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61 éve, hogy Európa má- Szeptember 1. a II. Világ háború emléknapja be, hogy szeptember 1-én, a 
sodszor is lángba borult. német hadigépezet lerohanta 

Az. első világháborút lezáró álomvilágába sodródott az ország veze- Lengyelországot, ugyanakkor 
Párizs-környéki békék nem hozták meg tése és népe? („Csonka Magyarország a Vörös Hadsereg is ezt tette. A közéjük 
a kontinens nyugalmát. A győztesek, nem ország, egész Magyarország szorult a~ró államocskák (Lettország, 
igazságtalan, e~5ertel_~n élet~t terer;1- Mennyország.") Csoda-e, hogy a hason- Litvánia, Esztország) megs~~r:r'isült~k . 
tetettek. Igaz, a h1tszegok, a szelkatonak ló bántalmakat elszenvedett Németor- (Ez lett a sorsa Csehszlovak1anak 1s.) 
megkapták a maguk jutalmát. A magyar szág oldalára hajtott bennünket a sors? De „két dudás egy csárádban nem fér" s 
gyű lö lő francia diktátor gyalázatos „bé- Közben Hitler és Sztálin egymásra talál. nem váratott sokat magára a Szovjet
két" kényszerített hazánkra. Még har- Augusztus 29-én, két nappal a véres in- unió megtámadása, mely, mint tudjuk 
madrész országunk sem maradt meg. vázió megkezdése előtt, Moszkvában szörnyű világégéshez vezetett. 
Endrőd fiataljaiból 394-en lettek áldoza- Joachim von Ribbentrop német- és „ ... s elhulltanak legjobbjaink a 
tok A szomszédos országok nacionaliz- Vjacseszlav Molotov orosz külügymi- hosszú harc alatt ... " 
mustól szított vezetői legszívesebben níszter aláírják a két ország együttműkö- A kezdeti . német sikerek 
maguk közt osztották volna föl Szent lst- déséről szóló szerződést. Titkos országgyarapításai csalétket vetettek. A 
~án o:szágát. .csod~-e . hogy a sz.örnyű egyezmények szóltak kelet Európa or- r;iagyar ter?letek;_a Felvid_ék'. Kárpátalj_a, 
1gazsagtalansag utan az 1rredent1zmus szágainak felosztásáról. így következett Eszak-Erdely, Bacska-Sanat, Murakoz 

pár évi tulajdonlása elképzelhetetlen 
szenvedés zúdított a magyarságra. Akik 

i7!~~-~ köpönyeget fordítottak, jutalmul nem
M•~ csak az elvesztett területeket, hanem ••et bírhatatlan hadisarcot is követeltek. Ez 

újabb Trianon csaknem végpusztulást 
jelentett. 

Endrődön közel félezer halál volt a fi
-~~~ zetség hősi halottakban, fogságban e/

pusztultakban. Az. első Trianon után 20 
·:wfti~•;(lllll év volt a kálváriajárás, a második világ

háború után csaknem kétszer addig tar
tott az agonizálás. 

„Szánd meg Isten a magyart, 
Kit vészek hányának. 
Nyújts feléje védőkart 
Tengerén kínjának! 
Balsors akit régen tép, 
Hozz reá víg esztendőt. 
Megbünhödte már e nép 
A múltat és jövendőt!" 

Kép: Útban a Do11fe/é, 1942. (A magyrság 1őr1éne1e) 
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Közeleg városunkban is a németek kitelepité

sén<!k szomorú évfordulója. Rájuk emlékezve 
mondom el e szomorú történetet. Az 1940-es 
C::vekben naplót vezettem, s ennek alapján próbá
lom a kitelepítési eseményáet feleleveníteni. 

194 7-bcn már évek óta a Szegedi Postaigaz
ga1óság körzeti tartaléka voltam. mely körzet a 
Dunáról keletre a román határig terjedt. Ez azt je
lenrene, hogy „szaladj János, ugo1j János" mód
jára köteles voltam ugrani. Elég jól fizették ezt a 
.,világjáró„ életet és én 2 1 évesen „azt szerettem 
volna tudni. milyen a világ?„ 

194 7. augusztus 21-i kel tezéssel jött a hivata
los levél. mely szerint szolgálati érdekből kiren
ddti::k a császártöl tési Postahivatalhoz. a 
községbi::n fo lyó nemutiségi kitelepítések idejé
re. 

Robogou velem a vonat egy kora hajnalon 
Bácsalmás és Baja között. ahol kilométereken át 
olyan egyenes a sínpálya mint manapság a közút 
Kecskemét és Dunaföldvár között. Baján a Ha
jósra menő autóbuszra ?Zálltunk néhányan. A 
mindinkább emelkedő melegben a busz nyitott 
volt. Meleg, por, fáradtság... Hajósról ,semmi 
közúti jármü nem indult Császártöltésre. !gy hát 
gyalog bandukoltunk a 4-5 ki lomérernyi úton. 
Nem sokára azonban egy lovas kocsi fo lveu né
hányunkat. 

Kollégám, aki hónapok óta egyedül tartotta 
az állandó szolgálatot. kitörő örömmel fogadott, 
végre szabadságra mehet. a nehéz szolgálat után. 
Megmutana a kis postahivatalt, ami enyhén szól
va nem volt túl szép. Megérkezésem utáni napon 
á1vettem a hivatal vezetését, ami igen kacifántos 
volt. mert csak egyszemélyes a kis posta. Még 
<:bédszünet sem volt. ebédemet is odahordták a 
háziasszonyomék. Emlékszem, igen érdekes éte
leket kaptam: rétes leves. és szaumáge"-ból ké
szült ételeket. Ez utóbbi a mi pucor néven 
emleg.ett:tt húsételünket jelenti. 

Jöttek az emberek a postára, de szinte min
denki sölét ruhában. komoran' E lőször csak meg
lepetten néz1em: Fekete varos falun? Néha 
tiatalok is jörtek. Akkor már az egyetemekről, fő
iskolákról ki volt ti ltva a sváb fiatalság, mégha 
magyarosították is a nevüket. 

Igen sok bélyeg fogyort, lassan szóba ele
gyedtem velük, akik vették. 

Hamarosan, zárás után, már a posta ajtóban 
vának. A fiúkkal és lányokkal mentem a pincébe, 
ahol már 10-20 fiatal volt együtt. Italozást én nem 
Jánam. Kedvesebb, intell igensebb társaságot sem 

VÁROSUHK , 
MIERT? 

ezeknél a sváb fiataloknál. Sokféle foglalkozású
ak voltak, de főleg diákok, fiata l házaspárok, még 
egy kék reverendás papnövendék is volt köztük. 
Mikor szóvá tettem. hogy ez nem idevaló öltözet, 
levetette, és egy szögre akasztotta. Vidám német 
dalokat énekeltek, táncos játékok mentek. Soha 
nem maradtak sokáig, és engem 3-4 fiú-lány tár
saság kísért haza. 

A második hét végén háziasszonyom menyé
vel Katival elmemem a templomba is. Ismét a 
.,Fekete város„. A templom tömve volt. Feketeru
hás, bőszoknyás nőkkel. sötétruhás. fehé ringes 
férfiakkal. A fiatalabbak nem voltak annyira ko
morak. 

Folyt a mise, majd fiatal pap jelent meg a szó
széken. Az evangélium után igy szólitotta a híve
ket: 

- Kedves híveim. testvéreim az Úrban! Itt va
gyunk, itt vagytok a.templomban, melyet eleink. 
őseink emeltek. Kapuja, mint most is. kitárva 
mindenki számára, aki ide be akar jönni. Soha 
senki től nem kérdeztem milyen nyelven akar itt 
imádkozni! Az épitök és építtetők sirhamvai itt 
vannak, ahol mi élünk. Sokan hiányoznak már 
közülünk, közületek! Hiányoznak hadbavonult 
fiataljaink, akik még nem tértek haza a háború
ból. Van, akikről a családjuk sem tud. 

A pap fe lemelte hangját. 
- Most te le van a templom, de estére szinte 

üres lesz a falu! Talán közületek is sokan házai
toktól távol egy bokorban, gödörben, kukorica
szár kúpokban töltitek az egyre hüvösödő 
éjszakákat. 

Ekkor már egy-egy zokogás hallatszon az 
asszonyok padjai felől. Sok férfifej hajolt a padok 
asztalára 

- Fel néze~ az égre, - folyatta a pap - és kérde
zem: Miért? Oseink itt éltek évszázadok óta, ide 
sodorta őket a történelem. Ha katona kelle tt a ha
zának. hullattuk vérünket. Fizettük az adót. amit 
a törvény elő írt! Dolgoztak őseink. mint ahogy ti 
is dolgoztok Itt az őszi betakarítás ideje! Nappal 
dolgoztok. éjjel testvéreink tűntek és tűnnek el, 
akikrő l senki, de senki nem tud! 

Ekkor már csak zokogás hallatszon. Kati ar
cán folytak a könnyek, én nem tudtam hova néz
ni. „Fekte város, fekete falu'· - most megértettem 

1999. szeptember 
mindent. A fiaral pap befejezte beszédét. a zoko
gás is csendesedett. 

A templomból kijövet néhány bélyegvásar
lóm köszönt nekem, és a pincések is. Többnek 
még piros volt a szeme. 

Kirendelésem a vége telé közeledett. Egy sza
bad délutánon még átkerékpá.roz1am Hajósra. A 
fa luba érve. - vasárnap volt -. gyerekek jtitszadoz
tak az árokparton. A kislányok. minl szines göm
bök ugrándoztak bő. sok szoknyájukban. 

Eljöu a búcsúzás ideje. Szeptember 20-án 
kora hajnalban a kalocsai busszal utaztam haza 
Azóta más lett a világ. sokan visszajárnak régi ott
honaikba. talán már minr tudósok. vállalkozók„. 

Elgondolkodom . Miért volt- a sok bánat_ 
könny, 

ki tudja? Mién, miért? 
Márton Gáborné 

OLYAN JÓ LENNE ÓRlÁSNAK! 

Magasak, hej, az úti nyárfák, 
és magasak a beteg álmok. 
Mikor növünk mi is fel hozzá? 
Mikor leszünk mi óriások? 

Soha-soha nem retteg tőlünk 
a sok apró, sárvirág fattya? 
Nagynéha, ha nyakunkat nyújtjuk, 
erőlködünk kacagva. 

Törtfényü két hályogszemünk 
nem lövell félös, gyilkos lángot. 
nem szór a gőgös törpenépre 
Kacsaringós, tüzes villámol. 

Örök már az éjszaka csendje. 
Nem vegyül soha égzengésbe, 
mert kopott. ismert, csúf dalunk 
a betegek halk nyöszörgése. 

Pedig olyan jó lenne óriásnak, 
félelmetesnek. nagynak lenni, 
s a törpéket a fél-nagyokar 
gúnyos kicsinylön lekezeln i! 

Olyan jó lenne óriásnak, 
hegy lépő, tengergázló nagynak! 
De a sár húz, nem enged nőni. 
s a törpék mind törpék maradnak. 

J 9./:1. 
Márton Gábor 

ALAPFOKÚ (nem hivatásos) RENDEZŐKÉPZÉS PEDAGÓGUS - DIÁK SZÍNHÁZ 
E programra elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik meg kívánnak ismerked

ni szinházrendezés alapismereteivel, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Várjuk to
vábbá azok jelentkezését is, akik már vezetnek nem hivatásos színházi csoportot, ám 
rendszerezni, bővíteni kívánják elméleti és gyokorloli ismereteiket. 

A program kereteiben drámapedagógusok, vagy o drámapedagógiával megis
merkedni kívánók is a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket lonul
halnak. Részükre természetesen oz oklotásban alkalmazható módszereket emeljük 
ki. 

RÉSZLfTEKRÖL 

A program időlarlama: 1999. október-2000. december- 8 + 3 hónap; és 10 na
pos nyári intenziv tábor. 

A konzultációk: 1999. október 9-től kéthetente, szombali napokon. 
Tonlára~ak: dramalurgia, dráma- és színjátéktörténet, alapgyakorlatok, dráma-, 

szerepjátéka , rögtönzései<, helyzetgyakorlatok, rendezéselmélet, rendezési gyakor
lot. 

Jelentkezési határidő: 1999. szeptember 30. 

Minden további kérdésére választ kaphat: (66) 448-672; 
A jelenlkezési lapot csak postán lehet igényelni. és postán megküldve fogadjuk el! 

Pm: 5600 Békéscsaba, Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola, FÁBIÁN 
TAMAS (rendezőképzés) 

Ennek kereteiben évente kettő-öt bemutatót tervezünk. A színház togjo bárki le· 
het aki pedagógus, annak készül, főállásba n gyermekeket nevel, 10-21 éves diók és 
válfalja a megmérettetést, valamint a közös, színpadi feladatokat, munkája mellet!. A 
majdani társulal tagjai színészként, rendezőként egyaránt dolgozhatnak. Mind a szí· 
nészi, mini a rendezői munkához biztosítunk szakmai támogatási. 

A társulot lagja bárki lehet, aki 1999. szept. 20-ig, írásban jelentkezik, és részt 
vesz az előzetes meghallgatáson. 

Erre a színésznek jelentkezők (diák, tanár egyaránt) 5 verssel, és S prózarészlet· 
lel kell készüljenek. 

A rendezőnek jelentkezők két eltérő műfajú színpadi mű egy rövid részletének 
(3-5 oldal terjedelmű) rendezői példányát küldjék meg a jelentkezéssel együtt. A 
meghallgatáson -4-5 percben -kisebb, rendezői feladatokat kell megoldjanak. 

te, 

A további részletekről tájékoztatást kaphat: Steinwender József (66) 448-672; 
e-mail: címeken. 
A jelentkezési lapokat a Steinwender József, Békéscsaba, Kazinczy hp. 24/8 cim· 

1999. szeptember 20-ig kérjük megküldeni. 

A jelentkezési lapot postán kell igényelni, és 1999. szept. 20-ig és csak postán 
megküldve fogadjuk el! 

Cím: 5600 Békéscsaba, Steinwender József, Kazinczy ltp. 24/B (Pedagógus- diák 
színház) 
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A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 
ARANY OKLEVELE 

Örömmel rájékozratjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Magyar Mü
vészeti Akadémia Millenniumi. alkot<?müvé~zeti pályázatán az 
endrődi sz.ármazásli KUNKOVACS LASZLO, etnográfus, vizuál 
an1ropológ11s, újságíró, fotómüvész. az akadém ia Arany Oklevelét 
nyerte el pályázatával, melynek címe: A magyar pásztorkultura és 
ázsiai párhuzamai. 

Ez ad alkalmat arra, hogy idéz.zi.ik Kerékgyártó Istvánnak 1989 
szeptember 18-án a Népszavában megjelent írásából, - mely Kunko
vács Lászlónak a Budapesti Történeti Múzeumban megrendezett ki 
állítása kapcsán szüleren - „Kunkovács László nem másolja, hanem 
a fotómíivészet eszközével üj rareremti a látványt, a néprajzi-szoci
ografikus hitelesség alárendelödik az ember- és sorsábrázolásnak. S 
ez avatja fényképeit - a dokumentumérték mellett - művészetté ... 
Olyan türelemmel és alapossággal dolgozik rohanó korunkban, mint 
hajdan a kolostorok miniatúrakészítö szerzetesei." Ezek a megál lapí
tások, - majd tiz év tá.vlarából - ma sem fakultak, sőt az évek során 
Kunkovács László életműve kiteljesedett, s nagymértékben gazdagí
ro1ta, s gazdagítja ma is, - melyet ez az arany oklevél is canúsít - a ha
gyományainkban gyökerező magyar ku lrúrkincsec. 

Az Arany Oklevelet Kunkovács László augusztus 19-én ünnepé
lyes kertek között az Akadémia székházában vette át. 

Szerkesztőségünk graculál az értékes kiti.intetéshez és további si
keres, eredményes kutató munkát kíván az alkotónak. 

KNER ALBERT CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG 

Örömmel tettünk eleget a Gyomai Kner Nyomda RT és a Nyom
daipari Múzeum meghívásának, amely Kner Albert születésének 
100. évfordulója alkalmából rendezett augusztus 14-i ünnepségre 
szólt. 

Az ünn~pség 11 órakor vette kezdetét a Kner emlékmünél, ahol 
Dr. Erdős Akos a részvénytarsasag igazgatóságanak elnöke (ké
pünkön látható) szólt az ünnepségre egybe sereglettekhez. Meg
emlékezett Kner lzidorról a nyomdaalapitóról és a Kner család 
tagjairól, akik közül többen jeleskedtek a magyar könyvművészet 
felvirágoztatásán. Majd koszorút helyezett el az emlékműnél acsa
lad és a városi önkormányzat. 

Ezt követte a volt gyomai piactéren, a Hősök útján az emlékfák 
ültetése, mely előtt Kner Albert fia Andrew Peter Kner tartott meg
emlékezést, - aki ebből az alkalomból családjával együtt érkezett, -
megható volt hallani szavait, amikor igy szólt: •... most 67 évesen 
újra itt vagyok, s ezt köszönöm mindenkinek." 

ö t hársfa került ültetésre, Kner Albert. felesége Susan Kner .. 
Kner Erzsébet, Haiman György emlékére, s az ötödik fát Dr. Dávid 
Imre helyezte el a város nevében.a Kner család emlékére. Köszön
tőjében megígérte, hogy az elpusztult hársfák helyét a jövő eszten
dőben újakkal fogja a város pótolni. Mint ismeretes, a Hősök úti 
hársfa sor telepítése is a Kner család nevéhez kapcsolódik. 

Delet harangoztak, amikor az ünneplő társaság elindult a Kner 
Múzeum felé, ahol 

Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese 
méltatta Kner Albert életútját, föleg az USA-ban szerzett érdemeit, 
hiszen Albert 1940 tavaszán hagyta el a Magyarországot. 

A kiáll ítás megnyitása után megszemlélhettük a gazdag, érté
kes kiállítást. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ SZEPTEMBER HAVI 
PROGRAMJA 

4-én 14.30-tól Kiállítás megnyitó és könyvbemutató. Endrődi Bella János alkotása
iból készült kiállílás megtekinthető lm a Közösségi Ház földszinli termében szep
tember 4-től 24-ig, hélköznaponként 8-tól - 16 óráig. Bemulalásra kerül a művész 
legújabb verses kötele, „Verses napló" címm~I, mely o helyszinen is megvósárolhú
ló. A kiállítást megnyitja Császárné Gyuriczo Eva, bemutatja: Endrődi Bella János. A 
művész életútját ismerteti Marion Gábor. A rendezvény támogatója az Endrődiek 
Baróti Köre. 
6-ón 18 órától az MKDSZ gyűlése. 
8-án 18 órától Zenés est a Magányosok klubjában. 
25-én 10-től 18 óráig Lovas bemuta tó az endrődi vásártéren. (A rendezvény csak 
kel lő számú jelentkezés e se lén lesz meglartva.) A bemutató iráni érdeklődök (részi 
venni szóndékozók) előzetes jelentkezését szepl. 1 S-ig varjuk a Közösségi Hózban! 
{Blaha L út 212. T: 386-917) 

OKTÓBERI ELŐZETES 

Okt. 2-án 19 órától Szüreti bál az Endrődi Gazdakör és Közösségi Ház szervezé
sében. Belépődíj (asztalfoglalássalJ 300 Ft/fö 

NOVEMBERI ELŐZETES 

A budapesti NAPSZÍ N HÁ? elöadósa a Közösségi, Házban. 
November 12-én 18 órólól, KOMEDIA AZ ASSZONYOKROL, AKllLcímmel. 

Belépőjegyek elövétel~en mór szeptember 28-tól kaphatók az intézmény irodájá
ban. 1. helyár: 500 Ft. II. helyár: (7. széksortól) 400 FL Előadás előtt 2 órával 

.. .. . {nov. 1 2-~n 16 ~rótól ) egysége~en 6QO Ft . . 
TOLTSON NALUNK EGY VARHATOAN KELLEMES ES SZORAKOZTATO ESTET! 

HAJRÁ BARÁTSÁG! Nyolcvankettedik percben Unyolinszki be-
tört a 16-osra, lövésél a vendégek kapusa ki-

Vlll .7. Jól kifogluk oz első NB l l ·esmérkő- ütötte, de o jó ütemben érkező Bócsik 4 
zést! Egerben az NB 1-t is megjárt együttes utó- méterről nem hibázott. 1:2 
doi ellen, 400 néző előtt kezdődött o küzdelem Kilencvenkettedik perc: fgy kétes hozoo
mósfél órával o hivatalos kezdés .után, meri o dósl hibásnak ítélt o bíró. 7 méterről a pontrú
jálékvezetök nem érkeztek meg. lgy o kél csa- gósl Koltai a felső sorokba rúg la. 1 :3 
pal közmegegyezéssel bízol! meg játékvezetőt Kemény, színvonolos mérkőzést lóthoto l1 
és partjelzöket. a közönség. A szerencsétlen gól nem törte le a 

A Barátság jól szervezett védelme hősies hazaiak kedvét. Soino~ a Barátság lioi több gól
akoróssal verte vissza o titkos bajnokjelölt pró- helyzetben hibóztok. lgy o jól konlrózó vendé
bálkozósoit. A II. félidőben még nagyobb nyo· gek örülhettek a győzelemnek. A jólék képe 
más aló helyezte kapunkat Eger. Mégis a alapján o döntetlen igazságosabb lett volna. 
Barátság elötl nyílr meg a nogy olkolom, de o fi-
atal játékos Hídvégi zicter helyzetben hibázott. NB.111. Békés· Gyoma 4:0 Ifi: 6:2 
Végül Eger egy halalmos bombával tortotto ott-
hon o. 3 pontot. Vlll.22. 

lgy oz eredmény: l :0. Jók voltok: Diczkó, Kunszentmárton · Barátság 0:0 Jálékve· 
Bácsik és Hidvégi. zető: Heibl. 600 nérő. 

A Barátság alaposan megmrvezte védel-
NB.111. Gyoma · Hódmezővásárhely l :2 mét. A hazaiak végig lómadtak, de főleg o kö-

zéppályán folyt o küzdelem. Hatalmas 
Vlll.14. Borólsóg -Monor l :3 erőpróba volt. A hazaiak „ludomónya" a ka
Csopatunk 500 néző előtt lépett pályá ra. A punk előtt elfogyol1. Kimondottan nagy helyze-

Jótékvezető: Filus. lel nem tudlol< kidolgozni. A hősiesen küzdő, 
Krónika: fegyelmezett védöjátékának köszönhetően a 
Harmadik percben fergeteges lómodós Barátság megérdemelte oz egy ponlot, . 

után Varró 8 mélerröl a kopulót bombázla
1 
de o Tabella állás: 

visszacsapódó labda o menleni akaró Oimóról 
a hóló.bo pattant. 0: 1 l.Eger 3 - - 8: 1 9 

Otvenedik percben nagy egyenlítési lehe- 12. Barátság 3 1 2 1 :4 l 
lőség volt. Varga remek beadását sajnos Mester 13. Gyula 3 1 2 1 :6 1 
4 mét~rről o kapu fölé fejelte. . 

Otvennyolcadik percben Varró kilépett o Erdekes összehasonlítást érdemes lenni: „ védó'k közül és 12 méteres bombáját Kollár ka- Eger Gyulától idegenben (Gyulán) 3:0 -ós gyö
pus bravúrosan kiütötte, de oz elé kerülő labdát zelmet aratott. Ezt figyelembe véve a mi sze-

~-„~~ Monor középpályása nem hibázta el. 0:2 1onnyitónk Egerben ( 1 :0) igen tisztes 
A hatvanhetedik percben Bócsik 4 méter- eredménynek mondható. 

ről o kapufát 1alól1a el. MÁRTON GÁBOR 
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3n 
Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillug a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jelöli 
Te vugy a lélí hó s a tavaszi zöld. 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isim áldjon! Te li'.gy vé~ső ,Hmunk, 
s ivudékainkba szebb Jövő! 

Tímár Mátc 

A KNER CSALÁD 

A család ősei már a XVIII. században jó nevű könyvkötó1< 
voltak a Felvidéken. Az 1830-as években telepedtek le 
Gyomán. A d inasztia alapítója KNER SÁMUEL, mint könyvkö
tő iparos adózó polgárként volt számontartott Gyomán. 

Az országhatárokon túl is ismertté lett nyomda alapítója 
KNER IZIDOR 1860-ban született. Munkáját inasként Szolno
kon kezdte. Segédként Székesfehérvárott tevékenykedett. 
Első írása is ott jelenik meg Dori álnéven. A világot megisme
rő vándorlása után 1882-ben tér hazaszülónelyére, Gyomára. 

Szegényes volt a nyomda indulása . .fó1eg nyomtatványo
kat. egy-két könyvet a környékbeli települések, vagy egyének 
megrendelésére készítettek. Mint érdekességet említem 
meg, BÉKÉS MEGYE RÖVID ISMERTETÉSE. AZ ENDRŐDI 
NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA címmel a millennium évében. 
1 896-ban jelent meg. (Ismeretlen szerző munkája. Sajnos 
csak erősen hiányos példány van birtokunkban) 

Egyébként a nyomtatásban nagy jelentőségű papír szab
ványosításában is fontos munkát végzett. 600 féle nyomtat
ványt tartott raktáron, melyek fó1eg a közigazgatásban voltak 
fontosak. 

1900-ban megindítja a KÖZSÉGI ÜGYKEZELÉS, majd a 
KÖZSÉG című folyóiratot. 1914-ben Lipcsében a RÖPKE 
LAPOK folyóirattal arany érmet nyert. 

A századfordulótól önálló szerkesztésű naptárral kelti fel a 
figyelmet. Ezek sikerében már fia KNER IMRE végez értékes 
munkát. 1908-ban első nagy sikeres vállalkozása: THURY 
ZOLTÁN összes műveinek kiadása 6 kötetben. Ez a munka már 
nagyon komoly nyomdamüvészeti jártasságról tanúskodik. 

1910-tó1 sikersorozatot jelent Heltai Jenő, Gábor Andor, 
Szép Emő írásainak publikálása. 

A nyomdatulajdonos kedves hangú anekdotái, humoreszk
jei a BORSZEM JANKÓ-ban (a kor nagysikerú élclapja) jelentek 
meg. 

1931-ben életrajzát FÉL ÉVSZÁZAD MESGYÉJÉN címmel je· 
lentette meg. Szinmüvet is alkotott: Keserves kenyér címmel. 

Helyi érdekességként említem, Rózsahegyi Kálmán dísz
polgári kitüntetésében is jelentős érdeme van, és annak dísz
oklevelét is ő tervezte és készítette. Igen meghitt és értékes 
baráti kapcsolat alakult ki Kner lzidorral. Síremléke a gyomai 
köztemetóben van. Papp Zsigmond alkotása. 

A könyvmüvészet kiteljesítője fia IMRE volt. (Gyoma 1890 -
Koncentrációs tábor 1944) A XX. század könyvkötészetének és 
nyomdászatának Európa-hírű megvalósítója lett. Tanulmányait 
a Mezőtúri Főgimnáziumban, majd Aradon folytatta, és Lipcsé
ben fejezte be. l 7 évesen tért haza és a Kner Nyomda müvé
szeti vezetője lett. Baráti köréhez tartozott Szabó Lőrinc, Balázs 
Béla, Kosztolányi Dezső. Szabó Dezső, Ortutay Gyula, Móra Fe
renc és Kovács Imre a Néma Forradalom szerzője is. Magánki
adásban valóságos „bibliofil csemegék is megjelentek. (Márai, 
Kodály, József Attila művek) 1923-ban Göteborgban beválasz
tották a Nemzetközi Nyomdászszövetség Végrehajtó Bizottsá
gába. 

1944-ben csodás karrierjét derékba törte a II. világháború 
szömyüsége. Pontosan azt sem tudjuk, hogy hálás emlékeze
tünket melyik haláltábor felé küldjük. 

A Kner család egykori békés otthona most Nyomda Múze
um, mely híven tárja elénk a család áldásos, értékes életének 
emlékeit. 

A gyomai gimnázium és szakközépiskola Kner Imre nevét 
vette fel. Apja Gyoma sportjának elindítója és áldozatos segítő
je volt, a világhódító útjára kelt labdarúgás megindításával. 

Megmenekült útódai Amerikából az elmúlt hetekben érkez
tek meg. hogy leróják t iszteletüket a Kner emlékmü előtt, és 
ünnepi módon megemlékezzenek KNER ALBERT. születésé
nek l 00 évfordulójáról. aki már az Amerikai Egyesült Államok
ban bontakozatta ki karrierjét. 

Jelen kis írásunl<l<al is tisztelegni kívántunk Gyoma neveze
tes családja előtt, akik városunk hírnevét a mai napig is gazda
gítják, s akiknek emlékét híven őrzi a hálás utókor. 

MÁRTON GÁBOR 

TERVEZÉSTŐL A 
KlALCSÁTADÁSJG! 

Az tSPFE-
építőipo .... i-szokipor-i-vóllolko26s 

Közi-iletekV\ek1 mo96V\ személyekV\ek teljes 
kör-~ építőipo .... i m1.,mk6k végzését vál loljo 

9ol"'OV\ci6vol. 

TelefoV\: 06-20- 9 -367-514 vo9y 
06-60-610-180. FAX: 06- 66-386-896. 
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1999. AZ IDÖSEK NEMZETKÖZI 

ÉVE 

Szeptember l . A II. Világháború 
emléknapja 
• Szept~mber. 2. 1892. Apati 

ABRAH AM PAL (1960. május 6. Ham
burg) Operettszerző, kannester. 1928-tól 
a Főváros i Opereuszínház karmestere. 
1933-ban Amerikába emigrált. Ismertebb 
művei közül említhetjük: Havai rózsája. 
Bál a Savoyban. 

~zeptemb.er 4. 1883. Budapest 
CZOBEL BELA (1976. február 11. Bu-
dapest) Festő. Kossuth-díjas. A fauvizmus 

hatására alakította ki expresszionista kifejezésmódját, dekorativ szépségű 
szín és formavilágát. A NYOLCAK tagja, a modern magyar művészet 
egyik ösztönzője. Festészetének komor feszültségét később lágyabb, o ldot
tabb színek váltották fel. 

Szeptember 6. 1903. Léva KADOSA PÁL ( 1983. március 30. Buda
pest) Zeneszerző, zongoraművész. Zongoraművészként elsősorban a kor
társ zene avaton tolmácsolója, ezt tekintette föhivatásának. Pedagóguské)1t 
több generáció nevelője volt. Művei : Kamaraszimfónia 13 hangszerre. Ot 
kis ritmikus etűd, Magyar népdalszvit, Harom zsidó katonadal, Zsidó nép
dalok stb. 

Szeptember 6. BÁNYÁSZNAP 
S;ieptember 8. 1850. Rimaszombat BLAHA LUJZA ( 1926. január 

18.) Enekesnő. színésznő. A Budai Népszinkörben, majd vidéken Szabad
kan szerepelt. 1870-ben lépen fe l először a Nemzeti Szinházban. Igazi terü
lete a népszínmű és az operen. 190 l -ben a Ne1rizeti Színház örökös tagjává 
vcilasztonák. Ma már kordokumentum az „Eletem Naplója" c. könyve. 
Kora a nemzet csalogányaként.emlegette .. 

Szeptember 8. F IZPT.ERAPIA YILAGJ':lAPJA 
Szeptember 8. AZ IR~SBEqSEG VILAGNAPJA 
Szeptember 9. POSTAS VILAGNAP , 
Szeptember 9. 1934. Budapest LA TINOVICS ZOLTAN ( 1976. j úni

us 5. Balatonszárszó) Színész. Főleg drámai szerepei tették örökérvényüvé 
munkásságát. A Nemzeti Színház örökös tagja. • • .. 

Szeptember 12. 1888. _Nagybánya TERSANSZKY JOZSI JENO 
( 1969.június 12. Budapest) !ró. Regényeiben. novelláiban a mese- és a bal
lada-világba kapaszkodik. (Ilyenek: Tavaszi tö rténet, Makovics úr és szi
va1jai) Népszerü l~öséröl irt regénye a Kakukk Marc i, mely törvényen kívül 
é lő derüs figura. Allar történetei, pl.: A szerelmes csóka. egy vezérbika em
l~kiraiai. 

S~ep1ember 13. 1813. Buda EÖTVÖS JÓZSEF ( 1871. február 2. 
Pest) lró. kö l tő. politikus. Költeményeire a szociális érzékenység ajellem
zö. 1 lyen a .. Megfagyou gyermek" c verse is. 

Neves regénye a „Falu jegyzöje'' melyben szatirikusan megfogalmazva 
a centrisia eszményének igazáról vall. Történelmi regénye „Magyarország 
1514.-ben" . melyben a Dózsa parasztfelke lést ábrázolja. Elbeszélései: Téli 
vásár, a molnár leánya. • . 

Szeptember 13. 1895. Marcali BERNATH AUREL ( l981. November 
13. Marcali) Festö, müvészeti író. Kossuth- és Munkácsi -díjas. Egy ideig a 
német expresszionizmus hatása alatt állt. de késöbb a nagybányai iskola 
erősebben jelentkezen a.1.kotásaiban. Posz.timpresszionista tájképei a ma
gány hangulatát idézik. Onéletrajzi írása: !gy éltünk Pannóniában. Megje-
lent 1957-ben) _ 

Szeptember 15. 1858. Budapest HUBAY JENO (1937. március 12. 
Budapest) Hegedűművész, zeneszerző, pedagógus. Fiatalon bejárja Nyu
gat-Európát és gyakran játszott együtt Liszt Ferenccel. 1886-cól a Zeneaka
démia hegedű-tanszék vezetöje, de kamarazenét is tanít. Színpadi müvei: A 
cremonai hegedüs (két felvonásos opera), Afalu rossza (3 fel.opera) 

MINDENT EGY HELYEN, 

A ~~~?n~ö~~~;~~NLR,@ 
(Telefon: 66/386-611) e ;r 

Kaphatók: 
-Festékek. lakkok. ecsetek. 

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

PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN. HOZZÁ 

Lavotta szerelme (3 fe lv. opera), A milói Vénusz ( 1 felv. opera). Anna 
Karenina ( 3 fe lv. opera). . . 

Szeptember 18. 1916. Kistarcsa SIMANDI JOZSE:F ( 1997. mar..:ius 
4. Budapest) Operaénekes. Az Operaház örökös tagja. Legendává maga
sodort Erkel: Bánk bán c. operájában Bánk alakja. 

Szeptember 18. A ROKKANTAK NA~JA. 
Szepter:nber 20. 1897. Farkaslaka TAMASI ARON ( 1966. má:ius 26. 

Budapest) !ró. Mondanivalója a székely mese és mondavilág, a hahorú. a 
székelyek élete. a trianoni szerződ.és álta l e l őidézett tragédia-érzet. Föbh 
regénxei: Siratnivaló székelyek, Ordögváltozás Csíkban. Erdélyi cs il la
gok. Abel a rengetegben. Abel Amerikában. Szüzmáriás kirá lyli. stb. 
Színpadi művei: Enekes mad~r, !-legyi pa~ak. Vitéz lélek. 

Szeptember 20. TAKARIT ASI Vl.LAGNAP 
Szeprember2!. A MAGYAR ORAMA NAPJA 
Szeptei:nber 22. 1863. Versec HERCEG FERENC ( 1954. február 24 . 

Budapest) Iró. A negyvenes években több művét !ilmesitetlék meg. A ma
gyarság tudat, hazafiúi szellem élharcosa. Regénytri lógiájáról vá11 közis
merté: A Gyurkovics lányok, Gyurkovics fiúk, Gyurka és Sándor. Azok a 
regényei maradandóak, melyek mérsékelten neoromantikusak. 1 lyenek 
történelmi regényei: Pogányok. Bizánc. Bakócz Tamásról irt regénye : Az 
élet kapuja. Rákóczi Ferencről írta Pro libertate c. regénye. A 
Rákosi-Kádár éra agyon hallgatta. 

Szeptember 22. 18 10. Doborján LISZT FERENC ( 1896. júl ius 31. 
Bayreuth) Zeneszerző. zongoraművész. Szülei a Sopron megyei Lók kllz
ségben kötönek házasságot és Ferenc egyetlen gyermekük volt. Korán k i
tűnt zenei tehetsége. 8 éves korától kezdve nyi lvánosan is zongorázon. 
Bécsben, Párizsban tanult. Angliai, franciaországi, németországi körúlja 
során sok helyen koncenezect hatalmas sikerrel. Paganini bravúros játéka. 
Chpoin zenéje nagy hatással vol t rá. Zongoravirruózként bejárat egész Eu
rópát, Oroszországban is nagy sikert aratott. A magyarok és az osztrákok 
egyaránt sajáijuknak vallj ák. Föbb müvei: Szent Erzsébet legendája. a Ko
ronázási mise. 14 Magyar rapszódia, Oratóriumok. Requviem. zenekari 
művek, átiratok, Zongoramüvek két kézre. orgonaműve~. 

Szeptember 24. 1897. Nagyszalonta SINKA ISTVAN ( 1969. j únius 
1 7. Budapest) Költő, író. Költészetében, novelláiban a magyar parasztság 
helyzete, világképe a maga teljességében szólal meg. Művei : Himnuszok 
Kelet kapujában, Pásztorének, Fekete bojtár villlomásai. 

Szeptember25. 1791. Lőcse. MARKO KAROLY ( 1860. szeptembc:r 
9. Antella, toszkán fal u, O laszországban) Bécsben és Olaszországban ta
nul t. Kiváló tennészet megfigyel éséről és friss festői szemléletéröl tanús
kodnak túlnyomórészt mitologikus tájképei. Finom aprólékos gonddal 
dolgozta ki képeit. Műveivel évtizedeken át hatott a magyar rájképfosté
szetre. Gyermekei örökölve tehetségét festőként munkálkodrnk: Jtj . 
Markó Károly. Markó ~atal in és M,arkó Ferenc is. 

Szeptember 25. IDOSEK VILAGNAPJA 
Szeptember :?6. (Sz~pt. utolsó vasárnap) . SIKETE1' ÉS 

NAGYOTHALLOK V ILAGNAPJA 
Szeptember 27. 1772. Sümeg KlSFALUDY KÁROLY ( 1844. októ

ber 28. Sümeg) Költő, író. Fiata l éveiben é letének meghatározójává vált a 
szerelem hatalmának érzete és tolmácsolása. Himfy szerelmei c. művének 
e lső részében a Kesergő szerelemben lírai magasságokba emeli a szerelem 
érzését. A szülöföld szeretete, a természethez való ragaszkodása is megje
lenik verseiben. Későbbi müveiben a nemesi lét súlyos ellentmondásait 
hja le. Ez által új műfajt a lakított ki magának a: regét Ilyenek: Csobánc. 
Tátika, Somló. 

Szeptember 28. 1817. Rimaszombat TOMPA MIHÁLY (1868. j úli
us 30. Hanva) Költő. Versei , balladái lírai hangvételröl lanúskodnak. 
Nyelvezete válasz~éko.s. Több verse jel ~nt meg a kor kedvelt lapjában a 
MAGYARORSZAG ES A NAGYVILAG c. hetilapban. Művei közül ki 
emelhetjük: Népregék, népmondák.~ . köteteit, a családi otthont i1ja le ver
seiben: Itthon vagyok, Nyári e~te, Qszi tájnak ... Kandallódal. 

Szeptember29. A HONVEDSEG NAPJA 

B 

1 
Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fő út 81 /1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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é: Kcrlolik1;1s oldo.I~ ... 
SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

3. péntek: Nagy Szent Gergely pápa 
7. kedd: Szent Márk, István és Menyhért 

áldozópapok, kassai vértanúk 
8. szerda: Szűz Mária születése, Kisboldogasszony 

l 3. hétfő : Aranyszájú Szt János püspök, egyháztanító 
14. kedd: A Szent Kereszt felmagasztalása 
15. szerda: A fájdalmas Szűzanya 
l 6. csütörtök: Szt. Kornél pápa és Szt. Ciprián püspök, 

vértanúk 
20. Hétfő: Kim Taegon Szent András áldozópap, 

Csong Haszaog Szent Pál és társaik vértanúk 
21. kedd: Szent Máté apostol, evangél ista 
24. péntek: Szent Gellért püspök, és vértanú 
27. hétfő: Pál i Szent Vince áldozópap 
29. szerda: Szent Mihály, Gábor és Rafael föangyalok 
30. csütörtök:Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

Gyerekek imája az iskolában 

Uram és Mesterem! TE harminc évig készültél hivatásodra. 
Apostolaid is először nálad tanultak, mielőtt a világba mentek. 

Nekem is iskolába kell járnom, ha azt akarom, hogy hivatásom
nak megfeleljek, s majd megálljam a helyem a társadalomban. 

Most még fiatal vagyok! Keresztény lévén, jól tudom, hogy akkor 
ismerhetlek meg téged az életben mindjobban, ha hasznosítom a tő
led kapott talentumokat. 

Küldd rám áldásodat az egész iskolaévben, hogy mindvégig ki
tartóan, derekasan dolgozzam! Adj vidám lelkületet a tanuláshoz! 

Apostolaidnak a Szentlelket küldted, hogy mindent jól megértse
nek, és helyesen cselekedjenek. Kérlek, küldd el öt nekem is, hogy 
velem legyen minden órán, segítsen feladataim elkészítésében, 
megoldásában: különösen abban a tárgyban, amelyben a leggyen
gébb vagyok, és amely a legnehezebb. 

Tanítóimnak, nevelöimnek mindig meg akarom adni a nekik járó 
tiszteletet. Kérlek Uram, adj nekem jó tanítókat! Rendelj mellém iga
zi barátokat, s óvj az olyan társaktól, akik rosszara csábítanak! 

Légy mellettem, segítsd tanítóimat, tanáraimat és az egész osz
tályt l 

Szűzanyám, aki gondot viseltél szent Fiadra, amikor még gyer
mek volt, kérlek. gondoskodj rólam is! 

Ne felediük: úi tanév úi hitoktatási év! 

1999. szeptember 

SZEPTEMBERI MISEREND 

Endrőd 

Vasárnapokon: 8-kor, és este 18 órakor, hétköznap reggel fél 
8-kor. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
Szeptember 12-én és 26-án, vasárnap fél 12-kor. 

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

törtökön és szombaton este 18-kor, valamint elsöpéntekenkénr is, 
este 18-kor. A szombat esti mise elöesti mise, így érvényes vasár
napra. 

Gvoma 
Vasárnapokon 10-kor, hétköznapokon 18 órakor. 

Mindennap imádkozzuk az Úr imádságát. a Miatyánkot. Hogy job
ban megértsiik.folytatjuk a Miatyánk magyarázatát, a Katolikus Egyház 
Katekizrnusából: 

II. „J öjjön el a te orsz.ágod" 

Az Újszövetségben a „baszileia'· szó „királyságot (elvont fogalom), 
„országot" (konkrét jelentés) vagy „uralkodást" (cselekvés) jelent. Isten 
országa létezett már elöttünk. Elközelgett a megtestesült igében. hirdet
tetett az egész evangéliumban, eljött Krisztus halálában és fe l1ámadásá
ban, Isten országa jön az utolsó vacsorától kezdve és itt van közöttlinl\ az 
Eucharisztiában. Az ország el fog jönni a dicsöségben, amikor Kris.ztus 
át fogja adni Atyjának. 

Még az lehet, hogy Isten országa Krisztust jelenti személyben. akit 
napon1a hívunk a mi kéréseinkben, és akinek eljövetelét siettetjük vára
kozásunkka.I. Minthogy ö a mi feltámadásunk, meri benne támadunk fel, 
ő lehet az fsten országa is, hiszen benne fogunk uralkodni. 

Ez a kérés: „Marana tha", a Lélek és az Egyház kiáltása; „Jöjj el, Úr 
Jézus!" 

Még ha ez az imádság nem is tette volna kötelességünkké, hogy en
nek az országnak az eljövetelét kérjük, akkor is magunktól kdlett volna 
ezt ezzel a kiáltással kérni, magunkban sienetve, reményünket felszítani. 
A vértanúk lelkei az oltár alól nagy kiál tással hivják az Urat: „Meddig 
vársz 111ég az ítéletre? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin?" (Jc:I 
6, 10). Onekik valóban igazságot kell nyerniök az idők végén. Urunk, si
ettesd hát. a te országodat! 

Az Úr imádságában főleg Isten országa végső eljöveteléröl van szó. 
amely Krisztus visszatérésével valósul meg. Ez az eljövetele utáni vágy 
azonban nem vonja el a Egyházat kUldetésétöl ebben a világban, hanef!l 
még inkább elkötelezi. !yfert pünkösd óta az ország eljövetde az Ur 
lelkének a müve, „aki befejezi Krisztus müvéc a világban és mindc:n 
megszentelést teljessé tesz'-. 

,,Isten országa az igazi ország, béke és öröm a Szentlélekben" (Róm 
14, 17). A végső idők, melyekben élünk, a Szentlélek kiáradásának idő i . 
Enöt kezdve folyik a döntő harc a „test" és a Lélek között. 

Csak a tiszta szív modhatja bizonyossággal: ,jö.iiön el a te orszá
god", Szent Páltól kell megtanulni mondani, „Ne uralkodjék halandó tes
tünkön a bün!" (Róm 6, 12). Aki tisztán örzi magát cselekedeteiben, 
gondolataiban és szavaiban, mondhatja Istennek: „Jöjjön el a te orszá
god!" 

A Lélek szerinti megkülönböztetésben a keresztényeknek különbsé
get kell tenniük Isten országának növekedése és a kultúra, valamint a tár
sadalmi haladás között, melyben elkötelezik magukat. Ez a 
különbségtétel nem szétválasztás. Az embernek az örök életre szóló hi
vatása nem rontja le, hanem megerősíti feladatát, hogy a Tererntötöl ka
pott erőit és eszközeit latba vetve szolgálja az igazságosságot és a békét 
ebben a világban. 

Ezt a kérést Jézus imája hordozza: az ő imájában nyer meghal lgacást 
és hatékonyan jelen van az Eucharisztiában. Ez a kérés aztán meghozza 
gyümölcsét a boldogságok szerinti új életben. 

A= oldalt öss=eál/i1011a: Iványi Lás;/ó plébános 
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Adatok a gyomai ref ormótus gyülekezet lelkészeiröl -111. Befejező rész 
. . • . . .. . Vóroshidvégen, Gyönkön és Pápán, hol 1859-ben végez1e o teo· gyor othenos (Újobbkori mogyor prot. írók életrajzgyűjtemé· 

. . DA ~IDHAlY BEKE_S _SAMU EL, o l~mplomep1to Kollot~ lógiól. Miulón 1862-ig .okodémikusreklor" (óltolónos iskolai la· nye)szerk. Kis Károllyol és Bierbrunner Gusztávval 8p. 
M!holy ulo~ 1_818-18?2. k?zoltvoh. o„gy~mo1 relormolusok ~elk1,; nítói hivatal, mely külföldi tanulmányútra szükséges tandij 1882-1887. Kéziratban maradt; Adalékok o 16. és 17. század 
poszt~ro, reg1e~en P~.ed1kotoro, ok_1rol Vo.rosunk ,.ln Memonom gyűjtésére szolgált egy jó fizető tanítói óllósbon) volt Pátkán, irodalom történetéhez (Az 1711 ·ig megjelent magyar énekgyüj
rovoto~~n emlekeztunk meg. (F. ev _YL evf. 7. sz .• 104 old~lon) több helyen segédlelkész, míg 1868-bon madocsai, 1876 oktábe· temények ismertetése.) Jelenlegi énekeskönyvünkben (sajnos 
18.~2-tol me~szo~orodo.tt ? . r~fo!motus. lelkek szomo, e~erl o rében sósverlikei, 1880 áprilisában gyüdi, 1887 -ben gyomai lel· csak) két éneke von felvéve. Kner lzidornok igen kedves barátja; 
gyule.kez~~ mo~o~1k.lel~eSZ1 oll?soro is ke.~ s kopo~ engedel_vt oz kész lett. Páratlan oloposságg~I ismerte o protestáns ~nekügyet, számtalan anekdóto, humoros történet szól erről a barátságról 
egyh~z1 fo~olo~o~tol. lgy ozton 1862-tol Gyomon fenn ollt o kivált történeti fejlődésében. Onóllóon kiadott művei: Enek}ő kor Kner Izidor megjelent írásaiban (is). Sírja, családi sírkertje, sírkö· 
.kettos lelkemeg · • (az akkori énekeskönyv szerzőpinek életrajza), Bp. l 880. Uj ma· ve még létható o gyomai öreg temetó'ben. 

BENCZE ISTV AN 1863. júniustól 1886. január 9·ig szol· 
gólt, mint első, vagy elnöklelkész, KÁSA DÁNIEL volt lelkész· EGY ZSOLTÁROS PAP S nem sírt o magyar a négy folyó vizénél, 

Es ilyenkor, ha ·1011 oz este, 
Neki is sokszor könnyes a szeme, 
S megvonaglik sokszor oz oiko. 
~s ilyenkor1 bánatba, könnybe, 
Uj Zsoltórol<ol vert ki o szíve, 
Születtek csodás új melódiák, 

társa, oki 1863 júniustól· 1868. május 31 ·ig szolgált. Ez utóbbi 
két lelkészről sajnos nem sok odotot találtam, illetve Kósa Dániel
ről jóformón semmit sem tudok közölni. Bencze Istvánról is Kner 
Izidor Garzó Gyuláról irott emlékezéséből tudok idézni: Jgyet· 
len papi lakja okkor Gyoma református eklézsiójónok (tudniillik 
mikor Garzó Gyula Gyomóro érkezett új lelkésznek, · megj. Cs. 
Szabó) oz endrődi út kündulósi pontjón lévő l alakú nádas viskó 
v~lt, amelyből az okkor szimplosógo folylán népsierű "BENCZE 
PATER" hirdette a szent igét, oki orról lett híres, hogy egyik fölös 
Károli Góspár bibliáját az i:ireg Kner kompoktorrol (Izidor édes· 
opjóvol Kner Sámuellel,· megj. Cs. Szabó) laponként i:isszekosí· 
rozlotol1 és ozutón kevés morgó meghagyásával szövegrészén 
kilékeltetven, akkori egyetlen bódogosunk: lockenbocherrel bá
dog betéttel látván el: abból szítta o finónmemektöl féltett, na-
gyon tii.almos s~üzdohónyt." • • • 

DAVIDHAZI BEKES SAMUEL FIA LASZLO következett 
1868-tól 1870-ig, kora haláláig. 

GARZÓ GYULA volt o következő lelkésze Gyománok 
1871. október 20-tól, 1908. augusztus 14-ig, holólóig. 

KÁLMÁN FARKAS volt a társa 1887. április 24-töl, 1906. 
október 2-ig, szintén haláláig. Garzó Gyuláról itt most nem írok, 
oz ö nagyszerű olokjóról, munkásságáról egy külön megemléke
zést közünk lopunk következő számának .,ln Memoriom" rovo· 
tóban. 

KÁLMÁN FARKAS néhai nagy és jó emlékezetü nagytisz
teletű urot Garzó Gyula szorgalmazta maga mellé meghívni o 
gyomaiak ól tol, mondván; .Ne hagyjuk olt azon kicsiny gyertya
tartóban (a gyüdi kis eklézsiában) ezt o nagy szól gyertyát..." 
Kálmán Farkos ref. lelkipásztor, zeneköltő, egyházzenei tudós 
Siómoroson született 1863. október 15-én. Tonuil 

Valamikor, bús, hamvas öszi:in, 
Mikor mór nirmol hullat o virág, 
Nótafa termő Boronyó.ból 
~agy útnak indult egyszer egy diók. 
Es úgy indult el o világba: 
Egyszerű kis magyar ruhába, 
Kezében zsoltárt öreg levelű1 Hóna alatt egy Kopott hegeoü. 
Kopott hegedű, öreg zsoltár, 
Í!,1 élet két úlrovolója. 
Orökség, borát, hű osztályos 
Míg o nagy utat majd lerójjo, 
Olelkezve itt olvad össze 
Lángoló hit, eleven élet, 
Kevesen kopnak ilyen szegényes, 
Ilyen gyönyörű örökséget... 

Öreg zsoltár, kopott hegedü, 
~zek lettek lelke szárnyai. 
lgy tanult meg, lágy zsoltárok szaván 
Istenhez szállani ... 
Hegedűszó halk zokogósán 
Hozót tanul szerelni és o dolt, 
Hinni, hogy o kesergő mogyor 
~agy, ősi fójo egyszer még kihajt. 
Es míg o zsoltárt énekelte 
Babiloni vizeknél járva, 
lf jú lelkére lopva szállott 
Régi dicsőség nopsugóro, 
Mikor még voltok magyarok 
Büszkék, szabadok, 

Lelkére vette, e keseregle 
Sorsól o szegény kurucoknak, 
Sorsát o szegény kurucoknak„. 

Zsoltáros pop így lett o diákból, 
Nóloimódó dalos lélek. 
Akik míg dalolni tudnak 
Csak addig élnek. 
Akik másnak csak rózsát adnak 
Míg ök magok lövisen járnak, 
Akik élve sohase látják 
Motósót o gazdag nyórnok. 
Es elindult, tonílni dallal. 
Szétoszlani dús lelke kincsét, 
Vigoszlolni, hol o bánatra 
Egy-egy jó szó is nagy segítség. 
Derül vinni o bús homlokra, 
Akil a gond s61étre árnyal, 
Szeretettel szólni o szívhez, 
S nem poros könyvek holt szavával. 

Magyar pop lett. Tudósát, eszét 
Aki könnyelműn másnak odio. 
Egy mogyor pop kinek o lelke 
Tón a magyar föld egy darabja. 
Egy sziv·ember, ki élete javát 
A zörgető koldusnak odjo ól, 
Aki koaag akkor is, mikor 
Mikor érző szívére mély sebet vágnak: 
-Mert mi köze ahhoz a világnak ... 
Mert miköze ahhoz a világnak. 
Hogy mikor fejét ólomra hajtja, 

Egy panaszos, egy összeliirl vilóg, 
l,stenimódó dallama sírt fel: 
Es o jutalma:· olt kinl egy sírhely. 

Valamikor, bús homvos őszön, 
Mikor mór szirmot hullat o virág, 
Nótafa termő Baranyából 
Nagy útnak indult el o világba: 
Egyszerű kis magyar ruhába„. 
Ifjan indult. Nagyra tüzelték 
A fiatal lobogó eszmék, 
Küzdelme, sorso

1 
mégse volt más 

Csak o magyar oolosok sorsa, 
Akit bántanak, nem értenek, 
Pedig redős, vérezö homlokát 
Mindig, mindenkori másért törli meg ... 
Sorsa o magyar do asok sorsa, 
~ki ölelve tartja o világol, 
Es még élve el kell temetnie 
Minden virágot, minden ólmot. 

$.orso o magyar dalosok sorsa, 
Oreg korára nem jut egyebe, 
~sol< o szegényes, napi kenyere, 
Es úgy hol meg, ahogy elindult: 
Tanítani a nagy világba: 
Egy zsinóros magyar ruhába, 
Kezében zsoltár, öreg levelű, 
Meg az az ócska, kopott hegedű. 

stKEREs FALUDAP bungÁn 
Ylll. 15-én rendezte meg első falunapját Hunya. Dicséret illeti 

ezért mindazokat, akik kigondolták és megszervezték az eseményso
rozatot. Sóczóné Farkasinszki Ildikó, jegyző, Sóczó Géza hi toktató, 
Petényi Szilárdné ált. iskolaigazgató és Szilágyi András Zoltán tele
pülési képviselőé az érdem. 

Déle lőtt családi vetélkedők voltak, amelyen jól szórakozott a fa lu 
népe, nem kevésbé a Gyomaendrődrő l jött mazsorettek bemutatóján. 

Szilágyi András üstjében finom falatok... 

Volt itt kézműves foglalkozás is; foltvarrás, gyöngyfűzés, agyago
zás. 

A sok száz adag birkapörkölt várta mindazokat, aki eljöttek a· fa
lunapra. 

Délután a Művelődési Házban színpadra léptek a Kondoros Pá
vakör, a gyomaendrődi Rumba Társastáncklub, a budapesti Kincses 
Színház, mely kabaré előadásával aratott sikert. 

A nap záróeseménye volt a Művelődési Házban tartott bál, mely 
vasárnap hajnalig tartott. 

A Falunapon gyűjtést rendeztek a leégett hunyai templom újjá
építésére. 81.945 forintot adták át erre a célra az illetékeseknek. 

Reméljük hagyományt teremtettek a szervezők, s még sokszor 
adhatunk tudósítást a hunyai Falunapról. Köszönet illeti meg a szer· 
vezőkön kívül mindazokat, akik munkájukkal segítettek a lebonyolí
tásban. Köszönet a szponzoroknak, vállalkozóknak és magán 
személyeknek. Talán illendő kiemelni az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet, az OTP Rt. Gyomaendrődi Fiókját, a Hunyadí Mező
gazdasági Szövetkezetet, a ~~-Ti Betéti Társaságot végül de nem 
utolsó sorban Hunya község Onkormányzatát. 

* * * 
Közben a régi romtemplomot teljesen eltakarították. Az egyik is

kolaépületet felszabadították, és ott lett berendezve az ideiglenes ká
polna, míg a templom felépül. A Máltai Szeretetszolgálat székeket, 
asztalokat adományozott, Endrődrő l egy kisharang is kikerült. Köz
ben készülnek a pályázatí tervrajzok, és gyűlnek az adományok. 
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A gyomaendrődi Szent Imre plébánia 
adott otthont a keresztény fiatalok „ifjúsági 
találkozójának" augusztus 14-én, amint arról 
rövid híreinkben (126. old.) az elmú lt hónap
ban beszámoltunk. 

Közel két hónapi gondos előkészítés 
eredményeként minden készen állt a vendé
gek fogadására, akik már reggel 9 órától 
gyülekeztek. Nemcsak a közeli települések
ről ; Hunyáról, Kondorosról, Dévaványáról, 
de Békéscsabáról, Szegedről is jöttek fiata
lok. Nagy örömet jelentett a Szentesről jött 
„Új hajtás 102," ifjúsági zenekar szereplése 
is. Több mint félszáz fiatal gyOlt össze. Töb
ben elmondták, hogy lelki feltöltődést várnak 
e naptól. Egy gyulai lány viszont másként fo
galmazott: „Konkrétan nem várok semmit, 
csak a nap süssön. Isten· majd megáldja a jó 
törekvéseket." 

Kíváncsi voltam Vargyas Emil atya érté
kelésére is, aki mint volt endrődi káplán 
maga is részt vett a szeNezésben. Emil atya 
elmondta, hogy nagyon örül a fiataloknak, hi
szen a Szentatya is úgy gondolja, hogy a 
jövő egyházát a fiatalokra kell építeni. Olyan 
jó látni - miközben az idősek sokszor szomo
rúak, mert kevés a fiatal a templomban -
most egyre többen jönnek. Az adakozókkal 
kapcsolatban kiemelte, hogy ők sokkal töb
bet tettek, mint hogy adtak egy pénzössze
get, mert adakozásuk által elvitték az 
evangélium, a szeretet örömhírét minden rá
szorulónak, gyereket várónak, családosok
nak, időseknek, hogy van szeretetet, hogy 
van seg ítőkészség , adakozásukkal a remény 
magvát vetették el, amiért mindenképp kö
szönet jár! 

Fél tíz órakor kezdődött a program. 
Ungvölgyi János az egyházközség világi el
nöke köszöntötte a fiatalokat, majd Hüse Jó
zsef káplán úr előadása következett, 
melynek témája a találkozó jelmondatához 
kapcsolódott: Szeretet az Is ten, ak i szere
tetben él Isten nevében él és Isten őben
ne. Előadását a szemléletesség jellemezte: 
Mint egy zenekar a világ, melynek karmeste
re a Szentlélek. E zenekar a Mennyei Atya 
szeretetének harmóniáját zengi, melyben 
minden ember egy hang. Ha hamis hang 
vagy az ki kell javítanod, rendbe kell tenned 
kapcsolatodat az Istennel, miként a hang
szert is fel kell hangolni, ha hamisan szól. 
Mert csak Isten adhat harmóniát. Ezután elő 
képek segítségével szemléltette a Terem
tés-történetet. Majd következett az előadás 

VfÍROSOHK 

CSAK A N AP SÜSSÖN ... 
csúcspontjaként is felfogható előkép. Három 
fiatal személyesítette meg a Szentháromsá
got. 

Ezután a kiscsoportos beszélgetések kö
vetkeztek. Hat csoportot alakítottak. Rövid 
bemutatkozás és ima után a csoportvezetők 
irányításával az előadáshoz kapcsolódó kér
désekre keresték a választ: hogyan ismerjük 
fel Isten szeretetét, mi akadályoz, hogy min
denki fe lismerje? Szükséges-e a megbocsá
tás, lehet-e szeretni ellenségünket? 

A kiscsoportos beszélgetések végén, 
míg az összefoglalásra gyülekeztek ki-ki 
kedvére csemegézhetett a megterített aszta
lokon lévő finom süteményekből, szendvi
csekből , melyek a hívek lelkes összefogását 
dicsérte. Köszönet érte! 

Voltak csoportok, akik az összegzés so
rán pantomimmal, rövid színjátékkal fejezték 
ki gondolataikat; megbocsátásról, Jézus kö
zösségformáló erejérő l , az Istenre hagyatko
zás szükségességéről. 

Fél egy körül a plébánia udvarán már vár
ta a vendégeket a finom ebéd. Lócákra tele
pedtek s jó ízűen fogyasztották Ambrózi 
László és csapata által készített gulyásle
vest. A szomjat többféle üdítő itallal lehetett 
csillapítani. 

Ebéd után az endrődi Tájházban hallgat
tak meg előadást az endrődi nép vallásossá
gáról, a parasztok életéről, kultúrájáról, Isten 
szeretetéről. Köszönet érte Vaszkó Irén ta
nárnőnek és Szonda Istvánnak a Tájház 
gondnokának. Nagy élményt jelentett a fiata
loknak a berendezés, a korabeli használati 
tárgyak, kegytárgyak megtekintése. Megha
tó volt látni, hogy volt, aki titkon megsimogat
ta a kopottra imádkozott olvasót. Vaszkó 
Irénke tanár nénitő l választ kaphattak arra, 
hogy miért maradtak mindig becsületesnek, 
Istenfélőknek az endrődi elődeink? Mert a 
tiszta forrásból merítettek. 

Visszajövet a Tájházból közös énekpró
bát tartottak, majd délután 4 órakor a virág
díszbe öltözött templomban kezdődött az 
ifjúsági mise, melyet Gyulay Endre Sze
ged-Csanád egyházmegye püspöke celeb
rált. A misén jelen volt Dr. Dávid Imre 
polgármester úr és az idősebb hívekből is so
kan. Ungvölgyi János köszöntötte a szerve
zőket, üdvözölte a nagyszerű összefogást, 
mely a jól sikerült ifjúsági találkozót eredmé
nyezte. 

A püspök úr üdvözlése után következett 
Iványi László plébános atya köszöntése, aki 
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immáron 1 O éve szolgálja a rábízott lelkeket. 
A fiatalok virágcsokorral köszöntötték a plé
bános atyát. 

A misében a Püspök úr Mária alázatos 
lelkületét, Isten iránti hűségét, szeretetét 
hangsúlyozta, kiemelve: Igaz érték az Isten 
útja. Ezen az úton kell haladni minden vallá
sos, vagy akárcsak Istent kereső fiatalnak. 

A mise befejeztével Iványi László atya 
megköszönte a püspök úrnak, hogy elfogad
ta meghívásunkat, mint mondotta, az Atyais
ten szeretetét hozta el, közénk! 

Hálás köszönet illeti Erdei Attila kiváló or
gonistát, Mucsi Márta zenepedagógus!, akik 
a szent áldozás alatt Johan Sebastian Bach: 
Air című művét adták elő. 

Fontos még megemlítenem, hogy a per
selyezésből származó összeggel a hunyai 
templom felépítését szolgálták. 

A szentmise után szeretet-lakomán látták 
vendégül a híveket. Finom kaláccsal, üdítő
vel kedveskedtek. 

Este 7 órakor a Közösségi Házban tánc
estélyre gyülekeztek a fiatalok. Volt itt alka
lom zsidó, görög, skót táncok gyakorlására, 
beszélgetésre, ismerkedésre. 

Közös imával este fél 11 órakor zárult az 
Ifjúsági Találkozó. 

Eszembe jutott, hogy mennyire igaza volt 
a hunyai kislánynak; az Isten megáldja a jó 
törekVéseket, minden bizonnyal, csak a Nap 
süssön! 

BUKVA CSILLA 

Köszönjük az Ifjúsági Találkozó eredmé
nyes megrendezéséhez nyújtott segítséget 
mindazoknak a kik kisebb-nagyobb adomá
nyaikkal hozzájárultak a sikerhez: 

Balogh Lajos0é. BukVa Leonóra, Csá
szárné Gyuricza Eva, Dr. Dávid Imre, Farkas 
Zoltánné, Fülöp Lajosné, Gellai Gizike, 
Giricz Vendel, Gonda Pálné, Gyetvai Emő
ke, Gyomai Kner Nyomda, Gyuricza 
Zoltánné, Hornok Margit, Hornok Mária, 
Honismereti Egyesület, Hunya Mátyásné, 
Dr. Hunya Sarolta, Karcsics Ferenc, Kissné 
Hunya Gizella, Kiss Katalin, Kurilla 
Andrásné, MADIZOL, Marsiné Giricz Erzsé
bet, Magyar Kereszténydemokrata Szövet
ség, Márton Gábor, Németh Dezső . Oláh 
Istvánné, Paróczai Zoltán, Szabó Dezsőné, 
Szakálos Dezsőné , Szakálos Tibor, Timár 
Lászlóné, Uhrin Péter, Ungvölgyi János, 
Vaszkó András, Vaszkó Andrásné, Várfiné 
Szmola Ildikó, Zsigri Mária. 
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M é gis s ik e r ü lt , m e r t s ok a n s e gí tett e k 
Június 16-án Dr. Varga Géza. és Dr. Vargáné A kedd dé lelőtt pszichopedagógusok segitsé- Városi Képtárat, majd visszatértek a tájhazba.. 

Zsótér Margir megbeszélésre hívták össze ottho- gével személyiség- és képességfejlesztő játékok- ahol a zárófoglalkozás következett. Paulik László 
nukba az érinteueket. melyre meghívást kapotl kal te lt, vidám hangulatban. Az ebédet követően a népzenész-gyógypedagógus közremüködésével 
szerkesztőségünk is. Ott voltak még Lehoczkiné hagyományőrzés jegyében töltöttük a délutánt. igen hangulatos, szórakoztató. önfeledt játékos 
Tímar 1 rén és Mravik Márta gyógypedagógusok Oláh Piroska a gyöngyfüzést, Dr. Vargáné Zsótér délutánban leheten részük. Megismerkedhenek 
is. Elmondták. hogy a nyári tábor - me lyrő l la- Margit pedig a tojásírást mutana meg, melyhez az több ősi, zenei hangszerrel, népdall tanulhattak. 
punk júniusi számában hírt adtunk - mégis csak eszközöket az írókát és a viaszgyertyát is hazilag és a közös játékokban még eleinte vonakodó, tar
l~trejön. Pályázat útján 80.000 forinthoz jutouak, készítette el. Mind e közben vidáman énekeltek tazkodó gyermekek is feloldódtak. s teljes vidárn
el örvendetes volt. de nem fedezte volna a 20-30 Király Gyuláné vezetésével. sággal. önfeledten énekeltek, táncoltak. 
gyermek utaztptásának és egyéb költségeinek tel- Szerdán a Körös-táj természeti kul túrájával. játszottak. Ekkorra a kis csapat szemmel larható
jes összegét. Am sok ember jó szándéka, és anya- szépségeivel. növény és állatvilágával barátkoz- an összebarátkozott, a korlátok ledőltek. elmo
gi támogatása mégis csak lehetővé tette a tak a gyermekek. Délután az egyik legszórakozta- sódtak. Már csak a köze lgő alvás, a búcsú vetett 
tartalmas programokat, hogy a lelkileg és fizikai- tóbb program következett. Farkasinszki Lászlóék ném i árnyékot a jó hangulatra, de ezt is oldotta a 
lag sérült gyermekek együtt rölthessenek egy he- fe lajánlásának köszönhetően lovagolhattak a sze rvezők ígérete: nem ez lesz az utolsó együn
tet ép. egészséges gyermekekkel. hogy közös gyerekek, s a vállalkozó kedvű felnőttek is. Eh- lét! Hagyományt szeretnénk teremteni! 
~ lményeik legyenek. elfogadják. és tisztelni tud- hez a buszt ami a „tanyára" vitte a gyerekeket, a Adja Isten, hogy így legyen, mert higgye el a 
ják egymas1. Ma sokan. egy divatos kifejezéssel a Bethlen Gábor Szakközépiskola igazgatója.. kedves Olvasó, nagyobb élmény volt ez annál, 
.. másság" elfogadásnak nevezik. de szerintem ez Gubucz József biztosítana ingyen. Aki még nem hogy 20-30 gyerek egy hétigjól érezte magát. T<l
a kiti:!jezés már önmagában is megkülönböztet. ült lovon. azt vezetőszáron segíte.tték. hogy ne lán furcsán hangzik. de magam is sokat tanultam. 
tehát elválaszt. Fogalmazzunk inkább így: Lisztel· kelljen lemondania az élményről. !gy indult egy Megtanultam. hogy ezekbe~ a gyerekekben sok
jük mindenkiben az emberi méltóságot. fligge tle- körre Balogh Zsiga is. am i a tervezettnél kissé kal több ragaszkodás van, s szeretet igényük vég
nül anól, hogy szellemileg, vagy testileg nem hosszabbra sikeredett. Ugyanis a dinnyeérlelő relen. Megtanultam, hogy a sikerélmény . 
.:gy forma ado11ságok.kal születltink. rendelke- hőség lévén a ló mindig az árnyékos helyre igye- melyben talán kevesebb részük van, mennyire 
zünk. A tábor július 5-töl IO-ig a gyomai kezett, s megérezvén, hogy Zsiga nem ke llő hatá- fon tos igény. Megtanul tam, hogy mindannyiunk
szabads1randon volt. mert itt egy fedett szín alatti rozottsággal irányítja, kerül t vele egyet az ban vannak rej tett képességek. s ha ezeke1 a szak
aszra! melletti lócák biztosították a megfeielő kö- akácligetben is, a „lovas·· nem kis ijedtségére, és értő kezek felszínre hozzák, milyen boldoggá 
rülményt étkezésre és foglalkozásokra. nekünk legalább akkora derültségünkre. teszik őket, mennyire szomj úhozzák a dicséretet, 

Hé1fön. a reggel tomboló kánikulával kö- Sajnos az eddigi kedvező időjárás megváho- s milyen hálásak érte. Ennek személyiségformáló 
szömött ránk. ez azonban mit sem zavarta a nagy zon, hatalmas vihar. cső szakadt ránk. Ez prog- hatása nem szorul magyarázatra. s ez áll az ép 
izgalommal. csillogó szemekkel várakozó gyer- ramváltoztatásra kényszerítette a szervezőket. gyermekekre is, akiknek intuitív képessége. segí
mekekeL A szín alau kellemesen hüvös volt. Az Azonban sikerül jól eltölteni a mostoha i dőt is. A tőképessége szintén sokat fejlődhetett. 
első foglalkozást Márton Gábor, mindenki szere- hátralévő két napon ebéd a Kossuth-úti Bisztró- Köszönet illeti meg a szervezőket és a segító
ten „Marci bácsi„-ja vezette. Beszélt a Körösök ban volt Gschwinldék jóvoltából, akik addig is ket. Legtöbbjük neve már elhangzott. Raj1uk ki
vídéken é lő emberek hajdani életmódjá.róL aztán biztosították az ebédet a tábor egész idő tartama vül pénzbeni támogatással segített még a KNER 
legendák. mondák világán át. szinte észrevétle- alatt, csak amíg az idő jó vol t. addig ezt kiszállí- Nyomda, és a GYOMAPACK Kft. Az utazási in
nül, bevezette a gyermekeket a régmúlt történet- tolták a szabad strandra.. az eredeti táborhelyük.re. gyen biztosította a „ Vi llárnturs", Ambrózi Erzsé
mébe. egészen a honfoglalásig. Tette mindezt Csütörtök dé lelőtt a Kner Nyomda és Múze- bet vállalkolása. A délelő tti és délutáni uzsonnát 
olyan színesen. hogy sikerül t magával ragadni um megtekintésével. délután az origami papírhaj- a CUTl Btés a Sikér Gmk biztosította. Gombkötő 
hallgatóságát, s hogy mennyire figyeltek, az bi- togatással telt Buta Edina óvónő veze tésévcl a Frigyesné Papir-í rószer boltja technikai eszkö
zonyságor nyert az előadás utan rendezel! kér- Müvelődési Központban. zökkel segített. Végül, de nem utolsó so.rban kö
dez-fele lek játék során. A legügyesebbek apróbb A pénteki nap túlnyomórészt az Endrőd i Táj- szönet illeti meg a Rózsahegyi Kálmán Altalános 
jutalmakat kaptak. Délután Mravik Márta a „bö- házban telt. Dé lelőtt Szonda Is tván elődeink élet· Iskolát is. 
rözt:s„ rejtelmeibe vezette .be a gyerekeket. s a módjáról. a népviseletükröl, munkaeszközeik Reméljük. a szervezőknek valóban sikerül 
MAD IZOL-tól és a SEVRO BT-től kapott anya- elkészitéséről beszélt, ősi-nép kultúránk kincsei- hagyományt teremteni! 
gokból nyakba akaszrhatós pénztárcát. karkötőt röl. Ebéd után megtekinterték a Motor-múzeu- Mi jövőre is eljövünk. ~s tudósitW1k. . 
készirhenek az ügyesebb kezűek. mot, az újonnan átadott Bognár-múzeumot és a MARS/NE GIRJCZ ER2.SEBET 
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HÍREK ERDÉLYBŐL 
feltűnt, hogy az utcaseprők számára ismeretlen nyelven beszélnek. 
Koszóvói albánok!- kapta a választ - Lehetnek már 10- 12 ezren el
sősorban takarításban, mások által lenézett kommunális szolgálta
tásokban dolgoznak. A cikkíró később így folytatja:" A napokban 
gondoltam erre, amint vidékről hazatérve a késő esti órákban a vas
útállomásról lakásunk felé baktattam, és az utca ugyanúgy egynyel
vű vol t, mint akkor az újvidéki. Szinte kivétel nélkül csak 
magyarul..." „ Megdöbbentem; hát nekünk immár csak ilyen "posz
tok" jutnak, vagy annyira iskolázatl.anol< és faragatlanok vagyunk, 
hogy csak ilyeneket érdemlünk?" Es a szerző cikkében levonja a 
szomorú tanulságot: „Egy olyan városban, ahol a magyar lakosság 
aránya a hivatalos statisztika szerint is meghaladja a 40%-oc. s az 
utolsó népszámlálás alapján a 45-höz állt közelebb, van ahol a tiszt
viselők,_ a közalkalmazottak között 3-4 százaléknyi magyan sem ta
lálni ... Es megnyugtatom az anyaországbelieket és a Nyugatról ide 
látogató magyarokat: a szatmári közvécékben nem lesz nyelvi 
problémájuk, az itten i személyzet anyanyelvét beszéli, a ma
gyart! ... Nagyon lecsúsztwlk, nagyon kiszorítottak bennünket. 
Nem sok túlzással mondhatjuk, hogy sok ezer "koszovói albán" van 
közülünk csak Szatmárnémetiben. Hát akkor az országosan! A 
Ceausescu kitaposta úton a rendszerváltás után még szemte leneb
bül sepertek bennünket a perifériára. Pici elmozdulás a visszaka
paszkodáshoz észlelhető (néhány magyar tisztvise l őt csak 
kineveztek ín-ott), amióta az RMDSZ kom1ányzati tényező. De ve
gyük észre: megalázó ez az állapot! S nemcsak az önál ló egyetemen 
múlik, hogy kevesebb legyen köztünk az utcaseprő!" 

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

Kós Károly,1925. 

Ezúttal kedves Olvasóink szemelgetünk, idézgetünk az erdélyi 
Magyar Szóban augusztus 12-én, Sike Lajos tollából megjelent 
cikkből, melynek címe: „ Az illemhelyen nincs nyelvi probléma, 
avagy sok ezer " koszovói albán" Szatmárnémetiben." A szerző 
cikke bevezetésében arról szól, hogy újvidéki látogatás alkalmával, 

TÁJÉKOZTATÓ GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN 
1999-BENTÖRTÉNT VÁLTOZÁSAIRÓL 

Kedves Olvasóink! 2. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ben. A kisiskolás gyermekek számára a 
ÓVODA könnyebb megközelítés miatt a két általános 

Lapunk fontosnak tartja, hogy a vá- iskolában indul oktatás egy-egy előképzős 

rosban, annak intézményeiben időnként A Képviselő-testület döntése alapján Fü- és alapfokú osztályok indításával. Az órákat 
bekövetkező változásokról tájékoztatást löp Istvánné kapott megbízást az igazgatói az általános iskolai rajztanárok az új alapto
adjon. Ezért most, iskola év kezdetén az- feladatok ellátására. A kinevezés öt évre kú művészetoktatás helyi programja szerint 
zal a kéréssel fordultunk Kóris szól. Az intézmény a gyermeklétszám esők- oktatják. Már az előzetes felmérések alap
Györgynéhez, a Polgármesteri Hivatal ok- kenése miatt, valamint a gazdaságosabb ján is nagy érdeklődés van az új művészeti 
tatási előadójához, hogy tájékoztassa ol- működtetés érdekében a Kisréti úti iskola- oktatás iránt. 
vasóinkat azokról a változásokról, melyek egységet visszaadta az Önkormányzatnak. 
ez évben bekövetkeztek. Kérdésünkre a A három osztály a Hősök-úti épületben kerül 
következő választ kaptuk: elhelyezésre. A JÓKAI ÚTI ÓVODÁT, mint 

ÓVODÁK 

Már több fórumon tájékoztatta a Képvise
lő-testület az érintett szülőket, hogy a Jókai 
úti Óvoda kivételével a városban lévő tag
óvodák augusztus 1-től közoktatási megálla
podás formájában működnek tovább. A 
megállapodás öt évre szól. 

szakfeladatot a Képviselő-testület az intéz
ményhez csatolta. Ezért változott meg az in
tézmény neve. 

A Fő úti iskolaépület nyílászáróit kicserél
ték a nyár folyamán és teljes homlokzati fel
újítást kapott. 

VÁROSI ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 

Augusztus 1-tő l Lehoczkyné Wolf Tün-
Az öregszőlő i óvodát TULIPÁNOS de táncpedagógus látja el az igazgatói fel

ÓVODA néven Kulikné Giricz Ilona óvónő , adatokat. Kinevezése szintén őt évre szól. Az 
a BLAHA ÚTI ÓVODÁT Bárdi Zoltánné intézmény a Rákóczi úti épületen már nem 
óvónő , a SELYEM ÚTI ÓVODÁT Szabó fér el. A 2. számú Általános Iskola által le-
lstvanné óvónő, a Szabadság úti óvodát a 
Fő út 85 sz. alatti óvodával együtt 
NAPSUGÁR ÓVODÁK néven Szmola Mag
dolna óvónő, a VÁSÁRTÉRI ÓVODÁT Dr. 
Csoma Antalné óvónő működteti. Minden 
óvodás gyermek után - az állami normatív tá
mogatáson kívül - az Önkormányzat támoga
tást nyújt a gyermekek ellátáshoz. 

adott Kisrét úti épület átalakításával helyet 
kap a fúvós tanszak, és a néptánc oktatás ré
szére is ki lehet alakítani gyakorlótermet. Az 
átalakítás pénzügyi forrása a Rákóczi úti 
épület felújítására tervezett 4 millió forint. 

Az 1999/2000-es tanévtől új művészeti 
terület oktatása kezdődik az intézményben. 
Az alapfokú képzőművészeti képzés festő és 
grafikai tanszakon indul felmenő rendszer-

BETHLEN GÁBOR SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA 

A 617.-es számú Ipari Iskolával való 
összeolvadás óta a szakmai képzés átala
kulása . folyik az intézményben. Az 
1999/2000-es tanév beiskolázása a megyei 
szinten is csökkenő tanulólétszám ellenére 
kiemelkedően jól sikerült az intézményben. 
723 tanulója van az intézmények. Ettől a 
tanévtől akkreditált felsőfokú szakképzés is 
indul hulladékgazdálkodási technológus 
szakon. A képzést beindító fe lsőfokú intéz
mény a Debreceni Agrártudományi Egye
tem Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar Szar
vas. Jelentkezés a főiskolán , beiskolázási 
keret érettségizettek számára 25 fő. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 
a város közoktatási minőségbiztosítási 

rendszerének kialakításához az Oktatási 
Minisztériumhoz. A pályázatok elbíralásáról 
a hónap végén várjuk az értesítést. A rend
szer kialakításáról minőségileg jobb közok
tatást vár el az Önkormányzat. 
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ORVOSI TANACSOK 
Al. ELHÍZÁSRÓL 

Lapunkban megjelent orvosi cikkek 
sorozatában mindig olyan témával fog
lalkoztunk, ami közérdeklődésre tart szá
mot. Jelen esetben igen kényes, sok 
ember számára nagy testi és lelki terhet 
jelentő problémát próbálok 
megvilágítani. Mi az elhízás? 

A zsírszövet felesleg, mely a kívána
tos testsúlyhoz képest 20%-os vagy még 
nagyobb többletet eredményez. A felső 
testfél (has és lágyék)elhízása súlyosabb 

következményekkel jár, mint az alsó testfélé. Az elhízás, az orvosi 
gyakorlatban igen gyakran előforduló nehezen kezelhető sok keze
lési kudarccal járó betegség. Az utóbbi évtizedekben igen kevés a 
gyógyításban az előrehaladás. Az elhízást zsírszövetfeleslegként 
határozhatjuk meg. Ezen tény megállapítása, meghatározása kifino
mult módszereket igényel. A gyakorló orvos tevékenysége során 
legtöbb esetben elegendő fizikális vizsgálat, a beteg általános vizs
gálata. Amerikai kutató orvosok táblázatban rögzített testmagasság, 
testsúly és életkor vonatkozásában az alábbi adatokat adták meg: 

E táblázat gondos megtekintése után a fenti adatok figyelembe 

testmagasság (cm) testsúly (kg) testsúly (kg) 
19 - 34 év 35 év és idősebb 

152 44 - 58 49 - 63 
155 46 - 60 50 - 65 
157 47 - 62 52 - 67 
160 49 -67 54 - 69 
163 50 - 66 55 - 71 
165 52-68 57 - 73 
168 54 -70 59 - 76 
170 55-73 61 - 78 
173 57- 75 63 - 81 
175 59 - 1.1 64 - 83 
178 60-79 66 - 85 
180 62 - 81 68 - 88 
183 64 - 83 70 - 90 
18 5 65-86 72 - 93 
188 67-88 75 - 95 
191 69 - 91 76 - 98 
19 3 71 - 93 78- 10 l 
196 73-96 80 -10 3 
198 75 - 98 83 -106 

vételével egy jó mérleg birtokában minden magára adó, olvasni 
tudó ember meg tudja állapítani saját magáról, hogy az elhízás be
tegsége fenyegeti-e és szakember tanácsára szorul-e. 

Az elhízás azon formája, amely különösen a felső testfél elhízá

- cukorbetegség 
- degeneratív- ízületi betegségek 
- bizonyos rosszindulatú betegség (vastagbél, végbél, prostata 

férfiakban, nőkben a méh, epeutak, az emlő és a petefészek) 
Az elhízott embereken műtéti és egyéb beavatkozások kocká

zata sokszorosan nagyobb, veszélyeztetettebbek a légzésnmkciós 
károsodások szempontjából is. Nehezített a légzésük, szuszognak, 
fulladnak. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamo
san 130%-os relatív túlsúlynál 35%-os növekedéssel, 150%-os re
latív testsúly pedig a halálozási arány több mint 2-szeres 
emelkedésével jár. A súlyos elhízásban szenvedők halálozási ará
nya 10-szeres növekedési arányt is elérhet. 

Mindezen szörnyűségek leírása után, e betegség, állapot okai
ról is kell beszélnünk. A legutóbbi időkig a kevés mozgás és a sok 
kalória-bevitel, evés következményeinek tartották az elhízást. 
Ezen okokon kívül azonban nem lehet kihagyni az elhízás okai kö
zül a családi eredetet, orvosi szóval a genetikai tényezőket. A kö
zelmúlt amerikai vizsgálatai nagyszámú örökbe fogadott gyermek 
adatainak vizsgálata során azt vették észre, hogy a gyermek és az 
eredeti szülök testtömeg indexe között szoros kapcsolat áll fent. 
Ebből arra következtettek, hogy bizonyos genetikai okai is vannak 
az elhízásnak. Az elhízott betegeket nagyon részletesen, különös 
tekintettel a kórelözményekre, meg kell vizsgálni, figye lemmel 
kell lenni a testsúlyváltozások időpontjaira, családtagok elhízott
ságára, munkahelyi viszonyokra, étkezési-, testedzési szokásokra. 

Ezek a vizsgálatok azért is lényegesek, mert egyes betegségek 
súlyos elhízással járnak, de ezekben az elhízás tünetként jelentke
zik. A kivizsgálás során döntő szerepe van a házorvoslásnak, a bel
gyógyászatnak és a laboratóriumi vizsgálatoknak. 

Ezek után beszélnünk kell arról, hogy hogyan kezelhető ez a 
mindenki számára súlyos problémát jelentő állapot-betegség. Az 
elhízás kezelésében nincs önmagában egyetlen hatásos módszer. 
Igen nagy türelemmel, gondos beteg illetve orvos választással elér
hető, hogy a terápia, gyógykezelés eredményes legyen. Az orvos
nak ismertetnie kell a beteggel a táplálkozásra vonatkozó alapvető 
kalóriaismereteket, fel kell hívni a beteg figyelmét az ételek kaló
ria tartalmára, nagy kalóriatartalmú ételek tilalmára, illetve csök
kentésére, különös tekintettel a zsírokra és szénhidrátokra. A 
beteget étrend vezetésre, néha szükség szerint napló vezetésre is rá 
kell venni, hiszen ezekkel a későbbi értékelés során hasznos tám
pontot nyer az orvos. A szervezet általános állapota alapján beáll í
tott tornagyakorlatok során, mivel minden fizikai tevékenység 
során kalóriát fogyaszt a szervezet (zsírt éget, cukrot erjeszt), a 
testsúlycsökkenés e lősegíthető. 

Az elhízás fokától függően a kalória-bevitel változó lehet. Sú
lyos elhízás során igen alacsony kalóriatartalmú étrend javasolt, 
kevésbé súlyos esetekben enyhébb kalória-megszorítással is érhe
tünk el sikert. A kalória-megszorítás mellett igen lényeges az ál
landó orvosi kontroll, mert az étrendi változások nagyon sok 
kellemetlen tünettel járnak (szédülés, fokozott éhségérzet, gyo
morfájás, ingerlékenység, stb ... ). 

Utolsó mentsvára az elliízott embernek a sebészeti beavatkozás 
lehet. Ez azonban igen költséges és igen fájdalmas eljárás, s csak a 
gazdag ember lehetősége. 

Mindezek alapján, ha ezt az ismertetőt a kedves olvasó átolvas
sa és ad az egészségére, szép küllemére, mozgékony, fiatalos vol
tára, igyekszik megelőzni a felesleges kilók felrakódását, az ezzel 
járó kínkeservet, a betegségeket. 

Dr. CSABA KÁLMÁN 
sát érinti, veszélyesebb, mint az alsó testfélé. Tehát a derékban, has- .-A--T-lJ_R_lJ_L_C_l _P_O_,,-K-Ff---------~ 
ban, medencében való elhízás esetében (pókhas, alma jellegű 
elhízás) lényegében magasabb arányban fordul elő magasvérnyo-
más-betegség, cukorbetegség, agyi-érkatasztrófa, súlyos szív ko
szorúér betegség és korai halál. Meg kell állapítanunk tehát, hogy a 
hasüregen belüli zsírszövet veszélyesebb az egészségre, mint a bőr 
alatti, különösen nőknél megjelenő körte elhízás formájában jelent
kező bőralatti zsírszövet felszaporodása. Az életkor előrehaladtával 
a kis mértékben növekvő testsúly nem jár együtt a halálozási arány 
növekedésével. 

Magyarországon a férfiak 13, 1%-a, a nők 13,2%-a volt kövér és 
további 34. I %, illetve 26.6% volt túlsúlyos a KSH 1994-es adatai 
alapján. 

Az elhízás mind a betegség, mind a halálozás szempontjából je
lentős növekedéssel jár. Legfontosabb és leggyakrabban előforduló 
betegségek: 

- magas vérnyomás 

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 



152 VÁROSUNK 1999. szeptember 

Hiszen éppen az volt a baj. - Hót„.tulajdonképpen ... - té· 
hogy ólomnak lett rossz. Mert ~ tovózott a keréklóbú Hófehér· 
a lighogy Tipp elunta a dolgot, ~ • ~ • ke. 
és kicsit bizonytalanul kijelentet- fLQ.,f1A/ ~ - Hiszen ami azt illeti. .. - dör-
te. hogy úgy véli, mór kész von, , „ „ . „ mögte a medvefejű Csipkeró· 
megszólalt a hangosan beszélő Tipp es Topp, a ket kis mesemano zsika, és így bukdácsolt a SZÓ 

a Városháza ablakából. l l I „ innen is, onnan is. 
- Halló. halló figyelem! A me- · reSZ Míg végül aztán valaki ki-

semanók azonnal jöjjenek a ta- _Úgy van! Börtönbe kell vetni őket! _ bökte, hogy ki tudna megbün· 
nócsterembe! Uj mesét hozunk brummogta egy medvefejű disznó, aki tetni egy ilyen könnyes arcú. bűnbánó 
forgalomba. és Tündéranyó szeretné az azt á llította magáról. hogy ő Csipkerózsi- manócskát? Hiszen látszik a szeméből, 
öreg manók véleményét kikérni ebben a ka. Csak 0 lábára kell nézni, és máris lót- hogy soha többi nem tesz rossz fát a tűz· 
dologban. Mivel nem lesz idejük a dél- hatják, róla. Valóban 0 lábai aprók re, vagyis izé.„rossz kockát a mesékbe. 
utáni kockarakósra, ma este ismétlést voltak, és arany topónkásak, csak ép- Nem b izony. Mert azóta már iskolás 
adnak az á lmodó gyermekeknek. A teg- pen megfordítva jártak. manó lett, és betűket veteget Toppal 
nap esti meséket viszik el hozzájuk az _ Micsoda maskara _ kuncogott egy együtt. 
álomtündérek. ravasz képű róka, de ő is csak addig, Nagyapó pedig szépen összerakta a 

- De, hiszen ez borzasztó ! - tördelte amíg meg nem súgták neki. hogy a far- mesekockókat, és helyre állt újra a rend 
kezét kétségbeesetten nagyanyó - Ml ka helyén egy rőfös kolbász billeg, a de- Meseországban. 
lesz most Tipp ! Össze-vissza keverted a rek meg egy jókora boroshordó. 
tegnap esti mesét! Jaj, csak miért is en- - Ki tette ezt velünk? - sírdogált keser-
gedtem meg! vesen Hófehérke, mert neki két aranykül-

- Ne aggódj nagyanyó! - próbálta lős hintókerék forgott a lábai helyén. 
megnyugtatni Tipp, de mintha már nem Manófalván mór mindenki tudta, 
lett volna olyan magabiztos a hangja, - hogy mi történt. Töprengő arccal to
Hidd el, nem lesz semmi baj! tyogtak az öreg manók, és egyre hajto-

- Bór igazad lenne! - sóhajtott nagy- gatták, miféle varázslat űz velünk ilyen 
anyó, és titokban egy kicsit még re- tréfát? 
ménykedett is. Hátha mégis valóban Nagyanyó ugyan meg tudta volna 
olyan okos ez a gyerek. magyarázni, de annak most egyébre 

Az éjszaka most is úgy kezdődött, volt gondja. Tipp, az a haszontalan, el
mint a többi, hogy leszállt az alkony, és ki- tűnt mintha a föld nyelte volna el. Tudta 
gyulladtak az égen a csilloglámpások, már ő jól. hogy miféle galibát okozott. 
megkocogtattók az ablakot az álom- Szegény öreg nagyanyó egyre csak 
tündérek. Ilyenkor nagyapó kötényükbe kutatta, nevét kiáltozta. Bejárta érte 
rakja az álomkockákat, és az esti szellő egész meseerdöt. Titokban abban re
halkan fújni kezdi az álom muzsikát. ménykedett, hogy talán nem derül ki, 

A baj akkor kezdődött, mikor az első hogy mi történt. · 
gyerek fe lsírt az ágyban. és arról panasz- Hiszen, ha nem éppen Meseország
kodott aggódó anyukájának, hogy tig- bon laktak volna, talán így is történik. De 
risfejű hamupipőkét látott. itt nem kellett egyebet tenni, mint elő-

Azután már sorban követték egy- szólítani Tündér Terkát, akinek o lyan cso
mást a borzasztó események. A gyere- dálatos varázstükre volt. hogy abban 
kek sírtak. az álomtündérek ijedten mindent megláthatott. Azt is ami volt, azt 
rejtegették a zagyva álomkockákat. is ami lesz. 
melyekből a zagyva á lmok eredtek. Mire Meg is p illantották benne nyomban 
megjött a fürge lábú hajnal, a feje tete- nppet, amint éppen szorgoskodik a me
jén á llt az egész Meseország. Nem volt sekockákkal. Azután változott a kép, és 
egyetlen épkézláb mesefigura, furcsa, előbukkant belőle a manó könnymasza
sose látott szörnyek lepték e l az utakat, tos arca. 
és mindenki igyekezett Manófalvára. - Ö volt hót a bűnös! - ráncolta össze 

- Meg kell büntetni a mesemanókat! - homlokát Tündéranyó. - Most mit csinól
kióltotta egy háromlábú óriás, akinek a jak vele? Döntsétek el ti! - fordult az 
feje helyén egy lyukas fazék csücsült. összekevert mesefigurákhoz. 

CSIRR-CSÖRR 

Illeg-billeg a szarka, 
Vele b illeg a farka, 
Csirr-csörr, csöri. te! 
Szól, ha vendég jön ide. 

Csillog-villog a balta, 
Máris vinni akarta, 
Um-lom, ha kerül 
Tarka szarka megörül. 

Üvegcserép, színes gomb, 
Lecsapni ró nem is gond, 
- Huss te ! - hordja már, 
Aztán búsan mondja: - Kár! 

BÚZA, BÚZA HALOMBA 

Búza, búza halomba. 
Most viszik a malomba. 
Két csacsi húzza, 
Két kő töri, zúzza, 
Kalácsot. ha fonatos. 
Perec koszorúzza. 

Szita. szita fakéreg, 
Neked adom, ha kéred, 
Liszt, ha peregne, 
Cipó kerekedne, 
Attól lesz. ha megeszi. 
Búsnak víg a kedve. 

A mesét és a verseket írta: IVÁNYI 
MÁRIA 

(8) 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep út 3. 

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

Értékesítésre ajánljuk: 
Szövetkezetünk eladásra kínálja a Gyomaendrőd, Lévai út 
2 1. Sz. Alatt (I 320 m2

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

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, lpartelep u. 3. 

Knapcsek Béla szöv. e lnök 

30/9552-374, illetve a fenti telefon 

számokon. 

- -GAZDA ARUHAZ 
A Penny Market mellett 

06-66-386-359 

GAZDABOLT 
Apponyi u. 3 alatti telephelyén öszi kalászos vetömag

vak, mütrágyák és fóliák nagyban értékesítése. 
Információ: 06-30-9-854-756 
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~·~- btt:l~mi 
ulbo.l. 

- Isten óvja Benedek úr! Majd holnap megkeresem. Úgyse 
tudok senkivel elbeszélgetni. Üres a falu, alig nyolc család lakja 
már. 

- Hát c"1k nézzen be atyám! - majd halkabban, inkább csak 
magának dönnögve hozzátette - Csak aztán meg ne ijedjen! 

A pap még áldást adott a lassan távolodóra, hogy ezek a 
nyomasztó gondolatok távozzanak tőle és nyugodt legyen az éj
szakája. 

Reggel, jókor, zörgetett egy jobbágy legényke a parochia ab
lakán. 

- János atya, Tisztelendő atyám! 
BERNÓTHY BENEDEI< 

HALÁ LA 
- Csak nem a török jött! - szólt ki rekedt, álmos hangon a pá-

ter. 
- Nem a török jött hanem Benedek úr ment el. Meghúzha

tom a lelkét kísérő harangot! 
1552.-ben, Szolnok eleste után, Jász Zsigmond megsegíté- - Húzd fiam! Hosszasan húzd! Hátha sokunknak hüzod. 

sére érkezett török szövetséges haderő egy csoportja Túron ál- A:z. Úr legyen irgalmas bírója! - ez utóbbit már Benedek ürnak 
lomásozott. címezte. 

Meg kellett érni ezt a szégyent is, hogy két éve a fele tize- János atya két gyermek ministráns kíséretében szentelt víz-
det át kellett adni Endrid urainak a török részére. ze!, füstölővel ért a halottas házhoz. Néhány asszony 

1562.-ben Türt is elfoglalták. Ott is úr lett a pogány. Most gunnyasztott a földön fekvő koporsó előtt. 
már tényleg a szomszédban van a veszedelem. Bemóthy Be- - Felöltöztették híveim! 
nedek Fia, András készülődik is. Menye már az őszön elsze- - Nem kellett, így találtuk a koporsóban. 
kerezett Erdélybe, hisz apja Both Mózes földjén, Turdán Még a bajusza is ki volt pederve. Keze így a szívén. Jobb 
mégis csak biztonságosabb az élet, mint itt, hol egyik nap a ki- keze helyén kardja. A koporsó mellé néhány pénz volt leszór-
rály, a másikon a török császár osztja a parancsot. va. 

Ha az utak felszáradnak, útra is kell a fiatal uraság. Apját János atya meghintette szenteltvízzel a halottat, majd kevés 
is vinné, de Benedek úr nem akar menni. Itt van a temetőben, tömjént is tett a parázsra és megfüstölte, közben imába kezdett: 
a templom szentélye mögött öt éve hűséges párja: Haranghy - Vimá,~yunk uromk Isten kegyilmét ez lél~~ért, hogy 
Margit, csak nem hagyhatja el hűtlenül... jorgusson V néki és kegyiggyen és bucsása mend U bűnét. Es 

Mindszent havába fordult az év. Olyan vénasszonyok szsoboducha Ot ürdüg ildetvitűl és pukul kínzutujátúl és vezes
nyara volt. A J<öröstől pár ölnyire sorakoztak Endríd házai. A se Ot paradisum nyugomabéli, és odjun néki 
közelgő estében még kisebbre zsugorodtak az amúgy is apró münyhiurszágbelé utot és mend jovben részet. Es keásstuk 
viskók. l<örülvették félkörben a templomot és az azt koszorúzó urunkhuz hármul: l<yrje eteison. 
temetőt. -Tegyétek rá testvéreim a koporsófedelet és vigyük temetni! 

Bemóth Benedek a magát alig vonszoló János atyával kilé- A:z. egyik asszony, mikor már János atya elfordult, egy-egy 
pett a templomból, mely bizony szegényes eklézsiáról tanús- pénzt helyezett Benedek úr szemére. 
kodott. Patics falát zsindelytető fedte, de mivel az eső több Az.tán néhány férfi vállára vette a koporsót és megindult 
helyen becsurgott, szalmával foltozták meg. A szentély felől vele a temetőbe. Előttük a pap lépegetett, aki könyörgő hangon 
tíz ölnyire a l<örös folyt. Csaknem mosta a falat. A nyolc öl énekelte. 
széles és tizenkét öl hosszú toronytalan épület tényleg hatal- - Végy halál engümet, 
masnak látszott a földbe vájt bogárhátú otthonok között. Előt- Eggyedüm ittyen, 
te fából eszkábált egyszerű harangláb állt, egyetlen jókora Maraggyum urodum, 
bronz haranggal. l<ét világ fél!yen! 

A temető ösvényén haladtak csendesen beszélgetve. Job- ó igoz Siemonnok 
bára csak a páter magyarázgatott. A:z.onban elállt a szava, Bezzeg szavó ére; 
amikor, mikor meglátta Haranghy Margit sírja hosszában ki- Én érzem ez bútürűt, 
ásott új gödröt. Kit niha egíre„. 

- ~enedek uram, miféle sír ezt A sír szélén még egy imát modnott a pap: 
- En ásattam atyám. Az.ért is volt olyan sürgős a gyónás, - Szerelmes barátaim, vimádjomuk ez szegíny ember 

azért zavartam ilyen szokatlan idóoen. Itt az ideje. Ne kelljen lílkiért, kit Vr ez nopun, ez humus világ timnöcébűl mente, ez 
kapkodni. nopun testét tümütjük, hogy Úr üt kegyilméhel Ábraám, Izsák, 

- A:z. Isten útjai ismeretlenek. A:z.okat nem lehet tudni! Jákob kegyelmében helhezje, hugy bírságnop jutva mend 0 
- Tudni nem, de érezni igen. Tétessen fe leségem mellé szentií és ünüttei küzikün jov felől jochtontia ileszje és tű 

atyám. Harmincévi hűség után megérdemeljük, hogy egy- bennetük. 
más mellett legyen végső nyugalmunk. A koporsó is kész A lebocsátott koporsóra dübörögve kezdett hullbi a föld. 
van. Egy hete ?bban van az éjszakai nyughelyem. Mondjon Hát így adta át lelkét a Mennyek urának Bemóthy Benedek 
értünk misét. lgy kívánt~ Margit, mielőtt meghalt. Legyen uram, aki fiatalon részt vett a mohácsi csatában és jobbját ott 
meg a végső kívánsága. Aldott jó feleség volt. A temetkezés- hagyta, és aki egyedül jött haza a csatából, pedig harminchá
be segítő parasztoknak is adjon, jut abból, amit tisztelendősé- rom házból negyvenöten ültek lóra a király hívó szavára. 
gednek adtam. Ne legyen szűkmarkú hozzájuk, amiért 
kicipelnek, és elhantolnak. Jó, hogy eszembe jut, a kereszt is 
ott van valahol a kamrában, azt is megácsoltam. Isten áldja 
atyám! 

MÁRTON CiÁBOR 

(Részlet az Jlök, holtak vallomása· e. kötetből) 
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EGY DIADALMAS 
DINASZTIA 

(jÜNTER, O(j.QE~ : , 
A FV(j(jEREI< CSA~ZARI ES l<IRAL YI 

BANKAROI< 
Fordította: Tihanyi Földeák Vera. EURÓPA KÖNYVKIADÓ Bp. 

1999. 420 p. 

Tanulságos, - s ugyanakkor - érdekfeszítően olvasmányos kövemi a 
szerző Is a fordító) újabb és újabb infonnációkat hordozó elegáns mon
datfüzései nyomán kibontakozó cselekményeket, történéseket egy négy 
évszázaddal ez előtti vállalkozó dinasztiáról. Egy dinasztiáról, amelynek 
késői utódai a kastélyukba látogató szerzőt arról tá jékoztatták, hogy .A 
család már jó négyszáz éve csak a tőkéből él, fogyaszt, és nem gyarapít." 
(18 .old.). Am a Fugger nemzetségnek kiterjedt birtokai vannak Német
országban (a könyv megjelenése idején 1978-ban még NSZK) s palo
ták, amelyeket a reneszánsz idején építettek s a németek 
műemlékvédelmi gondozásában álltak s az egész nemzet büszkeségei ... 

A mű erénye, hogy a sikeres vállalkozó FVCiQER dinasztia, azaz 
alapító, botladozó feltűnésétől vezet az igazi sikerekig. Nem hallgatja el 
azok botlásait, tévedéseit, .erkölcsi" szempontjaik s a .anyagi" érdekelt
ségeik olykor feltűnő összeütközéseit sem. Művészet-pártolásainak di
nasztiájuk fényét emelő felismeréseit. Korai .szociá lis érzékenységről", 
ám tudatos „dinasztia-építő-alapozó" tevékenységéről vallanak a 
„FVCiCiEREI" -házak létrehozásai is: 143 lakás, ahol .szegény sorsú", ám 
.jó szándékú'' polgártársak csekély bérleti díjért lakhatnak- máig - 1519. 
alapítási év áll a létesítmény homlokzatán ... " Ezzel az építészetileg is har
monikus elővárosi településsel mindörökre beírta nevét a nemzet törté
nelem- és olvasókönyveibe" (216 old.) 

Hol kezdődött! Mikor! Amikor Hans legidősebb fia az 
Augsburgtól nem messze lévő Lech-parti kicsi Qarben faluból 
Auosburoba költözött. Takács volt. Jól házasodott, egy céhmester leá
nyát vett~ el. .. Azért még csak három nemzedék multán kezdődött el a 

A Habsburg-ház európai megalapozója, Miksa némel-római császár 
mellett hűségesen kitartott. Miközben a reformáció terjedt, nem utolsó 
sorban a hírhedt .búcsúcédulák", a hittel való „üzletelés" miatt. Jakob 
Fugger kitart a katolicizmus és a Habsburgok mellett (noha ez nemegy
szer anyagi veszteségeket is jelent számára. Annál inkább, mert az anya
oi veszteséoeken túl lelki megrázkódtatás is érte, mivel szűkebb 
;okonsáoa kŐréből is többen a reformáció oldalára álltak. Nem élte már 
meg, á~ sejtette életében felesége vonzalmát, aki halála után nem sokka l 
egy református hitre tért, magánéletében é~ üzleti életében egyaránl „ve~ 
télytársnak" számító férjet vá!aszto!IJ.Maganyosan halt meg, gyer:!TI_~k~1 
nem voltak. A Fugger-birodalom unokaöccseire maradt. l<ozuluk 
Anton, sikeresen folytatatta nagybátyja művét. 

1525. december 30-án hajnali négy órakor örökre lehunyta szemét az 
a férfiú, akinek ... "neve és fivérei fiainak neve is ismert volt minden királyi 
birodalomban és országban, még a pogányság köreiben is. Császárok, ki
rályok, fejedelmek és nagyurak küldtek hozzá követeket, a pápa kedves fi
aként üdvözölte és ölelte át, a bíborosok felálltak előtte. A világ minden 
kereskedője tisztán látó férfiúnak nevezte, és a pogány~k is cs~_dá lták. ·A:
egész német birodalom ékessége volt" (282 ol~ . J -Sybrlt:. az oz~egy .. ~h.et 
héttel férje halála után, az evangélikus egyhaz szertartasa szermt kotott 
házasságot." (283 old.). Ennek kapcsán csupán csupán arra hívnám fel az 
olvasó figyelmét, hogy a kötet bár elsősorban a dinasztia vá!lalkozásair~I 
szól, - s ettől elválaszthatatlan a középkori történelem bonyolult eseme
nyeiről, mert hiszen a Fuggerek pápa, császár, királyválasztásokban is 
benne voltak, pénzelték azokat. .. - e mellett szolgál a nagy dinasztia ma
gán~letének )ntimitásaival" is. , .. . . . . . 

lgy tárulnak fel előttünk a 15.-16. szazad uzlete1, harcai, csatarozasa1 
a legmagasabb .világformáló" tényezőktől a leg~is~~~eki~·· · . 

Anion- az unokaöccs utód - eltanulta nagybatyiatol mmdazt, ami ta
nulható vol t; folytatta a dinasztia üzleteit, sikeresen ... l<issé bátra bban 
merészkedett - az Újvilág felfedezése révén - az ő korában már szélesebb
re terebélyesedett gyarmali-fűszerkereskedelembe, (olykor rajta vesztve), 
mint nagybátyja tette ... E!tanu!ta Jakabtól a .hírszerzés" művészetét is ... 
Nem kis dolog abban a korban, amikor még csak lóvasúton, s gyalog vol
tak járhatók az utak. (A huszadik, század információs technikái, bravúrjai 
még fel sem sejlettek.) A Fuggerek kiterjedt pontos ..információ-hálóza
tot" építettek ki ... S behálózták üzleteikkel, ..faktoraikka1· az akkor számba 
jöhető világot... 

A kiadó, rendkívüli szép kiállításban bocsátotta az olvasók elé a köte· 
tet. A Fugger-ház családfáját is bemutatván és a Fugger konszern kiterje
désének térkép-vázlatát közölvén 1495-1525 között, valamint számo,; 
korabeli metszetet is. Uakobról a legismertebb Fugger- ről Dürer festmé
nye a hiteles tanú.) 

„Tanulságosnak" s érdekfeszítőnek jellemeztem a művet. Nos, való
ban az ... Jön az ősz. A mezőgazdasági munkák zöme lassul. Időt enged az 
elmélyedő olvasásra - az idősebbeknek is ... A diákok szorgalmasabbjai 
pedig tanulmányaik közé méltán besorolhatják - ismereteik bővítésére - e 
kötetet. 

Bizonyára „heuréka" élményként ér minden olvasót az a fe lismerés is, 
amivel a szerző művét indítja, hogy t.i.: Négyszáz éwel ez előtt már 
majdnem annyira átfog
ja-behálózza a vállalkozás, a 
bankrendszer a világot, mint 
napjainkban... mégis, he
lyes, jó elolvasni: lássuk, mi
ként, hogyan! 

Gl r~T[/{ 
OCGD~ 
qere_: .._,. 

Fuggerek fénykora. , 
Hans unokája l<akob már nagykereskedő lett, ám az ő gyermekei 

lettek a Ft!gger-birodalom és gazdaság igazi megteremtői, különösen a 
második, vagy .gazdag" Jakob (1459-1525). A könyv nagy része a bő 
merész vállalkozásairól, küzdelmeiről szól. S nem utolsó sorban azokról 
a politikai küzdelmekről is, amelyek az ő korát, és az ő tetteit is meghatá
rozták, sőt)akob befolyását, meghatározó szerepét a császárság, pápaság, 
s kisebb hűbérurak küzdelmeire. Ahogy a könyv aldme jelzi .császári és 
királyi bankár" volt, s voltak még az örökösei is ... Hitelezett számukra -
jelentős összegeket - politikai küzdelmeikhez, hatalmi előnyhöz juttatva 
ezzel .fenséges" adósait; olykor éppen az ő .guldenjei" révén győzelem
hez is. Olykor nyert, olykor vesztett eme - a világp9litikába is beavatko
zó, s azt befolyásoló - .üzletei" .hitelezése( révén. Am többnyire nyert, s 
mivel kítűnő üzletember volt, a nyereségei felülmúlták a veszteségeit. A 
hitelek zálogául földbirtokokat kapott, bányaművelési jogot, pl. Ma
gyarországon is. Thurzó Jánossal szövetségben aknázhatta ki magyaror
szági, felvidéki rézbányákat...A Thurzókkal késó'bb rokonai kapcsolatba 
is került testvérei házassága révén„.A besztercebányai kohói Euró
pa-szerte híresek voltak ... 

CiÜNTER OCiCiER 
Kortársunk. Németor

szágban élő és működő új
ságíró. Különös 
érdeklődéssel fordu l a rég
múlt és a gazdaságtörténet 
felé. Ehhez komoly tanul
mányokat végez. Jelenleg is
mertetelt műve előtt, szintén 
az EVRÓPA Könyvkiadó 
jelentette . meg a 
EANKKAROI< c művét 
1995-ben. (Nem tévedés, 
Bankkárok, két k-val, mivel 
nem egyszerűen a bankárok 
tevékenységét, hanem a 
bank károkat is tűzi toll-

r\ .\SZ1\m t:s rn1 \i.Yl l l:\W.\1!11~ 

hegyre.) . 
M. KONDOR VIKTOR/A. 
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Az olvasók tájékoztatására közöljük, 
hogy csak azokró l az elhunytakról adha
tunk híradást, akiknek hozzátartozói a 
közzétételhez hozzájárulnak. 

pzv. ARANY[ LÁSZLÓNÉ 
SZEKEL Y ZSUZSANNA, Mirhóháti 
u.3-5-sz alatt élt. Július 31-én 83 éves korá
ban elhunyt. Temetése augusztus 4-én volt. 
GyáS?Olják: gondozói és ismerősei. 

BIRO MAGDOLNA, aki a Bajcsy Zsi
linszky út 139. sz. alatt lakott, augusztus 
10-én 71 éves korában hosszú szenvedés 
után megtért Teremtőjéhez. Temetése au
gusztus 16-án volt. Gyászolják: testvére, 
testvére felesége és családja, rokonai és is
merősei. 

BUKVÁNÉ BELLA MÁRIA, VI. ker. 
4 74. számú házban élt. Július 28-án, 59 éves 
korában, rövid szenvedés után elköltözött 
az élők sorából. Temetése augusztus 3-án 
volt. Gyászolják: férje, gyermekei és csa
ládjuk, rokonai és ismerőse i . 

CSERENYECZ VINCE, a Bánomkerti 
út 22. sz- alatt lakott, augusztus 5-én 78 

éves korában, hosszú betegség utá,n, au
gusztus 5-én magához szólította az Ur. Te
metése augusztus 10-én volt. Gyászolják: 
felesége, rokonai és ismerősei. 

DOMOKOS IMRE, aki a Katona József 
utca 12-ben lakott, augusztus 13-án, 74 éves 
korában, hosszas betegség után visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: élettársa, 
két gyenneke és családjuk, a rokonság és az 
ismerősök. 

FAR.KAS MIHÁLYNÉ V ALUSKA 
ILONA, Baross u. 31. sz. alatt élt, augusztus 
12-én 77 éves korában, rövid szenvedés 
után az Örökkévalóságba költözött. Teme
tése augusztus 18-án volt. Gyászolják: fia, 
leánya és családjai, a szomszédok, ismerő-

sök. . . . . . 
FARJ JANOSNE KALMAN MARGIT, 

aki a Zrinyi u.39-ben lakott, augusztus 
11 -én 75 éves korában hosszú szenvedés 
után augusztus 11-én elköltözött az élők so
rából. Gyászolják: férje, gyermekei és csa-
ládjuk, szomszédja, ismer.őse,i. . 

GYURJCZA IMRENE OHEGYI 
MÁRIA, aki a Blaha Lujza út 6. sz. a latt la
kott augusztus 4-én hosszas betegség után, 
95 éves korában testét a földnek, lelkét az 
Úrnak ajánlotta. Temetése augusztus 31-én 
volt. Gyászolják gondozói, rokonai, isme-
rősei, barátai. . 

HUNY A MIKLOS, Akác u. 6. sz alatt 
élt. Augusztus 4-én 73 éves korában, rövid 
szenvedés után befejezte földi pályáját. Te
metése augusztus 9-én volt. Gyászolják: fe
lesége, gyermekei és családjuk, és a 
rokonság. . . · . 

JULISNE PAL ROZA, a Petőfi u. 60. 
sz. alatt élt. Hosszú szenvedés után, 61 éves 
korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Temetésére augusztus 13-án került sor. 
Gyászolják két gyermeke és családjuk, a ro-
konság és az ismerősqk. . . . 

KALLAI BALAZSNE SZEKACS 
JULIANNA, aki Losonci u.30-ban lakott, 
augusztus 20-án, váratlanul, 71 éves korá
ban elragadta az élök sorából a halál. Teme
tése augusztus 25-én volt. Gyászolják: hat 
gyenneke és családjuk, a rokonság és az is
merősök. 

KUN LÁSZLÓ, Szőlőskert 24-ben é lt, 
amikor augusztus 3-án 50 éves korában vá
ratlanul befejezte földi pályáját. Temetése 
augusztus 12-én volt. Gyászolják: felesége, 
gyennekei, testvérei és családjuk, a rokon
ság és az ismerősök. 

CIPŐT AL PB ÉLÉST 
SZONDÁTÓL 
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MAGYAR LAJOS, Szondi utca 2. sz. 
alatti lakós volt, augusztus 14-én, 88 éves 
korában, hosszú betegség után megtért Te
remtőjéhez. Temetése augusztus 19-én 
volt. Gyászolják: két gyenneke és Család
juk, a rokoµság és ~ ismerősö.k. 

PUSKAS KAROL YNE BULA 
ILONA, aki a Bartók utca 11-sz. alatt élt 
augusztus 19-én, 67 éves korában, váratla
nul elhunyt. Temetése augusztus 24-én 
volt. Gyászolják: férje, két gyermeke és 
csal~djuk, a rok9nok és az ism.erősök . . 

Ozv. SZUJO VENDELNE KOVACS 
ETELKA, aki az Apponyi út 36. sz. alatt 
élt, augusztus 18-án rövid szenvedés után 
az Örökkévalóságba költözött. Temetése 
augusztus 23-án volt. Gyászolják: két 
gyermeke és családjuk, a rokonok és az is
merősök. 

ÚJHÁZI MIHÁLY, aki a Csillagos 
utca 3. sz. alatt lakott július 27-én 88 éves 
korában, rövid szenvedés után visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Temetése július 
30-án volt. Gyászolják: testvére és család
ja, a rokon9k, i~merősök, jó barátok. 

VARJU MARJA MAGDOLNA, aki a 
Kossuth út. 49-ben élt, váratlanul 78 éves 
korában augusztus l-én elköltözött az élők 
sorából. Temetése augusztus 13-án volt. 
Gyászolják: gyermekei, veje, menyei, uno
kái, a rokonság és az ismerősök. 

VARGA ETELKA, a Bartók Béla út 
31. sz. alatti lakos, július 29-én 69 éves ko
rában, váratlanu 1 elhunyt. Temetése au
gusztus 3-án volt. Gyászolják: Testvérei és 
családjuk, a rokonok, szomszédok,jó bará
tok. 

Özv. V ALACH MIHÁLYNÉ BAGÓ 
MARGIT, aki a Blaha Lujza út 6. sz. alatt 
élt, váratlanul, július 30-án 73 éves korá
ban megtért Teremtőjéhez. Temetése au
gusztus 6-án volt. Gyászolják: gyermekei 
és családjuk, a rokonság, az ismerősök, a jó 
barátok. 

Özv. WOLL MÁRTONNÉ WÁGNER 
ZSUZSANNA, aki a Gyóni Géza utca 1. 
sz. alatt élt, augusztus 26-án, rövid szenve
dés után 96 éves korában magához szólí
totta a Mindenható. Temetése augusztus 
17-én volt. Gyászolják: gyermekei, uno
kái, dédunokái, a rokonság és az ismerő
sök. 

Békesség .haló poraik_on, 
fogadj,? be őket az Ur 

a~. 0 országába. 
Az űrök Világosság 
ragyogjon fe lettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János . 

5502 Gyomaendrőd, l(ör út 3. 
(Öregszó1ö, Kondorosi út} 

Telefon: 06 60 485-788 
Tel., Fax: 06-66-285-863 R6zsalteg1f1· #. fi 

Telelfotl ( 66) ,284-301 Béby-leányka-fiúrnodellek l 8-3 5-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa l 8-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ••• 

Felkészülés a szőlő szüreteléséhez 

Mielőtt a a szürethez hoz
záfognánk, takarítsuk ki (me
szeljük ki) azt a helyiséget, 
ahol erjedni fog a· must, illetve 
ahol tároljuk a bort. Távolít
suk el azokat az anyagokat 
(benzin, gázolaj stb.), vala
mint a zöldségféléket (káposz
ta félék). amelyeknek erős 

magolásán pontosan rajta van a felhasználás mennyisége és egyéb tudniva
ló. 

Javasolni tudom az elmúlt év 1998. szeptemberi és októberi számunk
ban megjelenteket a must e1jesztéséröl, valamint az újborral összefüggő te
endők elolvasását és az abban javasoltak betartását. 

Jó tudni! 
A hónalj hajtásokon második termésként késön beérő szölöt Már

ton-szőlönek nevezzük. (Márton napja november 11-én van.) Az idén igen 
sok Márton-szölö terem a sok csapadék miatt. 

*** 
A meleg vízben feloldott borélesztőt öntsük a musthoz, de semmiféle

képpen ne keverjük össze. 
*** 

Az elmúlt év öszén egy ismerösöm azt mondta, hogy még hagyom a szó
lót a tőkén, had aszúsodjon. Csak a furmint, esetleg a hárs l evelű aszúso
dik. A többi szőlö fajtáknál a bogyók savtartalma csökken, a szürke penész 
elszaporodik, a minösége romlik, ha kelleténél tovább hagyjuk a tőkén. 

*** 
Azt hiszem valamennyi kiskert tulajdonos, aki szölöt is termel. megér

demli, különösen ebben a csapadékos esztendőben, - amikor sok zöldmun
ka, permetezés, talajmunka volt, - hogy jó, kel lemes aromájú bort készítsen. 
Én ehhez kívánok sok sikert, az újborral történő (képzeletbeli) koccintással, 
további jó egészséget és felkészülést ajövö évi munkálatokra. Költőink sok
szor megénekelték a bor, a szüret ünnepeit, had idézzek olvasóink emléke
zetébe egyet a sok közül: 

„Gondűző borocska mel len 
Vígan illan életem; 
Gondűző borocska mellett 
Sors, hatalmad nevetem. 

És a bor vidám hevében 
Füttyentek rád, zord világ! 
Szívemet hol annyi kínnak 
Skorpiói szaggaták. 

Bor tanita húrjaimra 
Csalni nyájas éneket; 
Bor tanita elfeledni 
Csalfa lányok, titeket." 

szaguk van. Ugyanis a hordó HUNYA ALAJOS 
árveszi az ilyen illatokat, és r.======== ====================;i 

ezállal romlik a bor minősége. ~ Auqusnus u ,ról AUGUSZTUS 28,iq GyOMA bElTERülE 
Erdemes a helyiségben ezért ajtó, ablak mellett, egy pár kéorudat elégehii, ,' .' TÉN 16, O MM CSApAdék ESETT. 
mert ezáltal a penészgombákat elpusztítjuk. 1-2 nap múlva szellőztessük:=========================::; 
jól ki a bortárlót. 

Az üres hordókat tiszta vízzel mossuk ki, majd száradás után kénrúd-
dal kénezzük az ábra szerint. (3. sz. ábra, rajz) 

Folyamatosan szerezzük be a szakboltokban az alábbi anyagokat: 
- Kén rúd, a hordó, tárlóhelyiség kénezésére használjuk. 
- Borkén, must„bor kénezésére a mikrobák elpusztítására, tisztításra 

használjuk. 
- Borélesztö, aktív, szárított é l esztő, melyet a must e1jedésének meg

indításához használunk. 
- Borkősav, a bor savtartalmának növelésére használjuk, különösen 

akkor. ha csemegeszőlőt préselünk. A csemegesző lő savtartalma igen ke
vés ( 1 literhez 1 grammot tegyünk). 

- Deriton, a bor derítésére (tisztítására) használjuk. Borunk tiszta, tük- -
rös lesz. 

- Kotyogó. Az erjedés vége fe lé tegyük a hordó nyílására a kotyogót, 
mert ezáltal gázpárnát biztosítunk az újbor felett. Így megakadályozzuk a 
bor érintkezését a levegővel. Továbbá az erjesztett bor 0, 1-0,2 
Malligand-fokokka\ magasabb lesz. 

-Mustfokmérö, 17 C .fokos mustmérés esetén megismerhetjük a must 
cukor fokát, melyet az augusztusi számunkban olvasottak szerint korrigál
hatunk. Ez az egyik legbiztosabb módja a szőlösgazda elképzelése szerint 
történö borszeszfok (Malligand-fok) készítésének A fenti adalékok cso-

AG~JD> 

A~unA~ 
Gyomaendrőd, Fő út 15. 

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

Kedves vásárlóim! 

Megérkeztek a 
savanyító kerámia edények l 0, 17,27, 

és 30 literesek. 
Kaphatók még savanyúságnak, cefrének 

stb. használható műanyag-hordók, 
üstök, üstházak, 

befözéshez üvegek, üvegtetők, 
zománcozott és öntött edények, 

kávéfözök, 
bálakötözó'k, fóliák. 

szeptember hónapban ismét kötelező 
a hörcsögirtás! 

Itt kapható vizes fa lak kezeléséhez falszá· 
rító adalékanyag Vaporex C+M 
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