 

A városház építésekor a régi Helység Há
zát lebontották s a lelkészlak helyét telekcse
rékkel áttették a mostani Kossuth Lajos utcai 
sarki telekre. A jelenlegi országzászló felőli 
oldalán templomunknak volt egyházi épüle
te, melyet 1820-ban bontottak le. A főtéren 
(országzászló, és Holler előtti térség) a 19. 
század közepéig vásártér, majd piactér volt 
kúttal (később ártézi kúttal). 

Az 1733-ban készült jegyzék, melyet Bé
kés vármegyei elpusztult templomokról ké
szitettek, Gyománál a következőket 

rögzítette: "Ezelőtt harminc éwel épen állott 
az a templom, amelyet most a szükséges 
karbantartási munka elhanyagolása miatt az 
idő vasfoga teljesen elpusztitott. Valószinü
leg a katholikusoké volt." Ebből a jelentésből 
nem tünik ki, hogy voltak-e még felmenő falai 
az elpusztult templomnak. Mégiscsak lehet
tek falmaradványai, mert "katholikus" voltára, 
csak ebből lehetett következtetni. Az más 
kérdés, hogy egyazon közösség használta 
istentiszteleti célra a templomot. Elébb ró
mai, majd a hitújitás után helvét református 
hiten lévő lakosok. Mellette, vagy közelében 
épülhetett egy ideiglenes "nád-sövény" 
templom, s 1729-ben vályogtemplom (erre 
engedélyt is kértek a vármegyétől ) . Minden 
bizonnyal beépítették fa laiba (engedély nél
kül) a lebontott középkori templom tégláit, 
meg az egei "elpusztult" templom tégláit is. 
(Ege fa lu is ugyanolyan sorsra jutott 
1700-171 1 között, mint Gyoma, csak Ege ha
tárát az új földesúr Harruckern nem engedte 
megülni, Gyomát nagyobbitotta vele.) A 
póhalmi templomot meg a túriak hordták el a 
túri templomba. 

1738-42 között fatornyot épített a vályog
templom mellé az ügyes kezü Zágonyi Már
ton prédikátor. A többi megyebeli falu 

hogy templomaik mellé különálló fatornyot 
építettek. Ezek nyilvánvalóan olyanok lehet
tek, mint amelyeket még ma is láthatunk Er
délyország református templomai mellett. 
Legközelebb látható ilyen fatorony a szeg
halmi római katolikus templom mellett. 

Egy 1753 évi adat arról szól, hogy a gyo
maiak kérelmezték a vármegyétől "romlado
zásban" lévő templomuk fából és sárból való 
megépítését elébbeni nagyságban. Mi tör
ténhetett az 1729-ben engedélyezett és 
megépített vályogtemplommal (a latin okirat 
pontos forditása: égetetlen tégla)? Kiemelé
sek a kére lmező okirat szövegéből: "Tekinte
tes Nemes Vármegyének tellyes 
autoritásában vagyon azt megengedni, hogy 
azon Oratóriumot ("'Imaház) , fából és sárból 
megépithessük annyi quantitással , mint volt 
eddig, s már magunk is nagyobbra nem 
szándékozunk, hanem minden régi folyóge
rendákat, és a Templomnak egész 
S'indelyezett tetejét intacte meghagyván, 
csak falakat akarunk újjakat épiteni alája, és 
másként is fából és sárból épült falak más 
anyagból nem gondoltatnak,„. bizonyos fa
oszlopok nem tartották vóna, régen eldült 
vóna." Ezt az imaházat 1760-ban megépítet
ték mint azt a vármegye vizsgáló bizottság 
konstatálta is. Itt annyit kell megjegyeznem, 

iratanyagában is találtam olyan adatokat, .-./,,;,,l<l....__...... ....... :i...;.i .......... 

hogy ezidötájt a protestánsok keserves s 
nehezen szenvedhetö üldözés alatt álltak. 
Templomaikat elvették, új templomot nem 
épithettek. Hosszas engedélyezési tortúra 
után csak "imaházat" (torony és utcára néző 
ajtó nélküli) építhettek. Itt most az ellenre
formáció bonyolult s eseményeibe, történé
seibe nem merülök bele. 

1766-ban az 1760-ban épült templomuk 
mellé portikus (= előcsarnok) épitésének 
engedélyezését kérték a gyomaiak a "Ne
mes Vármegyétől"; "„ .a mi Helységünkben 
le telepedett Nép is annyira megszaporo
dott, hogy régiben, alávaló matériából való 
kicsiny, és szoros Oratóriumocskánkban, 
fele sem fér bé a Népnek„. Kívül az Oratóri
um körül csuportozva, hideget, meleget, 
esőbe, hóba, fergetegbe, a Levegő Égnek 
minden kegyetlenségit szenvedni kentele
nittetik„. emlétett Oratóriumonk rigi hagyott 
helyin még egy ajtót csinaltatni, es az előtt 
csak nyers vályogbúl készetendö porticust, 
vagyis Szeginyek Házát építtetni megen
gedni méltóztassanak." 

17 44-ben szintén bövitésre kérnek en
gedélyt a gyomaiak. Ekkor úgy írják le, hogy 
templomuk égetetlen téglából áll fent régi 
időkü l fogva. 

Cs. Szabó István 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

.AcuZ?í6o-/o~~&J~Jk;:
~pt!&ok/Ícvi &,i. ~/<t»,4'&/~~i 

%/f 
Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 

Telefon: (66) 386-578 

Cipőipari Bt. 

~/J~ 
5502 Gyomaenrőd, Fő út 14. 

li/Fax (66) 386-896 
liif (30) 9457-148 

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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LÁSSA MEG A SZÉLES VILÁG, LÁSSA MEG A KÉKLŐ ÉG! 
A ma élö lialalemberek közül 1eg1öoben úgy 1udjéik, ügye1e1 melleu. Cle szabadon szórakozha1011. vagy akil 

llogy a Levente egyszerüen egy liúnév. egy férfinév. az ol<1a1ó arr11 alkalmasnak 1alál1. zenével is foglalkoz
Nem is sokan viseli!<. de előfordul. főleg Erdélyben. 11a1011. Lassan magalakultak a levente zenekarok. Főleg 

Ali. 11ogy ez egy 111ozga1omnak. szervezelnP.k a nf\- lt'.1vósol<ból. dP. más l1angszeren is folyt képzés (cimba
ve1 j1~1en1eue, - mely a 11úw1s ével<lól a negyvenes P.vek lom). A lúvósok hangszereikel 11azavil1e11ék gyakorlás
elejéig 1ar1011 - mal1olnap ebben az országban mlir csak ra. 
n.z ielcís c~mberek tudjak. al<ik még en1lékf\znel< rá. A tavasz be;ill1ával aztán a leventék 1érzenéjében • 

főleg vasárnap Clélutánokon · gyönyörködl1e1e11 a l'alu 
népe. ünnepségeken ők emel lék azok színvonalá1. A ze
nekar 1agjai egyenrul1a1 visellek. de leven1esapkája 
minden leventének vo11. Néha a zenekar az utcákon me-

A levl~n1e 111ozga1rr1111 a 1rianoni bél<eszerzödés 
n1egszorí1ó intézl<eclésel kényszerílenék l<i, 11melyben a 
11a1a1ok ll<tder<>n kívüli ka1onai elökepzésben részesü1-
1c~1<. 

El111ondo111 llá1. ou, a1101 én neVf~ll<ed1e111 , az én fa
lumban 11ogy voll. meri egy l<is vissza1ekin1és. Ila nem is 
Áclá111 i~·Éváig. ch• a nígebbi iskolarimdsz1-:rig: 

Az áliiilanns (el1-:mi) iskola G osz1ályos voll és u1ána 
3 év ún. „isméllö··. 111 a lányok IH\zlarltisi isn11-:relekel 
sajci1i1011al< P.I, f!s a jövencló anyaszere1J is szóba kerül!. 
szal<P.lőad1\I< küzre111úkiidés!\vel. 

A fiúk szin1én jártak ··ism!\1lö" ·be. ahol a gazdcill<o
d<is. ;illa11enyesz1és ismere1ei1 sajáli1011ák el. éle1koruk
na1< megfelelően . He1enkén1 egyszer voll foglalkozás 

A szP.gényellb sorsú. de munkaszere1ő es 1isz1elö 
sziilül< l1<1sonló gondqll<odásli gyerekeikel, a lányokal 
peszlninal<. a fiúka! jónuidú emllert!kl1ez kispásztornak 
„szr.glíd1e11ék" szaladjidP.-Szaladjoda SZf!renre. Keres· 
1ek valamicske pénz1, nem <:Savarog1ak. (Lopásról még 
esal< l1ir1 sem 11allo11uk.) 

lsmeilü Wein IP.pe11bea 1eve111e·éle1, de csak a fiúk
nak. AZ is egy!izer voll. 111~1enkén1. Ha a llt'.1 alkalmazás· 
ban c\111. "gazdája" a foglalkozásra kö1eles vol1 
elengedni. Aki tovább 1anull, a helyi levenlébe ne111 járl. 

A legényl<c;nel< szamílti kamaszl<ák a Leven1eo111lon 
1agje1i le11ek, ctl101 szól.leli ok1a11is, és némi kalonai eh>
kc\1w~s lolyL 

A lmzsc~l.\P.k 1ávolabbi reszein is voll lt:ven lP. szerve~ 
ZP.1. dc~lu1ánnnk1~111. a 1any<1i iskolcikban. A levenlP.krn~k 
újságuk is voll. amiben vc~rsel<. novellák. vidám 1ör1enc~· 

tel< vollak. Füteg a község közpnmjában a Lfwen1eo11-
l1<in állandóan nyilva voll. Bíliárd. sakl<, kuglipálya várta 
azol<a1. al<il< eset leg napközben be1érlle11ek. nem álltak 
munkál.la. 

Az élei inkább es1e kezdódötl. A leven1eol<ll\lók k!r 
111ulyablJ. riarnlabb ér1e1mes. ka1onaviseli FP.rfiak vollak. 
de ·-r1íniikül<'" mindig diplomás ember. f<ileg pedagó
gus. A Jeglöllb községi.le bekerül! az ok1a1ök közé 
egy-egy zenét kedvelő és llozzáérlci, legiöbbször peda
gógu~ . AZ 01111onban 111indeh fiatal t1ú 01111onra lel!, fel· 

netelve is szórakoz1a11a a lakosságo1 (pl. templomi bú
<:Súkor). 

Jelszavuk: „A múll sugall szenl őserői . építsünk raj· 
1a szebb jövöl!" Hivatalos köszöntésük is ebből alakul t 
ki: ··szebb jövői!„ · fogadása: „Adjon 1s1en!" 

így hangzo11 indulójuk: 
Szep levenle, !alpra, sorba! Ili van már a 1e11 ideje 
AZ ősi virtus. a régi szent juss el nem vész: 
Leveme karja. munkára harcra mindig kész! 
Lássa meg a széles világ, léissa meg a kéklő ég 
Virul e honban, turáni sorban fajlánk még? 
Egén a l1onnak a l1ajnal pirl<ad, munkánk vár. 
A bérc. a róna, a völgy, a puszta hangos már! 
Háromszimi szent lobogónk fúlla szél. fel·fel 11ál! 
Ehire. rajta, lladd dűljön porba minden gát! 
Ninesen dicsőbb drága magyar llazánknál. 
Nin<;s az egész íöldkerekén sehol sem, 
Áldja meg az égi.len lakö nagy Isten! 

Sok szép induló 11angzo11 el a !érzenéken. de ennek 
gyiinyörú dallarnánál szebb egy sem. Templomba is 
kür1szóra 111ene1e11 a 1even1e ifjúság. ahol példásan vi
selked1ek. (Szer1ar1ásna1, mini egy test, lérdell az ein
bernszlop.) 

A vas11rnapok szépségét. az összetartozás örömé1 • 
rnM Ila a 11111zgalom ktilelezci is volt· jelen1e11e a rialalok 
szamára. lllellyel < ~~ak a c;serkészek velekedl1e11ek. AZ 
én ra1urnban cserkészmozgalom nem vall . 

Körülbelül ilyen voli a leverne éle1. Jó vol1. llelyes 
voli? Talán a 1ör1éne1írás egyszer eldönti, ha egyál talán 
lapjaira felkerül. Akik részi ve11ek benne lassan távoz
nak az élők sorából. Igen sokan. !ölünk messze. jellelen 
sírokban nyugszanak. Sírjukon. lellei, hogy csak a vad· 
virágot lenge1i a fújó szél. vagy tallin még az1 sem. 

MÁRTON GÁBOR 

Q) 
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NŐNAPRA, VIRÁGCSOKOR HELYEIT 

ERŐSZAKOLT VÁLÁS 

Nézd, büszke, kemény arccal, 
sóhaj nélkül hagylak magadra! 
Homlokomon gondtalanság 
tükröződik. (A sátán arca 
lehet ilyen közönyös, sárga) 

Hiszed-e, hogy ilyen válás 
nem volt? Nem dalolt soha 
az elmenő ennyire bízva. 
(És közben a fájdalomtól 
majdnem elfakadt sírva.) 

Aki látott vállamat verte. 
Tetszett neki, hogy dalt-nevetve 
hagytalak el, az őszi csendben, 
s nem néztem betegen, merengve. 
a Hold fele, reményt keresve. 

Pedig mikor magam maradtam, 
felszakadt a seb és a vér, 
patakzott zúgott, mint az ér 
a hegylej tőn le, s tajtékos volt 
kíntól az arcom és fehér. 

Ugye, Te tudtad, és ezért szántál! 
Mikor elmentem hazug arccal, 
mintha nem fájna nekem semmi, 
láttad, hogy vérre sebzett a válás 
mikor indultam, már megsajnáltál. 

Köszönöm, hogy nem hívtál vissza, 
így fehér vagy, patyolat tiszta. 
Ha majd fáradtan pihenni térek, 
lesz mindig bíztató csillag, 
akire bízón, hittel felnézek. 

1951. 
MÁRTON GÁBOR 
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Nekünk, könyvtárosoknak az a feladatunk ... 

Néhány szó a Rózsahegyi Könyvtárról 
A Képviselő-testület határozatának megfelelően 1997. október elsejével oz Endrődi Könyv

tár o Rózsahegyi Kálmán Általános iskolo és Kollégium fennhatósága aló került. Ettől kezdve a 
könyvlór nyilvános kettöslunkciójú; közművelődési és iskolai könyvlárként működik. Erről so
kaknak, talá n, nincs is pontos információja, hiszen o könyvtár morodt a régi, megszokott helyén. 
A Könyvtár neve Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közművelődési Könyvtár, amely helyett, mi szíve
sebben használjuk a "Rózsahegyi Könyvtár" megnevezést, s szeretnénk, ezt a nevet idővel 
hivatalossá tenni. A könyvtár vezetője Ladányi Gáborné, oz iskola igozgotójo. A könyvtárban két 
főállású könyvtáros dolgozik, a takarítást részmunkaidős, a könyvelést az iskola végzi. 

A közművelődési feladatok ellátására a Képviselő-testület biztosítja o pénzt, ez tehát nem oz 
iskola költségvetését terheli. A könyvtárnok oz iskola valamennyi dolgozója és tanulója tagja. Az 
évek óta lassú ütemű taglétszám-növekedés eredményével elégedettek ugyan nem lehetünk, de a 
lakosság számához viszonyítva, az jónak mondható. 

Nekünk, könyvlórosoknok az a feladatunk, hogy mind a közművelődési, mind az iskolai 
könyvlári funkciónak o könyvtárat, állományát s magunkat is megleleltessük. A könyvtár belső 
átszervezésével is ezt kivántuk elösegiteni. A gyereknek a szakirodalmi részben sorozati kiemelé· 
seket készítettünk, nagyon szeretik kis olvasóink. o felnőtt olvasók által gyakran kölcsönzött 
könyveknek is sikerült elegendő és megfelelő helyet biztosítani, ezeket témacsoportos bontásban 
kínáljuk olvasóinknak. Az olvasóteremben biz tosítani tudjuk a kényelmes folyóirat olvasást, jelen
leg 43 féle sajtóterméket kínálunk. Az asztaloknál elegendő hely von, akár egy osztálynyi gyerek 
számára is. 

Bemutatkozik a 
Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány 

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapítványa 1989-ben Dr. Farkos Já
nos endrődi származású sebész főorvos kezdeményezésére jött létre. Célja o hátrányos helyzetű, 
jó képességű endrődi gyerekek tovább-tanulásának támogatása. 

Gergely Ágnes írónő kezdeményezése alapján oz áltolo biztosított összeg kamatát minden 
évben az iskola legsikeresetli tonulójo kopja, s erről az iskola tantestülete hivatott dönteni. 

Az olopítvóny jelenlegi vagyona 648.687.-forint. Az l % személyi jövedelemadóból befolyt 
összeg 1997-ben 205.184, 1998-bon 142.156 fo rint volt, melyet ez úton is tisztelettel megkö
szönünk o felajánlóknak. 

Az alapítvány alapszabálya értelmében a befolyó összeg a tökét gyarapítja. Évenként ki
vonható a mindenkori töke kamoto. Kedvezményben részesülhet oz az endrődi lakhellyel ren· 
delkező tanuló, oki általános iskolai tanulmányait a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában, 
(vagy jogelődjében) végezte, középiskolában, vagy egyetemen, fóiskolán tanul tovább, tanul
mányi eredménye legolóbb 4-es (jól, s o tómogotósót a család anyagi helyzete indokolja. A ló· 
mogotósl ösztöndíj formájóbon félévenként juttatjuk el a kedvezményezetthez. 

1991-lől 1998-ig teljesített kifizetések (tómogofósok) 279.000 forint. 
A tonulmónyi öszlöndijot pályázol útján lehet elnyerni, melyről o kuratórium dönt. Jelenleg 

két egyetemi hallgatót támogat rendszeresen oz alapítvány, mindketten o debreceni ELTE hallga-

Az iskolóvol napi kapcsolatban állunk, "megszoktuk" egymást, s a kezdeti apró zökkenó'k tói. 
A Gergely Ágnes által alapított díjot 1997-ben Blaskó Dénes, az országos matematikai ver

senyen elért 7. helyezése jutalmául kopfo, 1998-bon pedig Kovásznai Nóra országos rojzpályó· 
zoton elér! 1.3 helyezéseiért és külön díjáért. · 

után mára jó munkakapcsolat alakult ki. A könyvtár profitól az iskola technikai dolgozói hátteré
bó1, bármi probléma, javítási feladat adódik, mindenben segítségünkre vonnak. Gazdája, jó gaz
dája von o könyvtárnok, s ez megnyugtató lehet mindenki számára., oki az átalakulástól, o 
változástól féltette o könyvtárat. 

1998-ban is megrendeztük oz "Aranyfonál" mesemondó-versenyt, •Égbó1 pottyant mese" 
címmel rojzpólyózotot bonyolítottunk. A könyvtár ismét helyet adott a Rózsahegyi napok keretén 
belül megrendezésre került Endrődiek Baróti Találkozójának. A Soros Alapítványtól közel félmillió 
forint értékű számítógépet, szoftvercsomagot, és pénzt nyertünk. Elkészült az iskolai könyvtárra 
vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet a tantestület, az iskola érdekképviseleti 
szervei elfogadtok, s o Pedagógiai Intézet szokértó'je igen jó véleménnyel jóváhagyott. 

Jelenleg a legnagyobb problémánk o könyvtór-épületvizesedése. Ez most mór a dokumentu
mok épségét veszélyezteti. Kívül-belül 2, 1.5 méter mogossógbon omlik o vakolat, o konneklo
rokbon víz von, dohosodnok, vizesednek a könyvek. A polcok tartói kiesnek a lolból, a vakolat 
o~on nedves, hogy nem képesek megtartani a könyvek súlyát. Ez mór közvetlen baleset veszélyt 
is elóidézett. Nem tudjuk az önkormónyzolnok lesz-e lehetősége pénzt biztosítani a felújításra? 

A könyvtár s hagyományos szolgálata mellett majdnem 300 videokazettával is várja az ér
deklődőket. Ezek a filmek nagyrészt o világ legjelentősebb rendezóinek maradandó élményt 
nyújtó alkotásai, a filmművészet értékei. E-mellett számos kötelező és ajánlott olvasmány filmes 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Dr. Farkos János, Iványi László, Hornok Lajosné, 
Hunyad Simon Péter, Ladányi Gáborné, Márton Gábor. 

Az ösztöndíjra minden év május 31 -ig írásban lehet pályázni. A kuratórium 31 napon belül 
dönt a kedvezményezettekről. 

A Pályázat címe: Dr. Farkos János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma. 5502 
Gyomaendrőd, Népliget út. 2. 

A jövedelemadó 1 %-os felajánlásokat továbbra is kérjük és várjuk. 
Adószámunk: 1900062255-1-04. 
Évközben bármilyen összegű lómogatásl szívesen veszünk, befizethető a folyószámlóro: 

ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 53200015-10000018. Dr. FARKAS JÁNOS 
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY. 

Ladányi Gáborné 

adaptációját, természet s ifjúsági fi lmeket kínálunk. -----------------------~ 

Fénymósolóstisvóllolunk. MINDENT EGY HELYEN 
1999-ben is szeretnénk megrendezni o mesemondó versenyt. Gyomaendrőd várossá nyilvá- 1 

nítósónok 10 éves évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetünk o Vórosi Kulturális Egyesület- A PI KT QR BQ l TBA N ! 
tel és o Városi Könyvtárral közösen. 

Szakmai feladatként az iskolai könyvtár óllomónyónok ótleltórozóso következik., majd mi- Gvomaendrőd. Fő út 204. 
nél hamarabb szeretnénk elindítani a könyvtár számítógéppel történő feldolgozását. Szeretnénk (Telefon: 66/386-6 1 1 ) f 
honójutni egy digitális telefonvonalhoz, az Internet zovortolon használatát segítené elő. Ezen kí-
vül persze von még más öllel és terv is, ezekről a későbbiekben szívesen beszámolok o kedves ol- Kaphatók: . .e::!' a~' 
vosóknok. ___, "' 

Dinyóné Bánfi Ibolya. -Festékek, lokko~. ecsetek~1 ,;, ~- -
Kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük van, s érdemesnek találják az endrődi könyvtárat - szerszámok. e sav 

a támogatásra, adójuk l %-át ajánlják lel a Rózsahegyi iskola és közművelődési könyvtár javára. - ragasztók. zárak, vasa laso . es 1no eumok 
Címünk: Gyomaendrőd, Bloho 1. U.21. Sz. Adószámunk: 15346731-2-04. PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, HOZZÁ 
Tisztelettel köszönjük. 

IJ. 

1 
Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendröd, 

Fö út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 

RAGASZTÓK. FUGÁZÓ ALJZAT KIEGÉSZÍTŐ 

Garancia! 
Minőség! 

Kedvező ár! 

q~c~ 
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2. - Tel.: 06-66-283-359 
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HÍREK ERDÉL YBÖL 

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

Kós Károly,1925. 

TALLÓZÁS 
AZ ERDÉLYI 

LAPOKBAN 
Bányavidéki Új Szó. Január 8. 
Máramarosi származású "év embere" Amerikában! című írásá

ban Dr. Grünwald Emő tudományos fökutató beszámol Vodnár Já
nos életútjáról és elért sikereiről. 

"Az 1998. Év Embere" (Man ofthe Year 1998) címmel tüntette 
ki dr. Vodnár János ny. egyetemi tanárt az egyesült államokbeli 
Életrajzkutató Intézet. Az ABI (American Biographial Institute) a 
"2000. Milleneum i Tiszteletbeli Érmét" és "A Nemzetközi Kultúra 
Tiszteltbeli Diplomáját" ugyancsak a borsabányai származású 70. 
évét taposó vegyészprofesszornak ítélte oda. Vodnár János tagja a 
Bolyai Társaságnak és alapító tagja az Erdélyi Múzeumnak. 

' 

Február 18. Magyar Szó 
"A román történészeknek mi továbbra is fekete bárányok va

gyunk" c. cikkében a szerző Sike Lajos többek között a következő
ket írja: 

" ... Romániában még ugyanúgy, a másokat kizáró, sőt e lsöprő 

tanok szerint oktatják a történelmet, mint Ceausescu és Stefan 
Pascu akadémikus idejében. Döbbenten olvasom Demény Lajos 
professzor elemzését kulturális heti lapunkban, "A Hét"-ben a most 
(még mindigl) használatban lévő történelemkönyvekről. A 
hosszabb tanulmány elsősorban azzal foglalkozik, miként tükröző-

Remek hajrával, minimális pontkülönb- lász és Veres kapusok, Sórosi, Karsai, Bácsik, 
séggel a tobello második helyén végzett a Ba- Lipták, Kulcsár, Tóth M., Molnár Tamás, Nagy 
rótsóg SE labdarúgó csapata, az NB.111. Alföldi István, és Zoltán, Brokszatórisz, Lévai, Janis, 
Csoportjában. Cziglédszky, Varga János, Nagy Márk, Illyés és 

Rövid pihenő után - mivel az iflhoni fel- Mester Levente. Nagyon bízunk Fodor Sándor 
készülés a pólya, az öltözőviszonyok miatt le· edzó'ben. 
hetetlen volt - Kondoros segített. Eszményi Egyelőre pólya és öltöző gondjaink von
f elkészülést bizlosított. lgoz, költséges volt, de nak. Az utóbbi könnyebben megoldható. Saj
reméljük, megérte. A nagy erőpróbát a lebru- nos a pólya állapota aggasztó. 
ór 16-iki Honvéd elleni edzőmérköiés jelen- Kornyújtósnyira van a szezonkezdet Baja el
tette. A proli csapat ellen Bozsik Stadionban, len. Rettentően fontos a sikeres indulós. Aztán 
Bp-en játszottunk edzőmérkőzést. Igaz 3.0-ós a hazai drukkerek is félgyőzelmet jelenthet
vereséggel hagytuk el a pólyát, félidőben még nek, hisz sokan szeretik a Barátságot. 
0:0-ra álltunk. A második félidőt nem bírták A legutóbbi edzőmérkőzésen, Szentesen 
kellően, tehát az erőnlét fokozása a főfeladat. a nehéz pólya körülményei közepette is 3: l-re 

Két játékosunkat, Karácsony Józsit és tudtunk győzni. Brokszatórisz, Janis góljaival 
Hornok Zolit kölcsönbe adtuk Kondorosnak a biztos győzelmel arattunk. 
megyei II. osztályba. Új játékosokkal gyara- Úgy érenük, soha még ilyen közel nem 
podott a csapat: Sarkadról Veres József kapus, voltunk a nagy ólom hoz, hogy az NB.11-es cso
Csorvósról Lévai Krisztián, Gyuláról a tulaj· pal lehessünk városunknak az ezredford ulón! 
donképpen visszatérő Kulcsár Szilárd jöttek a 
Barátsághoz. Így l 9 tagból áll keretünk: Ha- MÁRTON GÁBOR 

dik a magyar múlt és a magyar-román viszony a mai román történe
lemoktatásban. Már felvezetőben megállapítja: a történelem okta
tásában, leszámítva a személyi kultuszból fakadó túlzások 
mellőzését, 1989 után alapvető változás nem történt. A szakembe
rek megalapozott bírálatával szemben a tanügy-minisztérium kép
viselője és több román tankönyv szerzője, Bogdan Teodorescu 
mondja tovább a magáét. Szerintük a tankönyvek minden igényt 
kielégítenek, olyannyira, hogy alternatív tankönyvekre sincs szUk
ség! Hiába figyelmeztet Boia professzor, hogy ezekre a könyvekre 
a múl századi romantikus román történelemszemléletet tükröző 
történelmi mítoszok ápolása a jellemző, s hogy ennek káros hatása 
van a köztudat alakítására. Még a nyilvánvaló ellentmondások sem 
zavarják a szerzőket. Jóllehet a történészek a 9-10. századra teszik 
a román nép kialakulását. Dumitru Almas A IV osztályos tankönyv 
szerzője nagyvonalúan kétezer évről értekezik. Könyvében azt írja, 
hogy a románok még a rómaiak idején, vagyis 271 előtt vették fel a 
kereszténységet, amelyet "nem akárki", mint "Krisztus egyik apos
tola, Szent András terjesztette el Daciában. Világos, hogy ilyen 
megközelítésben a honfoglaló magyarok csak barbárok lehettek ... 

Erdély múltja csaknem kizárólag a románok történetére korlá
tozódik. Erdély és az erdélyi vajdaság két különböző fogalma 
mindvégig összemosódik a tankönyvekben (kicsire nem adunk 
ugye?) sehol egy szó nem esik arról, hogy az utóbbi területileg az 
Érchegységig terjedt. Ha a magyarok szerepéről esik szó, az csak 
negatív lehetett. Ők akadályozták meg az erdélyi román államiság 
fejlődését, a magyar nemesek kaparintották meg az őslakos román 
parasztok földjét - írja Demény professzor. De a románok nem 
hagyták magukat, a parasztfelkelésekbe is ők állnak az első helyen. 
Gondoljunk Anton cel Mare din satu! Buda vagy Gheorghe Doja 
lázadásvezetőkre ! 1514-ben a keresztesek Buda melletti táborában 
"román, magyar, német és más nemzetiségű parasztok gyű ltek 

össze ... 
Nem borzolom tovább az olvasót, hisz nagyon is ismerős szö

vegekről van szó. A baj csak az, hogy miután két-három nemzedé
ket megfertőztek vele, az EU-tagságra készUlő vagy inkább vágyó 
mai román társadalom fiataljainak fejébe is a kizárólagosságot, a 
magyarok utálatát, mitöbb, ellenségként való kezelését sulykolják. 
S úgy látszik ezen (mint annyi minden régi ideológián) egyelőre 
nem lehet változtatni 

BEMUTATKOZIK A GYOMAENDRŐDI IDŐSEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

1999. január 1-vel "Gyomaendrődi Idősekért" Alapítványt 
alapítottak Szurovecz Elek és leánya Pallagi Józsefné Szurovecz 
Éva, Szulimán Ákosné Szurovecz Eleonóra 50 ezer forinttal. 

Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a "Gyomaendrődi 
Idősekért" Otthonában elhelyezett személyek gondozásához, 
ápolásához, valamint a házigondozás és az otthonápolási szolgá
lat keretein belül iakásunkon gondozott idős személyek ápolásá
hoz, életkörülményeinek javításához. 

Az alapítvány közhasznú. 
Az alapítvány kezelője az alapítok által megbízott 5 fős kura

tórium, amely döntéshozó, ügyintéző, képviseleti jogkört gyako
rol. A kuratórium tagjai: Hangya Lajosné elnök, Buza Sándorné 
titkár, Uhrin Zoltánné, Csaba Jánosné, Czikkely Imréné tagok. Az 
Alapítvány székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Polgár
mesteri Hivatal) 

Számlaszáma: Gyomaendrőd OTP fiók. 11733120-20007645 
OTP Békés Megyei Fiók-3312 Gyomaendrőd Fő út 173-179. 
Az alapítvány nevében tisztelettel kérjük polgártársainkat, a 

lehetőségükhöz képest a fenti számlaszámra befizetett összegek
kel támogassák működését. 

Hangya Lajosné elnök 
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FARSANGt \/AQSORA 
Adom neked, kicsiny család 
s hazám, a vér közös dalát, 

(Mécs László) 

Családias hangulatú összejövetel színhe
lye volt az endrődi Közösségi Ház, hol febru
ár 6-án tartotta hagyományos farsangi 
vacsoráját a Szt. Imre Egyházközség, melyre 
szép számmal jöttek el Gyomáról, Hunyáról 
is. 

Egyházközségünk civil testületi elnöke 
Ungvölgyi János, meleg szavakkal köszön
tötte a jelenlévőket. Utalt a vacsora hagyo
mányt temető jellegére s kellemes 
együttlétet, jó szórakozást kívánt mindenki
nek. 

Harnos Vince, a szegedi piaristáknál tanuló 
diák - akit sokat látunk vasárnaponként minist
rálni, felolvasni - szavalt el ismeretlen szerzötöl 
egy gyönyörű verset ajó lstenröl, melyet ajelen
lévök nagy tapssal jutalmaztak. 

Ezt követte Szabó Zoltánné, aki a nemré
gen megalakult Endrődi Szent Imre Plébániá
ért Alapítványról számolt be, mint a 
kuratórium elnöke. Ismertette az alapítvány 
célját, az alapítókat személy szerint is meg
említve. S elmondta, hogy a vacsora, tombola 
bevétele is az alapítványt fogja gazdagítani. 

Az esthez tartozó hagyomány az is. hogy a 
Városunk Szerkesztö-bizonsága nevében, min
den évben. ez alkalommal köszönti László atyát. -
akiről tudva lévő, hogy újságunk szerkesztésé
ben nyújt nagy segítséget - Császár Ferenc a lap 
főszerkesztője. Köszöntője befejezéseképpen 
Mécs László ''Adok, hogy adj!" c. versét mondta 
c:l, melynek utolsó két versszakát ide idézzük: 

"Adok Neked, jó Istenem, 
Alfám, Ómegám, Mindenem, 
gyermekhitet, alázatot, 
beval lott bűnt, gyalázatot, 
s szívem, mint örök hűbért 
legyen tiéd! Tudod miért? 

- Hogy add nekem, mint terűljasztalt, 
mely már sok lelket megvigasztalt, 
melyen sok testi jóegészség 
terült és lelki lakni-tessék: 
add malasztod, add a Téged 
je len tő örök békességet!" 

Végül Pappné Éva néni énekelt kedves 
nótákat, amelyeket a jelenlévők halk dúdo
lással kísértek. 

Majd a várva-várt vacsora következett 
Ambrózi László és csapata keze munkája, az 
elmaradhatatlan birkapörkölt. A jó ízű vacso
ra közben Megyeri György és társa kellemes 
muzsikával szórakoztatott. Ajó ízű beszélge
tést e sorok írója szakította meg a "Rátóti csi
kótojás" című népmese elmondásával a 
társaság nagy tetszésére. 

Végül a tombola húzás következett s ki-ki 
örülhetett nyereményének. Azok pedig, akik 
nem nyertek, ugyancsak boldogok voltak, 
hogy szerény adományaikkal támogathatták 
az alapítványt, mely végül is 42.210.-forinttal 
gyarapodott. Fontos ez az összeg, mely gya
rapítván az alapítvány vagyonát, és így lehe
tővé válik, hogy az egyházi temetők 
karbantartására idén két főt tavasztól őszig 
fog lalkoztathassunk. 

Éjfél utánig tartott a vacsorával egybekö
tött vigadalom. 

BUKVA CSILLA 

ORVOSI TANÁCSOK 
ir ,_ , Sok átok sújtot- nem tudod abbahagyni Miért? Nem azért mert 
W..:S;~·. ta a már lassan mö- olyan jó, de mert jól vagy tőle, vagy jobban. Ha el-

" ,„ ,, ~ göttünk maradó kezded szedni, nem szúrod magad, akkor rosszul 
; . ·· :,jfj:,:/ 1 húszadik századot· leszel, akkor betegnek érzed magad, tehát kell egy 
! :~ i...t.!'.l. :'.\I'~ I 

'"·:::<.:-e- világháborúk, éhín- új adag, és még egy ... bármi áron. 

ség, járványok. Ér- Viszi a pénzt, az ezreseket, tízezreseket ... öl-
telmetlen nek, rabolnak miatta. 

pusztulások - és ami 
a legszomorúbb, a 
fiatal életek milliói- A gyógyuláshoz rendelkezésre állnak kórhá-

k h 1·1a zak, intézetek, vallási és segítőkész alapítványok. 
na Aa at'b. b .. vt. dI d I bb .• . Meggyógyulhatsz, ha elszánt erős akarattal felke-

z u 0 1 e 1ze egvesze e mese 1arvanya: d k . . k . · · k R • d"' 
k
'b' . . rese eze et az mtezete et, mtezmenye et. a 10, 

a a 1toszerezes. 1 • · · ·t · · d h' ··1 d. h 
. • .. „ • . . te evmo, a sa1 o nap-mm nap iru a 1a, ogy 

A ~~o.g, a k1ala~ulo_ fuggose_g alanto~ mo_don t~- hova fordulhatsz. De a legbiztosabb, ha megelőzöd 
mad. Sotetben, a d1szkokban, piacokon es neha-ne- a bajt! Meg tudod előzni? Igen! Ne kóstold meg! Ne 
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RAJZPÁLYÁZAT 
A Rózsahegyi Könyvtár, a Városi Könyvtár, a 

Kultúrális Egyesület Gyomaendrőd várossá avatásánok 10 
éves évfordulója alkalmából 

"AZ ÉN VÁROSOM" címmel rajzpályázatot 
hirdet. 

Pályázni lehel: általános iskolák felső tagozatos, vala· 
mini középiskolás tanulók !/4-es, vagy A/3-as méretű 
bármely technikával elkészített műveivel, amelyeket 
paszpartuval fogadunk el. A pályamű témája a címhez illő 
legyen. 

leadási határidő: Április 30. leadás helye Városi 
Könyvtár, Kossuth út 50. Rózsahegyi Könyvtár Blaha l. út 
21. Valamint április 30-án iskolákból begyűjtött, az ott le· 
adott művek. 

A pályaműveket zsűrizés után mindkét könyvtárban 
kiállításra kerülnek. 

A szervezők 

Pályázati felhívás 
A Rózsahegyi Könyvtár ebben az évben is meghirdeti 

az "ARANYFONÁL 11 városi szintű mesemondó versenyt. 
Pályázni lehel: szabadon választott népmese (bór· 

mely nép meséjének) könyv nélküli előadásával. 
A mesemondóversenyen részt vehetnek: 
Nagycsoportos óvódások 
Általános iskolások 
Középiskolások 
akik külön-külön kategóriákban fognak versenyezni. 

A jelentkezők számától függően több fordulóra lehet szó· 
mílani. 

A döntök tervezett időpontja: május 10-15 között. 
Jelentkezni lehet az endrődi könyvtárban április 

16-íg (péntekig) személyesen, vagy telefonon (386-157). 
Határidőn túli jelentkezéseket nem fogadunk. 

Jelentkezéskor szükséges adatok: Név, lakcím. iskola 
és osztály megnevezése, felkészítő pedagógus neve, a vá
lasztott mese címe. 

Minden jel entkező! és érdeklődőt szerelelellel várunk! 

EGY DROGFÜGGŐ H ÖZ 

Hidd el, hogy nem old meg 
semmi! a kábulat 
Urad neve: Méreg, 
lerajlad jól mulat. 

Élvezi. hogy lassan 
!előröl hatalma. 
S ha hagyod, így legyen, 
nem vagy más. csak rabja 

Törd szét bil incseid! 
Akarod? Erőd az! 
Lásd meg a sok szépet. 
amit Földanyánk ad. 

Ejlsen ámulatba 
természet varázsa. 
Vedd észre, mily csodás 
harmat csil logása. 

Kisvirág, pillangó, 
zúgó hegyi patak, 
erdőben madárdal, 
mind örülni hívnak. 

Ne lázongj! Vedd észre. 
szép is ez a vi lág. 
Türelemmel jobbitsd. 
ha lelsz benne hibai. 

Másokat logadj el, 
hasonlókép lesznek, 
és akkor nem kell drog, 
Veled a szerelel. 

BUKVA CSILLA 

ha még az iskolák közelében is. kezdd el! Csak nyersz vele - Életet! 
Csak egyszer kóstold meg, aztán még egy-

szer ... s többé nincs visszaút. Ha egyszer rászoksz, 

(Csilla e versel 1997-ben a Vö röskereszt lerüleli irodalmi 
Dr. Frankó Károly versenyén, a felnőtt kategóriában első helyezést nyert el. 

Gralulálunkl) 
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FELEFUL ES A FURCSA VENDEG 

1999. március 

hogy vígan forog tőle a malom kereke. 
- Nemcsak szuszogsz te, hanem hor

kolsz is. - Duzzogott Felefül. és nagyon szé
gyellte magát, hogy nem jött ró elébb. 
hogy mi is az a fűrészelés. Fortyogi, a hör
csög, ugyanis már máskor is megszállt 
nála. mikor az erdőben járt. Ismerhette 

Felefül, a kerekerdei nyulacska. ép- közé. hogy az eget is nagybőgőnek néz- volna csöndes szuszogását. Igaz. hogy 
pen átfordult a másik oldalára. és jól a fü- te volna. ha egyáltalán tudott volna va- eddig még sohasem költözött az ógy aló. 
lére húzta a pitypangpehelypaplant, !amit nézni. De nem tudott, mert A mesét és a verseket írta: IVÁNYI MÁRJA 
mikor hirtelen valami furcsa zajt hallott; ijedtében még a szemét is becsukta. és 
mintha valaki fűrészelne valamit. Borzasz- várta, hogy most mi lesz. Nem egyéb. 
tó . sőt kétszer borzasztó, mert a fűrészelés mint az. hogy megint J!yilt az ajtó. és belé
pont az ő ágya alól hallatszik. pett rajta Torkoska. 0 volt a legfalán-

Az ólom egyszeriben kiszökött a sze- kabb nyulacska egész Kerekerdőben. 

méből, és ő maga is szeretett volna ki- Azért nevezték Torkoskónak. ő is ótbuk
szökni. Nemcsak az ágyból, de még a fencezett a zsákon. őt is fülön ·csapta va
nyuszihózikóból is. Mi tagadás. sohasem lami. és persze. most azt hiszitek. hogy ő is 
járt ott. ahol a bátorságot osztogatták. A becsukta a szemét ijedtében. és remeg
fűrészelő zaj pedig egyre erősödött. Még ve várta, hogy mi lesz. 
a foga is összeverődött a félelemtől. Fityiszt! Sőt nyúlfityiszt. Mert Torkosko. 

Ki tudja mi történt volna. ha meg nem ha korgott a gyomra, félni is elfelejtett. A 
zörgeti az ablakot Fürgefutó. a szomszéd zsák amibe belebotlottak sokat ígérően 
nyulacska. Az úgy volt. hogy még az este tömött volt. ö pedig éhes. Nem is kérdez
megbeszélték . hogy hajnalban együtt Iá- te. hogy szabad-e. bogozni kezdte a zsák 
togotják meg az erdészház sárgarépa- szájára hurkolt zsineget. 
kertjét. - Úgy látom, megelőztek! - makogto 

Felefül megkönnyebbülten sóhajtott. boldogon - lám már tele is a zsák finom 
Most legalább ketten vannak a nyúlház- sárgarépával. Szép tőletek, hogy meg
bon. Úgy mégis jobb. mint egyedül. Kiné- vártatok a lakomával. Gyere Felefül, se
zett az ablakon. és hangtalanul gíts kibontani! 
integetett fürgefutónak. Közben figyelte, Felefül éppen figyelmeztetni akarta 
hogy recseg-e még az a furcsa zaj. Re- Torkoskát. hogy itt most titokzatos dolgok 
csegett b izony! történnek, amikor hirtelen csengeni. bon-

A szomszéd nyuszi csodálkozva nyitot- gani kezdett a zsák. és valami ütni kez
ta ki a nyusziház ajtaját. Be akart lépni. dett benne. Nem verekedni. csak ütni. 
hogy megkeresse, mire jó ez a titokzatos Úgy, hogy: bimm-bamm. 
integetés? Ám odabent még hajnali ho- - No. Torkosko ütött az utolsó órád! -
mály volt. és nem láthatta. hogy pont az suttogta Felefül. 
ajtó előtt egy jókora zsák fekszik. Pedig - Ordögöt az övé! - szólalt meg valaki 
ott feküdt. és éppen keresztben. Fürgefu- az ágy alatt. és a recsegés abban a pilla
tó úgy keresztül bukfencezett rajta. hogy notbon véget ért. 
a bundájával egészen tisztára söpörte a - Az én órám ütött. meg csörgött is. 
padlót . Felefülne~oznoo nem is kellett hogy ébredjek fel, mert itt a reggel. - mó-

/ ) takarítania. szott elő az ágy alól egy dagadt képű, 

1 
/ De ez pocakos hörcsög. 
~ még semmi! - Hát te. hogy kerültél ide? - jött meg a 

· ~ Mikor végre hangja egyszeriben Felefülnek - pont az 
· megállapo- ágyam aló kellett neked bújni? 

...-::;:;:!ll!li„:A~"" dott. és fel - Nem volt máshol hely, -vonogatta a 
akart tó- vállát a hörcsög - csoda rendetlen nyuszi 
pószkodni, vagy. Az egyik széken a nadrágod hever. 
valaki okko- a másikon a kabátod. te meg az ágyon. 
rát csapott Elvégre nekem is hevernem kellett vola
a két füle hol! r 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
Transzpo11becon és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés 
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók. 
lmerspan bútorok) 
Épí tőipari anyagkereskedés (fenyö fürészáru. lnterspan 
bútorlap szigetelölernezek, kaitonplasztlemez ... ) 
Építőipari gépek. segédeszközök bérbeadása 
(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, úcpanel...) 

- Jó.jó, de minek 
verekedtél? - lépett 
elő nekibátorodva 
Fürgefutó. - Akkorát 
csaptál a fülem 
közé. hogy még 
egy fejem nőtt be
l őle ! 

- ó. az bizonyo
san a szélmalom 
volt! - kuncogta a 
hörcsög. - Tudjátok, 
mindig akkor őrlöm 
a búzámat. amikor 
alszom. Mert okkor 
akkora szuszogok. 

ROST A ALÁ BÚJT A SZÉL 
Rosta a lá bújt a szél, 
Mert pihenni vágyott, 
Egy csöpp eső leesett, 
A szél bőrig ázott. 
Tűzre tette bocskorát 
Száradni egy csöppet, 
Lángot vetett. Abból már 
Nem lesz bocskor többet. 
Szűrnek szöget keresett, 
S mert sehol sem látott, 
'Ökör szarván lógatta 
A posztó kabátot. 
Ökör vitte világgá, 
Sose hozta vissza. 
Azóta a balga szél 
Hulló könnyét issza. 
Rosta alól e l őjött 

Fújni akart mégis, 
Bánatából borús lett 
A ragyogó ég is. 
Nem is válik derűre, 
Ha a szélnek újra lesz majd 
Bocskora meg szűre. 

TAVASZ KÖSZÖNTŐ 
Jön a tavasz, fut a tél, 
Friss meleget hoz a szél. 
Bolyhos barka integet, 
Harmatesőt hinteget 

A hóvirág kitekint: 
- Szép a világ idekint! - Szirmot bont 
az ibolya, Erdők, mezők mosolya. 

Fürge patak, csöppnyi tó, 
Napsugártól csillogó. 
Itt van végre közöttünk, 
Kedves Tavasz, köszöntünk! 
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tt( ...... ::w:_ .... f) 
Kilencet ütött az óra. 
Térjetek már nyugovóra. 
Zárjatok be házat, ólat! 
f:.djon Isten nyugodalmat. 
Tiszta színek szép az álma, 
Mert az Isten vigyáz rája. 
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( - YJl . 
Mire megint hal latszott a bakter danája, már csak a felnőttek só

haja hallatszott időnként. Nekik volt miért sóhajtani. A gyermekek 
aludtak. 

Visszajön még Kossuth Lajos 
Tíz óra múlt. Későre jár, 
Hunyjon el már minden sugár. 
Gyertyát, mécset eloltsatok, 
Pipával ne bajlódjatok! 

Esteledik. Hüvös áramlat hömpölygött a falura északról a Körös Aludjatok szépen nyugton, 
felől. Az ablakokon gyérfény szűrődött. A legtöbb házná l mécs pis- A falut majd én v irrasztom. 
lákolt. Csupán néhány házban vi lágított gyertya. Azt beszélik, hogy a hősi halált halt Salacz főhadnagy úr költöt-

A Körös utcában, ahol a Nagy utcából kiágszik, laktak Hegedűs te őket. Hihető, hisz még a Petőfi verseket is betéve tudta. De há
Ferencék. Hegedűsné, született Kálmán Anna vacsorához készíti a nyat! Meg azt is tudja mindenki, hogy 1847-ben össze is 
kecskelábú aszta lt. Oda tette a maradék pi llét. Elég lesz az ma is, barátkozott Petőfivel. 
hisz az ilyen vacsorához nem igen kell kenyér. Az úgy történt, hogy a költő Mezőtúrról jön és Berénybe, vagy 

Tizennégyen ülik és állják körül étkezéskor az asztalt. Tízen- Ladányba igyekezett. Gyalogosan mérte az utat, mikor utolérte sze
öten lennének, de a fiatal Hegedüs Ferenc, a család első szülöttje, kerével a robotbó l jövő Csenge Antal és fe lvette maga mel lé. A 
aki "Miklós huszár" volt a szabadságharcban, nem jött haza. Tóth l<ompnál ta lálkozott össze Salacz fiatalú rral. Még a komp díjat se 

Mátyássa l, Fülöp Györggyel, Urbán Jánossal, Tokár Györggyel, engedte negfizetni neki. Pedig gyalog ember számára 1 krajcárban 
Fekécs Istvánnal és Rácz Mátyással odamaradtak. Önkéntesként volt az megállapítva. Mikor a komp kikötött a katonaszál ló lábánál 
vonultak be. A vármegye alig bocsátotta ki a felhívást, mikor báró a Oombszögön, együtt mentek Tímár István bíróhoz . 
Dréschel főhadnagy úr vezetése alatt 164 legény állt c~atasorba a - Bíró uram! Van szerencsém bemutatni hazánk koszorús poé
hon mentésére, Még 1848 végén újabb ötven legény indult vitéz- táját Petőfi Sándort, aki az apostolok lován igyekszik fa lunkon át. 
kedni. Kérem, hogy a község fogatán szál líttassa a következő községig. 

Hegedűs Ferencék 1849 elején nyolcvannégyen meneteltek a - Hű az áldóját! - adta meg a tiszteletet felá:lva a bíró- ilyen 
halálba. Őket a község tiszte letben ál ló hites nótáriusának S<1lacz nagy tisztesség sem ért még minket! Üljék kicsit poéta uram, mert a 
Józsefnek hasonló nevű fia. vezette el főhadnagyként. Oda is ma- helység fogata kigördült a határba. 
radtak mindnyájan a hadnagyukkal együtt. Aztán erős hangon kiáltott a hosszú fo lyosóra: 

Feri csak egyedül ment a népes családból, mert őt párom lany • Gergő! 
követte: Mariska, Eszti, Annus. A következő három fiú volt Károly, Mintha földb.ől nőtt volna ki, olyan gyorsan termett előtte a falu 
Péter és András. Ők még nem mehettek, mert csak l S, 14, 12 éve- hajdúja. 
sek voltak. Az utánuk következő négy meg még egészen kicsi. Fele - Fuss fiam haza, oszt a magam fogata perc mu ltán ín áll jon . 
fiú fele lány. Mondd meg, hogy most még a királynál is nagyobb urat kell vinni. 

A szü lőkön túl itt van még a hetven, t beröltölf n.1gyapa és nagy- Egyik lábad ott, a másik itt legyen. 
anya. Mire a pipát megtömték és rágyúj tás után szót váltottak, már ott 

Nagyapó a legidősebb Hegedűs Fer~nc a kemence inellett mor- is v~ll a két kesely. 
zso lgat és mesél az unokáknak. Azok segítenek is, és tátott szájjal Annyi szentigaz, hogy a Salaczék derék magyar emberek vol-
hallgatják a ráncos arcú, fehér bajszú nagyapót: tak. Nem semmiért voltak emberöltőkön át a fa lu "hites nótáriusa i" . 

- „.majd visszajön még Kossuth Lajos.és elh ívja G11ribald i sok Azonban ez a fiatal József tú l tett vol na valamennyin, ha Temesvár 
katonáját. Akkor Ferkó bátyátok is visszajöh, oszt fY.thal.a.JJ~t - al~tl2.t.Lri~rt1 marq_d a rácokka l vívott csatában. 
fejezte be a szabadságharcról mondott történetet. A végét már na- M ikor 1848 szeptemberében Kossuth Túron járt, oda is elment 
gyon ha lkra, sz inte suttogásra fogta, mert az ablak alatt lépések ne- meghallgatni a toborzó beszédét. Fel is tüzelte vele itthon a fiatalo-
szeltek. Nem lehet tudni, ki hallgatózik. kat. 

Oszmata Zsigmond és Csepánszky György vasban van, pedig A gazda még a következő stró fát is hallotta: 
ők nemes urak vo ltak. Tizenegyre j ár az idő. 

Az őszön is német katonák kutatták át a házakat. Azr mondták, Adjon békét a Teremtő. 
hogy fegyvert, meg be1yárt keresnek, de mindenki tudta, hogy szö- Hívesre vált már az ájer. 
késben lévő bujdosó honvédek után szaglásznak. · Nem szűr fényt a zsalugáter. 

Aztán, gyorsan megnyugodott a család, mert a ropogás a falu Csendes az éj, halk a vi lág. 
bakterének lépése volt. Ismerték öreg Fülöp Pál lépését. Régóta rója M indenkinek jó éjszakát. 
éjszakákon át a falut. Elnyújtott kesernyés hangú danászása tisztán Mások pedig olyasmi ről meséltek, hogy Bartók jobbágy helybé-
behallatszott az elcsendesedett házba: li születésű László fia szerezte azokat a da lokat. M indegy, ki sze-

Estére szó lt a nagy harang. rezte, szentigaz, hogy szépen összeszedte. Éjfélkor ezt danászta: 
Szállt a hangja: Gi ling-galang. Éjfélt ütött a toronyban. 
E napot is megéltétek; A ludjatok mély álomban. 
Érte Istent dicsérjétek. Csillag vibrál, hold halványu l. 
Készül jetek pihenésre, Szellő jön a Köröstáj rúl. 
Gondoljatok tűzre, vízre. Szépen csendben pihenjetek! 

Mikorra a vacsorának vége lett, a bakter már visszafelé rótta az 
ut~t és monoton hangon gajdolta: 

Az Őrangya l van veletek. 
MÁRTON GÁBOR 

(részlet az Élők Holtak Val lomása c. munkájából) 
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P... ®uon1ac11úrőoi 
'11.R.öuuútárha 
- ét·hc;;eit ... 

TIM O'BRIEN: A katona legszebb álma 
(Ford. Horváth László) 

rűltek, egy-egy akár békésnek tűnő dzsungelbeli 
pihenés során._ .. S mikor a katonai-parancs szerint 
"motozni" kellett a civileket. a civileknek látszó férfia
kat, nőket - szavak nélkül bocsánat-kérő - vi
gyor-mosollyal arcukon tették, amit a "regula" rájuk 
rótt... Csupán mondatok, kis részletek ezek a re
gényből: ám vissza-visszatérően ... Azt szerettem vol
na érzékeltetni, hogy a hadbavonult nagyon-fiatal 
katonák nem igazán tudják miért. mi célból kell ne
kik a dzsungelben lopakodni; alagutat robbangatni. 
nyílt csatában sohasem találják magukat szemben a 
"másik oldallal". az "ellenséggel". Sohasem mutatja 
így érzékelhető szemben-álló ellenséggel az író a hő
seit. Nem véletlenül. Ilyen nyílt, szabályos hadszínte
rek nem is voltak ... 

Európa Könyvkiadó 1998. 398 p. 

A nagy klasszikus regényírók legkiemelkedóob 
háborús-regényei sorába illeszkedik TIM O'BRIEN 
műve, noha kevesebbet szól magáról a háborúról, 

A regény a vietnámi háborúról szól. Az amerikai- mint elődei. Miért? Ha nem a háborúról döntően, mi
ak egyetlen olyan háborújáról, amely _ közel egy év- ről szól, szólhat egy háborús témájú regény? A Kato
tizedes elhúzódó harcokkal mindkét fél oldalán nák álmairól ... 
iszonyú veszteségekkel ugyan, - az amerikaiak vere- S minden regénynek. úgy ennek is, - sok szereplő
ségével ért véget. Az idősebbek a napi-sajtó olvasása vel - van egy fő-szála is CACCIATÓ-t, - aki "olyan hü
nyomán még emlékezhetnek rá; a fiatalabbak már a lye. min a puskatus .. . olyan hülye, mint a hónapos 
történelemkönyveikből tanulták. tanulják. .. Az ame- osztrigafing" - s aki megszökött, aki, mint mondta 
rikai népnek pedig máig megemészthetetlen élmé- Párizsba megy ... elfogni szándékozván követte, ül
nye. Számos riportregény. regény, filmek, TV-fümek dözte egy osztag. Követte a 6,400 mérföldön át. kö
sorában visszaidézik még napjainkban is. (Egy-egy vette~ ~egény_l~pjain át. .. 
epizódja villan fel pld. a nálunk is képernyőre kerülő . Az_ iro bravuIJa - aki ifjan maga is megjárta a viet
'"Magnum"- kalandfilm sorozatban.) nam1 harctereket - hogy élményeiből és fantáziájából 

Félelem, borzalom, szenvedés, halál... Ugyan kit csodálatosan átélhető, izgalmasan érdekfeszítő; 
érdekelhetne ez annyira, hogy szabadidejét e[f;j há- lap-lap után kíváncsi várakozással követhető művet 
ború-témájú regény olvasására pazarolni kedve len- alkotott. Egy kis eligazítás az olvasónak: Nem idő
ne? (elég borzalmat lát napjainkban, a rendben követik egymást az események. Az első la
TV-csatornák híradásaiban is) Paradoxon: ez a re- pokon tárgyilagos közlés a halottakról. a 
gény szép. Tárgya: a háború, a vietnami háború elle- sebesültekről. Aztán; a történések. Megelevenednek 
nére! (Mint ahogy szép, mulattató Hasek: "Svejk a ~ első oldalakon "holtaknak" jelzettek ... Élnek. Áb
de:ék katoná"-ja is. vagy Heller: "22-es csapdája a randoz~ak a dzsungel csendjében otthoni, elhagyott 
masodik világháborúról) otthonaikban 

A háborús regények sorában _ számomra leg- szokásos tevé
alább is - Tolsztoj: "Háború és béke" c. műve a leg- kenységeikkel, 
meghatározóbb olvasmány-élmény. Talán, a legelső, "~orális" kérdé
a legnagyobb. S ha meghatározni illenék: miért? Azt se1kkel a katona 
mondanám. mert az orosz-napóleoni csapattestek "kötelességéró1". 
közötti háború hű leírása mellett felrajzolja a hátor- a_ bátor~ágról, a 
szág - az orosz társadalom - meghatározó rétegeinek feleleri:rol stb .. 
"személyesített"-alakjainak sorsát, küzdelmét is ... stb. Vegig követ-

TIM O'BRIEN művének bizonyára nem véletlenül ni kalandjaik-
adta: "A katona legszebb álma" címet. Nagyon is tu- ban, élményeik
datos választás ez. Nem is igazán a háborúról szól. ben részesülni. .. 
Sokkal inkább azokról a fiatalokról. (a fordító az Párizsig. Olvas
utószóban írja: a vietnámi háborúba besorozott ni. belefeledkez
amerikaiak katonák átlagéletkora 19 éves kor volt) ni sorsukba ér
akik nem igazán értették miért, kiért kell demes. · · 
harcolniok. .. Kik is azok a "vietkongok". a "sliccelt" 
szeműek, miért támadtak rájuk észrevétlen, s ők 
honnan tudhatnák a vietnámiak barátságos tekin
tetét látva; "barát". vag;y ''ellenség" akivel szembeke-

M.KONDOR 
VIKTÓRIA. 

TOTÁL VEGYESÁRlJK 
ÁRUHÁZA 

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

06-20-9-254-663. 
LEGÚJABB AJÁNLATA! 

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

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

KLEOPÁTRA ELIT - DEZYRE UTE 11. 
Vetőmag takarmányborsó. 

Apró vetőmagvak nagy választékban 
A vetőmagvak fémzároltak! 

Kaph~tó továbbá: Étolaj 236 Ft.f i. 
Eto!aj edénybe 21 O Ft/I. 

Etkezési burgonya, 
gumicsizmák 2.100. Ft/ pá1·. 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK szenvedés ucán. február 25-én visszaadca !elkér 
Teremtöjének. Temetése Endrödön, március 
11-én, 11 órakor lesz a Szarvasvégi Temeröben. 
Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái. tesrvé

GÁLIK PÁLNÉ PESÓ MÁR.JA. aki a Fö út re, rokonai, tanítványai, és az Endrödiek Baráti 
165-ben lakou február 12-én 74 éves korában az Körének ragjai. 
örökkévalóságba költözött. Temetése február SZABÓ MIHÁLY. aki a Pásztor János utca 
18-án volt. Gyászolják: terje. leánya és fia, hat 22-ben lakott, váraclanul 70 éves korában el
unokája egy dédunokája, rokonai, ismerösei. hunyt január 30-án. Temetése február hónapban 

HUNY A ELEKNÉ KATONA volL Gyászolják: frlesége. kér gye1meke és csa-
MAGDOLNA, aki 1985-ig a Damjanich u. 9. sz. ládjuk, a rokonsá_g és az ismerösök. 
alatc lakoct, életének 74. évében ez év február SZARKA KAROL Y. volt Kulich Gyulaurca 
19-én elhunyt. 1999. február 24-én helyezték 28. sz. alatti lakos. február 11-én 71 éves korá
örök nyugalomra. Gyászolják: férje, lányai, veje, ban, rövid szenvedés után, elhunyL Temetése 
unokái, rokonai. ismerösei. február l 6-án volL Gyászolják: felesége, három 

HUNY A PÉTERNÉ VARGA ILONA gyermeke. három unokája. a rokonság és az is
HERMINA, a Mirhóháti út 3-5. sz. alatt lakott, merösök. 
február 15-én, 77 éves korában hosszú szenvedés Id. SZATMÁRI ISTVÁN. aki a Berzsenyi 
után visszaadta lelkéc Teremtöjének. Temetése Dániel utca 6. sz. alatt lakott január 25-én. 94 
február 23-án volt. Gyászolják: két testvére és éves korában, türelemmel viselt szenvedés utan 
családjuk, rokonai és ismerösei. elköltözön az örökkévalóságba. Temetése január 

JÓNÁS LAJOS, aki a Sebes György utca 28-án volt. Gyászolják: a türelemmel ápoló Fe
l 0-ben lakott, február 21-én 75 évesen hosszú renc gyermeke és családja. 
szenvedés után elköltözött az élök sorából. Te- SZERETŐ MATILD, aki a Mirhóhári üt 3-5. 
metése február 25-én volt. Gyászolják: fe lesége, sz. alatt lakott február 18-án 94 éves korában 
négy gyermeke és családjuk, testvérei és család- hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Terem-

.. '1k- H<4!.."'4. d ö4. iét4 ~~ i!Hd: 
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juk, rokonai és ismerősei. töjének. Temetése február 25-én volt. Gyászol-
PETRÁS KÁLMÁNNÉ BON DÁR ják: Szerető Elemer. Szerető Dániel unokaöccsei 

0(,, «t. --=d.t<l-4 te-~ ~~ "'4· 
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ESZTER, aki lakon a Zalka Mate út 1 l-ben, j a- és családjuk. 

(9~ ~,.r.d4) 

nuár 24-én, 74 éves korában váratlanul elhunyL Özv. SZMOLNIK JÁNOSNÉ MEGYERI 
Temetése január 29-én volt. Gyászolják: Harom MÁRIA. aki a Gyóni Géza utca 3811 -ben lakon. 
gyermeke és családjuk, rokonai és ismerősei. 90 éves korában, január 28-án, hosszú szenvedés 

KATÓ GYULA. voh Fegyvernek u. l 5. sz. után visszaadta lelkét az Úrnak. Temetése febru 
Az olvasók tájékoztatására közöljük, alaui lakos január 30-án. 80 éves korában vissza- ár hónapban volt Gyászolják: két gyermeke es 

hogy csak azokról az elhunytakról adhatunk adta lelkét Teremtöjének. Temetése február hó- családjuk. a rokonság is az ismerősök. 
híradást, akiknek hozzáta rtozói a közzététel- napban volt. Gyászolják: gyermeke és családja, TIMAFAL VI MÁTYÁSNÉ 
hez hozzájárulnak. testvérei és családjuk, a rokonság és az ismerö- FARKASINSZKI ARANKA, az Apponyi üt 

CSABA KÁLMÁN. aki a Bocskai út 212. sz. sök. 7-ben lakou, hosszú szenvedés után 93 évesen. 
alatt élt, február 3-án, 59 éves korában hosszú KRUCHIO GÁBORNÉ SZILÁGYI február 21-én lelkét átadta Teremtő Istenének. 
szenvedés ucan elhunyt. Temetése február hó- ZSUZSANNA, aki a Hösök útja 24-ben lakott, Temetése február 26-án volt. Gyászolják: két 
napban volt. Gyászolják: felesége, két gyermeke február 3-an 84 éves korában az örök hazába köl- gyermeke és családjuk, a rokonság és az ismerö-
és családjuk, rokonai és ismerösei. tözöu. Temetése február 20-án volt. Gyászolják: sök. 

CSÍK ANDRÁS. Mohácsi u. 10/ L sz. lakós leánya, két unokája és családjuk, a rokonság és UHRJN IMRE. aki a Fazekasi úr 2-ben la-
volt, február l-én. 5-j éves korában váratlanul el- az ismerösök. kott, február 9-én hosszú szenvedés után elhunyc 
hunyt Temetése február 5-én volt. Gyászolják: KRUCHIO GYULÁNÉ NÁDUDVARI 52 éves korában. Temetése február 15-én volt 
felesége két gyermeke, tesrvérei és családjuk, ro- MÁRlA. a Mikszáth út l 0-ben lakott, január Gyászolják: növére. rokonai és ismerösei. 
konai és ismerösei. 26-án, 77 éves korában hosszas betegség után az VASZKÓ SÁNDORNÉ NÁNDOR! lRMA. 

DOBÁK LÁSZLÓ. aki élt a Sugár úr örökkévalóságba költözött. Temetése február aki a Temető utca 10-ben élc, február 12-én. 68 
29.-ben. február 15-én. 73 éves korában hosszú hónapban volt. Gyászolják: teije. gyermeke és éves korában. hosszú szenvedés ucán elköltöZő!C 
szenvedés után elköltÖzön az élők sorából. Te- családjuk. a rokonság és az ismerösök. az élök sorából. Temetésére február 22-én kerillt 
metése február 20-án volt. Gyaszolják: telsége, . MAJOROS JÁNOSNÉ GUBUZNAI sor. Gyászolják: édesanyja, két gyermeke és csa-
fia és családja. és rokonai. MARIA. aki gyomaendrődi Jakos volt február Jádjuk, restvérei. rokonai és ismerösei. 

FARKAS KÁROLY, volt Fö út 135. sz. alat- 6-án 9 J éves korában. rövid szenvedés után, 
ti lakós. február 20-án. 72 éves korában rövid visszaadra lelkét Teremrőjének. Temeicse tebru
szenvedés után átadta Jelkér Teremtöjének. te- ár 11 -én volt Endrödön. Gyászolják: gyermekei 
metése február 26-án vol t. Gyászolják: felesége és családju~, a rok9nság és az ismerösök. 
két gyermeke és családjuk, rokonai és ismerösei. SZABO ERNO. aki Salgóra1jánban élt, é le-

tének 76. évében, türelemmmc:I viselt hosszú 

CIPŐTALPBÉLÉST 
SZONDÁTÓL 

Békesség haló poraikon, 
fogadja be öket az Úr az Ö országába. 

Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3. 
(Öregszőlö, l(ondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 
Tel., Fax: 06-66-285-863 

RPzsaflegJjl. H II. 
Te!elfot!: ( 66) 284-301 Béby- leányka-füunodellek 18-35-ös méretig 

B io papucs, szandál, klumpa 18-41-es mérerig 
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A 
·KERTBARÁT 
KOR 
UZENI... 

Szőlészeti szakkifejezések és értelmezésük 

Kedves Olvasó, kedves kertbarát! 
Szükségesnek tartottam, hogy az alábbi írásommal, - most amikor 
lassan közeleg a szőlőápolás-keze/és időszaka, - a szakszerií kifeje
zéseket leírjam, csopor/osítsam az egységes értelmezés céljából: 

Ha rm atgyökér : tökenyakból nőtt gyökér 
Ta lpgyökér : gyökeres oltvány legalsó gyökerei 
Világos vagy téli r ügy: előbb a hajtás, majd a virágfürt fej l ődik ki 
belőle, termést hoz. 
Nyári rügy: hónalj hajtás fejlődik ki be lőle. 
Alaprügy, sárszem, r ejtett rügy: általában nem hajtanak ki. 

1 . .Á.BRA: TERMÖALAPON LÉVÖ RÜGYEK ÉS 
ELNEVEZÉSÜK 

Pikkely levele k: a rügyeket 
(szemet) védi a külső behatolá
soktól. 
Rövid csa p: 1 ~2 rügyből ál 1. 
Hosszúcsa p:· 3-5 rügyből áll. 
Vessző: egyéves elfásodott haj
tás. 
Szálvessző: 8- 10 rügyből álló 
hajtás. 
Félszálvessző: 6-8 rügyből áll. 
Fattyúvesszö: tőkefejből kinőtt 
vessző . 

Simacsap: fattyúvesszö vissza
metszve. 
Termőegyensúly: évrő l-évre 
megfelelő mennyiségű tem1és 
elérése anélkül, hogy a vesszők 

erőssége csökkenne, a töke gyengülne. . 
Biztosítócsap: a töke alsó felén lévő csap, mely ifjításul szolgál. 
Ugarcsap :(cser): ezen fejlődik ki a következő évi tennővesszö. 
Bak, vagy szarv: hároméves korú csapnak a neve, ugyanez luga
son termőalap. 
Tőkenyak: a töke közvetlen föld fe letti része. 
Tőkea lap, tőkefej: a tőkenyak fe letti rész, me ly lehet zömök, szé
les (karós vagy bakművelésű). 
Termőcsap (cser csap): visszametszett termővessző . 
Könnyezés: metszés után a megsebzett vesszőből nedvesség fo
lyik ki, addig, amíg a csap vége be nem szárad. ha korábban met
szünk kevesebb a könnyezés, de ugyanakkor előbb van a 
rügyfakadás. 
Vitor la: a sző lő hajtáscsúcsa 
Kacs: kapaszkodásra szolgál (módosult levél). 
Fattyazás: hajtásválogatás, a feles leges hajtások e ltávolítása. 
Hó na lj ázás: a hajtást 'két levélre vágjuk vissza. 

2. ÁBRA: HÓNALJ HAJT ÁS 
VISSZAVÁGÁSA 

Csonkázás: termőhajtások bekurtitá
sa a fürt felett hagyjunk meg 5-6 le
velet Uúliusban) 
Műtrágyázás: Kordon, vagy lugas 
tökére 10-50 dkg. trágyakeveréket 
adhatunk a vegetáció ideje alatt há
rom alkalommal. Összetétele: három 
rész nitrogén, két rész szuperfoszfát, 
egy rész kálium tartalmú műtrágya. 
Vízben oldjuk fel, és a töke mellett 
készített gödörbe öntsük bele. 

3. ÁBRA: HARMATGYÖKEREZÉS ÉS A GYÖKÉRNY AKBÓL NÖTT 
VESSZÖK LEVÁGÁSA 

~~ 
4. ÁBRA: A LUGAS TERMÖALAPJÁNAK MEGFIATALiTÁSA 

HUNYA ALAJOS 

A G:B.O ÁB.UR h 
A lovoszr kerti munkákhoz megérkezlek o gyü· 
mölcsfo lemosó vegyszerek, fa-sebkezelő anya

gok. Vásárolja m~ lovaszi velömogjoil ! 
Ajánlatunk: kukorica, zöldségfélék, virágmag· 

vak, viróghogymók, kerti szerszámok, 
fólia, falétra. 

Gyomaendrőd, Fö ~t 15. 
Telefon: 06·20-9527-032 és 

(06·66) 386·27 4 
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