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Gyászos jubileum 

A szemtanú megjegyzései 

haza!" A tömeg azonnal átvette és a 
Bem-szobornál már ezrek skandálták. A 
bicskák is előkerültek, hogy a kommu
nista címert kivágják a magyar zászló
ból. Egyetértek Szilágyi Ferenc 
professzor úrral , aki ezt a momentumot 
tekintette a forradalom kiindulási pontjá
nak. 

S ez már forradalom volt, közjogi ér
telemben is, mert az elnyomás jelvényeit 
és az elnyomást okozók eltávolítását kö
vetelték. Hullottak az ötágú csillagok, 
dőlt a Sztálin-szobor! Azután jöttek az 
oroszok, hfvták, vagy sem, nem tudom, 
de jöttek. Ezzel vette k~zdetét a szabad
ság harc. Budapest szívében barikádok 
emelkedtek. Eldördültek a fegyverek. És 

Forradalom, ellenforradalom, telke- rohanva keresi a folyót, ahová be tud elkövetkezett november 4-ike. 
lés, szabadságharc, avagy egy sajnála- csatlakozni, s így folyóvá erősödve meg- A szovjetek által nyakunkra ültetett 
tos esemény? indul a félelmetes tenger felé. kormány ellenforradalomnak nevezte a 

Sokszor hallottuk ezek a szavakat, Október 23-án, reggel többszöri betil- nemzet szabadságharcát. De mi is az el-
attól függően, hogy milyen politikai beál- tás majd engedélyezés után az egyete- lenforradalom? „Forradalmi úton létre
lítottságú volt éppen a nyilatkozó. Per- mi ifjúság, a fiatal munkásoktól hozott politikai v~gy társadalmi rendszer 
sze, voltak még közjogilag körül nem támogatva megindult, hogy nagyobb megdöntésére irányuló hatalmi törek
határolható megjegyzések, mint fasiszta szabadságot és több jogot követeljen az vés." Magyarul: forradalommal meg
csőcselék lázadása, horthisták és nyu- elnyomó hatalomtól. Minden irányból a szerzett hatalom forradalmi úton való 
gatosok támadása a munkáshatalom el- Duna felé menetelt a daloló és vidám tö- megdöntse. Márpedig 1948-ban a kom
len. meg, fe lhőtlenü l és bizakodva. Az egyik munisták választási csalással váltak a 

Akik október 23-ikát a szemináriumi csoport Kossuth-nótákat dalolt, mások hatalom uraivá, ez pedig nem forrada
brosúrákból, vagy éppen a meghamisí- hívogatták a járdán integetőket, hogy lom! 
tott történelem-könyvekbő l ismerhették „aki magyar közénk áll". Befejezésül : Magyarországon a 
meg, hitelt adhattak egyik vagy másik ér- Magam is a járdáról léptem közéjük, kommunizmus soha nem vert volna gyö
telmezésnek, mert nem ismerték, nem haladtunk a Bem tér felé. Egyre meré- keret a szovjet szuronyok nélkül. Nem
ismerhették meg a valóságot. szebb és célratörőbb volt a követelés, de zetárulást követtek el 48-ban és 56-ban 

Az események sodrát talán csak úgy arra akkor még senki sem gondolt, hogy is azok, akik kiszolgáltatták az országot 
tudnám érzékeltetni, ha egy hegyi patak- még ezen a napon vér fog hullani az ut- az idegen hatalomnak, s ezt magukról 
hoz hasonlítom, amely kibuggyanva a cákon.„ lemosni sohasem tudják. 
földbő l , megbújva az avar alatt, felszínre A menet skandálta, hogy „minden 1956. évfordulóján ezt soha ne feled-
tőr és rohan a völgy felé, találkozva más nemzet katonája menjen saját hazájá- jük! Nem feledhetjük! . 
források vizével patakká duzzad, s már ba!" Majd valaki elkiáltotta: „Ruszkik VASZKÓ ANDRAS 
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hogy miröl döntött a képviselötestület 
szeptember 23.-diki ülésén. 

A közel egy éve működő testület talán 
ezen az ülésen hozta az eddigi legfonto
sabb döntését. Jelen volt mind a 19 képvi
selő. A polgármester beszámolóját 42 
napirendi pont követte. 

A legfontosabb döntés, és egyben 
rendkívül felelősségteljes, az „IP ARI 
PARK" cím pá lyázat benyújtására vo
natkozott. Divatos fogalom, de mit is ta
kar? A jövő területgazdálkodása, az 
önkormányzatoknak nagy lehetősége, 

hogy ezáltal javítsanak a helyi munkaellá
cottságon, hogy megállítsák a vidéken az 
elnéptelenedési folyamatot, hogy vonzzák 
a befektetőket. Az országban 75-en már 
elnyerték ezt a címet, ebből 51 már el
kezdte a „betelepítést", és 20 már szolgál
tatást is nyújt. A szolgáltatás az, ami az 
ipartelep fö lé emeli az ipari parkot. Ha a 
városunk pályázata nyer, akkor van remé
nyünk arra, hogy az elkövetkező években 
a város népesség megtartó ereje nő, és 
nem vándoro l el a lakosság, visszajönnek 
a tanult emberek, hiszen lesz munkalehe
tőség. De ehhez nagyon sok feladat előtt 
állunk. A pályázat a GYOMASZOLG Kft 
színeiben kerül beadásra, ennek e lsősor

ban gazdaságossági okai vannak. Az „Ipa
ri Park " cím e lnyerése esetén az azt 
igéi:iybevevőkjelentős helyi adó (iparűzé
si, épitményadó) kedvezményben is része
sülhetnek, erröl is megszületett a döntés. 

Döntött a testület a Kondoros úti 
„Öregszőlői kerékpárút" építésében is, 
ez a beruházás cca. 24,3 millióba kerül, 
amiből pályázaton nyert pénz 15,8 illó fo
rint, a többit, 8,5-milliót a város állja. 

A városban egységes lesz az idősek 
otthonában az egyszeri beköltözési hoz
záj árulás összege. Az emelt szintű ellátás 
csak az egyszeri hozzájárulás teljes össze-
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gének megfizetése zatot Bárkai Zsolt részére a testület fenn-
után vehető igénybe. tartja. 
Az egyágyas szoba, Az Önkormányzat saját tu lajdonú és a 
önálló vizesblokkal vitatott területek földhaszonbérlői a ha-

700 ezer fo rint, az egyágyas szoba közös szonbér elengedését kérték vízkár m iatr. A 
(max. 2 fő) vizesblokkal 600 ezer forint, a testület 50%-ra mérsékelte - anélkül, hogy 
kétágyas szoba vizesblokkal 500 ezer fo- meggyőződött volna arró l, hogy nevezet
rintba kerül. A Blaha úti építkezés és fel- tek az FVM által adott vízkárenyhítési le
újítás befejezési ideje: a jövő év hetőséggel éltek - a biztosító által 
áprilisában lesz. elfogadott százalékban meghatározott ho-

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola zamkiesésen felül megmaradt hozamki
tanulói létszáma 82 fővel , a kollégiumban esésre jutó haszonbér összegét. 
lakók létszáma l 16 fővel nőtt az előző tan- Ismét költözik a Vöröskereszt Terü
évhez képest. Az önkormányzatnak meg leti Szervezete a Fő út 3. sz. alatti orvosi 
kell hitelezni a normatív támogatást mint- ügyelet melletti két lakásba. Jelképes 
egy 11 millió forint értékben, és a sertés- összegért kerül a szervezet tulajdonába az 
farm építését 5,4 millió forint értékben, épület. 
december 31.-ig. Ugyancsak jóváhagyta a A Rózsahegyi Kálmán Általános Is
testület ezen iskola fenntartásának „fel- kola és a Bethlen Gábor Szakképző Is
ajánlását" az FVM részére. kola beszámolóját a testület elfogadta. A 

Nagy vita közepette került e ldöntésre a polgármester köszönetét fejezte ki mind
város labdarúgó csapatainak támogatása. két iskola vezetőinek és tantestületének az 
Az érvek és ellenérvek ütköztetése végül egyre nehezedő anyagi körülmények kö
is azt a döntést hozta, hogy a Barátság SE zött végzett eredményes munkájukért, 
2 millió, a Gyoma FC 1 millió támoga- amelyet a tanulók versenyeken elért helye
tást kap. Az endrődi pályán az atlétikai zései is reprezentálnak. . 
pálya rendbetételéhez a Rózsahegyi Isko- Az önkormányzat benyújtotta tagfel
la 1 mill ió forint támogatást kap, a munkát vételi kérelmét a He lyi Önkéntes Tűzoltó 
még ez évben meg kell csinálni. . Egyesületbe. (Az egyesület közgyűlése a 

A Német Kisebbségi Önkormányzat belépést elfogadta.) 
az evangélikus egyház kertjében emlék- A hivatal hatósági osztály munkájáról 
táblát helyez el a II. Világháború utáni de- készített részletes beszán1olót Tímárné 
portálások áldozatinak. A Testület a Binges Irén osztá lyvezető. Az osztály 
költségek 50%-át, de legfeljebb munkájáért e lismerését fejezte ki a testü-
100,000.-forinttal támogatja az elképze- let, hiszen a lakosság megelégedésére vég-
lést. zik munkájukat. 

Pá lyázati felhívás ingatlanok értéke- Lemondott a testü let a Kirendeltség Fő 
sítésére: A Gyomai Piactér árkádsor, Rá- utca 2. sz. a latti ingatlanra bejegyzett e lő
kóczi út 19 volt zeneiskola, Kocsorhegyi vásárlási jogáról, Dr. Koleszár József és az 
volt iskola, valamint a Hősök út 6011., Anipharma Kft. j avára. 
Kacsóh Pongrác út 4. sz. a latti három szo- Az 19.99 évi költségvetés I. fé lévi tel
bás lakásokra. Feltételek: a Polgármesteri jesítéséről szóló beszámolót a testi.ile1 el
Hivatalban 1000-1 OOO forintért rnegvásá- fogadta azzal a könyvvizsgálói elfogadási 
rolhatók. javaslattal, mely szerint: „az előterjeszté-

December 3 l-ig a Vízműsori beépítet- sek szakmailag megalapozottak, példaér
!en terület értékesítésére vonatkozó pályá- tékű, ahogyan az évközi he lyzetrő l 

tájékoztatják a ,Képyise ~ő-testü l eter." . 
CSASZARNE GYUIUCZA EVA 

Gazdagítsuk értékeinkkel a Tájházat! TISZTÚJ ITÁS A 
TÜZOLTÓEGYESÜLETBEN Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek az otthoná

ban a falu múltjáról, a nép éle~vel kapcsolatban írások, régi 
tankönyvek, vagy bármilye n tárgy van, és már nincs szüksé
ge rá, adományozza a TÁJHÁZ-nak. 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍT As 

Köszöneuel 
SZONDA ISTVÁN 

Akinek jelent valamit hozzátartozójának sírja. 
Varjú Lajos és neje Sóczó Margit ismét iskola példáját 

mutatta a megholtak iránti tiszteletnek. Az endrődi 

SzaNasvégi Temetőben 28 méter kerítést csináltattak, a kis 
és nagy kaput új oszlopokkal látták el. A kerítés környékét 
megtisztították. Az egész város jóérzésű lakóinak nevében 
köszönjük! 

A város Önkéntes Tűzoltó Egye 
sü letének rendkívüli közgyíílésén, 
szeptember 24-én elnökké választot
ták ismét Dinya Lászlót, parancsnok
ká ismét Tímár Vincét, a vezetií'ség 
tagjai továbbá Farkasinszki Sándor, 
Gyurieza Lajos, és az Önkormiínyzat 
képviseletében Va lach Béla. 

Az ellenörzö Bizottság tagjai: 
Mraucsik Lajos, Hanyecz László, az 
Önkormiínyzat részér01 Császárné 
Gyuricza Éva. 
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HELYESBÍTÉS 
Múlt havi számunk 147. oldalán közölt írás „Adatok a 

gyomai reformátµs gyüle,kezet l elkészeirő l" címmel szer
zője CS. SZABO ISTVAN. A vers íróját sem közöltük, 
mindkettőért szíves elnézésüket kérjµk .. Tehát a vers címe: 
,,,Egy zsoltáros pap", írója: Dr. KA TO JOZSEF. Egyébként 
0 gyomai ügyvéd, író, költő volt, utca is van elnevezve 
róla. Reméljük még lapunkban bővebben megemlékezhe
tünk a költőről. 

ENDRŐDIEK TALÁLKOZÓJA! 

Október 16.-án Budapesten, a SZÁMALK oktatótermé
ben (Xl. Ker. Etele út 68.) 11 órakor kezdődik az 
ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET találkozója, 
melynek napirendje: 

Titkári beszámoló 
A Jelölő Bizottság javaslattétele 
Az új elnök megválasztása. 
A találkozót a szervezők ebéddel kötik össze, melynek 

ára 600 forint lesz. Az ebédelési szándékot bejelenteni lehet 
október 12-ig. Budapesten Tímár Imrénél 326-7567 sz. tele
fonon, Gyomaendrőd és környékbeliek Császárné Gyuricza 
Évánál 66-386-323. sz. telefonon. 

Kérjük, hogy aki csak teheti - szerte az országban - rész-
vételével tüntesse ki a találkozót. „ . 

SZERVEZD B/ZOTTSAG 

TEMETŐI BUSZ-J ÁRAT INDUL 
A lakosság kérésére első alkalommal október 3-án, ezt követő

en minden vasárnap, utoljára október 31-én, az endrődi Központi 
Temetőbe autóbusz-járat indul. 

Menetrend: Szabadság tér 7.5.0-től indul és rninden állomáson 
megáll, külön még az endrődi gyógyszertár e l őtt is. A temetőből 
9.10-kor indu l vissza. 

ÉI.Ef A CIGÁNY KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

Anúóta birtokba vehettük Közösségi Házunkat, azóta az élet meg
pezsdült a közösségen belül, fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen 
jönnek hozzánk. Erről szeretnénk pár sorban tájékoztatást adni: 

Augusztus 16-17 én ruhaosztás volt, ahol közel 50 fő (köztük 
gyermekek is, akik nagy élvezettel keresgéltek az otthon maradt kis
testvéreknek) talált magának nyári és teli ruházatot A ruhákat a Váro
si Családsegítő Központ jóvoltából válogathatták. A ruhaosztásban 
részt vettek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai is. 

Augusztus 27-én a Tini-Club-ban a nagyobb gyermekek szóra
koztak, búcsúztak a nyári szünidőtől. 

Augusztus 30-án a nyugdíjasok megalapították a Nyugdíjas 
Club-ot. 

Szeptember 4-én 6-és 10 évesek részére játszónapot szerveztünk, 
ahol rajzolhattak, színezhettek, és bábot készíthettek a gyermekek. 
Kezdetben csupán 10-12-én jöttek a házba. de a jó hangulatban felol
dódtak és már a legközelebbi találkozóról érdeklődtek. Néhányuk itt 
hagyták „műveiket", hogy kitűzzük a falra. A kellékeket a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat biztosította. A felügyeletben a családsegítő
sök is részt vettek. Köszönjük segítségüket. Reméljük, megismerik, 
hogy működik ez a Ház, és megszeretik! 

Nem volt tehát hiábavaló e ház létrehozása! Igyekszünk, hogy mi
nél jobb programokat készítsünk a gyermekek és felnőttek részére, 
hogy mindenki, aki ide eljön, jól érezze magát. 

UHRJN PÁLNÉ 
közösség(ejlesztö 

Búcsú 
Márianosztrán 

Régi hagyomány 
az, hogy a helybeli 
katolikusok, 
endrődiek, gyomai
ak, hunyaiak, - akik 
csak tehetik - elláto
gatnak a Kisasszony
napi búcsµra 
Márianosztrára. !gy 
történt ez szeptember 
12-én is, amikor a 
hajnali órában Hüse 
József atya áldásával 
elindu ltunk, autó
busszal 
Márianosztrára. Út
közben szebbnél 
szebb Mária-éneke
ket énekeltünk, ró
zsafüzért 
imádkoztwll<. A dél
előtti órákban érkeztünk meg. Még a fiataloknak is, nemcsak az 
idősebbeknek, igazi „kálvária" volt felkapaszkodni a hegyre, ahol a 
fájdalmas Szűzanya tiszteletére emelt kápolna volt. A kápolna elő tt 
a hegyről lefelé néző Golgota állt. A hegy tetején álló kőoltár volt 
az ünnepi szentmise színhelye, melyre a kis kápolna harangja hívta 
,a híveket. Egy atya meg is jegyezte, hogy ez a harangszó a kisha
rang évi háromszori megszólásának egyike volt. A szentmisét Jó
zsef atya pálos rendi házfőnök, s egyben a falu plébánosa 
celebrálta. 

Délután a falu templomában tettünk látogatást, amikoris az 
egyik pálos atya elmesélte a templom és az egykori kolostor törté
netét, mely utóbbi még ma is börtön. Majd a délutáni litániával feje
ződött be zarándok utunk. Hazafelé ugyancsak lélekben 
feltöltődve, szent énekkel, imádkozással töltöttük a hos?zú utat. 

SZECS/ ZSOLT 

OKTÓBERI KÖNYVfÁRI NAPOK 

A Rózsahegyi Könyvtárban október 11-30. 

A könyvtári napok ideje alatt csökkentett díjakkal várjuk 
Kedves Olvasóinkat! Aki ez idő alatt lép a tagok sorába, tagsági 
díj fizetése nélkül teheti ezt meg. Minden új olvasónk sze
rény megle pe tésben részesül. 

Várjuk azokat is, akiknél olyan könyv van, amelynek köl
csönzési határideje lejért. Régi tartozásaikat késedelmi díj nél
kül rendezhetik. 

A könyvtári napok ideje alatt videokazetták kölcsönzése fél 
áron: 50 Ft/db történik. A videotéka állományában kitűnő mű
vészfilmek mellett természetről szóló ismeretterjesztő filmeket, 
valamint a kötelező és ajánlott olvasmányok filmes adaptációi
nak széles választékát ajánljuk figyelmükbe_ 

A Magyar Millennium és Centenárium előkészítésére létre
hozott városi bizottság a könyvtári napok ideje alatt tartja soron 
következő megbeszélését az endrődi könyvtárban . 

Kisiskolások korrepetálását, versenyre felké
szítését vállalom a megszokott otthoni környezetben 
is. Tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek fo
lyamatosan segítek. Speciális fej lesztés. Sok-sok tü
relem. 

Tel.: 285-719 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag J négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jelöli 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld. 

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

Tímár Málé 

GARZÓ GYULA (1839-1908) 

Garzó Gyuta harminchét esztendőn át volt a gyomai református 
gyülekezet lelkipásztora. a község vezetője , arculatának formálója. 
kulturális életénel< alakítója. példamutatója ... templomrenováló". is
kolaépitő ... s még sorolhatnánk számtalan emberformáló. közösség 
alakító. példamutató közéleti tetteit. 

! 839. május 23-án született Kecskeméten és Gyomán tért meg az 
Úrhoz ! 908. augusztus 14-én. Kecsl<eméten kezdte meg tanulmá
nyait. itt nevelkedett édesapja Garzó István jómódú városi paraszt
polgár szigorú, református • puritán - erkötcsa család házában. A 
gimnáziumot Nagykőrösön és Sopronban végezte. a teológiát Sop
ronban és Pesten hallgatta. majd nevelősködés után 186 J decembe
rében losonci káplán és segédtanár. 1863 áprilisában nagymarosi 
helyettes lelkész. négy hónap múlva pesti káplán. ez év végén gyönki 
gimnáziumi tanár. majd 1871-ben gyomai lelkész lett. A budapesti 
első zsinat póttagja. a másodiknal< rendes tagja volt. Magvas cikkei 
jelentek meg egyházi lapokban. beszédei folyóiratokban. Szerkesz
tette a Gyakorlati Bibliamagyarázatokat ( 1881 -1897) és ezt Kner Izi
dor hathatós támogatásával Gyomán adta ki. A sorozatban; 1. 
l<irályok. Prédikátor könyvét. Abdiás. Haggeus próféciáit. Cselekede
tek könyvét. Júdás levelét őmaga magyarázta. További munkái: Em
lékirat ref. templomtér ügyében (Békéscsaba l 879.) Péter és Pál 
földmívesek beszélgetése a nazarénusok szerencsétlen tévelygései 
felett . (Bél<éscsaba 1880.) A nazarénussal folytatott gyomai harc 

1882. Felelete Kovács István ... röpiratára a halotthamvasztás 'ellen. 
(Mezőtúr 1894.) Számtalan templomszentelési, síremlékavató. orgo
nafelavató prédikációk. ágendák, és prédikációk melyek nyomtatásban 
is megjelentek. Dombi Lajos: Garzó Gyula emlékezete (életútja, bú· 
csúztató beszéd - 1912. Gyoma) 

A jelenlegi, most is látható református egyházi épületek. a temp
lom maí képe. kertje, a hajdani református iskolai épületek mind-mind 
Garzó Gyula munkásságának nagyobb emlékezetét őrzik. Kner tzidor 
így ír mindezekró1: 

„ Igazi nagy ember után nagy csomó nyomok maradnak. amelye
ken eltörölhetetlen impressiumát hagyja a többnyire hálátlan utókorra 
maga után. Szép ember volt. Nagy ember és sorsa egy nagy község 
sorsának intézését adta kezére: hát hiú ember volt. Az emberi hiúság 
olyan mint a gyermeki pajkosság. Mi anélkül a gyermek? Egy tunya. 
vagy lusta senki. akitó1 legfölebb az elfogult szülök remélnek még vala
mit. Garzó Gyuta hiúsága abban keresett érvényesülést, hogy a gyomai 
egyházból minta erl<ölcsi testületet alkotott.·· 

Garzó Gyula odahagyta díszes tanári tanszékét s elfoglalta a gyo
mai lelkészi állást s itt egy nádviskó fogadta ... de hozzáfogott építkez
ni. Egy idő után megismétlődött a kecskeméti-nagykőrösi díszes török 
szultán kaftánja meséje (ki ne ismerné Jókai török pasáját...) az egyházi 
építkezésekhez szabódtak egy emberöltőnyi időn át a köz- és magán; 
építkezései( Gyomán ... "minden a díszes kaftánhoz szabódott". Írja 
Kner Izidor. A sok építkezés némi költségtöbblete okozott. ami termé
szetszerú1eg reakciót szült. S kezdték kikezdeni. gyenge. gyáva. naiv 
módon.„ ahogy ez manapság is lenni szokott ... Egy szép reggelen kóc
m <1dzagra erősített kovácsolt vaskeresztet lelt ajtaja előtt, fél kiló súly
ban és harmadméteres nagyságban. A dekrétum sem hiányzott 
melló1e ... agyonverünk, ha még épftesz .... stb. ezt ő kutyába se vette.'· 
Az esperesi hivatalt visszautasította, mondván, nel)1 méttó rá, holott 
várható-vélhető püspökévé predestinálta ezen egyházkerületnek nagy 
papi tudása. intelligenciája. krisztusi emberszeretete, és minden em· 
bert~rsának emberi gyengeségével való türelmessége. elnézése és fő
ként számolni tudása. 

Látszólag kóbó1 épített Garzó Gyula egy emberöltőn át. de a lelkie
ket mívelte vele leginkább. Neki mindegy volt ki merrefelé veti a ke
resztet. avagy egyátalán azt vetett-e. hanem minden embert a szerint 
tisztelt. becsült és kezelt. hogy mint ember mennyire érdemelte ki nála 
a megbecsülést. Itt e sivár falusi helyen minden egyházi viskó palotává 
fejlődött alatta és azt sem bánta, hogy a maltert az ő népszerüségébó1 
keverték hozzá és abban lelte elégtételét. hogy a falu népe ezután for
málódott lassan-lassan s tünedeztek a nádviskók. szaporodtak a palo
ták. úgy a köz. mint a magánkézen lévő portákon. 

Gyászjelentésén olvashatjuk: „ref. lelkipásztor, a Békés-Bánáti Egy
házmegye és a lisztántúli Egyházkerület tanácsbírája. zsinati képvise
lő, Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának. Gyoma Község 
Képviselötestületének tagja. Egyházmegyei Tanügyi Bizottság Elnö
ke ... " 

A gyomai öreg temetóbeli sírját már 1982-ben sem találtam 
meg ... Az általa öntetett negyedik 40 mázsás nagyharangot, a Garzó 
harangot meg elvitte az első nagy háború ... 

CS. SZABÓ ISTVÁN 

TERVEZÉSTŐL A 
KULCS.Á TAD.ÁSJC\! 

Az ÉPF6-
építői po.v-i-szo.kipcu·i-vál lo.lkozás 

Közi:AletekV\ek1 mo.96V\ személyekV\ek te ljes 
köv-IA építőipo.v-i W\LAV\kák végzését vállo. ljo. 

9ov-o.V\ciávo.I. 

TelefoV\: 06-20-9-367-514 vo.9y 
06- 60- 610- 180. FAX: 06-66-386-896. 
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ÉVfORbl-llÓK T)APCÁRA 
1999. AJ. IDŐSEK NEMZETKÖZI ÉVE 
Október 1. ZENEI VILÁGNAP 
Október 1. 1894. Endréd. (Endrőd) HUNYA 

ISTVÁN (1987. április 25. Budapest) Író, újság 
szerkesztő. 1945 után o Dózsa Népe e. hetilap szer
kesztője, 19 58-tól a Mezőgazdasági Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke. Művei: Kubikosok, 
Emelt fővel (önéletrajzi írós). 

Október 1. 1899. Budapest. BÁRDOS LAJOS 
(1986. november 16. Budapest) Zeneszerző, kor· 
nogy, Zenekritikus. A Tanítóképző, majd a Zene· 

művészeti Főiskola tanóra. 1942-62 közt a Mátyás templom zenei vezetöie. Megszervezle 
oz Éneklő Ifjúság mozgalmát. Vegyes korok részére sok művet irt. PL Népdclkórusok 1-IV fü
zet. Továbbá egynemű korok részére kiadta a .Kicsinyek kórusa" e. műveket 1-11 1. Kiadvá
nyai továbbá: 101 magyar népdal, Gyöngyvirág népdalgyűjtemény. 

Október 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
Október 4. 1570. (Nagy) Várod. PÁZMÁNY PÉTER (1637. március 19. Pozsony) Író, 

esztergomi érsek. Művei o magyor nyelv diadalát jelentet!ék az egyházi prózoi irodalom
ban. Nyelvezetének szerkezete, sokrétű stilusa követendő hagyományt jelentetl hosszú idő
re. Életének főbb állomásai: 1583 . .l(olozsvór, jezsuita kollégium, 1588. Krakkó és Joroslov, 
1590. Béa. (Itt volt az akkori jezsuita tudományosság és képzés fellegvára.} 1614/l S 
Róma. 1632. Esztergomi érsek. Több kötetre rúgó munkáiból alig emelhetünk ki néhányat: 
Özvegyek és arvák könyörgése, lelki pásztorainkért, Az Anyaszentegyház, Miben vagyon 
gyökere és fondomentoma a kereszténységben támadt egyenetlenségnek.„ s a „Prédikáci
ók"-nak hatalmas gyűjteménye. 

Október 6. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAP JA 
Október 9. POSTAI VILÁGNAP 
Október l 0. A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAP JA 
Október 14. 1827. Zala (Somogy m.) ZICHY MIHÁLY (1906. február 29. Oroszor· 

szág) Festő. Hamvait hazahozták és a Mücsarnokban ünnepélyesen ravatalozták fel. 
1874-79 között Párizsban alkot. Festményeiben az elnyomatás és az önkény elleni tiltako
zás erkölcsi mondanivalóát juttatja kifejezésre. Művei közül néhányat említhetünk: Luther, 
Orgia, A rombolás géniuszának diadala, Szolgalegény, Somogyi legény, ... 

Október 15. A LÁTÁSSÉRÜLTEK NEMZETKÖZI NAPJA. A FEHÉR BOT 
NEMZETKÖZI NAPJA. 

Október 16. ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP 
Október 16. 1711 . Csallóköz. HADIK ANDR ÁS (l 790. március 12. Bécs) lovassági 

tábornok, emlékiratíró. Emlékirata: Erdély gazdasági és politikai helyzete. Bukovinai szé· 
kely községek őrzik a nevét. (Pl. Hadikfalva} 

Október 18. 1894. Budapest. DÉRY TIBOR (l 977. augusztus 18. Budapest) Író. A ma· 
gyar társadalomról nyújt műveivel mélyebb betekintést. A befejezetlen mondat e. művében, 
melyben a nagypolgárság és a munkásság világát mutatja be. A 11. Világháború utáni Alvilági 
játékok e. novellafüzérében ez elbeszélő modern irodalom stilusát ismerheti meg az olvasó. 
Drámai művei: Tanúk, Itthon, Tükör. Elbeszéléseiben a sztálinizmus bűneire, hazugságaira 
emlékeztet. További munkái: A két nővér, Simon Menyhért születése. 

Október 20. 1554. Zólyom. BALASSI BÁLINT (1594. május 30. Esztergom) Költő, 
drámaíró. Vallásos költészete nem sokban különbözik o gyülekezeti énekek től. Pl. Áldj meg 

MINDENT EGY HELYEN, .·r-

A ~~~~~ö~~~rn~NlJ 1.Q 
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Kaphatók: 
-Festékek. lakkok. ecsetek. 

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

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ 
1 

minket. Mini az szomjú szarvas„. Késó'bbiek során megjelenik az udvari szerelem eszme· 
rendszere is, pl.: Mondják jövendölok, Csak búbánat, Hogy Júlióro lolálék. Hord vitézség1ől, 

a végek dicséretéről szól: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél... Vité
zek kar jokkaL. 

Október 21. 1878. Nyíregyháza. KRÚDY GYULA (l 933. május 12. Budapest) Író, 
hírlapíró. Egyéni életformája a bohémság. Ezért kereste a mulató helyeket. jrósművészeté· 
nek hangját elsősorban ez a légkör adta meg, kiegészítve a nyírségi, szepességi élményei
vel. Művei: Üre.s a fészek, Ifjúság, Az aranybánya. A későbbiek során regényeinek hőseit 
saját képmására formája. Ez által eljutott alteregójának a Szinbádnok megtemetéséig. Re· 
gényei: Szinbád utozósoi, A vörös postakocsi. 

Október 21. 1764. Nagyabony. (Pozsony vármegye} BIHARI JÁNOS (1827. április 
26. Pest} Zeneszerző, a magyar verbunkos zene a keze alatt válik igazán reprezentáns nem· 
zeti, magyar muzsikává. Bejárta ez ország csaknem minden városát társaival. Kuruc dalo
kat, népies, illetve népdalokat jálszottok. 1822-ben Liszl Ferenc is hollgolla zenéjüket 

Október 22. 1822. Mezőberény.ORLAY PETRI CS SOMA (1880. június 5. Pest) Fes
tő. Részt vett a szabadságharcban, Guyon seregében, mesebesült. Tanulmányait 1850-ben 
Münchenben, Kaulbach mellett folytatta. 1851-ben alkotta meg a II. Lajos e. képével, a Mű
egylet kiállításán szerepelt. Később anyagi okok miatt Nürnberget érintve liaza jön. Oe egy· 
évi debreceni tartózkodás után ismét külföldön Bécsben találjuk. l 853·ban létrehona az 
Állandó Műtárlotot. Bábósk~dik az 186 l V. 15-én létrejött Magyar l(épzöművészefi Tórsulal 
megalakulása körül, melynek igazgatósági tagja lesz. Neves arcképfestő híresebb alkotásai: 
Petőfi Sándor apja, Petőfi Sándor anyja Hrúz Mária, a szabadságharc szinte minden tóborno· 
káról készített arcképet. Vallásos tárgyú művel közül említhetjük: Ill. Endre lánya Erzsébet 
zárdába lép címűt. Il lusztrációi közül pedig a János vitéz el ső kiadásának címlapját, o Bolond 
lstókhoz alkotott képeit. Aligha lehetne képeiből válogatnunk, pl. 1879 .ben megalkotta Hu· 
nyadi László és Czillei, 1861 -ből Kun László udvara, 1860-ból Perényiné a mohácsi csata 
után összeszedi a halottakat, 1870-ből Szent István keresztelése, s aligha tudnánk számot 
adni a mintegy 196 ismert alkotásairól. 

Október 23. A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
ÉVFORDULÓJA. NEMZETI ÜNNEPÜNK 

Október 24. 1882. Siófok. KÁLMÁN IMRE (l 953. október 24. Párizs) Operettszerző. 
Első nagy operett sikere o Tatárjárás bemutatója a Vígszínházban 1908. február 22.-ben 
volt. 1938-ig Bécsben, 1940-től 45 ig az USA-bon, majd 1945-től haláláig Párizsban élt. 
Operettjei: Csárdóskirólynö, Ggányprímás, Bajadér, Marica grófnő, Cirkusz hercegnő, 

Mounmartrou·i ibolya. Műveit az életkedv, dallamosság jellemezte. 
Október 27. 1759. Érsemlyén. KAZINCZY FERENC (1831. augusztus 23. 

Széphalom) Író, költő, szerkesztő. Életének legfőbb célja a magyar nyelv megújítása volt. lí
rai művei közül ódái, dalai jelentősek. Verses kötetével, melyet Sárospatakon készített, kor
társai haragját vívta ki, címe: Tövisek és virágok. 

Október 27. 1880. Budapest. HATVANY LAJOS (1961. június 12. Budapest) Író, kri· 
tikus, irodalomtörténész. Szépirodalmi művei éles kritikával a magyar polgárságról és to
vábbi fejlődéséről szólnak. 1947-től a budapesti egyetem bölcsészkarán tanított. 

Október 29. 1894. Gyoma. GYOMAI IMRE ( 19.62. február 27. Párizs) Író, költő új· 
ságíró. Kezdetben idehaza volt újságíró 1924-ig, majd Franciaországban oz egyik sajtó mun· 
katárso volt. Verseskötete: Haláltábor. Regénye: Az új kenyer. 

Október 31. TAJ<ARÉKOSSÁGI VILÁGNAP 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fö út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI 
1. péntek: Lisieux-i Kis Szent Teréz 
2. szombat: Szent Örzőangya lok 
4. hétfő: Assisi Szent Ferenc 
6. szerda: Szent Brúnó 
7. csütörtök: Rózsafüzér királynője 
8. péntek: Magyarok Nagyasszonya 

15. péntek: Avilai Nagy Szent Teréz 
J 8. hétfő: Szent Lukács evangélista 
23. szombat: Kapisztrán Szent János áldozópap 
24. vasárnap: A szegedi székesegyház felszentelése 
25. hétfő: Boldog Mór püspök 
28. csütörtök: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostol 

Mindennap imádkozzuk az Úr imádságát, a Miatyánkot. Hogy job
ban meger1siik.foly1atjuk a Miatyánk magyarázatát, a Katolikus Egyház 
Katekizmusából: 

Ill. „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is" 

Atyánk akarata, hogy .,minden ember üdvözüljön és az igazság is
meretére jusson" ( l Tim 2.3-4). „Türelemmel viseltetik. mert nem akar
ja. hogy valaki is elvesszen" (2 Pt 3.9). A minden más parancsot 
összefoglaló parancsa, mely akaratát kimondja nekünk, az, hogy .,sze
ressük egymást, ahogy ö szeretett minket" (Jn 13,34 ). 

„Tudtunkra adta akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott 
jóságos tervet („ .), hogy Krisztusban, mint Főben újraegyesit mindent 
(„.). Igen, mi is öbenne nyertük el az örökséget, annak végzéséből, aki 
mindent szabad elhatározása szerint tesz'· (Ef 1,9-11). Azt kérjük állan
dóan, hogy ez a jóságos terv valósuljon meg teljesen úgy a füldön, mint 
ahogy már megvalósult a mennyben. 

Az Atya akarata tökéletesen egyszer s mindenkorra Krisztusban és 
Krisztys emberi akarata által teljesedett be. A világba lépve így szólt Jé
zus: .,lme, eljövök Istenem. hogy megtegye!'l a te akaratodat'· (Zsid 
l 0. 7, Zsolt 40, 7). Egyedül Jézus mondhatja: „En mindig azt cselekszem, 
ami neki tetszik" (Jn 8,29). Vérrel verejtékezésekor mondott imájában 
teljesen beleegyezik ebbe az akaratba: „de ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a tied!" (Lk 22,42) Jézus ezért „áldozta föl magát bünein
kért Istenünk és Atyánk rendelése szerint" (Gal 1,4). „E szerint az akarat 
szerint Jézus Krisztus testének fe láldozása által egyszer s mindenkorra 
megszentelödtünk" (Zsíd 10, 10). 

Jézus „annak ellenére, hogy ö volt a Fiú, a szenvedésből engedel
mességet tanult'' (Zsid 5.8). Mennyivel inkább mi, teremtmények és bű
nösök, akik benne Isten fogadott fiai lettünk. Azt kérjük a mi Atyánktól, 
hogy akaratunkat egyesítse Fia akaratával, hogy teljesítsük az ö akaratát, 
üdvösségtervét a világ életéért. Mi erre teljességgel képtelenek vagyunk, 
de Jézussal egyesülve és a Szentlelkének erejével át tudjuk neki adni 
akaratunkat és választani tudjuk azt, amit az ö Fia mindig is választott: 
tenni azt, ami az Atyának tetszik. 

Krisztushoz kapcsolódva egy lélekké lehetünk vele és ezáltal teljesí
teni tudjuk akaratát, úgy, hogy az olyan tökéletes lesz a földön, mint a 
mennyben. 

. Nézzétek csak, hogyan tanít minket Jézus Krisztus az alázatosságra, 
amikor elénk tárja, hogy erényünk nem csupán a mi erőlködésünktől 
függ, hanem az Isten kegyelmétől. Itt azt parancsolja minden hívőnek, 
aki imádkozik, hogy ezt egyetemesen ké1je az egész füld számára, mert 
nem így szólt: „legyen meg a te akaratod'· bennem, vagy tibennetek, ha
nem „a földön'', hogy a tévely legyen kiüzve és az igazság uralkodjék 
rajta, a bün Jegyen lerontva és az erény virágozzék rajta. A föld ne külön
bözzék a mennytől. 

Az imában képesek vagyunk „felismerni, mi az Isten akarata" (Róm 
12,2, Ef 5.17) és elnyerni „az állhatatosságot, hogy Isten akaratát teljesít
sük" (Zsíd 10,36). Jézus arra tanít minket. hogy nem szavak által me
gyünk be a mennyek országába, hanem „ha megtesszük Atyja akaratát, 
aki a mennyekben van„ (Mt 7,21 ). 

OKTÓBERI MISEREND 

Endrőd 

Vasárnapokon: 8-kor, és este 5órakor, hétköznap reggel fél 
8-kor. Októberi rózsafüzér minden este 5 órakor,. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
október l 0-én, és 24-án, vasárnap fél 12-kor. 

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

törtökön és szombaton este 5-kor, valamint e lsőpéntekenként is, 
este 5-kor. A szombat esti mise előesti mise, így érvényes vasár
napra. Október hétköznapjain fél 5-kor rózsafüzér. 

Gyoma 
Vasárnapokon l 0-kor, hétköznapokon 17 órakor. Az esti mise 

után rózsafüzér. 

„Aki teljesíti akaratát. azt Isten meghallgatja'· (Jn 9,31 ). Ez az Egy
ház imájának az ereje, amelyet az ö Urának nevében mond. főleg az Eu
charisztia ünneplésekor közösségben a legsze(ltebb lstenanyával és a 
minden szentekkel. akik „kedvesek'' voltak az Urnak. mert nem akartak 
mást, csak az ő akaratát. 

Az igazság megsértése nélkül ezeket a szavakat: ,Jegyen meg a te 
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is" még így is értelmezherj ük, 
legyen meg a te akaratod úgy az Egyházban, mint a mi Urunk Jézus 
Krisztusban, úgy a Mennyasszonyban. akit ő eljegyzett magán'ak. mint a 
Jegyesben. aki beteljesítette az Atya akaratát. 

Egyházi segítség a belvízkárosultaknak 

Ahogy előző számunkban közzétettük, a gyomaendrődi bel
vízkárosultak gondján-baján igyekszik a katolikus egyház segíte
ni. Templomainkban két alkalommal is országos gyűjtést 
tartottunk. A befolyt összeget a Magyar Karitász szétosztotta. A 
gyomaendrődi Szent Imre Plébánia két és félmillió forintot kapott 
a belvízkárosultak megsegítésére. 

Ad hoc szakértő bizottság a lakult, mely a kérelmeket egyen
ként megvizsgálta, a helyszíni károkat megszemlélve döntött, és 
szavazta meg a pénz szétosztását. Három család új lakás vásárlá
sát segítette elő, míg több mint tíz családi ház felújításához nyúj
tott segítséget. 

A megsegítettek nevében is köszönjük a kedves hívek 
együttérzését., és nagylelkű adományait. 

) 

.1~-!J 
1 1 

1 • 

1 • e 

Milyen lesz az új 
hunyai templom? 

Ehhez hasonló. Kiss Ágoston 
szegedi tervezómérnöh l~apott 
megbízatást a Püspölú Bi
zottság véleménye é:.iapján az 
új hunyai templom megterve
zésére. A mérnöl~ már dolgo
zJ~, az elől~észületel~ fc:ynal~. 

Az oldalt összeállította: Iványi László plébános 
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8el 

Már hwományosnak mondhaló 
a özenl Cellérl Katdikus Iskola 
évnyiLó ünnepsége. me~re ma már 
eg;re több diák és szülő jön, hi
szen ebben a tanévben indul el a 
felső ~ozal vwis az ötödik osz
lály lanílása. Megható &önyörűség 
voll lálni a sok-rok fehérbe/feke
lébe, fehérbe/sölélkékbe. ün
neplőbe öllözölL kis diákoL Az 
első sorokban az újak. a kicsik szo
ronglak, ize8lek-mozogtak. minden 
új voll körülöllük. A nwobbak már 
komoly halározotlság8al foglalták 
el helyeikel Jól eső zsibof18áS 
vett.e körül az aulál aminek csak a 
csengő. a haran8 szava vetell vé-

A szenlmisél Iványi Laszló plébános úr celebrált.a. 
Ulána Kiss Pálné voll isazgató át.adta Harmalh Józsefnek, az is

kola új isazgaLójának az iskola „kulcsál". majd bejelent.elt.e a &er
mekek.nek, ho& ő nem búcsúzik, hisz továbbra is közöllük marad. Az 
új igaz,galó és a 8Yerruekek vifáScsokorral köszönlék meg Kiss 
Pálné eddigi munké.sságál A plébános pedig ey égő &erlyál 
adoll ál ezekkel a szavakkal: 

„/\ gyerekek gyerl)tál &új tollak. és Jézus oltáránál helyeit.ék el. 
Nemcsak ők &újtollak &ert;)'ál Ida néni is. Ped38ógusi élet.ében 
na&'on sokszor. újból és újból. lll az iskolánkban is, néy éwel ez
előll yert;)'ál &újtoll A tudás fényét., a hil fényét., a pedagó8iai 
bölcsessé8 fényél Ez a ped38ógiai bölcsesség Leli van szeret.el
lel, mely sokszor kedves. és nyájas. anyai és apai - és isteni szere
lelel sugároz, de sokszor kemény. és sz13orú is. A keménység és 
szigo_rúság is - bár pillanatnyilag kellemeUen - de na&'on szüksé
ges. Elelünkhöz hozzátartozik a rend és a fe&elem - csak i& lehel 
eredményesen dolgozni. és fejlődni. Azok a közösségek. és inléz
mények. (akár kicsi, akár nagy) ahol ez nincs meg. előbb-uLóbb le
épülnek. elyengülnek, tönkremennek. 

Amikor mosl megköszönöm né&évi igazgatói munkáját., azl ké
rem. hoy erejéhez mérlen továbbra is óe8ilsen min kel továbbra is 

égesse yerlyájál 
ózenl l)ernál 

szavaival adom ál 
ezl a yerlyál és 
kérem: 'Csak lán-
8olj. és világíts!'" 

Ezek ulán az is
kola diákjai kedves 
versekkel köszön
t.ölt.ék a jelenlévő
kel 

Majd fiarmalh 
József igazgató úr 
lépeLL a szószékre. 
Üdvözöl le a me8ie
lent.ekel, diákokal 
és szülőket., a meg· 
hivoll vendégekel 
5evezelőjében em
lékezletetl arra. 
ho& a két.ezredik 

év a kereszt.énység na&' ünnepe, hisz Jézus két.ezredik szüleléseL 
ünnepeljük. s kereszt.ény állami~unk. ozenl lslván meskoronázásá
nak. ezer éves mwar múltunk11ak ezer éves évfordulójál . .De vajon 
!esz-e jövőnk?" Lett.e fel a kérdést, majd a pápa szavaival válaszoll 
rá: „Magyarországnak csak 1J& lesz jövője. mondolla II. János Pál 
pápa. ha a családok az élel szolgálalába állnak, s az iskolákban az 
ország kereszt.ény ha&"ományainak tiszt.e!et.ére és megújítására ne· 
velik a fialalokal·· 

Hivalkozoll ózenl lslván királyunkra. aki nemcsak n88Y államférfi, 
hanem példaért.éklí családapa is volt, majd i& folytatta: 

jJ<i a több minl ezeréves lört.énelem során felhalmozódoLL ke
reszt.ény ért.ékeket nem fogadja el, az bünl kövel el népe ellen t\l. 
nem méltó arra. hoy ma3ál István ulédjakénl magyarnak nevezze, 
merl&engili nemzet.éli\ kereszt.énység nem divat.cikk, hanem élet
forma kell. ho& leyen. Orszá8épílő lslván királyunk Ludt.a, hogy a 
királyt nem a korona, a vezelől nem a sl.álusz és nem a kinevezés le· 
szi. hanem elhivatofüága, hile, erkölcse. másokért vállall áldozat.a 
emeli föl: 

Majd a lanulókhoz szólt megemlékezve azokról. akiknek a hábo 
rú. a Lermészeli csapások következlében az iskola jelenlelle a me
nedéket.. a béke. a ludás. a szeret.el kicsiny szigelél és Í(!Y' 
folyt.alt.a: „Qé8en azt mondták az iskolára. hoy i\LMt\ Mt\TEQ. vwis 
lápláló anya. Igen az iskola olyan, minl az édesanyánk: aki mindig vár 
minket., aki megóv az 
árLó gonosz hat.alom
Lól, aki nem iszonyodik 
Lölünk. amikor eseUeg 
mások megvetnek és 
ellaszilanak minket., aki 
azl akarj a. ho& löb
bek le&ünk. Az iskola 
lehál i~en tápláló 
anya. óvó édesanyá
lok szerelne lenni. 
Adni szerelnénk nek
tek ludásl., hit.el, lisz
laságot. hiszen 
ezekből ma oly kevés 
van e hazában." 

Az ünnepségel is
mét a yermekek sza
valalai zárták, amelyeL 
a jelenlévők nagy let
széssel fogadtak. 

e&. f. 
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ORVOSI TANACSOK 
ŐSZI-TÉLI BEfEGSÉGEI( 

Közeleg a tél, megjött az ősz, és saj
nos ismét várhatóak az őszi-téli beteg
ségek. 

Mit tehetünk, hogyan védekezünk, 
hogyan előzzük meg betegségeinket? 

Először is ismernünk kell szerveze
tünk teherbíró képességét, hangulatun
kat. Mert bizony a rövid fényszegény 
nappalok után hosszú téli esték, éjsza
kák, esetleg spórolás miatti rossz vilá

gítás is befolyásolhatja hangulatunkat. Jön a téli depresszió, amit 
elsősorban is a fényhiány okoz nagyon sok embernek. Legna
gyobb téli ellenségünk az influenza és a hozzá hasonló lefolyású 
vírusbetegségek. Mint tudjuk az influenza vírus által előidézett 
járványos betegség. A beteg orr-torokváladéka és az abban levő 
kórokozók cseppfertőzéssel, ritkábban közvetlen érintkezéssel, 
esetleg használati tárgyak közvetítésével jutnak az egészséges 
ember nyálkahártyájára. Gyakran szellőztessünk a lakásban, kü
lönösen ott, ahol egy meleg helyiségben többen tartózkodnak. Ha 
náthás, köhögős családtag van, akkor ez alapvető követelmény! A 
tüsszenéssel, a köhögéssel hihetetlen sok vírust, baktériumot ürí
tünk ki a környezetünkre, ezek kis vízcseppecskékben üldögélve 
úszkálnak a levegőben közöttünk. Ez a cseppfertőzés. Öltözzünk 
rétegesen. Vegyük mindig f}gyelembe a mindenkori kinti és la
kásban lévő hőmérsékletet. lgy lehet a legkörmyebben alkalmaz
kodni az időjárás változásaihoz. 

Szedjünk sok C vitamint, vagy fogyasszunk friss gyümölcsöt 
(ez nehéz ügy!), sok savanyú káposztát, mert ez elérhetőbb. Az 
idősebbeknek javas lom a Béres-cseppek rendszeres fogyaspását. 

Dr. FRANKO KAROLY 

KENOÖLENGETÉS A NYÁR UTÁN 

Látod, látod! Csak el kell menni. 
Kár volt bennünket így hitegetni. 
A lomb csak dísz, mely leng a szélben, 
míg lehullik sárgán, letépve. 

Magunkra hagysz. Szorongunk, félünk. 
Fáradtan, sunyin, ha bátranézünk, 
lessük, jön-e már az Osz, 
ez a beteges, sápadt ismerős. 

Jön már. Botorkál, aprókat lépve, 
Öreges, sápadt, sovány a képe, 
s nekünk menni kell fázón elébe, 
ráborulni jégkeblére. 

Még egynéhányszor visszanézünk. 
Csupán lassan, kimérten lépünk, 
mert félünk, hogy a bús enyészet 
ránk ragasztja a sárga mérget 

Hátra intünk. Az Ősz nem látja. 
Hályogszemű, és rossz a lába. 
De itt van már. Elé vonulunk, 
és hódolón reá borulunk 

MÁRTON GÁBOR 

SPOBT . 
, , , 

HAJRA BARATSAG! 
Augusztus 28: Megszerezte első NB. II-es győzelmét a csapat. 
Barátság -Jászberény 2: 1. 500 néző Játékvezető: Móritz. 
Nagy iramú, küzdelmes, végig izga(mas mérkőzés volt. Alaposan megküzdött a 

győzelemért a helyzeteit jobban kihasználó Barátság. Az első részben a vendégek vol
tak fölényben, de a jól záró hazai védelem hárított. Fordulás után feljött o Barátság, és 
jelentős el őnyt szerzett, melyet a vendégek rendre ledolgoztak. Elszánt küzdelem folyt 
a győztes gólért. A vendégek akarását liizonyítja a két sárga lap és a két kiállítás. 

Krónika: 
26. percben Mester remekül húz el a szélen. A kifutó kapusi is elfektette, így 02 őr 

nékül maradt kapuba gurított. 1 :0 
50. percben a két csapat Molnár-ja összecsapott a kapunk előtt. Móritz bíró túl szi

gorúan 11-esl ítélt. Abból Marics egyenlített. 
65. percben ismét Mester remekelt a szélen, majd a felfutó Lipták elé tálalt, aki a 

sarokba vágta a három pontot érő gólt. 2: 1. 
Jók: Kollár, Lobos, Mester, Lipták, Diczkó. 

NB. 11 1. Gyoma: Battonya 1:2. 

Szeptember 5. Borsod Volán - Barátság 1: 1 
Az alaposan megszervezett védelmünk s főleg a remek napot kifogó Kollár kapus 

remek teljesítménye megérdemelten hozta haza az 1 pontot. A népszerű Jiba", Lipták 
döntő szerepet vállalt az eredmény alakulásában. 

NBlll. Gyoma -Algyő 2:2 

Szeptember 11. Barátság -Kiskőrös 0:0 
A listavezető kemény küzdelem végén csak egy pontot vihetett haza. Remekelt a 

hazai védelem. Tamás igazi játékmester volt. A játékban egyenrangúak küzdelme folyt, 
és igazságos az eredmény. Jók: Nagy M., Molnár, Bácsik, Kollár. 

NB.111. Dömsöd - Gyoma FC 3:0. 

Szeptember 19. Rákospalota Barátság 5: 1 300 néző. 
Jól kezdődött a mérkőzés. Csapatunk több helyzetet dolgozott ki. Megérdemelten 

jutottak a vezetéshez a 25. percben: Molnár nagyszerű indítását a kiugró Mester 14 mé
terről védhetetlenül a bal sarokba vágta. A szünet után a Barátság visszaesett. A hazai
ak támadtak többet, ők irányították a játékot. A jobb eredmény is lehetett volna, ha a 
3: 1 es állásnál a 7 6 percben Diczkó nem hibázza el a 11-esl. A reményt vesztett csapat 
tragédiája, hogy az utolsó három percben kaptunk további két gólt. lgy alakult ki az 
5: l-es eredmény. A hazaiak győzelme megédemelt volt a gólerős Bozsik játékának kö
szönhetően. 

A tabella állása: 13. Barátság 7 1 3 3 5: 11 6 

NB:l ll. Gyoma -Jamina 1 :2. 
Tabella állása: 15. Gyoma 7 1 1 5 8:20 4 

*** *** *** 

Országos futóverseny 

Szeptember 18-án az endrődi Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola 61 tanulója Vaszkán 
Gábor testnevelő ianár vezetésével résztvett a Békéscsabán megrendezett V. SAMSUNG 
utcai futófesztiválon, mely egyben országos versen y is volt. Rekord számú induló vett 
részi: 7820-an vágtak neki a távnak. 12 éves korig 1 OOO m-1, 12 éves kor felett 4,200 
métert tettek meg az indulók. 

Szép sikerként számolhatunk be arról hogy a vidéki iskolák versenyében 02 
endőrdi iskola Ill. helyezést ért el. A ~sapatbóf ~imagaslóan jó eredménnyel büszkélked
hetett a 4,200 méteres távon MAKAR TAMAS 15 éves tanuló, aki hatodikként ért a 
célbaf s öt csupán hivatásos versenyzők előzték meg

1 
ő az, aki részt vett a millenniumi 

béke utáson is (augusztusi számunk. 132.old.) öt Követték néhány perc múlva Ifj. 
JAKUS IMRE 13 éves, majd UEG,LEDI ZSOLT 14 éves tanulók. 

Békéscsabai színekben futott VARFI PETER is a 4,200 méteres távon, aki a nyári 
Balaton-álúszási versenyen bravúros eredményt éri el (ugyancsak aug.sz.133.old.} s 
most a „szárazföldön" is bizonyított. 

Gratulálunk a fiúknak a szép sikerhez. Csak így tovább! 
MÁRTON GÁBOR 
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150 ive már annali., fiogy e gyászos nap
ró[ az egész vifágon, fio[ csafi..ma9yar é{, meg
eműfszil( IE.zt tesszüfi..most mi is,Jefzáézve e 
véres nap eseményeit. 

01(7'Ó<BP/í( 6. 
114 kjvégzés tanúsítja. a gyözöfi.._áüfiét, me[y 
effen fE,urópánafi.. egy szava sem vofr! 36-an 
„in e.lfinie" úe[f(jpesen)jutottak_af(_asztófára. 

<E,wször történt ?ti.agyarországon erre 
'Miután {J3attfiyányit Lai6acfi6ó[, OfiJó6er fiatoáif<j.11 mint! a tizenliármon vég-

O[mütz6e vittéli., fio[ a fiaáitörvényszéft néliány refiajtottáfi.. a fiaCáúJs ítéCetet. 'l(_isst, Sweiáe[t, Lá
é·vi Görtönre, majá Scliwazen6erg miniszterdnö/(_ zárt, <Dessewffyt a vár mi/(.aCafi..ai l(_apujátó(jo66ra 
feC!ifvására fiafáCra ítéúél( e9yútta[ azon6an fs- a sáncok._6a11 Ú5tté/(. agyon, s esti9 úgy fiagytáf(_ 
eyeCemre ajánCották._ - s fio9y a császár ne Cegyen öfst, temetetCen.jlzutánasáncokj}anástáf(_e[fioú 
RjnyteCen me9fs9ydmez11i nekj- r.Buáára szá[[ítot- testeifi.!t. Jl tö66it az újaraái út másoáifi..liúíjátó[ 
tát(. liogy Haynau járfiasson e[ veCe szem6en. Így 6aCra esö térségen várta a Gitó: egysotjá6a11 l(jCen
történ aztán, fiogy 1(omárom átaáásánafi.. napján, cet. 
o/(Jó6er 5-én f{_öté[ áCtafz fw.[á[ra ítHtéfi.. r.Battfiyá- <PöCte116er9 nyitotta meg a sort, '10röli., Lafiner, 
nyiLajos minisztere[nö~t. }i váá: „minisztereCnö- 'J(nezics, 'Nagy, Leiningen, Jf.uficfi, <Damjanicli 
kj minöségé6en a pragmatica sanctio /(.öteűfi..énef(_ joEytattáfu 'fJécsey refssztette 6e. 
me9tá9itására, s az a(/i.gtmány felforgatására tö- -1{oáie milii, cras ti6i! ('Ma nefi.!m, fz.o[nap ne-
rel<.§áctt, majá e[nöfi.Jé9é11efi..megszüntéve[ a föm,g- fsd) li.JaCtotta 6af(_óinaijü[é6e :Nagy Sánáor 
wf(_ f{_özé á[Ct, fegyveres effená[fásra 6uzáz'tott, a - Oáafönn i{jazságosa66an ítéfoefi._majá föCöt-
feCoszfatott országgyúCés6e11 részt vett, s ezze[ a tünfi... voCt Leiningen Gúcsú szava. 
forraáa[mi pártot erösítette, támogatta. "'Még ez - jlzt fiittem utoCsó (eszeli., kj mináig eCsö voC
éjje[ a 6örtön~enjefoágta ereit, s szívén is véres se- tam a csatá6an! 1,[jen a fiaza! - áörgé (J)amjanicfz. 
6efst ejtett. Igy némi orvosi 6eavatfi.gzássa[ mégis fF.zefst a szavafi..at jegyezte je{az afJi.„on' l{rónif(_ás. 
Rjpessé tettél(, liogy oK}ó6er f1atoáif(_án, saját [á. <De a vérengzésnek, még nem vo[t vége. O/(fó6er 
6án á[ijcm 6afi..ói dé. ,/Efjen a fiaza! Jl({ez Jáger!'' 25-én Ú5ttéfdö6e 1(aziczy Lajos tá6onwl(_ot, 'Fe
voCt utoCsó szava, s vaáászo/ifö6e és szfrmz [öttél(_ rencneft., a fi..öúöne/(fiát s 1850. január 19-én <;ás
'Jvlagyarország egyifi..Cegnagyo66 fiát. pár Lajos tá6omol(_ zárta 6e a vértanúk, sorát. 

Vgyanaz nap Jl.raáon tizenfzárom vértanúja PitRjty qyufa tá6oniofi.gt váifogságra ítéCtél(, 
fett a magyar sza6aáság ügyénel( JI fzaáitöroény- qaa[ 'Mifi!ós tá6omofi.gt 6etege11 vittéfi... Pestre, s 
szél(_ szeptem6cr 21-én 1(iss 'Ernöt go{yóra, Le11fi..ey Já11os tá6omofi..csafi..azza[ k..J:rüüe e[ a ti
'llécseyt Gitóra, 26-án peáig Scfiweáe[Józsefet go- zenfzárom sorsát, fzogy a ra6ság6a11111e9té60Eyoáva 
(yóra, fPöCtim6erg 'Emöt, <Damjanicliot, gróf fiunyt e[ J 850. fe6ruár 7-én. 
Leini11gen-'lltlester6urg 'l(flroEyt, Laliner <Jyörgyöt, jlraá·várá6an összesen 16 liaávezért végeztek_ 
}luCicfi Lajost, (J)essewffyJlrisztiáet, 7(;1ézics 1(á- f{j, tizenegyet ~té[fe[, ötöt go(yóva[ 464 fogo[y 
ro{yt, 'Nagy Sánáor Józsefet, <Jáspár Jlnárást és fi..özü[ 400-at ·11áifogságra vetettek.. ezek_ l{_özü( 
Lázár'llúmost 6itóra {téCtél( Ofi.Jó6er 5-én regge[ 8 183-at vas6an. 
órafi.gr kjfiiráettéfi..a Haynau tó[ megerősített ítéCe- <Resten az Vj~ipii.[ct6e11 múfi..öáö fiaáitörvé1ry
tet, azza[ a móáos{tássa( fiogy (J)essewffyt és Lá- széfi..ofi.Jó6er 10-én Csányi Lászú5 és Gáró Jesze11áfi.. 
zárt goEyóra, <]áspárt peáig 12 évi 6örtönre János, ofiJó6er 20-á11 'Woronieszlry 'Miciszfáv ez
. k..fgyeCmeztéf,'. Lenfi...ey megörüCt a 6örtön6en s ez reáes, o/(Jó6er 24-én Csernus 'Manó, 6áró Perényi 
mentette meg a 6itótó[ Zsig111011á és Szacsvay Imre végezték,éfetiifí.!t az 

afi..asztófán. 49 afi..asztás, 65 fö6eCövés, összesen 

Thorma János: Kilenc aradi vértanú kivégeztetése (kép:Pannon enciklopédia) 

ff.grfioztattafi...egyföpapot, 6áró 03émer LászJó 
nagyváraái püspö~t, m1g ~fi..a József Csanáái 
püspöí<fieEyettesse{ együtt liúszévi várfogságra 
„1<.§gye[meztélf:. Leonovics József egri frsel<.§t és 
Jekf(fa(ussy 'Vincze szepesi piispö/(.öt méCtóságuk; 
tó[ meafosztva, osztrák_ fi.9Costorol(.6a számüztéf( 
J{or11átli 'JvlifzáEy Csa11áái piispöfi,pt peáig je(kjpc
sen afi...asztottákföl 

}! pesti 'ÚjépüCet, O[mütz, Josejstaát, 'J(uj
stein, 'Ilicresienstaát, '}(önigracz, ?ilunf(_ács, 'J(o
márom, jirad; <Péteroáraá, qyuCa-fFejérvár és 
'Nagy-Sze6en 6örtönei6en magyar pofztifi..ai ra6ok_ 
csörgették.. f.áncaiftat. 1765 ítéfet nyomta a csafá
áok,at s az e[rettentés pofztifi..ája 'Magyarországra 
sofia nem nefiezeáett nagyo66 szi{[ya[, mint asza
Gaáságliarc részeseire. 

jf másjé[ év aCatt vívott csatá6a11 7623 ma
gyar, a. románo~ szer6e!ifajgyú{ijfeténefi...peálfJ fiu
szonnégyezer magyar Cett az áúíozata. 

'Most, amifi..or ismét e[fze(yezzüf(fi..oszorúinfi.g.t 
az araái fiösöfi.. emű/i.p1úvéné[ emf.él(_ezzün{(. a 150 
évve[ ezefötti gyászos eseméiryef<Je, iáézzüfdeC a 
szózat feCejtfietet[en sorait: 

,.}lz nem Cefiet, fiogy anrryi szív liiá6a onta vért, 
S annyi fiú k_g6e[ szafi...aác meg a lionért! 
jiz nem Cefzet, fzogy ész, erö, s o[y szent af<szrat 
J{iá6a sorCJaáozzanafi.. egy átofi.Jú{y afatt." 

'Úgy véij"üft., szép gesztus a román fi..omzánytó~ 
fiogy a Ceausescu rémura&na aCatt pi11cé6e tett 
„araái vérta.nuf,' szo6orcsoportja ismét méCtó lie[y
re fsrü.[fzet jlraá vámsá6a11. 

Császár fFerenc 
(Jláatai11fi.g.t az 1898-6an me9jeCe11t ,.fl ma

gyar nemzet története" címú sorozat X ~teté6ö[ 
merítettükj 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~~~~ 
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ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÚL ... 
szomorú sorsa a vidék 

...i!!!~~llliÍiil~~~~;.._ ;,,';l.&'lr„"11 Magyarországának, hogy felneveli, kita
nítatja, de megtartani nem rudja a tanult 
emberfó1<eL Így nem marad más, mint a 
várakozás a hazatérőkre. Várni, és szere
tettel fogadni őket. Talán így alakult ki és 
válr hagyománnyá a vendégszeretetünk. 
Örömmel tölti el szívemet, hogy ilyen 

Hazajáró lelkek 

Szavakka l alig kifejezhető, nagy hatá
sú, ö römteli, megható pillamuokban sem 
szűkölködő délután résztvevői lehettünk, 
mi a szerkesztőség tagjai, s mindazok, 
akik szeptember negyedike délutánján 
eljörtek a némerhonban élő Endrődi Bella 
János festő és költő alkotói kiállításának 
megnyitásám. A Közösségi Ház földszinri 
te1me zsúfolásig megtelr, a szó szoros ér
te lmében zsúfolásig! 

A közösségi Ház vezetője, Molnár 
Borbála üdvözölte a megjelenteket s át
adta a szót Császárné Gyuricza Évának. 
Szavaiból idézünk: 

„Az Endrődiek Baráti Körének jutott a 
nagy megtiszteltetés, személyszerit ne
kem a nagy öröm, hogy Endrődi Bella Já
nos kiállításán üdvözölhetem Önöket... 

Az istenáldotta tehetségCí endrődi Bel
la családból most, Bella János műveivel 
találkozunk; legújabb verseskötetével, és 
festményeivel. János, az Alföld szülötte, a 
Körös partjáról való, de már több évtize
de külföldön él. Jó endrődi szíve 
vissza-vissza húzza, hacsak teheti, haza
jön ... " - majd e szavak után az alkotó élet
útját ismertette Éva, és így folytami: -
„Nem kis büszkeséggel mondom el, hogy 
János, már 6 éve ragja az Endrődiek Bará
ti Körének. Versei, illusztrációs költemé
nyei révén állandóan közrünk van. 
PéldaértékCí és irigylésre méltó gonddal, 
kitartással gyCíjti szülöfalújának népballa
dáit, a nagy kántor Újházi Miklós búcsúz
ratóir, az endrődi nótákat, mondákat. 
Joggal állíthatom, hogy népművészetünk 
lelkes apostola, mely munkában nagy se
gítője testvére Mária ... " - Gyuricza Éva, a 
költő szavaival, versidézeteivel bizonyí
totta rnindazc, amit a müvészró1 elmon
dott, s így folytatta - .,Hosszú idő óra 

szép számmal itt vagyunk Bella Jánost • --111'9,.,.._ 
köszönteni, műveit meghallgatni, és fest- r...:._...._.,w..111 
ményeiben gyönyörködni. A ránk váró 
élményt eló're köszönöm Endrődi BeUa 
Jánosnak, s a kiállítást megnyitom." 

A továbbiakban Tímár Sarolta mondta 
el Bella János néhány versét, amit a kö
zönség nagy tetszéssel fogadott. 

Majd, a nem is olyan régen 
Gyomaendrőd díszpolgári círrunel kitün
tetett, nyugdíjas tanár, Márton Gábor 
szólt a megjelentekhez. Mondanivalóját 
néhány versidézettel vezette be, utalt a 
tehetséggel gazdagon megáldott Bella 
családra, majd a művész megjelent mun
káiról szólt: 

„Első verses kötete a SZÓLÍTÁS 
NAPJA e. 1992-ben jelent meg. 1992-94 
között születetc költeményeit a SZÁZ 
VERS e. kötet tartalmazza. Harmadik kö
tete a most bemutatou VERSES NAPLÓ 
1995-98-ban írt versek válogatása. 42 éve 
ír verseket Az évek nem szürkítették el a 
költőt. Felelevenednek az em lékek. Mes
ter-kézzel végzi munkáját. Az anyanyelv 
tiszta zengése hibátlan. A versek páros és 
kereszt rímei szép csengésűek. Időnként 
a tiszta rímek és az asszonánszok változá
sa érdekesebbé teszi a hallgatását, olvasá
sát. A te1mészet, virágok, fák, madarak ... 
Endrőd, az alföldi Magyarország képei 
szívmelengetók Ennyi időt magyarul 
nem értő emberek áradatában eltölteni, 
és tökéletesen, tisztán, magyarosan, za
matosan verssé formálni érzéseket, 
nagy-nagy érdeme a költőnek. Szándéko
san Gergely Ágnes, Tímár Máté, Iványi 
Mária nevét említem melléd. Mily gazda
gon te1mett értékeket, művészeket egyet
len kis területen, itt, a vacerok faluja! 

Köszönjük Nektek! Büszkék vagyunk 
Rátok!" 

A nagy tapssal köszöntött előadás 

után ismét Tímár Sarolta szépen csengő 
hangján előadott versekben gyönyörköd
hetett a közönség. 

S most következen - úgy is mondhat
nám - a meglepetés! A programban nem 
szereplő esemény! Az örvenéves találko
zóra összegyűlt öreg diákok közül eló1é
pett Nagy Imre, aki elmondta, hogy a 
megnyitó nem fejezhető be anélkül, hogy 
Bella János álral oly nagyon szeretett nép
dalok fel ne csendülnének, megkérte 
Puskás Dezső zenetanárt, hogy szólalras-

Baromra támaszkodó 

sa meg furulyájác. És megszólalc a pász
torok muzsikája ... A Nagy Magyar Al
föld üzenecét hozta ide ebbe a kis 
rerembe, ahol áhítatos csöndben hall
gattuk. Hallgarruk a furulyaszóc. .. hall
gattuk a mezó1<ön, réteken e lsuhanó 
szél zúgását, a madarak dalát, a Körös 
csobogásác, haUgatruk a furulyaszót. .. 
Majd ismét Nagy Imre állra terem köze
pére felszólítva az egybegyi'.ílteker, 
hogy énekeljenek. És ami még nem tör
tént meg ilyen alkalmakkor, a megnyi
tóra érkezett hallgacóság e 1 kezden 
dalolni: „Elindultam szép hazámbl!I, hí
res kis Magyarországbúl, Visszanéztem 
félucambúl, szemembó1 a könny kicsor
dul..." És következtek egymás után a 
szebbnél szebb dallamok. És énekelt a 
nagy számú közönség, akik közt nagy 
örömünkre ott voltak a polgármester, a 
jegyz6, az alpolgármescer urak is. Folyt 
az ének; Megyen már a hajnalcsillag, 
Kis kClt, kerekes kút van az udvarom
ban, Ennek a szép barna lánynak, Látod 
édesanyám, látod édesanyám ... 

A nóta elhalkult, az éneklés véget 
érc, s a meghatottságtól szólni csak las
san, csendesen tudó Endrődi Bella Já
nos lépett a hallgacóság elé. 

„Tisztelc közönség! 
Kérem , legyenek elnézó1<, ha meg

hatottságom, és a magyar élóbeszéd
ben való gyakorlarlanságom mian a 
most rám bízocr feladatnak nem tehetek 
úgy eleget, ahogy szeretném. Az én fel
adatom most az lenne, hogy fesrménye
imró1 szóljak. Megtehetem, hiszen 
szakmámba vág, noha eleddig mások 
beszéltek helyettem a verniszázsokon. 



1999. október 

álomszerű 

törhetnek 
misztikus 

elemek 
elő, és 
mivoltuk 

miatt, miként az ál
mok is, megfejrésre 
várnak. 

E szubjektív út az 
expresszionizmus, a 
kubizmus, a 
faovizmus állomá-
soknál is távolabb vi
szi az embert: a 
Ciricó-i piktúra mern
fizika, valaminc a da
daizmus és Sigmund 
frajd-i pszihoanalizis 
elvezet a szürrealiz
musig, ahol már szú
nyoglábú elefántok 
és égig érő zsiráfok 
álldogálnak. E cso-

_.._ ........ porrban találjuk 

Endrődi Bel la János alkotását magyarázza Ciricot, Dalit, Mirót, 

Tene ezt m;1gyar földön nem egyszer, 
és itt is most 5 éve, Szabó Ernő rajztaná
rom, aki engem épp most 50 éve a m(ívé
szi pályámra elindítocc. 

Ami az itt kiállított festményeimet ille
ti, színbeli és tartalmi milyenségéró1 a kö
vetkezó1,ec lehet mondani; komponálási 
módszerem geometrikus: vízszinres, füg
gó1eges, átlós és körvonalak diktálják a 
motívumokat. Az így lérrejött négyzet, há
romszög, és kör alakú viszonylatok dina
mikus egyensúlyt hoznak létre a síkon, 
amihez otthonosan társul a három szín: 
piros, sárga és kék, egyensúlyt, harmóni
át teremtve. 

Max Ernest, és a töb
bit, élükön André Bretonnal, aki a szlírre
alizmus mibenlétét így fogalmazta meg: 
lelki automatizmus, az ész kontrolljának 
kizárása mellett! Tehát álomszer(íségek és 
a véletlenek vezetik az embert az alkotás 
útján. Az íj módon elkészült művek előtt, 
gyakran maga a festő is, tanácstalanul áll, 
de sokszorosan kárpótolva lesz, ha meg
fejtésre talál! fgy volt ezzel már Leonardo 
is, aki vízzel befröcskölr falon hosszabb 
elmélyülés után nagyszerű csataképet 
vélt felfedezni. Így volt ezzel Cirico is, 
akinek Appoliner kökőró1 festett arcké
pén már körrel jelezve volt a hely, ahol 
nem sok:.íra őt gyilkos golyó utolérte. Így 
volt ezzel Picasso is, aki az „Avignoni kis
asszonyok" cí!'Dlí képe, lomok közül elő
szedve, egy évvel az elkészülés után 
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jelentette a kubizmus kezdetét, ami álca! 
Cezánné több évvel ezelőtti kijelentése 
is érvényre jutott, miszerint: a termé
szetben úgy fo1málódnak a dolgok, 
mint kocka, hasáb, gömb, piramis és 
prizma. De ha már Picassóról szólok, 
had mondjam el róla azt is, hogy egy 
napon a szemére vetették, hogy a .,síró 
nő" című képe nem úgy néz ki, mint 
egy síró nő! Erre ő azt felelte: .. Nem volt 
célom síró nőt úgy festeni, ahogy kinéz, 
sokkal inkább úgy, ahogy érzi magátl'" 

És most, magamról szólok; amióta 
lemondram a látott világ szolgai máso
lásáról és e helyett én is egy költői , átélt 
világ megjelenítésén szorgoskodom, én 
is gyakran állok tanácstalanul egy-egy 
elkészült festményem előtt! .Ilyenkor el
gondolom, hogy most kellenének a sza
vak1 Az anyámtól! A környezetemtó11 
Ezzel elmondhamám e festményben 
rejlő titkokat, amivel a lélek ajándéko
zott meg, mint valami csodálatos álom
mal, ami megfejtésre vár .. . 

T isztelt közönség! Én ezzel festmé
nyeimet szíves figyelmükbe ajánlom' 
Köszönöm türelmüket." 

És mic tehet mindehhez ehhez hoz
zá a tudósító? Célom nem volt más, 
mint hogy beszámoljak erró1 a nem 
mindennapi eseményró1, figyelmükbe 
ajánljam a költőt, a festőL S végezetül, 
most ismét csak az Ő szavait veszem 
kölcsön: 

,,. .. Elmúlt h::ít ::i progr::11n, s hn::unennek 
::i hívott és hív::itbn vendégek ... 

Vége v:m ... nincs folyt::it:ís::i ennek: 
Szívekben cs:ik vissz:ih:ingzik n ének ·· 

Császár Ferenc A tarcalmar illetően elmondhatni, hogy 
az érdeklődésem központjában az ember 
áll, aki igen jó viszonyban van a környe
zetével, sőt az egész világmindenséggel; 
Istennel és angyalokkal, akiktó1 lebegni 
és repülni is megtanultam! 

A nagyszámú érdeklődök 

De kezdjük az elején. 
A művészethez két úton lehet köze

ledni, az objektív, és a szubjektív 
úton: ez alanyi , az tárgyi karakterű. A:z. 
o bjektív úton megtanulja az ember 
összefüggéseiben látni a szemmel felfog
ható világot, azt megértve, művészi esz
közökkel visszaadni, képessé lesz, 
miután a perspektívát, az anatómiát, a 
színelméletet és a festői technikát elsajátí
tona. Ezen az úton a naturalizmus és rea
lizmus állomásain át eljuthatni az 
impresszionizmusig. Ez jelenti az optikai 
világról alkotott kép végállomását. On
nan már csak egy ugrásnyi az út az Exp
resszionizmusba, mint ezt Van Gogh 
munkássága jól bizonyítja, de ez már a 
szubjektív út. Oda csak az juthat el, aki 
tetnyitja lelki szemeit, kitárja érzésvilágár, 
ami által a tudatalacti, fantáziadús, és 
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Szeptember 
16-án a délutáni K •• •• k ~ 
órákban (innepé- ozos mun ara 

ha helyi szincen nem • • tk Í • • k ismerik fel, hogy szove ez un nemcsak az elvek, 
lyes keretek között 
a Gellért Szálló gobelin termében aláír~sra 
került a FIDESZ MAGYAR POLGARI 
PÁRT 6 a MAGYAR 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
SZÖVETSÉG együttm(íködéséró1 ké
szült okmány, melyet a FIDESZ részéró1 
Orbá!l Viktor, az MKDSZ részéró1 pedig 
Surján László írtak alá. Az aláírást megelő
zően Orbán Viktor néhány szóban össze
foglalta a most aláírásra kerülő okmány 
jelentőségét, utalt arra a szövetségre, 
amely már a választásokQn is győzelemre 
vezette a polgári erőket. Üt követte Surján 
László az MKDSZ elnöke, aki így szólt az 
egybegyííltekhez: 

„Tisztelr minisz~erelnök úr! Tisztelt 
egybegy(ílcek. Hölgyeim és uraim. Tisz
telt ünneplő közönség! 

Két évvel ez előtt döntenünk kellett. 
Az volt a kérdés, hol, milyen összefogás 
keretei között érvényesíthetjük a legjob
ban a kereszténvdemokrácia értékeit, mi 
szolgálja legjobban a társadalmi e lváráso
kat, és mi van összhangban a választói tör
vény adotcságaival. 

Minc mdják, s mint a jelen esemény is 
mmatja, a megoldás a Fidesz Magyar Pol
gári Párt lett. 

Az a kapcsolat, amely akkor kialakult, 
nem érdekházasság volt, komoly elméleti 
alapjai voltak. 

Még akkor is, ha egyesek, - még ma is -
káromlásnak tekintik egy szabadelvlí, ha 
még annyira nemzeti, de szabadeJv(í párr 
és a kereszténydemokrácia kapcsolacár. 

Nem tííz és víz csupán üszkös hamut 
maga után hagyó házasságáról van szó. 

Az erő, amely egy ilyen kapcsolatból 
származik, képes volr megteremteni Né
metország legsikeresebb 16 évét, képes 
volt ellenzékbe szorítani tavaly Magyaror
szágon a hatalom korábbi birtokosait. 

A Fidesz Magyar Polgári Párt és a Ma
gyar Kereszténydemokrata Szövetség ve
zető testületei egy komoly 
dokumentumot hagytak jóvá, amely nem
csak egylitrmííködésük kereteit szabja 
meg, hanem rögzíti az említett közös ala
pokat, a közösen vallott elveket. 

Ez a dokumenwm azt a tételt is a jogi
lag érvényes elkötelezemég szintjére 
emeli, amelyet Orbán Viktor már 1997. au
guszwsában kimondott Győrötc: nincs 
polgári politizálás kereszténydemokrácia 
nélkül. 

Azonban nem maradhatunk meg 
az elveknél. H iába rendezünk szép 
ünnepi alkalmakat, aláírásokat, ha a 
közös elvekre nem é pül közös cselek-
vés. 

Ha a most meghatározott kereteket 
nem tölti ki a gyakorlati együttrnííködés, 

hanem az érdekek is 
közösek, ha nem vállalják a minden em
beri kapcsolat alapkövetelményét; a má
sikra való odafigyelést és a másik iránti 
tiszteletet, ha a felek egymás segítségét 
viszonzatlan áldozatnak, s nem a közös 
érdekek érvényesítési módjának tartják: 
akkor hiába van ez a mai nap, hiába a 
szép elvek. 

T engely nélküli, azaz használhatat
lan kocsi leszünk, a latinok régi mondása 
szerint: elmélet gyakorlat nélkül, kocsi 
tengely nélkül. 

A legnagyobb baj az lenne, ha fene a 
szép elveket hangozcamánk, lent pedig 
az önérdek kíméletlen érvényesítése 
megmérgezné a légkört és aláásná a pol 
gári koalíció tisztességét. 

Az egybegy(ílteket ünneplő közön
ségként szólírnnam meg. Akik most itt 
vagyunk, nemcsak ünneplésre szö
vetkeztünk, hanem közös munkára. 
Magyarország szellemi, lelki, gazda
sági megújítására. Félre kell tennünk 
önös érdekeinket, hogy érvényesítsük a 
közös érdekeket, ezek nemcsak a most 
aláíró két szervezet érdekei, hanem az 
egész nemzeté. 

Bízom abban, hogy nemcsak ünnep
lő közönség van jelen, hanem cselekvő 
közösség is, amely képes a tervek valóra 
váltására." Császámé Gyuric.w Éva 

Új sorozatot indí
tunk. Időnként elláto
gatunk Seidl Ambrus 
plébános konyhájába, 
és benézünk fazekai
ba, hátha valami fi 
nomság titkát 
elleshetünk tőle. 

maradék lisztet rászórjuk. Tetejére karikázunk lilahagymát (két nagy 
fej), megszórjuk 10 dkg füstölt-sajttal és 10 dkg nem füstölt sajttal. 4 
dl tejfölbe 4 evőkaná l olívaolajat keverünk, és 4 nagy cikkely fok
hagymát törünk bele. Ezt ráöntjük az egész tetejére és lefedjük vagy 
lefóliázzuk. 

Lecsó t upírozva : 
Osszel a lecsó idé

nyét éljük. Éljünk hát 
vele ... 

Vegyünk sok 
hagymát, apróra dara
bolva dinszteljük, 
majd tegyünk bele da

Előmelegített sütőbe 250 fokon 50 percig sqtjük. Tálalás: rizzsel, 
(pl. kukoricás, fodros-petrezselymes rizzsel). Es ne lepődjünk meg, 
ha nem tudjuk abbahagyni ... 

Gombáspa lacsinta 
Apróra vágott hagymát pirítunk olajon, majd hozzáadjuk a gom

bát, amit szintén apróra felvagdaltunk, valamint kevés pirospaprikát, 
sót. Lefedve hagyjuk saját levében rotyogni, míg meg nem fő a gom
ba. Ha kell, kevés vizet még töltünk hozzá, hogy megfőjön, de a vé
gére elpárologtassa a levét. 

rabolt paprikát, paradicsomot kedvünk szerinti mennyiséget, és főz
zük össze őket. 

Ekkor levesszük a tűzről, s ha már kicsit meghűlt, tejfölbe kevert 
liszttel behabarjuk és krém sűrűségűre főzzük. A korábban megsütött 
palacsintákat megtöltjük vele, és tűzálló tálba tesszük. Ráöntünk tej 
felt és sütőben sütjük tálalás előtt. Fejenként 2-3 darabot számoljunk, 
mert laktató étel: ennél lényegesen többet nem lehet belőle megenni. 
Ezért föétkezésnek is ajánlható, de vendégváró ételnek is. 

Tupírozási lehetőségek: (vagy-vagy és is-is működik!) 
-tegyünk bele darabolt krumplit (krumplis lecsó) 
-tegyünk bele felvert tojást (tojásos lecsó) 
-szaggassunk bele galuskát (galuskás lecsó) 
-karikázzunk bele fözőkolbászt (lecsó kolbásszal) 
-karikázzunk bele virslit (virslis lecsó) 
-fózzünk bele Juliska-babot (babos lecsó) 
-főzzünk bele húskockákat 
-főzzünk bele füstölt szalonnát (sóherek csak a bürkét főzik 

bele ... ) 
-tegyünk bele erős paprikát (csípős lecsó) 
-tegyünk bele akármit, és adjunk neki nevet... 

A „nem lehet abbahagvni" csirke 
Azonos csirkealkatrészekbő l készítjük (pl. szárnyak vagy felső, 

ill. alsó combok, nyolc darab). 8 dkg lisztbe belekeverünk egy kiska
nál majoránnát, fehérborsot, őrölt köménymagot, sót, piros paprikát, 
csipet chilit, és őrölt zöldborsot. A fűszeres lisztbe beleforgatjuk a 
csirkealkatrészeket, és kivajazott jénaiba vagy tepsibe helyezzük. A 

Csokoládékrém bármi célra 
Végy fél liter tejet, tegyél bele két kanál lisztet, egy tojást, kakaót 

kel lő mértékben. Kezdd el főzni (lehetőleg teflon láboskában, hogy 
ne égjen le) kavargatva, ha nagyon tapad, vedd le a tűzről. Amikor 
összefott, kavard jól össze simára (segíthet ebben egy mixerstab), és 
hígítsd fel tejjel krém állagúra. Ekkor adj hozzá cukrot, kellő 
mennyiséget. 

Evvel a csoki krémmel a következőket tálalhatod: 
-piskótát darabokra törve, tálba rakva leöntöd (így készül a 
Somlói Galuska) 

-tányérba téve, tejszinhabbal díszítve 
-pörkölt darabos diót keverve bele 
-gyümölcsdarabokat téve pohárba, ezzel leöntve 
-sűrűre főzve megkenhető vele tortalap is 
-végül mindenképp adj neki valami jó nevet... 
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C./ AK ÁHÍTATO./ LÉLEKKEL. 
r·r.:r-::-:-;;;~~0r'l'.!.E~~S'i;:q-- ge, romantikája, a természet harmóni· 

ája már gyermekkorába megfogta, 
lenyének alkotó elemévé vált. Közép· 
iskolásként sokat rajzolt, festett, fes
tőművészek irányítasával tydatosan 
készült a művészi pályára. Erettségi 
után mégis a reáltudományokat része
sítette előnyben. Több főiskolai és 
egyetemi diplomával a zsebében, már 
felnőtt feijel lépett újra a f estőművé
szeti alkotás koránt sem könnyű útjá
ra. Sokak meglepetésére, sikeres 
marketing szakemberként cserélte fel 
az üzletkötést, az igazgatói állást az 
ecsetre. A nyolcvanas évek elején, a 
napi munkája mellett kezdett újra fes
tészeti stúdiumokra járni, majd 
1984-től a budai ikonfestő-műhely 
tagjaként óriási hittel, hatalmas lelke· 
sedéssel és energiával látott neki a 
sok-sok lemondást, alázatot igénylő 
feladatnak; felkészülni az ikonfestői 
hivatásra. 

Festészeti tanulmányaival párhuza
mosan teológiailag és képezte magát. 
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Augusztus 20-án nyílt meg Kutatói alapossággal elemezte a bol- '""' 
Latorcainé Ujházi Aranka ikon képei- gár, 9örög, orosz, román és szerb ikon- sorából kiemelkedett 1995-ben a Lvo
ből az a kiállítás, amelyről csak most festeszeti hagyományokat, a táblák vi Egyetemen folytatott vendégkurzu-
számolhatunk be olvasóinknak. Felke· sa. Alkotásait a nagyközönség 
rekedvén néhányan egy szép nyárutói számos kiállításon ismerhette meg, ol-
napon elindultunk a Miskolc melletti tárképei többek között Alsóvadászon, 
kis, városkába Szikszóra, hogy megte· Budapesten, Gyomaendrődön, Hajdú-
kintsük a kiállítást. Olvasóink tudják, szoboszlón, Homokkomáromban a 
hogy városunk szü lötteiről, az írók, "képbefoglalt imádságkén( nap, mint 
költők, festők, fotóművészek sikerei- nap az Isten és az ember kegyeJmi 
ről mindig örömmel számolunk be, kapcsolatát, a hit világát erősítik. Ele-
bárhol is legyen az az országban, a tének meghatározó állomása a Hajdú· 
nagyvilágban. Most is ezt tesszük. szoboszlón, a kilencvenes évek elején 

Belépvén a Művelődési Központ épült görög katolikus templom hu-
kiállítótermébe elénk tárult egy cso- szonkilenc táblából álló ikonosztázá· 
dálatos világ. Az lkon-f estészet reme· nak megfestése és átadása, amelyet 
keiből összeállítva. Egy gondolat dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi me· 
fo9almazódott meg bennünk: lde csak gyéspüspök szentelt fel 1998 őszén. 
áh1tatos lélekkel szabad belépni. Ide Az ikonosztáz az "Istenszülő oltalma" 
csak az jöijön, aki nemcsak képeket föképe dicséretben részesült az 1996. 
akar nézegetni, hanem aki el tud, és el évi Brüsszeli Euréka - Találmányok és 
akar mélyedni az Isteni szeretetben, szellemi különlegességek világkiállítá· 
aki keresi az Istent, aki keresi a Békét! sán. 

lkonf estő életútjáról a Magyar Te-
Tudom, hogy olvasóink közül so· levízió portréfilmet forgatott, és azo-

kan ismerik Arankát. Mégis szüksé- kat a "Magyarország 2000" 
gesnek tartjuk ezúttal életútját nagysikerű és rangos művészeti soro-
röviden ismertetni, hogy sok ezres ol- · 4at keretében, illetve pünkösdhétfőn 
vasó táborunk szerte az országban, ~s alapozásától a recepttúrákon keresz- Ujházi Aranka ikonjai címen mutatták 
itthon megismerhesse Latorcainé Uj- tül az aranyozás végkikészítő fázisáig, be. 
házi Arankát. és építette be azok alkotóinak mester- Kedves Aranka! Reméljük, hogy 

Gyomán született 1953-ban. A hit foQásait saját művészeti kelléktárába. nemsokára szülővárosodban is sor 
világa, a kiteljesedett szeretetre való Múvészi készségét és tudását kerül művészeted, nagyszerű alkotá· 
törekvése, környezete természeti vilá· hosszabb-rövidebb idejű külföldi ta· said bemutatására. Várjuk! 
aának, a Körösök vidékének szépsé- nulmánvi utakon is bővítette, melyek Császár Ferenc 

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Telefon: (66) 386-578 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

Cipőipari Bt. 
5502 Gyomaenrőd, Fö út 14. 

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

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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-Akarjátok. hogy 

én tegyem? - kér
dezte a rák. 

-Dehogy te. 

A BOLCS TEKNOS ISKOLAJA 1. RÉsz. 
majd én! - buzgól
kodott a csiga. 

Hallottátok-e már hírét 
Mocsárországnak, gyerekek? 

Furcsa vidék ez, annyi bizonyos. Jóko
ra zsombékpadok zöldellnek. ameddig 
a szem ellát. közöttük még békanyálas 
víztükröt borzolgat a jókedvű szél. 

Imitt-amott náderdő zizegteti hajla
dozó leveleit. vízi madarak rikoltoznak. 
zajonganak a nyári napsütésben. és pi
ros lábú gólyák tapossák a zöld színű vi
zet. Ezen a vidéken · éldegélt az öreg 
teknős apó. Naphosszat egyebet sem 
tett. mint ezer éves tudományon törte a 
százesztendős fejét. Nagyon okos volt az 
öreg teknős , egész Mocsárország hozzá
járt tanácsért. Segített is szívesen. min
den ügyes-bajos dologban. Csak az volt 
a baj, hogy így rengeteg időt elveszte
getett. Elhatározta tehát. hogy minden 
tudományát összeírja egy nagy-nagy la
pulevélre, azt kiszögezi az ajtajára. és ott 
bárki, bármikor olvashatja. 

No. hiszen bölcs volt őkelme, az igaz. 
hanem azt mégis elfelejtette. hogy 
Mocsárországban ritka vendég a tudo
mány. olvasni meg rajta kívül. éppen 
senki sem tud. 

Támadt is akkora csődület hamaro
san az ajtaja előtt. hogy beillett volna or
szágos vásárnak. 

Ott volt Breke Berci. a világhírű ma
gasugró béka. Sziszegő Szidi, a fullánkos 
nye lvű vizisikló. Csiga Béni, aki egyre azt 
hajtogatta. hogy „lassan járj, tovább 
érsz". no meg a rák is. akiről azt beszélik a 
rossznyelvek. hogy hátrafelé jár. pedig 
egy szó sem igaz az egészből. 

Ejnye, a vízipókokat. szitakötőket. a 
dunnyogó húron játszó szúnyognépet 
majdhogynem elfelejtettem. 

Egyszóval sokan voltak, de azt senki 
sem tudta megmondani, hogy mire jó az 
a rengeteg ákom-bókom teknős apó aj
taján. 

-Brekeke! - ugrott nagyot a béka. -
Azt hiszem a legjobb lesz. ha megkérdez
zük tőle! 

-Eredj, te 
csupaláb! Hiszen 
ránk esteledne, 

mire csúsznál-másznál! - kuncogtak a ví
zipókok. 

-Akkor hót legjobb. ha én megyek! -
sziszegte a sikló. - Nekem ugyanis olyan 
édes a szavam. mint a szirup. Ezért szeret 
mindenki o lyan nagyon. 

Hej, támadt erre akkora zúgás, nyüzs
gés a szúnyognép között, hogy még a 
teknős is meghallotta. Ki is tekintette 
nyomban a sóslevél ablakon, és harago
san rájuk mordult: 

-Miféle lárma ez, szedte-vette terem
tette? Még dolgozni sem hagyjátok az 
embert? 

- Ne bosszankodj tiszteletreméltó Tek
nős! - Sziszegte mézédes hangon Szidi. -
Csak azt szeretnénk kérdezni. hogy miért 
van ez a sok ókom-bákom az ajtódra 
ÍN a? 

-Ákom-bókom? - ráncolta össze 
homlokát a teknős. - Hiszen ez csupa 
olyan tudomány, amiért naponta beko
pogtat hozzám valamelyikőtök. és azért 
írtam ki, hogy erről ki-ki elolvashatja. amit 
akar. 

·-Nahát! -ámuldoztak a mocsórlakók. 
- Szép. szép! - örvendezett a sikló is. -

És nagyon érdekes, csak az a kár. hogy 
nem tudunk olvasni! Szomorú. de így 
van. 

-Brekeke! Bizony így van! - bólogatott 
a béka. 

-Az már igaz! - szontyolodott e l sor
ban mindenki. 

-Hót ez baj! - csóválta meg a fejét a 
teknős. de aztán felderült az arca. - No. 
majd segítünk a bajon. 

BÚCSÚZÓ VADLIBÁK 

Nini, mennyi vadliba 
repül fönn az égen! 
Úgy gágognak. ilyen zajt 
nem hallottam régen! 
Surranó szárnyak csukódnak. nyílnak, 
röptükkel egy nagy V betűt írnak, 
üzenetként a ködbebújt napnak. 

1999. október 
tűnő nyárnak. rég elmúlt tavasznak. 
s ígéretként az ismerős földnek. 
hogy jövőre újra visszajönnek. 

ÜZENT AZ ŐSZ 

Apró, pici esőcseppek 
kopogtatnak: kipp, kopp! 
Üzent az ősz a világnak 
valami nagy titkot. 
Szél súgta felhőnek . 
felhő cseppre váltja, 
bölömbika bőgő hangján 
világgá kiáltja: 
- Átlépett a nyár az erdőn. 
zöld uszálya fénylett. 
Hogy tova tűnt, kertek. bokrok 
ifjú lombja vén lett. 
Megsárgult a téli körte. 
piroslik az alma. 
bogárálmot melenget már 
hulló levél halma. 
Bogár ólom hosszú ólom. 
sok éjen is átér. 
mikor az idők útjára 
mór a tél is rátér. 
De megébred. aki alszik. 
a világ is így jár. 
tél után új tavasz jön majd, 
tavasz után új nyár. 
Apró. pici esőcseppek 
kopogtatnak Kipp, kopp. 
Amit üzent a szél. az ősz, 
elmondtuk a titkot. 

SZUNDIKÁL A BÍBICE 

Bibice röppen 
Borbolya ágra. 
Gyöngyszeme rebben 
Rétre, virágra. 
Nap süt az égen. 
Csillan a fű, 
Zeng a tücsökdal, 
Csöpp hegedű. 

Szél szalad át a 
Réti mocsáron. 
Bíbice búbján 
Borzol az ólom. 
Ringat a tüskés 
Borbolya ág, 
Szórja virága 
Sárga havát. 

A mesét és a verseket írta: Iványi Mária 

!8l 5500 Gyomaendröd, 
Ipartelep út 3. 

~T/F: 66/386-614, 386-226 
GYOMAFARM Kft. 

" 

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

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

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. 
Knapcsek Béla szöv. elnök 
30/9552-374, illetve a fenti telefon 

számokon. 

A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN 
A Penny Market mellett 

06-66-386-359 

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

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

csávázva 5.000 Ft/ q 
A.z árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
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ENDRODON 

Szent Imre Polgári Iskola volt tanulóinak 50 éves találkozója '99. Csejliek találkozója 

A vakáció vége bövelkedett diák 
találkozásokban. A belterületi év
folyamok részéröl ez nem ritkaság. 
Minden évben nosztalgiázik né
hány osztály. Szép szokás. 

Most azonban - ami eddig soha 
nem volt - két tanyai iskola tanu
lói, - csejtiek és nagylaposiak, - is 
megszervezték sereglésüket. 

JÚLIUS 31. 

Endröd egykori legtávolabbi zu
gában a Csejten működött egykori 
iskola öreg diákjai tervezték meg 
találkozójukat. Egy Pápán élö egy
kori diákunk Kovács Ferenc volt 
értelmi szerzöje, fáradhatatlan 
szervezője a rendkívüli esemény
nek. 

Századnyi „fiú és leány" jött 
össze a Rózsahegyi Kálmán általá
nos iskola falai közt, hogy kalan
dozzon a boldog évek homályba 
vesző útjain. 

Sok nagymama és nagypapa, 
volt diákunk, büszkélkedett gyer
mekeivel, unokáival, hasznos, si
keres, boldog életével. Záporozott a 
hálás szó, a szívböl jövö elismerés 
az osztatlan iskolában végzett 
munkáról, dolgos életről. K~gyelet
tel adóztak a már örökre eltávozott 
tanítókról. tanulótársakról. 

Csak a szépre emlékezünk, bol
dogan. 

Hálás, köszönő szavak sorakoz
tak a Lesniczkyek, Stüszi-Kovács 
Imre. Paróczai Gergely, Rojik Mi
hály ... és mások nevéhez. Az ismert 
sírokra virágcsokor is került a mél
tó szavak mellé. 

Aztán a volt csejti diákok a Bir
kacsárdában folytatták órákig tar-

tó beszélgetésüket, ízes falatok és 
csúszó kortyok mellett. Az autodi
dakta Kovács Ferenc még miniatűr 
festményeivel is kedveskedett volt 
nevelőinek. Feledhetetlen nap ma
rad 1999. július 3 1. 

SZEPTEMBER 4 . 

E napon 50 éves találkozóra 
"gyűltek össze Endrődön a volt 
Szent Imre Polgári Iskolában és az 
1949-ben az Általános Iskolában 
végzettek. A találkozóra az ország 
minden részéböl jöttek, még hatá
ron túlról is az öreg diákok. A talál
kozót összekötöttük Endrődi Bella 
János kiállításával, melyről la
punkban (166-167 old.) böven be
számolunk. A „hagyományos" 
osztályfőnöki óra után vacsorával 
egybekötött beszélgetés kezdödött 
a Dombszög étteremben, 

Az osztálytársak elhatároz
t ák, hogy az endrődi Rózsahe
gyi Kálmán Általános Iskola 
diákjait segítö alapítványt hoz
nak létre. A baráti beszélgetés jó 
hangulatban a hajnali órákban ért 
véget. 

sikeres találkozó. Hangulatos 
osztályfönöki óra után a sírokra 
vitték az emlékezés virágait. Majd 
autókaraván indult Mezötúrra, 
hogy az egykori diáktárs, Tóth Ig
nác vendéglőjében zárják az ün
nepet. A menet rövid idöre 
elidőzött Nagylaposon, mely az 
utolsó „ Túlakörösi" oktatási in
tézményként 1976-ban szünt 
meg. 

Diákcsínyek, kirándulások, 
országjárások. táborozások, mü
soros esték, tomavizsgák, aka
dályversenyek, ... emlékeit vidám 
énekléssel kísértük. 

Orvosok, mérnökök, jogászok. 
nevelők, kiváló szakemberek, 
dolgos munkások, szorgalmas 
földművesek lettek a volt tanítvá
nyok. Örök barátságok, f eledhe
tetlen szerelmek, szép családi 
életek indultak el a már csak em
lékekben létező iskolából. 

Érdemes volt vénülő fejjel is 
emlékezni rájuk! 

MÁRTON GÁBOR 
FÜLÖP IMRÉNÉ 

SZEPTEM 
BER 18. 

A TLJ.RLJL CIPŐ KFT 

A volt 
nagylaposiak e 
napon zárták a 
találkozók so
rát. Paróczainé 
Tímár Edit fá
radhatatlan 
szervező mun
káját koronáz
ta e szép, 

Felvételre keres varrónőket, 
cipőfelsőrész-készítőket és cipő 
gyártókat gyomaendrődi, 
dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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VENDÉGEK VOLTUNK SZENT 
GELLÉRT NAPJÁN, SZENT ISTVÁN 

UDVARÁBAN, A KATOLIKUS 
ISKOLÁBAN 

Csod~latos élmény. Szent István király korát idéző kör
nyezet. Allamalapító kirá lyunk és Udvara kelt életre az is
kola névadójának napján, szeptember 24-én, az iskola 
gyermekei által előadott Szent Gel lért liturgikus játékban. 

A kort idéző gregorián zene hangjaira vonult be Szent 
Gellért püspök. Utána Szent István királyunk és Gizella ki
rfolyné, majd gyermekük Szent Imre, s után~ sorban az 
Arpád-házi királyok. Méltóság és komolyság. Unnepélyes
ség. A kort idéző gyönyörű koronák, püspöki és királyi jel
mezek. Ünnepélyes fogadás, tisztelgés Szent István 
koronája előtt. A gyermekek által csodálatosan átélt előadás 
végén Szent Gellért és a királyok az erre a napra elkészült 
iskola jelvényének fe ltüzésével „Szent Gellértesekké" fo
gadta immár ünnepélyesen is az elsősöket. Gyermekeink és 
mi szülök is igazi szép, megható pillanatokat éltünk át. A 
várost képviselő Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba 
Csaba jegyző, valamint Kóris Györgyné, az oktatásügy 
képviselője is megtisztelte ünnepségünket és el ismerésüket 
fejezték ki. 

A szentmise, amelyen Szurovecz Vince esperes úr is 
részt vett, Szent Gellért emléktáblájának koszorúzásával ért 
véget. · 

Az e lső osztályosok fájának elültetése után az iskola ap
raja-nagyja iskola kört futott Szent Ge llért tiszteletére. Ez
után a diákok já_tékos, humoros, sportvetélkedőn mozgatcák 
meg izmaikat. Eszre sem vettük a derűs percek, órák múlá
sát, már is delet harangozott az iskola kisharangja. A jóízű 
ünnepi ebéd után az újonnan elkészült pályán aszfalt rajz
verseny indu lt „Miről álmodna ma Szent István király" cím
mel. Csodálatosnál csodálatosabb · rajzokban 
gyönyörködtek a szü lök és a zsűri is, alig tudtak választani a 
színesebbnél színesebb koronák közül. 

A nap eredményhirdetése mindenki számára kedvezően 
ért véget, minden gyerek meglepetésben részesü lt. 

A nap, vagyis már az éjszaka, egy hatalmas tábortűzzel 
ért véget, melyet a gyerekek, szüleik és tanáraik vettek kö
rül népdalokat énekelve. Köszönjük Hüse József káplán gi
táros közreműködését. 

A Szent Gellért napot a telihold aranykoszorúja búcsúz
tatta. 

Köszönjük a Szent Gellért Iskola igazgatójának és taná
rainak a lelkes és színvona las szervezést. 

Köszönet a kellemes órákért, mi szülők és gyermekeink 
jól éreztük magunkat. 

A „ Szent Gellértes" szülők 
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nökségre. Akkor alakult -1938-ban - a kormá!1yfői. V: 
ügyosztály, mely sajtófigyeléssel i~ fo~l,alkozot~. Mai.d Sz1~~e1 
Merse Jenő kultuszminiszter kabmetiebe kerult, mmt kom
merten híres (később NhírhedetrJ Hóman Bálint munkatársa és 
tisztelője. Ismeretes, hogy Hóman Bálint kultuszminisztert a 
háború után háborús bűnösként a Népbíróság életfogytiglani 
fegyházra ít~lte. A korpulen~ t~dós,a váci_ fegyház~an h~lt _m;~ 
1951-ben. Vgyét ma vizsgaljak. Vgy velem egyik B-hstazas1 
indoknak ezeket a barátságokat #mérlegelték# Asztalos 194 5 
utáni meghurcoltatásában. Végig a minisztérium főtisztviselő-

, , , je maradt. A kormánnyal ment egészen Ausztriáig. Onnan tért 
Dr. ASZTALOS Mll<LOS ELElVTJA haza. Többek közt, hogy a neves Teleki Intézetet nem vitték 

.. , nyugatra kényszerrel 1944 őszén, - ahol már a következő béke. 
Miért beszélünk, írunk - hála Istennek egyre tobben es tárgyalások anyagaival foglalkoztak mély titokban - Asztalos 

többet - ide Sárrtére, közelebbről Körösladányba a Rákosi dik- Miklósnak köszönhető. Ez az epizód is feltáratlan. 
tatúra alatt 1951 júniusában kitelepített Dr. Asztalos Miklós- Tallózás tudományos és irodalmi alkotásai közt 
róL aki 87 éves korában - harmincöt évi szá!llűze!é? után - Csak címszavakban: Kossuth Lajos és az erdélyi kérdés, 13u-
halt meg ugyanott. Mikor Nagy 1.m~e alatt a k1tel~p1test ~eg- dapest 1928. , „ 

szüntették, nem ment vissza, fe~es~gevel ?udapesh otthonaba, A Magyar Nemzet Története, Bu9~pest, 1932. Tarsszerzo: 
ott már idegenek laktak a szep es hsztesseggel megkeresett be- Pethő Tibor, a Magyar Nemzet alap1toia. 
rendezett villába. . , II. Rákóczi Ferenc élete és kora, Budapest, 1934. 

A feltett kérdésre az a rövid válasz. ho_gy Asz!alos M1k~~s Erdély története, Budapest 1936. 
a két világháború közötti tu~ományos elet a~h~ szereplc:ie Storia della Vngheria, Milánó, 1937. 
volt. C{azdag szellemi hagyateka azonban a leveltarak. melyen Ez Magyarország, Budapest, 1940. , 
porosodik. Sőt, hosszú ideig minden frása #zárt anyag' volt. A Szerkesztette a Bartha Miklós Társaság Evkönyvét, a Jancsó 
székely származású kutató, történé~z, í~ó, és_ számos fil~ szer- Benedek Emlékkönyvet; felelős szerkesztője a Könyvtári Szem
zője a tiltott listán szerepelt. Ma mar le1:~ato, hogy Erdelybe_n lének. (1934-35.) 
Trianon óta az Asztalos-írásoknak, konyvek~ek, tanul ma- Alibi, regény (később film), Budapest 1940. - Farkaskaland, 
nyoknak még az írmagját is eltüntette az akkon hatalom. színmű három felvonásban, Budapest, 1941 . - Alterego, törté-

A fiatalkor .. neti vígjáték, Budapest 1941. . 
Az 1899-ben Székelyudvarhelyen szuletett. Asztalos A budapesti Nemzeti Színházban, a Nemzeti Kamara 

Miklós helyben végezte el a középiskolát. Maj~ ~ kolo~svári Színházban, Új Magyar Színházban, mind kasszasikerek vol
egyetem hallgatója lett. Trianon után a polgan cs~lad~ak tak, vezető magyar színészekkel. 
mennie kellett. Ezért tanulmányait az akkor Pozsonybol Pecs- A Beszélő köntös, A néma kolostor, az Egy éjszaka Erdély
re helyezett egyetemen folytatta. Bölcsészként doktorált. Szé- ·ben a Rákóczi nótája, az Ördöglovas című nagy filmek szöveg
kelységét, ami ott fogalom, erdélyi n:iv?ltá~, r:ielyet_ ~a írój~. (A felsorolás nem teljes.) Megemlítem, hogy a napokban 
elegánsan transzilvánizmus~ak hív~n~. itt 1s, k1~.t is, hal~~a1g a magyar Duna Televízió sugározta, As~talo? ,,Egy éjszaka E:,
hűen megvallotta. Tudom~_r1y?s to~e?e.tkutato1 munk?1val délyben" című filmjét Szeleczky Zitaval es Pager Antallal a fo
korán jelentkezett. A repatnalt ertelm1seg1 csoportokban ielen szerepben. 
volt. Egy gazdag, termékeny életút utolsó felvonása 

Mint irtam Dr. Asztalos Miklóst és feleségét 1952-ben a 
Ösztöndíjasként külfö ldön , diktatúra kitelepítette l(örösladányba. Nem adták fel. Felesége 
Pécsi könyvtárosként két külföldi pályázatot nyert. Becsbe később zenét tanított, Asztalos színjátékokat rendezett. Nem 

és Berlinbe. Még 1928-ban ment ki, tehát Hitler uralomjutá- mellesleQ emlékiratait írta, részben átmentett dokumentumait 
sa előtt, de mint nekem elmondta (sok baráti beszélgetés?nk rendezte~ Körösladány népe tisztelte, kedvelte őket. Nem érez
vo!t remetesége alatt, magnós interjúk, sőt televíziós felvetelt te őket Nosztályide_geneknek" ... Baráti, humanista család fogadta 
is sikerült vele készíteni életéről. Vtób~i má~g ~o?ozba~.„l: a be Asztalosékat. Hete végéig látogatóit, kapcsolatait, levelezé
német nacionalisták, a későbbi nemzeti s+oc1altstak, fas1sztak, séta néhai BM Ill./ Ill. Belső elhárítás )igye!emmei kísérte··. 
közéleti mozgolódása már érezhető volt. Erdekességként jegy- Nem sok sikerrel. Innen azonban életének sok része már egy 
zem meg, hogy a második világháború utáni, koalíciós kor- másik történet. 
mány kultuszminiszterével volt kint ösztöndíjas, baráti Körösladány népe, 1990 óta annak vezetői, kegyelettel őr
szobatárs. Aki az ő későbbi B-listázása során az ujját sem moz- zik emlékét. A helyi művelődési házat 1991-ben ünnepélyesen 
dította meg érte... róla nevezték el. 

A közéleti mozgalmakban vállalt szerepe Születésének 100. évfordulóján, nemrég, emlékülést tartot-
A Bartha Miklós társaság fogta össze a f9leg repatriált, ha- tak, melyen előadók voltak Bojti Jáno~ polgármesteren kívül 

zai fiatalságot. Ennek később választott elnoke lett. C?lyan ta- Pomogáts Béla, a régi barát, a Magyar lrószövetség elnöke, to
gokat sorolhatok fel példaként, mint l(odolány1 . János, vábbá Erdélyből, Kolozsvárról Dr. Kántor Lajos irodalomtörté
Ortutay C{yula, Püski Sándor, Szabó Pál, deJ~z~ef Attila, Ve- nész, a kinti patinás J<orunk" folyóirat főszerkesztője . 
res Péter és Illyés C{yula is. A társaság ideológ1a1lag Ady End- Mint az írószövetség elnöke írja majd a H itel e. folyóirat 
re és Szabó Dezső nyomdokain járt. Akkor. Azonban következő számában: H„.történelmi és nemzetpolitikai tanul-
1931-től az egyesületet egyes hallgatók elvitték jobbra. Ekkor mányai sorában számos olyan akad, amely megérdemelné, 
Asztalos az elnökségről lemondott. hoQy kötetbe gyűjtve kerüljön vissza a jelen szellemi vérkerin-

Politikai forgószelek sodrában Qésébe. Asztalos Miklós emléke megkívánná, hogy ez a gyűj-
Kö~ismert P,olitikai barát~! azt ak?rták;, ~o.gy ?eker9ljön a temény valóban elkészüljön, _ és„ helyet . fog_laljo~ . a 

T Hazba. Ezert az 19_35-o~ ors~ag~yule~1 ~ala~ztasokon könyvtárakban régebbi kötetei közott. (Pomogats Bela kema-
Oriszentpéteren a kormanypart szme1ben mditottak. Nem tából idézve.) . 
volt sikere az ismeretlen terepen. C{yulai Tibor a későbbi mi- NEMRE CiABORJ 
niszter, felesége rokona azonban beajánlotta a miniszterei- · 
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~ ~nomaenűriíbi 
~iinu&tárba 
- ir ru~~ef f_ __ 

FRANK McCOVRT: 

AN(jYALA 
LÉPCSŐN 

Bonalmas helyeken laknak, lakmároznak rajtuk a bolhák, 
de azoknak legalább van mit enniük. Lakásukban fuldokolnak 
a mellettük lévő közös íl!emhely szagától, küszködnek a legyek
kel, patkányokkal.Telnek az évek, de az apa, ha talál is munkát 
magának, minden hannadik pénteken el is veszíti, hiszen ekkor 
elissza a fizetést a család elől, s nem megy be dolgozni. Munka
nélküli segélyből, és a Paulai Szent Vince Egyesület könyör
adományaiból élnek. Újabb gyennekek születnek, majd 
egymás után halnak meg. Teán és „huszárrostélyoson" élnek, 
karácsonyra disznófejet kapnak az Egyesülettől, amely mellé a 
jószívű hentes pár darab virslit is csomagol. 

Frankie, ahogyan növekedik, igyekszik segíteni családja 
megélhetését. Esténként lehullott széndarabok után kutat, új
ságkihordást vállal, felolvasást egy idős úrnál, majd a szenes
ember segédje lesz, később kézbesítőként dolgozik. Sok időt tölt 
kórházban, szörnyűséges szemfertőzés támadja meg, mely után 
látása már nem is lesz tökéletes. S nem egyszer lop is, hogy 
öccsei síró száját betömhessék (szó szerint!} valamivel. Időköz
ben apjuk elhagyja őket, Angliába megy munkát vállalni, 
ahonnan mindenki más (sok ír férfi keresett és talált munkát a 
gyűlölt Angliában) küldözgeti a pénzes utalványokat családjá
nak a megélhetésre (ilyen utalványok kézbesítésével foglalko
zik Frankie), csak ő nem. 

A nagy gazdas~gi világválság első esztendejében érkezik 
meg New Yorkba lrországból a katolikus Ange,fa, hogy aztán Egy ír fiú hivatalosan 14 éves korától vállalhat munkát, dol
egy vendégségben megismerkedve az Eszak-írországi gozik is, nem kímélve magát. A cél: visszamenni Amerikába. 
Malachyvel, rögtön terhes is maradjon. Angela családja kie- Olyan dolgokat is elvállal, s tesz, amelyek miatt az a társada
rőszakolja az esküvőt, bár az Északról szánnazó férfinak semmi lom, mely hagyta, hogy gyerekek így éljenek, felelősségre is 
becsülete nincs szemükben, még protestáns rokonsággal is vá.:: vonhatná. 
dolják. Első gyennekük a könyv szenője Frankie. 

l<i Frankie! A sok nyomorúság, szenvedés, a nélkülözés, betegség, meg
Egy gyermek aki már négyévesen megtapasztalt születése- aláztatás, születés, és szerettei halála, talán nem is lett volna túl

ket, megismerkedett a halállal. Vigyáz az öccseire. Aki már élhető Frankie számára, ha nincs a csodálatos mese az ír 
tudja, hogy apja csak ritkán dolgozik., hogyan kel! cukros vizet nemzeti hős Cuchutainról, valamint a „gyermekcsempész" An
készítenie a cumis üvegbe tej helyett, s esténként különös gyalról. A meséket eleinte apja meséli neki, később már 
álomvilágba merül, amikor apja az ír nemzet nagy hőséről Frankie álmodja őket magának, féltékenyen őrizte bennük hi
Cuchulainről, vagy a számtalanul sok csecsemőt a család lép- tét, s mint egyetlen kizárólagos tulajdonát. 
csőjére csempésző Angyalról mesél neki. Ezek a mesék és álmok segítették az írót abban, hogy túlélje 

Amikor az apa első heti fizetését viszi haza, tiszta a házuk, saját gyermekkorát. Mindezek ellenére, amit át- és megélt, de
meleg étel kerül az asztalra, a fűszeresnél rendezik adósságai- rűs szeretettel, finom humorral, iróniával, megbocsátóan ír, 
kat, frissen mosott ruhájuk szárad a napon és nagyon boldo- könyve nem akar könnyeket fakasztani az olvasójában. 
gok. Amikor már a harmadik heti fizetését veszi föl, azonnal 
italra költi minden pénzét, éjszaka részegen sorakoztatja kis fi- Maga az író így látja gyennekkorát: „Amikor visszapillan
ait és ír nemzeti dalokat, hősi énekeket énekeltet velük. A ne- tok a gyennekkoromra, nem is értem, hogyan élhettem túl. 
gyedik héten már nincs munkája. Aztán rövidülnek a boldog Tennészetesen nyomorúságos gyennekkorom volt - a boldog 
időszakok, már az első heti fizetését is képes elinni családja gyerekkor hajítófát sem ér. A szokványos nyomorúságnál per
elöl. sze rosszabb a nyomorúságos ír gyerekkor, de még ennél is sok-

kal rosszabb a nyomorúságos ír katolikus gyerekkor. 
Frankie-nek négyéves korában már három öccse van s egy Mindenek előtt - valamennyien csuromvizesek voltunk." 

kishúga, akinek korai halála után költözik haza a család, az Örüljünk hát vele együtt sikeres megmenekülésének, annak 
Óceán másik felére, Írországba. E~képesztő gondolat: olyan hogy tizennyolc évesen visszajutott Amerikába, s elmondhatta 
nyomorban élni Amerikában, az lgéret földjén, amely elől nekünk is meséjét. 
menekülni kelL Az anyai nagymama segítségével a család 
Limericbe költözik. Limericet messze földön ájtatos városként A könyv a Magvető Kiadó gondozásában, a Cjyomai Kner 
emlegették· bár a helyiek szerint azért járt mindenki a temp- Nyomda nyomtatásában jelent meg. 
lomba, mert az volt az egyetlen száraz hely a városban, ahol 
védve voltak az esőtől, a nedvességtől. Írországban megismer- A könyvet a Rózsahegyi Könyvtár ajánlja az érdeklődő 
kednek ugyan az apai nagyszülőkkel, családtagokkal is, ám olvasó figyelmébe. 
senki sem tud komolyabb, tartós segítséget nyújtani a hazate-
lepült családnak, de valójában nem is akarnak segíteni rajtuk. DINY ÁNÉ BÁNFI !BOLY A 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 

„1tew.. ~ d ő4. éd ~tMe.. a..d: 
'ri'táta. <Vj<Ül«44 ..,._,,.44. ~- Wd. 
ÓtG. at ~ ~ ~ ""4· 
'ri'~ ~ ,tdfi,'4, a. ~- „ 

rp~ ~/da.J 

Az olvasók tájékoztatására közöljük, 
hogy csak azokról az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a 
közzétételhez hozzájárulnak. 

Özv. CSERENYECZ JÁNOSNÉ PAPP 
MÁRIA, aki a Tamási Áron u. 39-ben la
kott, 89 éves korában szeptember 20-án, rö
vid szenvedés után visszaadta 
Teremtőjének. Temetése szeptember 22-én 
volt. Gyászolják: három gyermeke és csa
ládjuk, kér testvére és családjuk, a rokonság 
és az ismerősök. 

Özv. DUDA IMRÉNÉ VÁRA DI 
MÁRIA, aki a Tamási Áron u. 19-ben lakott 
77 éves korában hosszú betegség után szep
tember 2-án elköltözött az élők sorából. Te
metése szeptember 13-án volt. Gyászolják: 
gyermeke és családja, rokonai és jó barátai. 

FARKAS ELEK, aki a Vásártéri ltp. 
2/1 . sz. alatt élt, 73 éves korában hosszas be
tegség ut~n és mégis váratlanul augusztus 
17-én az Orökkévalóságba költözött. Teme
tése szeptember 2-án volt. Gyászolják: fele-

sége, gyermekei és családjuk, a rokonok és 
az ismerősök . 

FEKÉCS ISTVÁN (BÉLA), aki a 
Mohácsi u.5. sz. alatt lakott, 68 éves korá
ban szeptember, l 7-én váratlanul magához 
szólította az Ur. Temetése szeptember 
22-én volt. Gyaszolják: felesége, nevelt lá
nya, testvérei és családjuk, a rokonok és az 
ismerősök. 

FÜLÖP ISTVÁNNÉ PELYVA 
ILONA, aki a Sugár út 21-ben lakott, 79 
éves korában szeptember 2-án váratlanul 
befejezte földi pályáját. Temetése szeptem
ber 6-án volt. Gyászolják: férje, két gyerme
ke és családjuk, a rokonság és az ismerősök. 

HUNY A ELEKNÉ GIRJCZ MARGIT, 
volt németkéri lakos 78 éves korában szep
tember 19-éo váratlanul elhunyt. Temetése 
október hó folyamán lesz. Gyászolják: test
vére és csaladja, _rokonai ~s i~merősei. 

KURJLLA JANOSNE DERIETELKA, 
aki a Selyem út 94-ben lakott augusztus 
24-én 78 éves korában hosszas betegség 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme
tése augusztus 27-én volt. Gyászolják: férje, 
gyenneke és családja, a rokonok és az isme
rősök. 

Özv. MEGYERI ENDRÉNÉ KJSS 
PIROSKA, aki VI. ker. 502. sz alatt élt, 86 
éves korában hosszas betegség után, .szep
tember 3-án testét a földnek, lelkét az Egnek 
adta. Temetése szeptember 9-én volt. Gyá
szolják: gyermekei és családjuk, a rokonság 
és az ismerősök. 

MEGYERI ISTVÁN, aki a Bocskai u. 
1/3. sz. alatt élt, 38 éves korában szeptem
ber 5-én tragikus hirtelenséggel e lhunyt. 
Temetése szeptember 12-én volt. Gyászol
ják: szülei, felesége, gyermekei, testvére a 
rokonsag és az ismerősök . 

NAGY LAJOS, aki a Fazekasi út 4. sz. 
alatc lakott, 80 éves korában, szeptem~er 
18-án, váratlanul magához szólította az Ur. 
Temetése szeptember 24-én volt. Gyászol
ják: keresztgyermekei és családjuk, a roko
nok és az ismerősök . 

PUTNOKI MTKLÓS, aki a Bocskai u. 1. 
sz.alatt é lt 69 éves korában hosszas beteg
ség után augusztus 25-én megtért Teremtő
jéhez. Temetése augusztus hónapban volt. 
Gyászolják: felesége, gyennekei és csalad
juk, testvére és családjuk, a rokonság és az 
ismerősök. 

C!PŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁTÓL 
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TÍMÁR ILLÉS MÁTYÁSNÉ 
V ASZKO MARGIT, aki a Blaha L út 
18.sz. alatt élt, 79 éves korában hosszas be
tegség után megnyugodva Isten akaratá
ban az Örökkévalóság honába költözött. 
Temetésére szeptember 17-én került sor. 
Gyászolják: férje, gyermekei és csaladjuk, 
a rokonság és az ismerősök . 

Özv. TÍMÁR LAJOSNÉ HUNY A 
BERNADETT, aki a Mirhóháti út 3-5. sz. 
alatt élt, 80 éves korában szeptember 6-án 
hosszas betegség után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Temetése szeptember 14-én 
volt. Gyászolják: gyermeke és családja, a 
rokonok és az ismerősök. 

TÍMÁR VINCE, aki 11. ker. 409. sz. 
alatt élt, 90 éves koraban rövid szenved~s 
után, augusztus 26-án megnyugodva az Ur 
akaratában, elköltözött az élők sorából. Te
metése augusztus 30-an volt. Gyászolják: 
testvérei és családjuk, a rokonok és az is
merőök. 

VARGA ISTVÁN, aki a Csokonai 
u.37-ben élt, 81 éves korában hosszas be
tegség utftn mégis váratlanu 1 au_guszrus 
29-én az Ur magához szólította az 0 orszá
gába. Temetése szeptember 3-án volt. 
Gyászolják: felesége, gyerekei és család
juk, a rokonok _és az ismerősök . 

VARGA JOZSEF, aki a Babits Mihály 
utca 22-ben lakott 67 éves koraban szep
tember l -én, váratlanul e lköltözött az élők 
sorából. Temetése szeptember 6-an volt. 
Gyászolják: felesége, gyermekei és család
juk, _a rokonság és a,z ismerősqk. 

Ozv. WOLF MARTONNE WAGNER 
ZSUZSANNA, aki a Gyóni Géza urca 1. 
sz. alatt élt, augusztus 14-én, rövid szenve
dés után 96 éves korában magához szólí
tana a Mindenható. Temetése augusztus 
17-én volt. Gyászolják: gyermekei, menye 
és veje unokái, dédunok~i 

ZDUSEK LAJOSNE BUCSI LIDIA, 
aki a Zrinyi utca 19-ben lakott 84 éves ko
rában hosszas betegség után augusztus 
27-én megtért Teremtőjéhez. Temetése 
szeptember l-én volt. Gyászolják: gyer
mekei és családjuk, testvérei és csaladjuk, 
a rokonok és az ismerősök. 

Békesség l1a ló poraik_on, 
fogadja be őket az Ur 

az Ö országába. 
Az Ö rök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd , Kör út 3. 
(Öregszó1ő, Kondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 

Tel„ Fax: 06-66-285-863 R6zsaf!egr/ u lf 
Telel/ott- ( 66) --284-301 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 

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

A SZŐLŐ GYÖKÉRGOLYV ÁS 
.BETEGSÉGE 

Az 1960-as évek elején Kecskeméttől nyugatra a 
Kiskunsáo-on észlelték először e betegséget. Azon a vi
déken súlyos károkat okozott, melynek eredményeként 
sokhektámyi szőlőültetvényt kellett kiirtani. 

A betegséget a talajban lévő agrobaktérium idézi elő. 
A baktérium a sebeken keresztüljut be a növényi szöve
tekbe és a szöveteket felépítő sejtekben megtapad. Az 
így megfertőzött sejtek önálló életet kezdenek, és osztó
dó sejtekké alakulnak át. A sejtosztódás felgyorsul és 
kialakulnak a tumorok, mely e betegségre jellemző. 
Ebben a tumor szövetben a baktériumok elszaporodnak, 
és nedvkeringés útján szétterjednek a tőkében. 

A tumorok egész nyáron életben maradnak, majd 
ősszel a vegetáció végén a lombhulláskor kezdenek el
halni. Ekkor már barnás színűek, majd tavasz felé szí
nük sötétebb lesz, könnyen porlik. 

E golyvás daganatot legtöbb esetben a gyökérnya
kon, illetve a magasművelésű szőlő vesszején (kar) ta
lálható meg. 

~ Auquszrus 28-ról szEpTEMbER 24-iq GyoMA bEhE 
,'.' RÜlETÉN 20,6 MM CSApAdÉk ESETT. 

NÖI CIPÖT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
K_ÍNÁUUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
C IP ŐGYÁ RTÓ 

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

A kórokozó a szőlő tápanyagszállító (edénynyaláb) 
szövetébe is bejut, majd a tápanyag szállítással a növény 
valamennyi részében szétterjed. 

Az így fertőzött tőke legyengül, lassan fejlődik, ta
vasszal későn indul meg a rügyfakadás, a terméshozam 
csökken, majd a tőke elpusztul. 

A fentieket tapasztalatból tudom, ugyanis nálam_ is 
pusztított e baktérium, mely egyébként mindenhol meg
található. Lappangási ideje lehet több év is. 

A gyökérgolyva szaporodása több tényezőtől függ. 

- kevés víz és tápanyagellátás (szervestrágya hiány) 
- erős téli és tavaszi fagyok (fagykár a tőkében) 
- kései metszés 
- zöldmetszéskor a beteg tőkéről a metszőollóval a 

baktériumok átterjednek az egészséges szőlőre. 

Hogyan tudjuk kivédeni a golyvásódást? 
- Tavasszal, korán a nedvkeringés megindulása előtt 

fejezzük be a metszést (III. 10-ig), ügyeljünk arra, hogy 
a talaj közelében ne keletkezzen seb a tőkén (tisztítás
kor, kapáláskor). 

- Fagyzugos helyekre (mély fekvésű) ne telepítsünk 
szőlőt 

- A szaporító anyagot (gyökeres oltvány) csak meg
bízható helyről szerezzük be. 

- A golyvás szőlőt vágjuk ki, a további fertőzés meg
akadályozása érdekében égessük el. 

- Minden ősszel nézzük meg alaposan a szolőtőkéket, 
hogy idejében kiszűrjük a beteg növényeket. 

- Biztosítsuk a talaj tápanyag pótlását, hogy a szőlő
tőke vesszeje erős legyen, a betegségekkel szemben el
lenálló (istállótárgya). 

HUNYA ALAJOS 

4GI\@ Kedves vásárlóim! 

Ü 'U'HA.Z Megérkeztek az őszi áruféleségek! 
Gyomaendrőd, Fő úc 1 S. 

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

-Virághagymák, rózsatövek 
- Búza vetőmagok 
-Műtrágyák, virágföldek 

_...,... ___ -kegyeleti mécsesek, gyertyák 

l 

- Kerámia és műanyag savanyító edények 
- Üstök, üstházak, zománcos edények 
- Borászati kellékek 

_ -fóliák, zsákok 
- Esököpenyek, gumicsizmák 
• Vaporex C+M falszárító adalékanyag 
A felsoroltakon kívül még sokféle árúval 
várom vásárlóimat. 

FARKAS MÁTÉ 
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