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TAVASZI ZSOLTÁR 
(részlet) 

„ ... te volnál az Isten dicsosége: 
- és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Emberf 
Te volnál az Isten gyönyörűsége: 
- és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember! 
Te volnál az Isten atya i szelídsége: 
- és te vagy az Isten hetedizigleni haragja, 
hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, 

Ember! 
Te volnál a teremMs koronája : 
- és te vagy a teremtés csödje, Ember! 

Te vagy az Isten állandó nyugtalansága , 
te vagy az Isten boldogtalansága, 
tavaszodj végre akarata szerint, Ember, 
és légy az Isten boldog békessége. Amen. 

(1927) Mécs László 

A Keresztrefeszitett, de Feltámadott 
Jézus Krisztus örömével és dicsőségével 

kíván Szerkesztőségünk minden 
Kedves Olvasónak áldott H úsvétot. 
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hogy miről döntött a Képviselő
tesiület március 30-i ülésén .... 

A ridegvárosi részen lakók 
kérésére a helyi autóbuszjárat 
hetente egyszer csütörtökön 
érinti a városrészt. Egy hónap 
próbajárat után döntenek a j árat 
véglegesítéséről. Az első járat 
ÁPRILIS 6. indul az 
Orgona-Akác utca sarokról 8.10 
órnkor, és a MÁV állomásról 
vissza 1 1 órakor induló járat a 
Dé1yné Műv. Házhoz 11.l 5 óra
kor érkezik, és megy ki Rideg
városi Orgona- Akácfa utcai 
megállóba. 

Az endrődi és gyomai vá
rosrészen az ezr edforduló em
lékére maradandó emlékhely 
állításáról az áprilisi testületi 
ülésen lesz döntés. A Képviselö
testi.ilet javaslata, hogy a város 
lakosainak és gazdasági egysé
geinek, valamint az elszánna
zottaknak széleskörű 

összefogásával a két település
részen és a két településrész kö
zött olyan emlékhely jöjjön 
létre, amely méltón örökíti meg 
a megvalósításban közreműkö
dök emlékét a jövő évezred so
rán. Akinek az emlékhely 
vonatkozásában ötlete, javaslata 
van, az április hóban jelezze! A 
konkrétum és a részletek az ápri
lisi ülésen kerülnek jóváhagyás
ra. 

A közterületek foglalási, és a 
vásári és piaci díjtételek módo
sításra (emelésre) kerültek. 

A helyi adók vonatkozásá
ban is történt módosítás. Első
sorban az idegenforgalmi adó 
vonatkozásában. A módosítás 
lényege, hogy mindenképpen 
érdekeltté kívánjuk tenni a szál
lásadókat, hogy a bevallott ven
dég éjszakák száma reálisan 
alakuljon. Ugyanis azaz érdekes 
statisztikai adat keriilt ismerte
tésre, mely szerint a bevallott 
idegenforgalmi vendégéjszakák 
száma ! 994. évben volt a legma
gasabb, annak ellenére, hogy az 
e lmúlt 6 évben több magán és 
önkormányzati idegenforgalmi 
beruházás kezdte meg működé
sét. 

A módosítás lényege, hogy 
támogami kívánjuk azokat, akik 
az előző évhez képest több ven
dégéjszakát vallanak és fizetnek 
be. A támogatási kérelmet a kö-
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vetkező év januárjában kell be
adni a Polgármesteri Hivatal 
AdóosztáJyán. (a részletekről is 
ott kell érdeklődni) Az iparűzési 
és építményadó összefüggésé
ben is módosítás történt, adó
mentesség, és adókedvezmény 
vonatkozásában. Ennek részl.e
teit is az Adóosztályon lehet 
megismerni. 

Az Önkormányzat részéről 
kiszabható szabálysértések 
legmagasabb összege 10 ezer 
forintról 30 ezer forintra mó
dosult a Testület határozata 
értelmében. Ezt a módosítást az 
1999. évi LXIX tv. írta elő. 

Ismét benyújtjuk a szenn y
víz csatornahálózat építéséhez 
szükséges céltámogatási és ál
lami pénzalapok felé a pályá
zatot. Az összköltség 
meghaladja a másfélmilliárd fo
rintot. 

A megvalósítás 4 évet verme 
igénybe. A sajáterő szükséglet, 
amit a városnak és alakosságnak 
kell állni, ha nyer a pályázat, 958 
millió forint. Évről-évre pályá
zunk, de eddig nem jutott ennek 

Pályázik a város a „Múze
um pártoló Önkormányzat" 
címre is, amely az Endrődi Táj
ház fejlesztését szolgálná. 

A Közmunkaprogram (.:á
lyázat is beadásra kerül, 
amelynek sajáterö szükséglete 
8,5 millió forint. 

Tovább bővítenénk a 
Blaha úti idősek otthonát, erre 
vonatkozó pályázat is beadásra 
kerül. 

Az ipari park területe a 
Gyomaszolg Kft. tulajdonába 
kerül, valamint 13 millió fo
rint az induló munkákhoz. 

Az Ópusztaszeren épülő 
Megmaradás Falára települé
sünk neve is felkerül. 

Elkezdődhet a Ligetfürd ö 
fejlesztése, a pályázathoz 25 
millió Ft sajáterő rendelkezésre 
áll. 

Elhalasztotta a döntést a Tes
tület a Templom-, Bónom-, 
Soczó-zugi üdülőterületek cím
meghatározásában. A javaslat 
ugyanis nem vette figyelembe a 
fe1U1maradt, régi helytörténeti 
neveket. Erről a következő ülé
sen lesz döntés. 

A Humánpolitikai Bizott
ság elnöke, és az oktatási e lő
adó látogatást tettek az 
óvodákban, ahol kivétel nélkűl 

megnyugtató színvonalú okta
tással, és körülményekkel talál
koztak. A gyermeklétszám 
növekedése is megállapításukat 
igazolja, már csak az általános 
iskola véleménye hiányzik. Az 
iskolák tanítói, akik a leghiva
tottabbak a szakmai véleménye
zésre, hiszen ők majd ősszel 
tapasztalhatják meg az óvodák
ból jött gyermekek felkészü lcsé
gét. 

Zárt ülésen került jóváha
gyásra a Gyom aszolg Kft. 
1999 évi mérlege, a 2000 évi 
üzleti terve, és az ügyvezető dí
jazása. Annyi azért elmondható, 
hogy a Kft. hozta az 1999 évi 
tervelképzeléseit, saját tőkéje 

tovább nön, és pénzügyileg sta
bil. 

*** 

Köszönetemet fejezem, ki a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki 
osztály vezetőjének és mind
azoknak, akik közreműködtek 

abban, hogy az endrődi telepü
lésrészen, a tél folyamán tönkre
ment gólyafészket 
helyreállították, mire a gólyák 
megérkeztek. 

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA 
a városnak, hiába vagyunkjogo- r.===================== ====.i 
sak a céltámogatásra. Hogy a la
kosságnak egy építményre 
vonatkozóan mennyit kell majd 
fizetni, ezt csak akkor lehet pon
tosítani, ha látjuk, hogy mennyit 
nyertünk a pályázatok során. De 
a legjobb esetben is minimum 
100-120 ezer forintra kell szá
mítani építményenként, ami na
gyon n~ay teher. Ezért e 
vonatkozásban különféle taka
rékossági formák igénybevéte
léről tárgyal az Önkormányzat 
pénzintézetekkel. 

A lakosságnak mintegy 
60%-a vállalta a hálózat meg
építése esetén a csatlakozást. 

A regionális hulladéklera
kó megépítésére vonatkozó 
pályázat is benyújtásra kerül t, 
csatlakozott még két település, 
Szarvas és Csabacsüd. Így most 
már 9 település, 47 ezer lakosá
nak szemét lerakóját illetve 
kommunális hulladék lerakóját 
akarjuk megépíteni, 474 milliós 
költséggel. Ez a pályázati 
összeg, amelynek sajáterö szük
séglete, 234 millió forint. Váro
sunknak., összesen 77 millió 
forintba kerül ez a beruházás 3 
év alatt. A régen várt kötet megjelent, és 

Szerkesztőségünkben megrendelhető. 
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HA TUDSZ, GYERE EL TE IS! A Gyomaendrődi Kulturális 
Egyesüler Diákszínjátszó és Komédiás Köre a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Magyar Mil lenniumi Kom1ánybizros Hi
varala által kiírt ,,Az ezeréves államiság megünneplése" e. pályá
zatán nyert összegből Illyés Gyula: Az ünnepelt című drámáját 
május 25-én adja elő a Katona József Művelődési Központban. 

Dóka Sándor, a Komédiás Kör nevében 

KÖSZÖN ET - Városunk Nagyjaiért Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik eddig pénzadományaikkal segítették Tí
már Máté emlékmüvének felállitását. 

Továbbra is várjuk és kérjük adományaikat, hogy az Endrődiek 
Baráti Körének nagy összefogásával megvalósíthassuk tervü.nket. 

. Az alapítvány .számla_:;;záma: . . 
VAROSUNK NAGYJAIERT KOZALAPTTV ANY, 
GYOMAENDRŐD - ENDRŐDI ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET: 
53200015-11042095. 

Ne fe lejtsék! Találkozunk május 27-én, szombaton, 
End 1·ődö n! A baráti találkozó részletes programja 

a következő számunkban. 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt május 5-én, 

pénteken 18 órai kezdettel millenniumi előadásunkra a Katona Jó
zsef Művelődési Központba. 

Bemutatkozik a Városi Zene és Művészeti Iskola mindhárom ta
gozata. 

Dr. Farkas János Tanulmányi Alapítvány hírei 

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kebelén belül működő 
Dr. Farkas János Tanulmányi Alapítvány kezelésében Lévő alapít
vány i vagyon összege: 799.937 Ft. 

A kezdetben havonta nyújtott anyagi segítség már csak, a tanév 
kezdetére és tavasszal a félévi eredmények birtokában adható se
gítségre zsugorodott. Ugyanis a Kuratórium úgy határozott, hogy a 
mindenkori vagyonnak csak a kamatait oszthatja el. Mivel a kama
rok évrő l-évre csökkennek, így a tanulóknak nyújtandó pénzügyi 
segítség is évröl-évre csökken. 

2000. március hónapban a segélyek összege 82.000 forint volt. 
Ebből 1 színi iskolai tanuló, 4 főiskolai és egyetemi hallgató és 2 
középiskolás tanuló részesülhetett. A juttatott segély 5 ezer forint
tól 20 ezer forintig terjedt. 

Bella Rózsa rézkarcai Egyiptomban 

Örömmel adunk hírt olvasóinknak, hogy Egyiptom Giza váro
sában február 15-én nyílt meg az a kiállítás, amelyen Bella Rózsa 
rézkarcai is láthatók, amelyeket a zsüri előzetesen már beválasztott. 
A 1-:iállírou képek: Szöcske, Együtt a szélben, Madarak. 

A kiállítást az egyiptomi kulturális miniszter nyitotta meg. 
Szerkesztőségünk gratulál, és tovább sikereket kíván Rózsának' 

A kecskeméti művésztanárok kiállítása 

Március 17.-én a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál alkalmából a 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA 

3-án 18 órától Magyar Kereszténydemokrata Szövetség gyűlése 
12-én 17 órától Cukorbetegek klubja 

18-ón l 0.30 órától a piskóta Zenekar műsora gyermekeknek. Belépő: 180 Ft. 
(egyeztetés miatt oz időpont változhat!) 

A sportcsarnok áprilisra tervezett programja 

l-én Tanár- diák mérkőzések: 
kispályás labdarúgás, kézilabda. kosárlabda 
2-án Amatőr kispályás labda1úgó bajnokság 
3-án lll.Kcs. Körzeti fiú kézilabda döntök 

7-én ill.Kcs. Körzeti leány kézilabda döntök 
8-án Meghívásos MIX röplabda torna 

9-én Amtőr kispályás labdarúgó bajnokság 
10-én Nemzeti atlétikai program, mezei futás körzeti döntője 

15-én Amatőr kispályás labdarúgó díjkiosztó ünnep. vacsorával és 
műsorral egybekötve a Körös étteremben. 

17-22-ig Tavaszi szünet! 
Délelőtt 9 órától 13-óráig mindenki díjmentesen veheti igénybe a 

Sportcsarnokot. 
22-én Önkormányzati Sportnap 

30-án Futó gála 

A Rózsahegyi Könyvtár április havi videó vetítései 

OVI-MOZl 
5-én Pom-Pom meséi 

12-én Mici Mackó újabb kalandjai 
26-án Grimm mesék 
CSALÁDI MOZI 

l-én a világ hét csodája 1-2 rész )ismeretterjemő film) 
8-án Ámbár tanár úr (magyar film) 

15-én Anastásia (rajzfilm) 
29-én Zorró (kalandfilm) 

SZÜNIDEI MULATSÁGOK 
Délelőtt 10 ór ától 

17-én Mulan (rajzfilm) 
18-án Chip katonák (animációs film) 

19-én Egy bogár élete (rajzfilm) 
20-án Egyiptom hercege (rajzfilm) 

Délután 14 órától 
17-én Lassie (családi film) 

18-án lndul a bakterház (magyar ri lm} 
19-én Babe: egy kismalac kalandjai (családi film) 
20-án Harc az Emberbolygón (fantasztikus film) 

PUSZTÁK, TANYÁK, FALUSZÉLEK Címmel Kunkovács László 
Balogh Rudolf díjas fotónu'ivész kitUlítása nyílt meg Hódmezővásárhe
lyen a Tornyai János Múzeumban (Suintó kovács János u.16-18) március 
26-án. A megnyitót Dr. Csizmazia György főiskolai docens tarto//a. A kiúl
lítás május 21 -ig megtekinthetó' naponta I 0 . 17 óra közöfl. kedden 15 
óráig. Kérjük és várjuk a gyomaendrődieket. olvasóinkat szerte az ország
ban. hogy akik érdeklődnek Kunkovács László müvészete iránt jöjjenek id. 
tekintsék megfotóművészetének ei újabb tárlatát. 

Mátyás Király Általános Iskolában kiállítás nyílt meg a kecskeméti 
müvésztaná- _N_Y_Á_R_l_T_Á_B_O_R_O_Z_Á_S _______________ _ 

rok munkái-
ból, akik kö
zött természe
tesen Bella 
Rózsa mun
kái is látha
tók voltak. A 
kiállítást Dr. 
Szécsi Gábor 
polgármester 
nyitotta meg. 

2000. március 1-től kezdődően a Kecskés-zugi faház 
(volt Béke Tsz faháza) a Közösségi Ház kezelésébe került. 

Kérjük, hogy gyomaendrődiek (helyi iskolák és magánem
berek) igényeiket a nyári táborozásra vonatkozóan május 
31-ig jelezzék intézményünk felé, Ádám Gyöngyi népművelő
nél. (Május 31-után a szabadon maradt időpontokat a nem 
gyomaendrődi érdeklődőknek fogjuk meghi:detni.) A faház· 
ban történő táborozás feltételeiről bővebb fe lvilágosítás kér
hető a Közösségi Házban. 

Várjuk jelentkezésüket! 
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Szülőföld: Bölcső, ffiil/d koporsó! 
5arkcsillug a négy égtáj felől/ 
Anyanydvcd b11lyogkénl jelöl! 
Te vagy a leli hó s a tilvilszi zöld, 

n 
új kenyér izc, lepergő könny sójil, 
öröm-kacagás, lelki Kaba-kö ... 
Isten .ildjonl Te légy végső álmunk. 
s ivadékainkbil szebb Jövői 

Tímár Málé 

Kiss Bálint 

( 1 828- 1896) 

Kiss Bálint. született 1828. január 17-én Jósvafőn (régeb
bi írott alakja Jolsvafö) Abauj-Toma megyében. Elemi iskolá
it édesatyja. Kiss Dániel jolsvafóí tanító vezetése alatt 
elvégezvén. 183 7-ben a miskolci református gimnáziumba 
lépett, hol négy évig tanult Atyja 1838-ban meghalt, mely 
időtó1 fogva neveltetése kizárólag szegény özvegy édes
anyját, nemes Dely Máriát terhelte. 1841-ben Losoncra 
ment. hol néhai édesatyjának volt tanulótársa, Steller János 
gimnáziumi tanár pártfogása folytán évenként 31 váltóforint 
jutalomban részesült hat esztendőn át. Losoncról, hogy ma
gát a legszükségesebb ruhanemú1<kel ellássa, Heténybe. 
majd Alsó-Némedibe ment ki egy-egy évre tanítónak 30 és 
60 váltóforint évi fizetés mellett. Losoncon hat évet eltöltve 
Debrecenbe ment 1847-ben. hol kevés segély és 
legácionális bevételeibó1 tartotta fenn magát. Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc öt elszólította az 
iskola falai közül, mint honvéd önkéntes most karddal kezé
ben szolgálta forrón szeretett hazáját. mígnem a v ilágosi 
fegyverletétel kivette kezéból a kardot. A kapituláció titán 
Debrecenbe ment. hogy félbehagyott tanulmányait folytas
sa. 1851-ben itt érte a gyomai református egyház meghívá
sa felsóbb fioszályú tanítói állásra, melyet elfogadva, 
1863-ig a IV.-V.-VI. 1863-tól. pedig 1885-ig az V. és VI. 
fioszálynal< volt tanítója. amikor is gyakori betegeskedései 
miatt megvált állásától s ez alkalommal érdemei elismeré
s é ül a gyomai ref. egyház örökös presbit erré választotta. 

1851. április 14-én kelt levelében - mármint a „Nagytisz
teletű (debreceni föiskolánal<) Tekintetes Professoraitól" ki
nevezett gyomai rektor-tanító magát a következó1<ben 
ajánlja: 

.. a· Gyomai Ref. Iskolának igazgatására és az. abban lévő 
tanulóknak oktatására kiküldvén, szentül és igaz hittel foga
dom. hogy annak az oskolának megmaradására. nevekedé
sére és épületére egész örömmel tehetségemmel jó lélel<l<el 
vigyázok; és abban a· reám bízandó tanulókat, mind az igaz 
keresztyén vallásra, mind a· tisztességes tudományokra taní
tom. mind pedig a· jó erkölcsökre. és valóságos kegyesség
re szorgalmatosan oktatom. és a· mellett a· fenyítél<ben a· 
mértékletességet követem, és azt fogadom , hogy nem ko
mor. haragos. veszekedő. kegyetlen. - hanem engedelmes 
leszek, időmet heveréssel, vendégeskedéssel, tobzódással 
ide ·s tova járással, gyanús társalkodással, ·s felettébb való 
e lőmenetelnek vadászsásával. - hanem biztatandó munká
val töltöm el. Mindezekre Istennek kegyelme velem lévén 
magamat egészen ajánlom.„ 

A debreceni főiskola oktatókara bizonyító levelébó1 meg
tudjuk. hogy Kiss Bálint „dicséretes szorgalommal végezte a 
követl<ező tudományokat. melyel<et tanulni tartozott; Ma
gyar, német, latin. hellén, héber, nyelvészetet, ó - közép- és 
újabb - ·s honi történettant, tiszta és alkalmazott mértant, 
természet, vegy- és -ásványtant, ész.jogot. országlástant, 
egyetemes- és honi jelenrajzot, közállományi, magán-. vál
tó-, büntetöjogtant, Szentirat magyarázási szabályokat, Bib
liai régiség ·s bírálattant, Keresztyén felekezetek vallásbeli 
értelmét, egyháztörténetet, gyakorlati lelkészettant. ·· 

Ligárt Mihály tanítótársa. Kiss Bálint jubileuma tiszteleté
re kiadott írásában a következól<et írta róla: „Tanítványaiba a 
példaadás által igyekezett a munkaszeretetet beoltani, s 
hogy ez neki mennyire sikerült, arról bárki is könnyen szerez
het meggyőződést. ha Gyomán a most munkabíró generáci
ót. melyet ő nevelt. megfigyelés tárgyává teszi. Gyomán 
dologtalan, munkal<erülő ember alig van, aminek azután 
megvan az eredménye, hogy szükséget kevés család szen
ved.'' 

Kiss Bálint 36 évig nevelt és tanított céltudatosan, az is
kola volt az ő otthona, akkor volt boldog, ha tanítványai kö
zött lehetett. Szolgálatának idején veres fonalként húzódik 
végig a pedánsságig menő és lankadatlan munkaszeretet; 
nincs a 36 évnek órája, melyet ő tétlenül töltött volna ... Az 
iskolát az em berek kilenctized része úgy tekinti, mint egy 
mú'helyt, melynek egyedüli rendeltetése az. hogy a gyerme
ket az írás, olvasás, tehát a tudás alapjának mesterségére 
megtanítsa, holott az. iskolánal< első kötelessége a nevelés; a 
tanítás másodrenda csak. ·· (S ma, vajh hol tartunk, kérdezi a 
krónikás.) 

Bár Kiss Bálint az országos tanítói nyugdíjintézetnek tagja 
volt, igényéró1 önként lemondott, mert mint mondotta. 
adott az lsten neki olyan vagyont, melybó1 megélhet gond
talanul. Családot nem alapított, dehogy mégis ez irányban is 
teljesítse kötelességét, gondoskodott róla, hogy családja le
gyen s ezért apai s anyai ágon élő szegény rokonait magá
hoz vette, róluk atyailag gondoskodott. 

Garzó Gyula al<kori lelkipásztorban kiváló munkatársra ta
lált s a gyomai reformátusság egyházi, iskolai, kulturális fel
emelkedésénel.~ virágkorát é lte tevékenységük idején. 

A gyomai .. üreg temető"-ben mindkettejük sírja ismeret
len. A néhai jó rektor úr sírkövét a „boncház" előtt találtam 
darabokban 1984-ben (azóta eltűnt). felirata: „Itt nyugszik 
Deli Mária megh. életének 78-dik évében 1878, nov. 8 és fia 
Kis Bálint szül. 1828. jan.17. 1848-49-ben volt a Magyar 
Szabadságharc Harczosa 1851- 1886-ig volt városunk felejt
hetetlen Rektora, megh. Életének 69-dik évében 1896. 
nov.2-dikán. Béke Hamvatokra amfglen e ljőnek új életre 
hívó angyalai a Bölcs Teremtőnek. E.zen emléket készítette a 
két hálás unoka Bertalan és Dán lel.·· 

Cs. Szabó István 
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~ih~ténelmünft nng)Jjai 
-------- BETHLEN GÁBOR fejedc:lcm t~s téli hadjaratban. ott kuzdött Kanizsa ost(ominál. Zrinyi-Újv.iroál. 

1580 - 1629 1668-ban bányavidéki fökapit.ányként harcolt a törökök cJlcn. Ott volt 
1672-bco Löcse visszavételtné:L 1681-bcn a soproni országgyűlés nádorrá 
"'.álasztotta. 16$1-btn a Német-Római Birodalom hercegi rangra emelte. 
Elct~bco mindvégig a H absburg ház érdekeit elismerve tevckeoykedett_ 
így vonva magára a nemzet bizalmatlanságát. Szerette a tudományokat cs a 
művészetet. 1713. március 26-in fialt meg. 

M arosillyén született. Ifju korit Báthory 
Zsigmond udvarában töltötte. A kolozsvári 
rendek 1613. október 23-án ícjedi:lcmmé vá
lasztották. 1619-bcn megtámadta Ferdinándot. 
elfoglalta a ki ralyi Magyarországot Pozso
nyig. Hatalmába kerítette a koronai. 1620. au
gusztus 25·én a besztercebányai országgyülés 
magyar királlyá választotta. E címet elfogadta. 
dc nem koronáztatta meg magát. 1621. decem
ber 3L-én békét köt [ . Fcrdi.oanddal és vissza

ZRÍNYI ILONA Munkács hős vcdöjc 
1643 1703 

adta a koronát is. ez a béke sziléziai hercegséget juttatott Neki és hét 
fdsőmagyarországi megyét. Központosí1ott nemzeti monarchü kiépíté
sére törekedett. merkantilista gazdaságpolitikát kezdeményezett. 
Gyulafehérvárott egyetemet alapított. A második Habsburg tllcnes siker
telen hadjárata a 1624-ben a bécsi. a harmadik 1626-ban a pozsonyi békével 
ért véget. mely Magyarországot Erdélyeo kívül. végleg. l Habsburgok ha- ........... """"'--a;;;o.a..11-
ralma ala rendelte. 1629. november 25-én halt meg Gyulafehérváron. 

A Zrinyi nemzetség a legdicsőbb H orvát-ma
gyar nemzetség. családfájuk 1066-ig vezethe1ö 
vissza. Ilon·a. aki II. Rákóczi Ferenc aoyja volt. 
Zrínyi Pcter báo és Frangepán Katalin leánya. 
O zalrvirban született. 1667-beo férjhc:z megy l. 
Rákóczi F crenchez. a költő hadvezér Miklós uno
kahúga. Férje 1667-ben elhunyt. igy Ö lc:tr a Rá
kóczi birtokok úrnője. 1682-töl Tököly Imre 
felesége . Csodálatos bátorsággal 3 évig vcdte 

PÁZMÁNY PETER esztergomi érsek 
1570 - !637 

Szent lsrvio királyig vezette vissza nemesi 
családfáját. a Szent lstv.iot lovaggá ütő Páz
mán(y) lovagtól szármu1a1va ercdtci. Egy sze
mélyben tudós. teológus. ncpoktató. papncvclö. 
kulturpolitikus. ncmzctoevelő. cgyházfcicdc
Jcm. író és nyclvművész. a magyar nyelv aposto
la. Váradon született. Noha protestáns 
családból származott. 12 éves korábau katolikus 
hitre tért. Mint jezsuita növendék Kolozsvárra. 
Krakkóba. Bécsbe. végül Rómába kerűlt. Majq_

ncm 1íz évig tanitott a grazi egyetemen. 1616-ban lett esztergomi érsek. 0 
alapította 1635-bco a nagyszombati egyetemet. a mai Eötvös Lóránd T udo
m.inycgyctcm (korábban Pazmány Péter Tudományegyetem) ősét. Szám
ralao könyvet irt. Mµvcinck külónos értéket adott kítűnö stí lusa. és 
magyaros nyelvezete. Irásai a közvetlen élőbeszéd erejével hatotllk. 

LÓRÁNTFFY ZSUZSANN A Erdély 
nagyasszonya 1600 (?) - 1660 

1616. április 18-án ment fé rjhez Rákóczy 
Györgyhöz. aki 1630- töl Erdély fejcdc:l mc. 
Hozomáoyáoak legértc~csebb része a Sárospa
tak vára és uradalma. Aldott lclkü. va llásos. 
művc:l t nő volt. aki különösen a sirospataki re
formátus kollégium fcívirágozta tasát hordta a 
szívén. Hathatós támogatást adott a dcbreccni. 
váradi. kolozsvári. gyu laíchérvári ref. fő i sko
láknak is. Férjének felső magyarországi hadjá
rat.iban 1644-45-ben. mig fia a kormányzást 
vitte. ő fogadta a csapatokat. azokat férje ulán 

küldte. A vjrak felügyeletérő l. Erdélybe küldötr foglyok c:llátásáról. a ha
dak pontos fizctéscröl gondoskodott. F érie 1648-bao bekövetkezett halah 
után fiával Sárospatakra vonult vissza és élete alkonyán csak jótékonyság
nak szen telte: életét. 

ESZTERHÁZ-.:' PÁl herceg. ddor 
1635 - 1713 

A nemesség ősi feszkc a C sallóköz. A csa
lád tagiai . ak ik a XVI. Századtól kezdenek 
emelkedni. s a magyar törttnclcmbcn százado
kon á1 mcghatfrozó személyiségek voltak. Az 
c:lső ismert ösük 1186-ban fordul elő. mint ki
rályi primldus". Esrerhizy Miklós íia Pál 
1635. szcptcmber7-én született. 17 évesen lett 
Sopron vármegye föispánji . kirá lyi ranacsos. 
1661-bcn főudvarmester és tábornok. 
1663-1664-bca Zríoyi old~lao harcolt a ocvcze-

Munkács várat. Gycrmckcitöl elszakítva Bécsbe vittek az Orsolya szüzek 
zárdájában tartották fogva. Innen Tököly Imre váltotta ki a fogság ába .ke
rült Heisrcr gcncrálisért. Utóbb férjét török szamkivctésbc kísérte. ahol 
12 évet töltött és 1703. február l8·án halt meg Nikodémiaban. hamvai a laza
risták galatai templomában nyugodott. mig 1906-ban országos költsegc:o 
nazahozatták Kassára. 

KOHÁRY ISTV AN gróf. országbíró 
1649 -1731 

Hadvezér. politikus és koltö. Csábrág vári· 
han (Hont megye) 16'19. mücius 12-é:n szüJctett. 
A nagyszombati egyetemen kezdte felsőbb ta
nulmáoyait. majd a bécsi egyetem teológia karán 
fejezte be. Licentiatust nyert. disputát állt. mc· 
lyért L Lipót 200 arany súlyú nyaklánccal tüntet· 
te ki ."1667-töl Fülek várának kapitánya. Tököly 
lmrc: kurucai többszöri kisérler utfo 1682-ben el
foglalták a várat és fogsagba cirették a verselő 
kedvű vitézt_ K iszabadulása után 1685-beo grófi 

ra!lgot kapoti s részt vett a törők ellenes felszabadító háborúban. Ott volt 
1686-ben Buda. majd 1687-ben Eger visszavétdénél. A Rákóczi szabadság· 
harc után hü maradt J. Lipótboz. mard T. Józsefhez. 1707-bc:o aJtáboroaggyá. 
1711-ben H ont vármegye örökös föispánjáva. 1714-iki orsúggyüléseo or
szágbíróvá oevczték ki. Megalapította a kecskeméti algim::iáziumot. a dcb· 
rcecni t pedig segítette. Vagyonából 700.000 forintot áldozott a közióra. 
Meghalt 17 31. március 29-én ugyancsak C sábrág várában. 

BATTHYÁNY ÁDÁM gróf. országbíró 
1662-1703 

E ocmzcttség. ·mely a magyar 1örteoclcm· 
bcn oíy jelco tős és sok szerepet j.itszott. erede
tét 1200-as évekre vezetheti vissza. A c.salid 
1398-ban Battyant adományba kapván ettő l 
kezdve e néven ismeretes. 1662. szcptcm ber 
13-án született a Dunántúl védelmében oly oagy 
szerepet iátszó család sarjaként. !685-töl dunán
túli fökapirány. késöbb orszagbíró volt. 
1686-ban részt vett Buda visszavérclének ostro
mánál Bcrc.sényi Miklós társaságában. Az ost· 
rom alatt az ö naszádosai fogták cl a várőrség 

értékeit biztos helyre szállíraci próbáló 20 török hajót. 1688-ban már tá
bornoki rangban Székesfehérvárt. 1689-beo pedig Kanizsát vette be. Bat
thyány Adár.i. kinek már ösei is viselték a báni méltóságot. 1693·tól 
Horvátország. Szlavónia. és Dalmácia baaja. 1701-töl Vas vármegye fois
páo(a. Megnllt l703. auguszrus 26-ao. 

Forrásmunk<jk: A magyar nemzet tőrténere {1896). Révai Nagy Le
xikon~ {1913). Uj M~g!Jar lexikon {!962). Pázmány Péter válogatocr 
művei 1983. Somogyi Győző. Hermann Róberc: Magyar hösók arckép
csarnoka {1996). 
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ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI 

2. Vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja 
9. Vasárnap: Nagyböjt S. vasárnapja 

16. Vasárnap: Virágvasárnap 
20. Csiitörtök: Nagycsütörtök 
21. Péntek: Nagypéntek 
22. Swmbat: Nagyszombat 
23. Vasárnap: Húsvét 
24. Hétfő: Húsvét 
30. Vasárnap: Húsvét 2. vasárnapja· 

Endröd 

Virágvasárnan 8. 18 

Na~vcsütönök. utolsó vacsora miséie 18 

Nagypéntek 
keresztút 9 
az Úr szenvedése 15 

Nagyszombat 
szentsír adoráció 8-18 
Vi!?ilia. feltámadás miséie. körmenet 18 

Húsvétvasárnao 10. 18 

1-lúsvéthétfö 10. 18 

,J-Iála legyen Istennek, aki Krisztusban min
dig győzelemre segit minket, és ismeretét jó illat
ként mindenün elte1jeszti általunk. Mert Krisztus 
jó illata vagyunk mi az Istennek, azok közt, akik 
üdvözülnek, éppúgy, mint azok közt, akik elkár
hoznak. Ezeknek halált jelentő hullaszag, azok
nak meg az élet él tető illata" (2 Kor 2, 14-16). 

Kicsit fájlaljuk_ hogy most élünk, s nem ak
kor, amikor Krisztust feszítették kert?.SZtre. Mi 
majd megmutattuk volna, hogyan kell Ot megvé
deni ... 

Mi majd nem futonunk volna el. .. Mi majd 
kiszabadítottuk volna . . _ Mi nem tagadtuk volna 
meg ... - Milyen jó lett volna, ha Krisztus nekünk 
jelent volna meg: feltámadtam, nézzétek keze
met sebeimet. 

·A feltámadt Jézusa szentségekben tárja fe
lénk szerető kezét hív és életet ad! 

A kereszlség hatása bennünk ez: megtisztít 
az eredeti bűntől, valamennyi személyes bü
nünktöl (telnőrt-keresztség esetén!) és elengedi a 
bünökért járó összes büntetéseket. A mi érde
münk nélkül megbocsáttatnak bűneink, mert 
Kris:::t11s meghalt ére11ünk a kereszten. (Herder -
Katekizmus, 118. o.) 

Az idézet! Katekizmus első helyen tehát a 
megtisztítást hozza a keresztség. hatásakc!nt. Ezt a 
„megriszrítást" jól jelképezi a vízben vett fürdő, a 
lemosás, a vizzel való leöntés. 

A keresztség másik hatása, hogy beiklat a ke
resztény közösségbe. Az Egyház tagjává tesz; 
egyháztag tehát minden megkeresztelt! A ke
resztségben új életet kapunk, ÚJ}ásziiletünk. - Ezt 
az új életet nevezik „kegyelmi élet"-nek, „termé
szetfeletti élet" -nek, „isteni élet" -nek. 

Jézus szava Nikodémushoz : „ Bizony. bi
zony, mondom neked. ha valaki újra nem szüle
tik. nem látja meg Isten országát.''.„ „Aki nem 
s;:üfetik vízből és (Szent) Lélekből. nem mehet be 
Isten országába" (vö. Jn 3, 3 és 3, 5). 
_ Minden húsvét újjászületést is jelent! 
Elesszük lel az Istentől kapott kegyelmet! 

„Tegnap \'t:kd temetkeztem el, Krisztus, • 
ma veled l!brcdck. a l'i\h<imudottaL Tegnap veled 
haltam. m.ost i111m;ir dicsöits meg t:ngem is orszá
godban, Ud\öt.itiink!" (Damaszkuszi Szent .l:i
nos 

ÁPRILISI MISEREND 
Endrőd 

Vasárnap: 8-kor, és este 6 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. Nagy
böjtben vasárnap fél 6-kor. pénteken 6-kor keresztút. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
április 9-én vasárnap fé l 12-kor. 

Vasárnap: délelön 10-kor. Hétköznap szerda kivételével este 6-kor. A 
szombat esti vasárnapi elöesti mise. Nagyböjtben fél 6-kor keresz1úL 

Gyoma 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 18 órakor. 

Hunva 

1 10 

1 16 

Gvoma 

10 

18 

~A nagyhét és húsvét liturgiája templomainkban 

Nagyböjti lelkigyakorlat 

16.30 
17 

17.30 
18 

Endrőd: ápr. 17-18-19 (nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda 18 ó. 
Hunya: ápr. 17-18-19 (nagyhétfö, nagykedd, nagyszerda 16 óra 

Vezeti Laczkó István szentesi káplán 
Gyoma: ápr. 13-14-15 (csütörtök, péntek, szombat 18 óra 

9-17 
15 17.30 

Túri Kiss István kunszentmártoni plébános 
Mind.három helyen, a 3. nap a betegek kenetét fel lehet venni_ 

8. 10 

8 

10 

10 

Április 16-án, (Virágvasárnap) du. 4-kor közösségi cvangeliz.ációs misét 
tartunk az „Elet másokért" családpasztorációs közösség sze1vezésében. 

Húsvét és a keresztség 
Danielou bíboros szerint: a jelen drámája az, 

hogy a világon annyi „keresztelt" keresztény 
van, aki nem hüséges az életszentségre való hiva
tásához. A dráma a középszerűségben van. Egy 
Egyház, amely a szentek Egyháza volna, meg
változtatná a világot. 

Változtassuk meg a világnak azt a kis részét, 
amelyben élünk. Ahogyan a szentmise központi 
gondolata Jézus halála és feltámadása, úgy a ke
resztség lényege is e két dolog körül forog. Jé
zusnak ugyanis a bün mian kellett meghalnia, 
magára vette büneink büntetését. Halálának kö
szönhetjük, hogy a keresztség révén megszaba
dulhatunk a bűntől. annak kárhozatot okozó 
hatásától, és biztosíthatjuk magunknak az örök 
életet. - A keresztségben számunkra kell, hogy 
meghaljon a bün, másképp fogalmazva, hogy mi 
meghaljunk a bűnnek. Ahogyan Jézus meghalt 
büneink miatt, mi haljunk meg a bűnnek, temet
kezzünk el Krisztusban, avatódjunk belé, haljunk 
meg vele együtt, merüljünk el a vízben, borítsa
nak el hullámai, hogy azután felemelkedjünk, 
feltámadjunk, miként Jézus is feltámadt a halál
ból, szülessünk újjá, bűn nélkül, az isteni életből 
részesedve. 

Így válik számunkra a keresztség az új élet 
forrásává! 

S mivel Jézus halála és feltámadása húsvét 
nagy titka, ezért volt természetes a korai keresz
ténység számára, hogy a keresztség szentségét a 
húsvétra virradó éjjel szolgál1assák ki. S így a 
feltámadt Krisztussal. együtt, mintegy 
„egyidöben" kezdte a megkeresztelt új életét. S 
ezért van az, hogy a húsvéti liturgia nagyszom
batról húsvétvasárnapra virradó éjjel a virrasztás 
(Vigilia) szertartásába beiktatja a keresztelést. -
Nagyszombat este kezdődik a szertartás a fény
ünnepséggel (húsvéti gyeitya), húsvéti örömé
nek. igt:-liturgia. keresztségliturgia (keresztkút 
m.:gfütba. mindenszentek litániája, a víz megál
d asa. a k.:rc:ms~gi fogad~i,; mt:gújítása, és utána a 
hils\ <'ti mise. 

S ha 1110s1 mC:g C2.\ sr.er figve lmesen elolvas
suk hú,;\-C:t \·as;i1~1ap.f;inak sz~ntmise olvasmá-

nyait. akkor megértjük, hogyan lehet húsvétkor 
keresmégről prédikálni, meg lehet érteni. hogy e 
legnagyobb ünnepünkön hogyan lc:het szó .Kc:
resztelő János keresztségéről. Talán mi is úgy já
runk, mint Péter és János apostol: megértjük, 
hogy Jézusnak fel kellett támadni a halálból, és 
hogy nekünk meg kellett keresztelkednünk, és 
hogy ez a megkeresztelkedés nem is olyan kis 
dolog, hanem világra szóló, örök életre szóló ese
mény. 

De nemcsak vízből. hanem vízből és Szentlé
lekből kell újj~születnÜnk. Keresztelő Szent Já
nos mondja: „En csak vízzel keresztel/e} ti1eket. 
de eljön az, aki hatalmasabb nálam . . _ 0 Szentlé
lekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket" (vö. 
Lk 3, 16-17). - !gy válunk a Szentlélek templo
maivá! 

A keresztségben Krisztus eltörölhetetlen je
gyeL nyom a lelkünkbe. !gy csak egyszer keresz
telkedhetiink, de azt újra feléieszthetjük 
mag.unkban. 1252. ápr. 6-án lett vértanú Veronai 
Szen1 Péter. Gyermekkora óta sokat küzdött a hír 
tisztaságáért. Halálosan megsebesítve is a Hi
szekegyet kezdte el mondani. Amikor már nem 
győzte szóval. vérébe mártott ujjal írta a földre: 
.,Hiszek egv Istenben.„ mennvnek és földno;:k 1e
i-emtőjéber\" és a Jt:zus Krisztusban.„ (Schütz: 
Szentek élete, 11, 110) .. 

A feltámadott Krisztushoz tartozom. és 0 az 
enyém' 

„Templom az én lelkem, jöjj Uram. tekints 
szét, költözz be hozzám, bennem fényeskedjél. 
légyen a szívem örök-lángú szentély" (Fazekas 
Lajos: Orgonák búgnak). 

J:Iarmadnapon 
Es fölzúgnak a hamuszín egek, 
l)ajnalfelé a ravensbrück.i fák, 
J;.s megérzék a (ényt a gyökerek. 
Es szél támad. Es fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetctl dobogni szíve 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
El n:surrc:xit tc::rtia die. 

(Pi linszky J;inos) 

„Az embe1·élet keresztjei olyanok. mint kott:i!--:in :i ke1·esztek: tblemelnek: Az oldalt .cl!rkes::.:telle: Iványi László plébános 
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TÖRTÉNETEK A RÉGI GYOMÁRÓL II. 
A harangokról 1. 

A gyomai református templom harangjai
nak szava fülembe csengett még távoli fö lde
ken is. Diákkoromban Vácott. ahová az 
.osztályharcos gyűlölet" üldözött, ha jól em
lékszem nyolc templom harangját hallhattam 
egyszerre legtöbbször, s mégis csak a gyomai 
harangok szavát hallottam ki közülük. Nekem 
mind a mai napig legszebbszavu harangok. 

A harangot a szakirodalom ütöhangszer
ként tartja nyilván. Már a Római Birodalomban 
is alkalmazták jelzöeszközként. A keresztény
ségben a XII. században tették kötelezővé 
használatát. Rendkívül elterjedt volt a közép
kori városokban, falvakban. 

A gyomai középkori harangokról (harang
ról) semmit nem tudunk. A gyomai határba ol
vadt Ege falu s Endrőd középkori 
templomának hallottam nagy időt megért 
atyafiaktól egybehangzó legenda!, hogy tud
niillik elpusztult egyhazaik tornyaval együtt le
omlottak a Körösbe. Később. a körösladanyi 
gyűjtö útjaimon egy alkalommal közel száz
esztendös gazdaember bizonygatta, hogy a 
ladanyi harang is ugyanugy omlott bele haran
gostul a Sebes-Körösbe. S ő gyerekkoraban 
hallotta az öregektől. hogy szép csendes őszi 
estéken hallani, akinek van rá fü le, hogy közel 
a parthoz megkondul többször is merevül bi
zonygatta: „oszt úgy tessik elhinni, hogy én is 
hallottam mán, ahogy öregszek egyre több
ször, ott ahun a mostani templom áll, attúl 
nem messze. a rígi meder partján, mert a rígi 
torony ott vót közel ahun a mostani van, csak 
köze1ébb a Köröshő'." Kis „csengettyűk" vol
tak ezek a régi harangok, oklevelek így is jel
zik: csengettyű , (a nagyobbja se ütötte meg a 
mázsát). Könnyű volt elásni. kútba ereszteni, 
ide-oda rejtegetni, vagy éppen menekülés 
közben a kocsi derékban elszállítani békésebb 

tájakra. Aztán ott is maradt sok esetben a ha- 1841. július 18-i presbiteri ülésen hatá-
rang, ahova a menekülök meghúzódtak. roztatott, hogy a nagyobbik harangot újra ön-

A múlt szazad végén, e század elején mi- telik s egy harmadik, teljesen új 12 q-ás 
kor a harangkutatás is megindult, így találtak harangot öntetnek Pesten. Felirata légyen: „A' 
rá felirata alapján a geszti harangra Gyomai Reformata Szent Ekklézsia Közjöve
Nagykikindán (a rácok vitték el 1703-1710 kö- delméböl lévén Isten jóvoltából." 
zött), a gyulai harangra (Szűz Mária képpel ki- 1841-ben Diószegi Mihály bíróságán a 96 
öntve), meg Bagaméron. Feliratok eleinte éves 6 q-ás harangot Pesten becserélték egy 
nem voltak a harangokon, csak a-XV. Század- 12 q-ás 6 fontos készítettetett a gyülekezet „ 
tói jelennek meg a harangokon feliratos dom- tulajdon költségén", 2216 váltó forintokon. Ne
borítások. Az egészen korai, román kori kis mes Komádi Kruchió István „saját költségén. 
csengettyűket formájukról lehet nagy bizton- 1076 váltó forintokon öt mázsás 89 fontos ha
s ággal korszakolni. rangot készíttetett. A harangok beavatása 

Az újratelepült Gyoma harangjairól esett 1841. szeptember 17-én vasárnap reg
nem tudunk semmit egészen 1734-ig, ami- geli istentiszteleten." 
kor is Takó András volt bíró. „kinek idejében 1847. április 8-án délután villámcsapás 
öntetett a mostani nagy harang" írta a króni- következtében igen nagy tűz keletkezett 
kás 1834-ben. Gyomán. A torony is kigyulladt. Ekkor a 

1746. január 28-án Házi István leánykája „Kruchió harang" megolvadt, a legnagyobb 
temetésin huzták meg a következő második harang leesett s megolvadt, meghasadt. A 
harangot elöször. Vagyis ez még nagyobb le- legrégibb, s a legkisebb leesett mindkettő ép-
hetett az 1734 évben öntetettnél. ségben maradtak. E kettő „sátor alatt sokáig 

1834-ben jegyezték fel , hogy szolgálatot tett." 
1778-79-ben öntödött a „mostani-tehát 1848 őszén egy 14 és ~gy.7 mázsás ha-
1834-beni-kisharang". 1836-ban presbiteri rangot „újra öntettek, a „Kis harang - a legré
gyülésen a helybéli nótárius Kalocsa István gibb -megrepedt a sok félreveréskor. tudniillik 
felszólalt: „Szégyen. hogy Népes az 1848-as esztendőben bizony sokszor kel
Ekklézsiában, Keresztyén Gyülekezetnek az lett harang által összehívni a lakosságot, bi
lsteni tiszteletre való összehívásában, Halotti zony majd minden napra esett közölni valója 
tisztesség tételekben is csak két az elöljáróságnak. 
harangotskák használódhatnak." Javasolja 1852. j úlius 31-én a „megrepedt kisha
egy harmadik harangnak megöntetését, me- - rang újraöntetett, szaporítva 391 font lett és 
lyet igy indokolt: „ ... egyszersmind felébresz- fel húzatott". 
tödvén a harom Harangoknak a Szent 1871-ben egy kis harangot ajándékoztak 
Gyülekezetnek, Atyának, Fiúnak. és Szent a gyomaiak az akkor telepített 
Léleknek nevében való összehívására való Krassó-Szörény megyei Bunya-Szekszárd re
rendeltetése. „valamint" E harmadik harangra formátus gyülekezetének. 
adakozzanak azok, kik végtisztesség re halot- 1879-ben hosszas egyezkedés, viták után 
taiknak .meghúzatni kivánnák s majd az adó- elkészült a negyedik nagy harang. a „Garzó 
zót az Ur magához szólítja, temetésükkor az harang'', felszereléssel együtt 40 q, 6000 fo-
ingyen húzódjon meg." rintba került. 

„ 
(F olytatjuk!J 

Cs. Szabó István 

Corvo Bianco Schuh Bt. EPFE 
Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 

Betéti Társaság vállalja: 
Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaenröd, Fő út 14. 
liir/Fax (66) 386-896 
~(30) 9457-148 

Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 

Mindent egy helyen 
a Piktor Boltban! ·(· 

Gvomoendröd. Fö út 2 12. · ;; 
(telefon: 66/283-079) ~ ' 

Dévavónvo. Arpód út 47. ·~"' 
(telefon: 483-318) ~ 

KophotóK: 
Festékek. lakkok. ecsetek. 

Szerszámok. zárok. vasalások. és linóleumok. 
Padlóburkoló lopok minta után. 

hozzá ragasztók. fugázó aljzat kiegvenlitő. 
TIKKURILA Számítógépes szinkeverés. 

Több mint 2000 szinből vóloszthatl 

Közületi - vállalkozói' és magán 
megrendelőinek 

ÉPÍTŐIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
t~Nezéstől„? kulcsátadásig., 

ELLENORIZHETO REFERENCIAKKAL 
rendelkezünk Alföldön és Budapesten! 

Hívja: 06- 66-295-659 
vagy 06-20-9367-514 számot. 

Fax:06-66- 385-896 
Cím: 5502. Gyomaendrőd', 

Juhász Gyula utca 34/1. 
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Farsang a Szent Gellért 
Katolikus Altalános Iskolában 

Jó mulatság volt 

Vizkereszt és Hamvazószerda közötti 
i dő a magyar ember é lecében is a farsangi 
időszakot jelenti, azt az időszakot, me!y 
helyt ad a mulatságok, lakodalmak, bálok 
megrendezésére. 

letesen erősödő vastapsa kikövetelte a lako
dalmi zárótánc megismétlését. 

A lakodalmi menet az osztályokba ve
zette a gyerekeket, és a farsang ott folytató
dott tovább. 

A varázslatos, ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezekbe öltözött gyermekeink szellemi 
és fizikai képességeiket is megmozgathat
ták az osztályfőnökök által szervezett hu
moros vetélkedőkön, feladatok 
megoldásain. A jóízű farsangi fánkok elfo
gyasztása után mindenki nyugtával dicsérte . 
a napot A talpalávaló kifogyott a lábun.k
ból, a sütemény elfogyott a tányérból, így 
aztán mindenki elégedetten tért nyugovóra. 
. Köszönjük a Szent Gellért Katolikus 

Altalános Iskola tanára inak, összes dolgo
zójának, a szülőknek, hogy ilyen közös 
összefogással jót mulathattunk farsang ide
jén az iskolában. 

Jó mulatság volt. Reméljük lesz jövöre 
is! 

A Szent Gellért Katolikus Általános Is
ko la február l 8-áo tartott farsangja, nagy 
mu latság volt nekünk, szülök számára is. 
Az iskola aulája, mint egy hatalmas feldí
szített lakodalmi sátor várta a gyerekeket és 
szülőket, nagy, színes léggömbök, és dí
szek kavalkádja fogadta a szórakozni vá
gyókat. A farsangi mu latság Galgamácsára 
„ vitt el" bennünker, ugyari is a gyerekek egy 
galgamácsai gyenneklakodalmast táncol
tak és énekeltek el csoda jó hangulatban. A 
s.zép népi ruhákba öltözött lányok és fiúk 
népdalokat énekelve jókedvűen ropták a 
csárdásc, a vőfély lakodalmi rigmusai csak 
emelték a mulatság hangulatát. A lányké
réstöl, a menyasszony búcsúztatón, a temp
lom i esküvőn keresztül eijutva az újasszony 
táncig, olyan fergeteges táncmulatság kere- ..--~,...,---..,..-,.-----':.,,,...;.-.:....;.;.~=.:..;;.;;..:..:.li~ 
kedett, hogy mjnket, sztilőket is legsz~ve
sebben táncba vitt volna a lábunk. 
Jóérzéssel töltött el bennünket az, hogy 
gyermekeink ilyen szép néphagyomány fel
elevenítésével, kulturál is értékek megtanu
lásával is jól érzik magukat, jót tudnzl< 
mulatni. 

A lakodalmas tánc végére „betáncoltak" 
a szakácsok is, kik jó gazdasszony módjára 
finom cortával k.inálták a mulatozó ifjúsá
got. A táncmulatság végén a szülök egyen-

Szenf1. 1n1t"?fR:mai katolikus templomban 

Éppen úgy,,mint .152 éve, idén is s~erdára e~ett m~cius 15, és .ugyanúgy, mint ak
kor, esett az esö. Ezert a megemlékező szentmise utan az ünnepi műsor a templom
ban kezdődött el. 

• A Rózsahe~yi Kálmán. Általános Iskola növendékei a tőlük megszokott igen 
sz.1.nvonalas mu~?rr~I ~mlekeztek_ az 1848-as forradalom elsö napjára. Műsoruk 
e lott, mintegy eloszokent felolvasasra került egy erdélyi fiatalember visszaemléke
z~se,,.a .. széke_lyf~ldi márci.us 15 .. -i ünne~~égre. Domokos László országgyűlési kép
v~selo unnep1 szonoklata es a diákok musora után harangszó kísérete mellett vonult 
k1 az ünneplő közönség az Országzászlóhoz, ahol a megemlékezés koszorúi elhelye
zésre kerültek. 
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HUNYAI HIRADO 
Megkezdte munkáját az új önkormányzat 

Hunya község Önkormányzatának képviselő-testülete március 
9-én tartotta soros ülését. Ez volt az első testületi ülés, amelyen az 
időközi választásokon mandátumot szerzett képviselők az új pol
gármester, Hoffmann Márton vezetésével már érdemi munkát foly
tattak. Méghozzá nem is akármilyet. Hiszen a napirendi pontok 
között nem kisebb súlyú témák szerepeltek, mint az 1999. évi költ
ségvetési rendelet módosítása, a 2000. évi költségvetés elkészítésé
hez szükséges önkormányzati díjak módosítása, valamint a 2000. 
évi költségvetés I. fordulós tárgyalása. 

A testület a költségvetés tervezetet első olvasatban, kisebb mó
dosításokkal közmeghallgatásra bocsáthatónak találta. Amennyi
ben a település lakosai 2000. március J 7-én 17 órakor ta~andó 
közmeghallgatáson jelentősebb változtatások nélkül elfogadható
nak találják a költségvetés tervezetet, a képviselők március 22-én 
döntenek a végleges számokról. Az már most látszik, hogy ez a 
költségvetési év sem lesz könnyű a kis község számára, hiszen a 
korábbi évekhez hasonlóan az idén is forráshiánnyal küszködik az 
Qnkormány~!lt, melynek enyhítésére minden bizonnyal az 
ONHJKJ-s (Onhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok) 
pályázaton való indulás jelentheti az egyik lehetséges megoldást. 

Sóczóné Farkasinszki Ildikó 
Jegyzö 

Büszkék vagyunk az iskolánkra! 

„Farsangi dáridóra invitálták a falu apraj~t-nagyját március 4-e 
szombat délutánján a Művelődési Házba az Altalános Iskola tanu
lói és pedagógusai - írja a szerkesztőségünkhöz elj uttatott levelé
ben Cserven Béláné, a hunyai általános iskola Szülői 
Munkaközösségének elnöke. - Előbb a tánccsoport bemutatóját 
láttuk, majd fergetegesen jó hangulatú műsort aq~ak a gyermekek. 
Ezután köve1kezett a jelmezesek felvonulása. Oröm volt látni a 
·sok beöltözött gyereket kicsiktől a nagyokig. 

A d íjazást most is magunkra vállaltuk, s a ,jó lelkű zsűri" nem 
tudván különbséget tenni a gyermekek között, m indenkinek ki
emelt első díjat adott. 

A szülői munkaközösség igyekszik segíteni az iskola munká
ját, legyen szó kirándulásról, szinházlátogatásról, vagy tanulmá
nyi versenyről. Büszkék vagyunk az iskolánkra, a tehetséges 
tanulókra, akik nemcsak a tanulásban tesznek ki magukért, hanem 
időnként mosolyt varázsolnak arcunk.a a fáradt hétköznapokban. 
Mindez a pedagógusok áldozatos munkája nélkül nem valósulhat
na meg, ezért köszönettel tartozunk nekik." 

Kedves elnök asszony! Mi pedig örömmel adtunk hírt iskolá
jukról, s reméljük, hogy további eseményekről is tájékoztathatjuk 
olvasóinkat, akik között nagyon sokan vannak Hunyáról elszárma
zollak, nemcsak Magyarországon, de a világon is, és az Internet 
segítségével ők is részesei lehetnek minden Hunyáról érkező hír
nek. 

Szerkesztőség 

ORVOSI TANACSOK 
A z~ld hályog 

Mit nevezünk zöldhályognak, gioukómánok? 
Azt az állapotot, amikor a szem belső nyomása 

megemelkedik. 
A nyomásemelkedés következménye, · o látó

ideg ereire gyakorolt nagyobb nyomós miatt, az 
ideg és lótóhórtyába futó rostok sorvadása, -a látás 
és látótér károsodása. 

Mi okozza a nyoi:násemelkedést? 
A szem belsejében lévő csarnokvíz keringésé-

., nek zavara. 

(" l~tái: . 
Le et elsődleges vagy másodlagos, amikor o 

szemnyomás-emelkedést a szem valamely betegsége okozza. 
Elsödlefies glaukóma: 
A 40 éveletti lakosság 4 %-a betegszik meg elsődleges gloukómóban, az élet

kor növekedésével az arány növekszik. Mindkét szem betegsége, kezelés nélkül vak
sághoz vezet, de időben felismerve, megfelelő kezeléssel a látás megtartható. Ezért 
van nagy jelentősége az évenkénti szemészeti vizsgálatnak. 

Fajtái: simplex és congestiv, veleszületett. 
A simplex glaukóma férfiak és nők között azonos arányban, a congestiv for

mája nőknél háromszor gyakoribb. Oka: helyi és általános keringési zavar, amely
ben szerepe van az örökletes tényezőknek. Tehát nemcsok a szem beteg, az egész 
szervezetei kezelni kell. A simplex glaukóma alattomos betegség, panaszt alig okoz· 
vo vezethet el a vaksághoz. Ennél a fajtánál van a legnagyobb jelentősége o szemor
vosi vizsgálatnak 

A congestiv glaukóma jelentkezhet lappangva, időnként átmeneti látásrom
lást, szivárványkariko észlelést tapasztalhatunk o fényforrások körül. De jelentkez
het - nőknél harmincszor gyakrabban - heveny formában is, amikor az igen erős 
szem és fejfájós, hányinger, hányós, nagyfokú látásromlás azonnali orvosi beavatko
zást lesz szükségessé. 

A veleszületett glaukóma legfeltűnőbb jele o szemgolyó megnagyobbodása 
és o kisgyermek fénykerülése. A diagnózis tisztázása - az egyébként 2,5 - 23 %-a 
vaksághoz vezető betegségnél-a gyermek látásának megmenthetöségét biztosítja. 

A másodlagos zöldhólyogbetefcség okozói: 
- Szaru és szivárványhártya gyul~dása miatt keletkező anatómiai elváltozá

sok 
Túlérett szürkehályog 
A szem tompa sérülése 
Magos vérnyomás, cukorbetegség következtében fellépő látóhórtyai érelzá
ródások, o nyaki verőér elzáródása 
A szem belsejében lévő daganatok 

· A szem maródásos, égési sérülései 
Gyógyszerek, főleg steroidok {gyullodós elleni szerek). 

A zöldhólyog kezelése: 

Nagyon lényeges a korai felismerés, amikor még a szem állapotában visszafor
díthatatlan károsodások nem következtek be. 111 von jelentősége az elsődleges 
zöldhólyog felismerésében az évenkénti szemészeti vizsgálatnak. Ha mód van ró, 
konzervatív kezeléssel, szemcseppek használatával a szemnyomás és szem funkciói 
biztosíthatók. 

Rendkívül fontos a folyamatos gondozás, o kezelés és életvitel megbeszélése a 
szakorvossal. 

A kezelésre nagyon sokféle szemcsepp áll rendelkezésie o zöldhály-09 fajtáknak 
megfelelően. Mivel a zöldhólyog nem o szem, hanem az egész szervezet megbetege
dése, ezt általános kezeléssel ki kell egészíteni. Csak okkor von szükség mütéti meg
oldásra, ha a kezeléssel nem biztosítható a szem normális nyomása és funkciója. A 
zöldhólyog megállopításo régen egyenlő volt az előbb vagy utóbb bekövetkező vak· 
ság rémével. 

Majd 30 éve dolgozom városunkban. ~elelösségem teljes tudatában mondha
tom, akik rendszeresen jórnok ellenőrzésre o zöldhályogos betegeim közül, az előírt 
kezelési és életmódi utositilsokot betorlottók, mo is lá thoflák, élvezhetik világunk, 
természetünk gyönyörűsegét. Ez is csak egy betegség, ame lyel o sors sújt, de nem a 
végzet, kezelhető! 

Dr. Gedei Margit 
Szemész szakorvos 
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Mit jelent számcamra március 1 S? 

Aki nem 
élt, vagy él 
kisebbségi 
sorsban, an
nak fogalma 
sincs arról, 
hogy a hatá
ron túli ma
gyarság 
számára mit 
jelent az 
egyik legna
gyobb ma

L..:11==--~------------- gyar ünnep, 
Balról: Bartók István, melleue Ungvölgyi János március 15. 

Tizenöt 
éves vagyok, Kovászna megyében lakom, Erdélyben, jó 700 km-re 
Gyomaendrődről a Déli Kárpátok tövében. Mivel csak fél éve keliil
tem ide tanulni, így az itteni ütmepi megemlékezésekröl csak diák
társaim és tanáraim tájékoztatása alapján szerezhettem tudomást. 
Ez az év lesz az első, hogy szülőföldemtöl távol, Gyomaendrődön 
linnepe!hetek. Annál inkább ismerem viszont a székelyföldi hagyo
mányokat, szokásokat. 

Erdélyben, Székelyföldön a román tengerbe beágyazódó szé
kely magyars~g a legnagyobb nemzeti ünnepként trutja számon ezt 
a napot. Bár Romániában március 15-e nem munkaszüneti nap, a 
Székelyföldön ekkor megáll az élet. 

Lakóhelyem Ozsdoda 5-6000 főt számláló község; 20 km-re 
fekszik Kézdivásárhelytől, a Székelyföld egyik központjától. Már 
napokkal az ünnep előtt tanáraink ismertetik a forradalom esemé
nyeit, külön kiemelve azokat a személyiségeket,~ az események 
formálásában tevékenyen részt is vettek. Bem József tábornok, Pe
tőfi Sándor, vagy a lakóhelyemtől alig pár km-re született Gábor 

Áron legendás hírű ágyúöntő ezermester neve bennünk foga lom
má vált. Az iskolát minden évben feldíszítettük, a nevezetes napon 
fúvószenekar ébreszti a lakosságot, az emberek népviseletbe öltöz
tek, a fiatalok pedig tanáraik kíséretében vonulnak az emlékműhöz 
meghallgatni az ünnepi műsort, és koszorúzni. 

A lakosság a kijelölt útvonalon a felvonu lókat népi ételekkel -
sütemény, kürtös kalács - kínálgatják. Az ünnepséget kulturális 
műsor zárja. 

Ezzel egy időben nemcsak Jakóbelyemről, hanem a környék te
lepü léseiről is küldöttségek indulnak fellobogózott lovas kocsik
ban és autókon Kézdivásárhelyre, a központi megemlékezésre. Az 
apró falvakon áthaladókat a lakosság meleg szívélyességgel kö
szönti és vendégeli meg. 

Számomra különösen emlékezetes marad 1999. március 15.-e. 
Kézdivásárhelyen a Fő té;en összezsúfolódott többezer ember kö
zött ott volt a bukaresti magyar nagykövet, a magyar katonai atta
sé, az erdélyi egyházak képviselői, élükön Tőkés László 
refom1átus püspökkel. Jó érzés volt ott magyarnak lenni, még ha itt 
néha „lerománoznak" is. A szabadságharc 150. évfordulójának 
tiszteletére rendezett kézdivásárhelyi ünnepségről fotókat is hoz
tam. 

Nem könnyű feladat nekem arról írni, hogy mivel tenném von
zóbbá, emlékezetesebbé nemzeti ünnepünket, hiszen itt az Anya
országban még egyen sem vettem részt. Azt viszont meg tudom 
fogalmazn i, hogy odahaza ez az ünnep belső kényszerből fakad, 
nem kell szervezni és agitálni, hiszen ezen a napon magyarok va
gyunk és azok is szeretnénk maradni. 

Tiszteljük nemzeti múltunkat, hogy erőt meríthessünk a jövő 
feladatainak megoldásához. Ez az út odaát még mindig pokolian 
nehéz. 

BARTÓK ISTVÁN 
Bethlen Gábor ipari és iviezőgazdasági Szakképző Iskola. 

918. osztályos {(tnulója 

Március 15-i ünnep Székelyfoldön 
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Ezt a címei adl1atjuk annak a 
két napos konferenciának, melyet 
a Cigány Kisebbségi Önkormány
zat Fő út 80 sz. alatti Kisebbségi 
Házában rendeztek meg február 
18-án és 19-én, amelynek szerve

VfÍROSOHK 

A cigányság társadalmi 
helyzetének javítása 
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rak, közgyűjtemények, cigány 
színházak létrehozása, támogatá
sa. Létrehozták az Országos Ci
gány Információs és Művelődési 
Központot (Bp. Gyömrői LÍI 
1034.) 

A konferencia másnapján Dr. 
foglalkoztatás. Az előadó és Kulturális Örökség Minisz1ériu· Varjtí Gabriella a Nemzeti és Etni
llangs(1lyozta a rendőri maga1ar- ma részéről 1arto11 előadást Té- kai Kisebbségi Hivatal elnökhe-
1ás jogszerűségének, a sajtó reális mája a kultúra. Hangslilyoz1a, lye1tese 1arto11 igen érdekes 
tájékoztatásának fontosságát és llogy a cigányság életkörülménye- beszámolót. Az előadása témája: 
szükségszertíségé1. inek és társadalmi helyzetének ja- az állami intézkedések ismer1e1é-

zője és l1ázigazdája Dógi János a "----------------------
l1elyi Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke volt. 

A konferenciát Dr. Dávid Imre 
polgármester úr nyitoua meg, aki 
11angslilyozta. 110gy az elmúlt év
ben minőségi változás következet! 
be a cigányság életében, s ez 
nagy részben a megnyitott Közös
ségi Ház eredményes működésé
nek is köszönhető, ahol már 
megkezdődött az oktatás, a to
vábbképzés, s remény van a to
vábbi előrehaladásra. 

Az első előadást Hevesi József 
nemzetiségi főtanácsadó tartolla. 
Előadásában 1ájékozta1011 arról a 
kormányrendeletről, mely a ci
gányság életkörülményeinek, tár
sadalrni helyzetének javítását 
szolgáló középtávú program vég
rel1aj1ását szolgálja. Az ország 
minden táján élnek cigányok, de 
ugyanúgy megoszrottak, mint a 
többségi társadalom. főleg kullú· 
rájukban. nyelvhasználatukban, 
de szociális helyzetüket illetően is. 

Hangslilyozta. l1ogy a cigá11y
kisebbség vezet(íi felelős munkát 
vállal tak magukra, és járatlan uta
kon járnak. Nagy fokú segítségre 
van szükség, főleg az oktatásban, 
a szakképzésben. Nagyon nagy 
sziil<ség van ezért a cigány peda
gógusokra. Tragikusan kevés a 
közép és felsőfo kt1 végzellségtí fia

A következő előadó Tóth Mi- vítására elkészült egy középtávú se a romák helyzetével kapcsolat
hály a Békés Megyei Pedagógiai intézkedési csomag. Hitvallása, ban. Az elmúlt 1 O évben a 
Intézet Főmunkatársa volt Ismer- l1ogy nem szabad hagyni a kistele- kormányok programjának megfe-
1et1e a nemzeti és etnikai kisebb- pülések elsorvadását. A korábbi lelően igyekeztek olyan feltétele
ségek óvodai nevelésének és években a „végekre" alig juloll Iá· ket 1erem1eni, hogy minden 
iskolai oktatásának jogi kereteit és moga1ás. ezérl ezen a gyakorlaton állampolgár jól érezze magá1, nyu
feltételrendszerét tartalmazó változtallak. Felhívta a figyelmet a godtam éll1essen a kisebbség a 
munkaügyi miniszteri rendelet pályázatok fontosságára, e tekin- többséggel. Alapelvként szögezte 
főbb előírásait. HangsLílyozta a fel- tetben március közepétől várha- le. hogy roma ügyekben romák 
zárkóztató program fontosságát, a tók a kiírások: nyelvtanulás, nélkül ne döntsenek! A Nemzeti 
cigány tanulók kollégiumi nevelé- életmód tábor, kulturális rendez· Etnikai Kisebbségi Hivatalon ke
sének elősegítését, a szrnő és ta- vények 1ámoga1ása. irodalmi pá- resztül érvényesülnek a kisebb
nár felelősségét. Mint mondolla, a lyázatok címmel. Sajnos, 11ogy ségpolitikai célok. Elkészült egy 
legfontosabb az iskolai nevelés- nincsenek kifejezenen cigány tan- középtávú cselekvési program, 
ben a „pozitív életkép" kialakítása. könyvek. Hangsúlyozta. 11ogy a amely oktatási, kulturális, foglal
A Békéscsabai Pedagógia Föisko- többség és a kisebbség egy-egy koztatási. agrárgazdasági, kom
lán megkezdődött a romológiai is- célért dolgozzon, az együttmúkö· munikációs feladatokból áll. Az e 
meretek képzése. dés ne csak papíron legyen valós. tárgyban megjelent kormányhatá· 

A következőkben Farkas Lász- A kulturális tárca középtávú prog- rozatok és közalapítványok célja, 
ló kisebbségi referens a Nemzeti ramjában szerepelnek, könyvtá· hogy mérsékelje a kialakul! társa

.• dal mi egyenlőtlenségeket, hátrá
nyos megkülönböztetéseket, de 
úgy, hogy a cigányok meg tudják 

D 
D 

őri zni identitásukat, és kisebbségi 
kultúrájukat. 

tal. Nagy baj, 11ogy sok helyen el- _ _.._ 

További előadók voltak Kovács 
Árpádné a Nemzeti és Etnikai Ki
sebbségi Hivatal főo.sztályvezetője, 
Dr. Farkas Gabriella a Magyaror
szági Cigányokért Közalapí1vány-
1ó1. akiknek előadására későbbi 
számainkban vissza:értUnk. so1'Vadt a cigányság kul!Lirája. 

1t1-ot1 még a csaláclok őrzik az ősi 
kult(wát. Épp ezért az oktatásba 
be kell vinni, meg kell menteni, és 
ápolni kell ez ősi kultúrát. 

Életkörülményeinek javítása 
sokban múlik a fog1alkoz1a1áson, 
amelyre gyógyír, de nem megol
dás a közl1asznú munkában való 

•ffERM X Ipartelep út 3. <ti (gj 5500 Gyomaendrőd, 

• , - ~T/F: 66/386-614, 386-226 
.,-t P...,..IT"""'6:-JP-A-Rl-SI-ö- Y-ET-K-EZ-E-T 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

o> Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése-tervezése 
o- Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés 
o-Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, 

Interspan bútorok) 
O-Építőipari anyagkereskedés (lnterspan bútorlap . .. ) 
O-Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acél

zsalu, keretes állvány, útpanel.. .) 

úgy a szervező~. mini a 11a11-
ga1óság nagy érdeklődéssel fo
gadta a beszámolókat s egyöntetű 
voll a vélemény, hogy mindenki 
sokat merítell az ell1angzottakból. 

Császárné Gyuricza Éva 

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Telefon: (66) 386-578 
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.,Az orosz szótár szovjetül fura 
ötvenmillió-halottas csuda: 
Szép szava a szkoro, azaz hamar, 
legkevesebb öt évet takar, 
és a szicsász, m,ely rögtönt fedez 
épp a dupláját. lgy a reuinárn 
tíz szkoro, vagy öt szicsasz után 
ért lllol Jelcin, te csecsen-vadász! 
Kupával reá s béke lesz: Szicsász!" 

Timár Máté 

Elérkezett 1 948 tavasza. Ismét bizakodni 
kezdtünk, hogy talán a tél beállta előtt haza 
visznek bennünket. Féltünk az elkövetkezen
dő téltől, a nehezen elviselhető hidegtől, az 
alacsony kalóriaju „malinki" korpa levesek
töl, a csalanlevesektöl, szóval az újabb meg
próbaltatásoktól. 194 7-től időnként 
bejárt egy török nemzetisé
gű, de németül jól be-
szélő orvos. 
Beszélgetésünk 
soran örömmel új-
ságolta, hogy öt is 
Alinak nevezik, mert 
hogy török származá
sú. Ectöl kezdve szívé
lyes barátság alakult ki 
köztünk. 

Majus masodik felé
ben beteg lettem, magas 
láz gyötört. Bekerültem a 
láger betegszobájába, ahol \ 
egy német orvos igyekezett 
gyógyítani, nem sok sikerrel. 
Ugyanis a betegszobában köt
szeren, két-három féle tablet
tán, fertőtlenítő szeren kívül 
semmi mas nem volt. Itt keresett 
fe l a barna bőrű druszám a rörök 
orvos, és azt mondta, egy időre el
megyünk innen Scsekinovóból a 
12o km-re lévő Rudnyovára a szov- _ 
hozba dolgozni, s ott majd megerősö-
dünk, és a nyár folyamán 
hazamegyünk. Nem nagyon hittünk a 
hírnek, hisz oly sokszor mondcák már 
„szkoro do1rioj". Teherautókon virtek 
bennünket föld utakon a gazdaságba, a 
hol csak egysoros drótkerítéssel körülvett, a 
háború alatt igen leromlott kastély épület állt. 
A földszinti boltíves helyiségekben helyeztek 
el bennünket. Továbbra is rosszul éreztem 
magam, s igya német orvossal egy helyiségbe 
kerültem. Itt feküdtem s bizonyára lázcsillapí
tó tableftákat szedtem. Talán ezért, vagy a na
pon való tartózkodás miatt, de elmúlt a lázam 
és munkára irányítottak. 

Nem messze a gazdaságnak volt egy 
krumplis pincéje, ahová krumpli válogatásra 
osztottak be néhányukat. Kifeszítve az ablak
rácsot, sok krumplit dobáltunk ki az ablakon, 
amit aztán bevittünk a lágerbe. Az emeleten 
bátyámmal a romok között ráakadtunk egy 
üregre, [alán kandalló leheten. Ide gyűjtöttük 
az oroszok nemzeti eledelét a kartocskit. 

Teltek, múl tak a napok, kicsit megerősöd
tünk, mire a hazatérés ideje elérkezett. A'z 
egyik nap Scsekinovóból katonák érkeztek, 
szétosztották az addig megérkezett leveleket. 
Bár szüleink sok levelet írtak, mégis csak kis 
hányadát kaptunk kézhez, volt köztük olyan 
levelezőlap is, melyet édesapám még 
19 1,8-ban kapott, megőrizte üresen, s ezen írt 
ne[4ünk. Az egyik szovjet tiszt kiadta a paran
csót, hogy szedjük a holminkat és sorakoz
zunk. Nagy volt az örömünk, mert megtudtuk, 
hogy Scsekinovóból rövidesen haza irányita-

VfÍROSOtlK 

A hazatérés 
(Februári számw'IÍ\ban megjelent cikkiinkfolyta
tása. Részlet a rövidesen megjelenő „Álmaink

ban 011hon jártunk" e. könyvből} 

nak bennünket. „Krumplis raktárunkat" átad
tuk a németeknek, hogy használják tovább 
ők. Visszaérkezve az eredeti láger-
be, már láttuk a haza indu-
lás jeleit Az ácsok, 
asztalosok a 
kö-

nokba 
priccseket. 

zel 
ben lévő 

ál lomáson a vago-
készitették a 

Fertőtlenítés , névsor szerinti számla
lás, új pufajka! 

1948. augusztus 12-én végre megindult 
velünk a hosszú szerelvény. Napokig robo
gott, csattogott, zakatolt a vonatunk egyre kö
zelebb a Kárpátok felé. Ez idő alatt sokat 
beszélgettünk bátyámmal. Volt idő rá, hogy 
vísszaemlékezzünk a gyerekkora! Milyen jó is 
volt, amikor még az Erzsébet-téri grundon fo
ciztunk Kurilla Sanyiékkal, Duda Bélával és a 
többiekkel. Majd a Szegeden eltöltött évek je
lentek meg emlékeink képzeletében. A Kárpá
tokhoz érve felszakadt belőlünk a dal: 
„Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár, 
szebb ott az élet, szebben dalol a madár ... "A 
Tatár-hágót, Körösme.zőt elhagyva Rahó felé 
közeledtünk. A román határhoz érve a hegyek 
között egy völgyben megállt a vonat, kiszáll
tunk, létszámellenőrzést tartottak. Abban a re
ményben gyülekeztünk, hogy ez lesz majd az 
utolsó sorakozó. Sorolták a neveket, s a ki a 
nevét hallotta, az őrök sorfala mellett vissza
ballaghatott a vagonba. A bátyám neve is el
hangzott, ám az enyém nem! A tisztáson már 
fokozatosan csökkent a létszám, a ceremónia 
befejeződött, s mi tízen izgatottan vártuk, 
hogy mi lesz velünk. Kettesével sorba álltunk, 
s mint egy gyaszmenet indultunk a kb. 100 
méterre lévő őrházhoz. Ereinkben megfagyott 
a vér. Sokan sírva fakadtak. Ekkor szólalt meg 
a hegyoldal kápolnájának kis harangja, kon-
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dulásával szívünk mélyére hatolt. (Szerin
tünk a harangozás egy hivö, keresztény em
ber tudatos cselekedete voll.) S e szívszorító 
percekben eszembe jutott Teleki Sándor: 
„Harangok a Kárpátokban" e. versének né
hány sora: 

„Harangok ou a határszéleken 
Beszéljetek, mert néktek még szabad! 
Mi lesz ott majd, Istenem mi lesz, 

Ha e beszéd is egykor 
megszakad l" 

A őrházban megint 
előkerült a névsor. Las
san fogytak az itt 
maradottak. Többszöri 
nekifutásra végre nyol
cadikként elhangzott 
az én nevem is. Való
szinü az okozta a za-
vart, hogy a 
keresztnevemen és 
születési adato
mon kívül min-
den adat 
megegyezetc a 
bátyáméval. 
Visszaballag
tam a vagon-
ba s 
percekig 
megszó
lalni sem 
tud
tam.„. 

At
lépti.ik 
a 

szovjet-ro-
mán határt. 

Máramarossziget után 
egyre inkább hazai földödön robo-

gott velünk a vonat. Debrecenbe é1ve; für
dés, orvosi vizsga, igazoló dokwnentumok 
után indultunk hazafelé három endrődi isme
rőssel: Tímár Endrével, Farkas Ernővel, 
Cserenyecz Sándorral. A mezőtúri állomá
son Gubucz Máté endrődi forga lmistával be
széltünk, aki azonnal telefonált Endródre. 
Ugyancsak a besenyszegi ártézi kútnál (ahol 
mosakodtunk) találkoztunk T imár Lajos 
falumbé li fiatalemberrel (most, a Damjanich 
utcában lakik), aki azonnal kerékpáron indult 
Endrődre s hírül adta érkezésünket. Az érte
sítést megkapva ,édesapám azonnal kerékpár
ra ü lt. Endrőd Ujtelepi részén láttuk meg a 
kerékpárját, amint letette az úttest közepére 
és szaladt, szaladt felénk ... 

Nehéz szavakat találni, s talán nem is le
het: boldogság, örömtől könnyes szemek, el
fúló szavak ... 1948. augusztus 22-t mutatott 
a naptár, vasárnap délelőtt volt. 

*** 
Sajnos sokan nem jöttek haza, mert szer-

vezetük nem bírta a megpróbáltatásokat. 
Vérhas, tífusz, éhség, hideg tizedelte sorain
kat. Neki,k nem adatott meg a hazatérés nagy 
öröme. Ok örökre ott maradtak. Nyugodja
nak békében névtelen sírjaikban. A költő sza
vait idézve fejezem be visszaemlékezésemet: 

„ Tavaszi szellő rügybontó szárnya, 
Hozd a szívekbe a régi lángot, 
Vígy a dicsöknek rejten sírjára 
Egy-egy elárvult magyar virágot, 
Hozd a sziveknek új virradását, 
Magyarország feltámadását!" 

HUNYA ALAJOS 
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„. .. megmarad egy diadal
mas erdélyi igazság: ez a 
föld egymás mellett .. . meg
tartja örökös tarka virágzás
ban a népeket, akik rajta és 
érette munkálkodnak." 

Kós Károly,1925. 

A jövő iskolája 

Ezzel a címmel találkozhattak olvasóink az elmúlt havi számunkban is. 
Most folytatjuk Beder Tibor hargitai föianfe lilgyelö és fOldrajztudós különös 
sajtó példatárát. 

Szike Levente: T örténelcmhamisítók (Népújság - 1999. aug. 17.) „A 
Galaxia rádió hírműsorában nemrég bejelentették, hogy hamarosan megkez
dik Stefan cel Mare tornyának felújítását Nagybányán. Arra, hogy az a torony 
a moldvai vajda nevét viselné, az is rácáfol, hogy az illusztris történelmi sze
mélyiség sohasem járt a Magyar Királyság részét képező területekre, így ter
mészetesen Nagybányára sem. Nem beszélve arról, hogy a tornyot, amelyhez 
egykor templom is tartozott, 1347-ben építették, Stefan pedig 1504-ben szen
derült örök álomra. AJlamalapító Szent István királyunk egyben Nagybánya 
védőszentje is. Az ö nevét viseli a torony. A román ajkú rádiós legföljebb 
Stefan cel Sfant-et emlegethet, ha nem akar a cörténelemhamisitás bünébe 
esni" 

Bögözi Attila: Lyceum - fent közbotr ánnyal (Romániai Magyar Szó 
1999. XL 16.). „A magyarul megszólaló Kozsik Józsefet a középiskolásoknak 
s.zánt rendezvénysorozaton, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermé
ben kifütyülték, lehurrogták, a nagy nehezen indult műsor szinte mindenegyes 
számát közbekiáltás kísérte, és a kedélyek csillapítására még az sem hatott, 
hogy időközben a helyszínen megjelent Fodor Imre polgármester. A tanulók., 
műveletlen, civil izálatlan, neveletlen vise lkedése kocsma megmozdulás 
szintjére sül.lyesztette az egész rendezvényt." 

Máthé Eva: Nagy ájuldozások kora (Romániai Magyar Szó, J 999. aug. 
30.) . . ,Anyanyelvünk nekünk szent, elengedhetetlen és .. . nehéz. r!yen nehéz 
elfogadtatni, hogy létezik, hogy velünk együtt itt van. Hétpróbás városunkban 
Marosvásárhelyen nagy nemzeci borzadályok futnak végig sokak hátán, ami
kor most már köztereken, államinak minősü lő rendezvényeken felparázslik 
néhány magyar mondat. Emiatt itt-ott kis helyi füttykoncerteket kezdemé
nyeznek kellő nemzeti nevelésben részesült suhancok, mások pánikszerűen 
továbbállnak, amikor dobhártyájuk közelébe merészkedik a fü lüknek idegen 
szó. A jó pár évtizedre elnémított, bár errefelé igazán otthon lévő nyelv. Az 
„első fecske" Fodor Imre polgármester volt. Mert megszólalni „másképpen" 
annyi évnyi egynyelvüség után." 

Pataki Zoltán: Az RNEP hadat üzent Klapka Györgynek (Romániai 
Magyar Szó· 1999. Xl. 11 .) „Amitől féltünk bekövetkezett: az RNEP temesvá
ri szervezete, Valriu Tabara pártelnökkel az élen „belekötött" a temesvári szü
letésű Klapka György honvédtábornok emléktáblájába. Az RNEP félhivatalos 
temesvári szóvivője, teljesen ismeretlen magyar tábornoknak nevezi Klapka 
Györgyöt, akinek csak annyi köze van Temesvárhoz, hogy itt látta meg a nap
vi lágot. A valóságban Klapka György a város polgármesterének fia, és amel
lett, hogy „teljesen ismeretl.en", a szabadságharcos tábornokként utoljára cette 
le a fegyvert október 2-án Komáromban, a kiegyezés után, Temesvár ország
gyűlési képviselője is volt. Lehet, mégis érdemes volt egy emléktáblára." 

Patai Zoltán: Meggyalázták Klapka György emléktábláját (Romániai 
Magyar Szó 1999. Xl. 13.) „Amitöl félrünk bekövetkezett: a temesvári egy
ségpártnak önérzecét zavaró Klapka György-emléktáblát november 11 -én ,is
meretlen' vandálok összetörték." 

Puskás Attila: Miért nem szeretik (Romániai Magyar szó 1999.IX. l 6.) 
„Sepsiszentgyörgyön 

jó ideje tart a huzavona: a városi tanács által tavaly felavacott utca Petőfi 
Sándor nevét viseli. Egyelőre (mivel a Prefektúra a névadás szabályosságát 
kétségbe vonta) amúgy félhivatalosan. Ahogy azt tavaly március 15-én ünne
pélyesen felszegezték az 19 18. december 1. utcaelnevezés fölé, úgy most is ott 
van a helyi szélsőséges román pártvezérek fel-felhangzó nyilvános méltatlan
kodása közepette. A legfrissebb nyilvános tiltakozás a megyei Román Nell)
zeti Egységpárt elnöknője részéről aláírt közlemény formájában a helyi román 
megyei lapban jelent meg (Curvanrul Nou) szeptember 7-én. „Egyetlen román 
sem ismeri el érdemeit" - jelenti többek között, majd „a forradalmat a magyar· 
ság másokat elnyomó felszabadulásának és 40.000 román lemészárlásának te
kinti". 

Endrődi „TŰZ" EVANGELIZÁCIÓS NAP 
Megnyugtatásul: s.emmi sem égett lel A ~~~ V~ 

Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola torna-~ ~ 
terme is épségben maradt (nem úgy, mint a :::::,;... ~ ~ 
Budapest Sportcsarnok). Ez a fajta tűz nem az ~ ;,x ~ 
épületeket, hanem az emberi szíveket borítja ~~ -~~ ~ 
lángba, mert ez nem más, mint a Szentléleki. ~ 
tüze! A Szentlélek tilZe pedig szeretetre, j 6- ~ 
ságra, örömre és szent vágyakra gyullasztja 
azokat, akik engedik, hogy megérintse szívü
ket Isten kegyelme. 

Egyúttal köszönetet is mondunk Ladányi 
Gáborné igazgatónőnek, hogy február 19-én, 
szombaton rendelkezésünkre bocsátotta erre 
az alkalomra az iskola tornatermét és egyéb 
eszközöket, valamint az iskola dolgozóinak értékes segítségükért. 

Vágyakoznunk és szomjaznunk kell Isten ajándékai ytán, melyeket 
bőven osztogat azoknak, akik nyughatatlan szívvel keresik Ot: a megbéké
lést és kiengesztelődést, a lelki- és fizikai gyógyulást, a belső lelki növeke
dést, a jeleket és csodákat, az élményszerű megtapasztalásokat; de 
mindenek fülött Isten ingyenes szeretetének természetfölöni élményét. 

„Nyugtalan a mi szívünk. míg 
Benned ,meg nem nyugszik" . 
(Szent Agoston) Aki nyitott 
szívvel vett részt programun
kon, nem távozott csalódot
tan, hanem boldogan viue to
vább szívében a tí.ize1, hogy 
közbenjárására a jeges szívek 
is f'Olengedjenek Isten gyön
géd érintése által. Nem vélet
len, hogy evangelizáló közös
ségünk a „Tüzes lelkek" nevet 
választotta. 

Evangelizációs progra-
munk igehirdetésből, tanúság
tételekböl, vall~os témájú je
lenetekböl (színjáték, panto
mim, élőkép), valamint éne
kes dicsöítésből állt. Jelenete
inkben törekedtünk bemucacni 

a világban jelenlévö bűn hatásait ( család()k széthullása, szenvedélybeteg
ségek, erkölcstelenség, tragédiák), és az Udvözílö Jézus személyét, aki az 
egyedüli megoldás minden bajra. A tanúságtételekben a testvérek szemé
lyes tapasztalataikról számoltak be. Különösen szívhez szólt Ungvölgyi 
János tanúsagtétele, melyből megtudtuk, hogyan alakította át életét az 
Atya szeretete. De tanulságos volt a röbbi testvérünké is : id. Harnos Vincé
nek a családi életben tapasztalt kegyelmi ajándékokról-, Hanyecz Veroni
kának lelki- és fizikai gyógyulásá!ól -, végül Kiss Anikónak a lelki 
élményeiröl való tanúságtétde. Megdöbbentő és ámulatba ejtö volt 
Farkasné Timár Mónika cestvérűnk spontán tanúságtétele, akit az Ur ezen 
az összejövetelen gyógyított meg évek óta kínzó hátfájásából. 

Hisszük, hogy a íl. János Pál pápa által meghirdetett 2000. j ubileumi 
szentév valóban nyilvánvalóvá teszi a világ számára Isten minden értelmet 
fülülmúló szeretetét, a tökéletes béke, kiengesztelődés, belső megtérés, 
testi-lelki gyógyulás és teljes megújulás ajándékai által. 

Hüse József káplán és Szilágyi Lászlóné 
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Ünnepi megyegyűlés Gyomaendrődön 
Március 14-én Békés Mo::gye Képviselö-to::stülete Ünnepi Megyei Köz

gyüléséL Gyomaendrödön tanotla. Volt már erre példa éppen 151 éve. Az 
ünn.:pelycs alkalom emlékére a Müvelódési ház falára márványtáblát he
lyezen d a megyei közgyűlés elnöke, Domokos László. és városunk pol
gármestere Dr. Dávid !mre. 

Az ünnepi közgyűlésen az J 848-as forradalom emlékére az ünnepi be
szédet Domokos László képvise l ő úr mondta el, és átadta a városnak a me
gye zászlaját. 

A Hősök Emlékművéné l a koszor(1zás alatt, és a Kner emlékparkban 
az emlékfa ül tetését a mezőtúri fiatalok fúvós zenekara kísérte. A Müvelö
dési H::izban az ünnepi müsort a város fi ataljai, és a Zenebarátok Kamara
kórusa szolgii ltatta. Ropogós népi tánccal majd a Szózat énekével ért 
véget :u. ünnepi megyei közgyüiés. 

A Körös Etterem az ünnepi alkalomnak megfelelő különleges repre-
1.cnta1 h Leril.!kkel i:s a már jól ismert finom ételekkel várta az ünneplő kö
zönségeL. amiért ktilön köszönet illeti a Timár Andrást és feleségét. 

A polgarmo::ster ür azzal fejezte be ebéd előrr i ünnepi köszöntöjét, 
hogy ös;:inti!n remél i a város nevében, hogy nem kell üjabb 151 évet várni 
arra, hogy a város ismét vendégül láthassa a megye tisztes képviselőit. 

Képek, fentöl lefelé 

1. MKDSZ koszorúzása -
Timár Mihály és 
Valuska Lajos 

2. Mezőtúri fúvósok 
3. MegyezászJó átadása 

A parlament korelnöke Gyomaendródön 

A Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szervezetének 
meghívására március 6-án tartott taggyülését jelenlétével megtisztelte 
Dr. Varga László orszaggyülési képviselő . Az alapszervezet megkérte. 
hogy nemcsak mint országgyülési képvise lő, de mint az MKDSZ alelnö
ke és az újonnan megalakult törvényes KDNP megválasztott elnöke. is
mertesse álláspontját a kereszténydemokrácia helyzetével és a jövő 
kilátásaival kapcsolatban. 

A képviselö úr határozottan kijelentette, hogy a még élő Barankovics 
párti DNP képviselöi nevében is szólva az DNP (Demokrata Néppárt) 
jogutódja az MKDSZ, amint azt korábban már a parlamentben is bejelen
tette. 

Az MKDSZ-nekjelenleg 16 képviselője van a parlamencben. s mint a 
FIDESZ önálló kereszténydemokrata platfonnja tevékenykedik. Véle
ménye szerint minden kereszténydemokrata irányzatnak az MKDSZ-hez 
kell felzárkóznia. 

Hogy mennyire szükség van a magyar politikai életben a keresztény 
és nemzeti politizálásra, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy szinte 
minden párt hivatkozik kereszténydemokrata ideológiára; az MSZP-nek 
hivőtagozata van, s most megalakult a ner1Zeti platformja. az SZDSZ 
összefonódon a 1-IIT Gyülekezetével, A MIEP a maga keresztény. nemze
ti beállítottságát hangoztatja, az FKGP-ben nem rég alakul! meg a Füg
getlen Kereszténydemokrata Mozgalom. Mindez azt bizonyítja, hogy az 
a párt eleve vesztésre itéltetett, amelyik a keresztényi gondolatokat ki
hagyja programjából. 

Végü! jól esö érzéssel vettük tudomásul, hogy a képviselö ür nagyra 
értékelte helyi szervezetünket, mely nemcsak Gyomaendrödön és a me
gyében, de az országban is igaz megcescesítöje a kereszténydemokrácia 
eszméjének, - fejezte be előadását a képvise l ő úr .. 

Taggyü lésünket kedves eseménnyel zártuk. A tagság nevében meleg 
szavakkal és szép virággal köszöntötte Dr. Varga László képviselő úr 
Latorcain~t, szeretett és tisztelt Gizi néni t, aki ezen a napon töltötte be 80. 
életévét. Aldja meg az Isten még sok boldog évvel, szerettei, és barátai 
körében! 

Kellemes vacsorai beszélgetéssel búcsúztunk Laci bátyánktól a mi
előbbi viszontlátás reményében. 

VASZKÓ ANDRÁS 
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Petőfi István 
Emlékezés halálának 120. évfordulójára 

„Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám? 
Gondoltok-e úgy néha-néha rám? 
Mondjátok-e, ha estebéd után 
Beszélgetéstek meghitt és vidám, 
Mondjátok-e az est óráinál; 
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?" 

(Petőfi Sándor: István öcsémhez) 

Gyomaendrőd önkormányzati lapjában 
a H!RADÓ-ban Oanuári szám 10. oldalán) 
jelent meg egy rövid cikk melynek címe „ Pe
tőfi özvegye". A cikkben olvasható, hogy 
Petőfi István özvegye Schneider Borbála 
volt, aki Gyomán van eltemetve. Petőfi ne
vének tartozunk annyi tiszteleuel. hogy zígy 
írjunk róluk, ahogy az történt. Mi is hát az 
igazság? Mi tudunk Istvánról? 

István 1825. augusztus l 8-án született 
Szabadszálláson és ott is keresztelték meg 
az evangélikus vallás szerint. Bár 
Félegyházán laktak, de édesanyja megláto
gatta húgát Szabadszálláson, és ez idő alatt 
született meg a második fiú . 

A család igen megörült az életerős fiú
nak, a sokat betegeskedő Sándor után. Mi
lyen volt lstván gyermekkora? 

Erős, bátor fiú vo lt, aki kint játszott az 
utcán a többi gyerekkel, míg Sándor csende
sen üldögélt Anyja mellett, - írják életrajz
írói. István már 6 éves korában megüli a 
legszilajabb lovat. Később híres lovas lett 
belőle, versenyeket is nyert, amire Sándor a 
jó testvér igen büszke volt. A két fiút mély 
szeretet kötötte össze, erre bizonyíték a köl
tői levél „István öcsémhez" - irodalmunk 
remeke. István nemcsak elismerte bátyja 
szellemi fölényét, hanem büszke is rá~ 

Az elemi iskolát Szabadszálláson végzi 
el, onnan Aszódra megy tovább tanulni 
1836 őszén . Ö is, mint Sándor, kitűnő tanuló 
volt. 

Édesapjuk az 1838-as árvíz és a hentes
legények csalása miatt tönkremegy, ezért 
Jsrván nem tanulhat tovább. Hazajön szülei
nek segíteni. 1842-ben már önállóan vezeti 
édesapja Kunszentmiklóson lévö mészár
székét. De itt is állandóan műveli magár, 
mindent elolvas, amit Sándor a kezébe ad. 
1848-ban beáll önként katonának a honvéd
seregbe. Helytállása, bátorsága példaadó' 
Buda ostrománál már hadnagy. A szabad
ságharc elbukása, Sándor elvesztése, az ül
dözések megtörik a fiatal magára maradt 
fiút. Mint közlegényt besorozzák a császári 
seregbe, ahol sok megpróbáltatás vár rá. Ha
zája és szülei elvesztésén keseregve vonul 
végig Ausztrián. 

1851-ben elbocsátonák a szolgálatból, 
ahol jól megtanult németül. Itthon mestersé
gét folytatja, más szóval: hentes. 1853-ban 
felmegy Pestre és sógorának lakásán letar
tóztatják több társával együtt. Legkegyetle
nebbi.i 1 neve miatt bántak vele. Háromévi 

Síremlék a kondorosi óvoda udvarán 

raboskodás után szabadul. A rabság alatt 
megtanul franciául és verseket is ír. 

1857-ben szabad lett és „hontalan". 
Szendrey Ignác és Horváth Árpád (Júlia fér
je) szívesen fogadják és csekély munkát 
(masolást) is szereznek neki. Ez év őszén is
merősei segítségével kerül Gaylhoffer jános 
dánosi földbirtol<os két fiú gyermeke mellé 
nevelőnek. Itt ismerkedik meg későbbi fele
ségévei a „viruló szép" Gaylhoffer Antóniá
val. A lány apja hallani sem akar a 
házasságról, hiszen [stvánnak komoly állása 
sincs és már 32 éves. Szendrey Ignác, aki 
Jú liával együtt nagy segítségére volt be
ajánlja Geist Gáspár csákói (Békés megye) 
uradalmába gazdatisztnek. De Gaylhoffer 
így is megtagac!Ja töle leánya kezét. Öt évig 
harcolnak a boldogságukért, míg végre 
! 863-ban megtarthatták esküvőjüket Nyár
egyházán. 

„És most következik a tragikus fordu
lat!" Öt évi küzdelem után házasságuk nyol
cadik hetében Antónia örökre elhagyja 
szerelmét. Oka: Istvánt, pusztai magányá
ban egy asszony hatalmába kerítette s „nem 
engedte szabadulni házassága után sem". 
Mikor Antónia megtudta, azonnal távozott 
Csákról és soha többé nem tért vissza, hiába 
írta István bocsánatért esdő levele it. 

István szíve sajgó sebét munkával akarta 
gyógyítani. Nem foglalkozott többé iroda
lommal. „?ár év alatt ő lett a 3400 holdas 
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birtok tejhatalmú föintézője. Mintagazda~ 
sággá tette Csákot. Országszerte híressé vált 
az uradalom. A keresztezéssel előállított un. 
Geiszt féle juh meghozta külföld elismeré
sét is. Istvánt Geiszték családtagnak tekin
tették, s az öreg halála után István lett a 
Geiszt gyermekek gyámja. Az egész vidék 
szerette. l 870-ben újabb nagy bánat érte Ist
vánt, drága testvérének egyetlen fia Zoltán 
meghalt. Szívén mély sebet ejtett ez a halál
eset. 1880 év elején mellgörcsökre panasz
kodott barátainak, halá!sejtelmek lepték 
meg. Dérczy Ferenc és Zlinszky István je
lenlétében végrendelete készített: ... „apró
ságait barátainak, dévaványai 400 holdas 
birtokát feleségének, bátyja iratait a Nemze
ti Múzeumnak hagyta 1880. március 
28-án." Április elsején meghalt. „Vele a 
Petrovics-Petőfi család fáklyája lefordult." 
(Bajza József) A megtört szív megszűnt do
bogni. 

A Geiszt család saját nevében adon ki 
gyászjelentést, temetésén ott volt az egész 
vidék intelligenciája és népe. A csákói te
metőbe temették el. Temetésére megérke
zett a szeretett felesége, hogy zokogva 
boruljon férje koporsójára. Geiszték diszes 
emlékkövet állítottak neki. 

ti 908-ban a Petőfi Társaság a család töb
bi tagjaival őt is a Kerepesi temetőbe temet
ték el. Özvegye ezen a temetésen is ott volt. 
Petőfi Istvánnét 1918-ban Abonyban temet
ték e l, sírját ma is gondozzák. 

Spilógus: „A pusztai nőt" Geiszték a te
metésre sem engedték oda." 

Ezzel az írásommal nemcsak Petőfi Ist
vánnak akartam főhajtással tisztelegni, ha
nem a Geiszt család előtt is, akik az 
üldö·zött, börtönbezárt, szabadságharcosnak 
otthont adtak, mégis a 11. Világháború után 
otthonukból, majd hazájukból kiüzötten 
idegen földben nyugszanak. A Jó Isten áldja 
meg haló porukban is! 

Vaszkó Irén 

Felhasznált irodalom: Dr. Bajza József 
,. Petőfi István versei." 

Édesapám. idősb Özv. Geiszt Gyuláné 
nemes Járlics Lujza birtokán volt gazda
tis:t, az ő e/mondásaival egészítellem ki a 
s::iikségeseket. 
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- Hát itt sem nyugod- bak az embernél. és ez jól is 

~ 
hatsz? - mondta röstelked- van így. Mert nekik nincser: 

.J • ...., ~ ...., ; . .J • ve és olyan szomorú volt a ám olyan gondoskodo 
1 ~ vv ~ széme hogy Kriszti is bána- anyukájuk. mint neked, 

~~~~~~;;::::========~====================== tos lett' tőle. meg a pici babának. és a 
- De hiszen én csak meg többi gyereknek is... -~~fi 

1, k sírt. csak olyan formán nyö- akartam etetni! - szipogta mama CS?k add1~ torod1~ 
Az iciri -piciri kis any a szörgött. mint a kenetlen keserven - azt hittem. az~rt a. molacc:i1val, am19 8QY P~-

11. Rész. kerék. nyikorog, mert éhes. Igazon c1t megnonek, oztan tobbe 
Biztoson azért csinál így, csak jót akartam. tessék el- rájuk sem hederít; Mert 

Mari néni egy kora reg- mert senki sem törőd ik vele, hinni nekem! Nem szép nála a gondoskodas cs_ak 
gel. a~ol pzte m~ss~e az ól- - állapította _meg bólogat- tőle, hogy mégis haragu- ö~zt?r:: A:n az_ édesanyak
mot Kriszti szemebol. hogy vo Kriszti. - Es velem sem! dott! nal orokke tarto nagy a sze-
elutaznok a szomszéd falu- Csak beszél. beszél ez a sok - Persze. hogy jót akar- retet. 
bo. néni. egymás szavába tál! Honnan is tudhatnád. Kriszti szemét í'.irtelen b~-

Laki~ ott e9Y tóv~li. rok9- vágva. pedig az nem !llik, hogy az ilyen pici bab<;)k p9rázto a vogyakozos 
nuk. ak1ne~ p1c1 bc:iboJo sz~~ és még senki sem vette_~s~- még nem esz0ek ;ortqt. konnye. . , 
l~tett . í;'Jar. pe~1g a~ UJ re. hogy rajta~. v9n az urn1- csak édes teJ~csket. Es . - Anyuka! De regen is 
k1smamakar es k1sbabakat ros pettyes kotenyem. Es még haragudni sem tud- lattalak! - suttogta hongto
illik meglátogatni. Ki az tortát sem adnak a kis ba- nok. csak véltetlen volt, lonul _- pedi9 én is .szeretlek 
ágyból,. sz~porán. mert bánok! Pedig ".'on elég. hogy a pici keze a tortához ám teg~~. u9y. mir;tte en
nemsokaro indul a vonat! nem kellene sojnalni! No de ütődött. Ugye te sem ha- gem. Orokke tarto ~agy, 

Krisztinek ké!szer sem majd én mindjárt megete- rogszol rá? nagy szeretettel! - Aztan ~!-
kellett mondani .. P~tt~:mt, tem. - Megnézte a ke~ét. Kriszti rápislogott a ~a- ~opta a no9ymama kez~t. 
mint a labda. Man neni fe- hogy tiszta-e. és mert ugy bóra. és szégyenkezve 1gy es remego hangon 1gy 
d~le~ k?sórbo rc:ikto q s91t találta, hogy el lehet viselni. szólt: . szólt; - Ugy~ tets?1k nekem 
cs1rket es nagy tol herocet. kivett egy kövér szeletet a - Tudod. baba azt hit- adni egy kis ebedet? NSJ
ő is szépen rendbe szedte csokoládés tortából, és tem. hogy már te is olyan gyon hamar szeretn~k 
magát. ~tán megr~gQe- odakínálta . . okos vagy, mint é~_! megnő.ni! iyi~~ . ~ddlg . 
liztek. és elindultak. Knszt1 a Tessék! No vedd el. sze- - Mari néni romosoly- om1g ilyen 1c1n-prcm va
vonoton szokatlanul c_sen- pen! Fogd kis kezedbe! - gott. jó lelkűen magához gyok. anyuka cs<?k ~essz;_
des volt. Sohasem l<:Jt~tt bíztotta anyáskodóan. - Fi- húzta a kislányt, és megsi- ről szerethet. Pe~1g kozelrol 
még olyan nagyon p1c1ke nom ám, én már megkós- mogotto göndör szőke ha- az sokkol. sokkal JObb! 
babát. oki most született. toltam. jót. A baba is megbékélt. 
Kíváncsi volt ró. hogy tud-e Hanem a kisbaba nem és csendesen elaludt. Már 
már nevetni. és von-e méltányolta a figyelmessé- nem kis látszott olyan bor
fogo? . get. nagyot csapott a pici zasztóan csúny~na~. . ;:. 

Borzosztoan nagyot _csa- kezével a nagy a nagy sze- nagymama pedig Jeleul 
lódott. amikor meglatta. let tortára, és ó jaj, a gyö- annak. hogy ö sem horag
Sem nevetni . nem tudo~t . nyörű patyolat fehér pólya szik. kivezette Krisztit a b<;:i
csak furcsa f1ntoro~<?t vo- huzat csupa barna folt lett! romfiudvarro. es 
gott. sem fogacska1 _ nem No ezt jól megcsináltad! megmutatta neki a pici 
voltak. Ráadásul roncos - fakadt ki Kriszti haragosan, malacokat. Azok is nem ré
volt és vörös. N~m is érette, és méltatlankodva mogyo- gen születtek. és nagyon 
h<?QY m?rn:~hatJ<? a s~kyen- rázta az odasiető nogyma- éhesek voltak. Mór futot-
deg. aki meg r<?,Jtu~ k}_vul ott mának: „ tok, röfögtek. 
volt. h<?QY gyoi:y:or~ gy_e- - Tessék elképzelni. kilok- - Hát ez meg hogy l~-
rek. Elhuzta a sza1ot es szot- te a kezemből! het? - csodálkozott Kriszt1.-
lonul leült a gazdagon Uram. Teremtőm! - sápí- A malacok már mindent 
megteI,ített aszta.1.hoz, rn~rt tozott elrémülve a baba tudnak. járni, beszélni és 
hogy ok ".'1tte~. sult cs1r_ket. nagymamája . - a legszebb enni. a kisbaba meg sem
őket ped19 sult kacsavc:il pólyája a drágának! Alig mit. Pedig egyszerre szület
vendéQeltek fí18g. _T ort9 IS egy félórája húztam fel tek. 
volt . k1 tud1a honyfele. neki. Most meg csupa cso- -Okos kislány vagy, ha 
Annyit evett belőle. hogy a koládé. meg cukormáz! ezt észrevetted! - bólintott 

FUT A TÉL 

Erre röppen egy picinke 
Torka tollú, pici cinke. 
Vékony ágra telepszik, 
Napsugárban melegszik. 

Dús a hóvirágok csokra 
Rügyet boni a kerek bokra. 
Borús kedvvel fut a Tél, 
Jégváróba hazatér. 

Nyitni kék! - szól a picinke 
Torka tollú pici cinke. 
Vendég ill ma ki lehet, 
Kopogtat a kikelet. 

Köpenyege szelíd szellő, 
lábán csillog a cipellő, 
Táncot lép a virágra, 
Tavaszi hoz a világra. füle is kétfelé állt tőle . Mari néni szemrehányó- elismerően a nagymama.-

A pici baba ez alatt ke- an nézett Krisztire: Pici korukban az á llotok va- . . . . . . 
seNesen nyöszörgött. Nem lóban sokkal életrevalób- A meset es verset 1r1a: !vany1 Marw 

N61 CIP6T 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
CIPŐGY Á RTÓ 

GYOMAENDRÖD FÖ ÚT 140/2 • TEL: 06-66·283·359 

A TlJRlJL CIPŐ KFT 
Felvételre keres varrónőket, 

cipőfe lsőrész-készítőket és cipő 
gyártókat gyomaendrődi, 
dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-25~ 
telefonon Oláh Ferencnél 
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ják, az egyik körül kőasztal, a másik körül, deréktájon, 
lebetonozott kék bádogtavór. 

A szomszédos épület felirata: „Animal". Három össze
ácsolt helyiség, a két szélső ól lehetett, a középső istálló, ~alán 
tejelő tehénnek, vagy egyszál lónak, hiszen gyalogosan mnét 
nyilván nehéz volt lejárni a fa luba, a boltoshoz, a doktorhoz, 
az iparosokhoz, vagy - este, sötétben, esó'ben a csúszós köve-
ken - a hívekhez. Es ki hozta fel a cementzsákokat, és ki a 
szoborkat! És a köveket! 

Két tanítványról olvasunk Lukácsnál; a harmadik épület 
===========~========;i neve: óra et labora". Zárt, komoly háztömb, itt lehettek a bib
Örömme! köszöntjük Qergely Ágnes József Attila-díjas !iaórák, ide jártak a szőlőkből a húsvér tanítványok, Lajos atya 
írót, költőt, műfordítót, Endrőd szülöttét, akit Magyar Köz- lelki pártfogoltjai. A frissen meszelt házon sehol egy szussza
társasáo elnöke - a miniszterelnök javaslatára,- kiemelkedő h b l 1 l f · l k" 
költői és műfordítói tevékenységéért, március 15-én Kos- nás, az ajtófüggönyt mint a e ü rő ogna va a 1. 

p A legalsó épület a legromosabb. „Remete-lak"nak hívják. 
suth díjjal tüntetett ki. l<itüntetését az írónő a Magyar ,ar- A bejárattól jobbra az egész merő omladék. Miféle remetére 
lamentben vette át. Ezt követően a Soros Alapítvany számított, aki a házat építette! Mi elől keltett idejönni! A fa
"Alkotói díjjal" tQntette ki. Szerkesztőségünk, és az Ion neoreneszánsz bá1·ú női arc, relief. A remete gondolkod
Endrődiek Baráti Köre meleg szíwel gratulál, és további si-
kereket kíván áldásos munkájához. hatott: átfordul-e a templomalapítás költészetbe! Az ajtón, 

tb=================== középütt, be lehet lépni, cseppnyi előszoba, keskeny faliszek

Ludovicus 
öröksége 

rény, ruhafogasok. Beljebb az üres ajtókeret mögött hálószo. 
ba, két ősemberi ágy, rajtuk rongypokróc, sebtiben 
odahajított, ócska, olajos ingek, az asztalon morzsa, a falon le
tépett plakát. Az ablakon elnyűtt mintás függöny, a párká
nyon elvirágzott muskátli. Kívül, az ablak alatt véletlenül 
kikelt, vagy esetleg szántszándékkal odaültetett, kókadt !ili-

Olyan estéken, amikor a om, nőszirom, egy tő fehér rózsa, és a romok mögött hátul, va
képek ki akarnak lépni a kép- !ami lengő ajtajú klozett, az ülőkén félig letekert papírral, s a 
keretből , mindig a messzeség- szemétdombon lyukas lábosok, csontok, elszórt szarufésük, 
nél kell védelmet keresni. ferdén odavágott fadarabok, kanalak - élet. 

Lajos atya eléggé messze Itt nemrégiben járt valaki. 
van. Itt két sehonnai férfinak kellett járnia nemrégiben. 

Lajos atya nevét onnan tu- l<ét ember ide egyszerűen bejött, körülnézett és összené-
dom, hogy a templomhegyen zett, esetleg összebólintott, aztán folyton szétfeszítették a drót
a zömök talpazatú fehér kőke- kerítést, mindennap bemásztak, feljöttek a hegyre „animal" 
resztre, a Pieta alá ki van írva: nélkül, használták Pater Ludovicus vaskályháját, esőgyűjtő

wo...,.;,,-.iiii~lldMll!í.:..ilí"""'"..c!;ot;!lw Ludovice, memento mori! A jét, ágyait, ruhafogasait, klozettját. Hajléktalanok! Vagy 
páter a hegyoldalban nyug- munkanélküliek! Rendőr elől menekülők! 

szik, kiszakítva a faluból, aminthogy ott is lakott a magasban, Nem lehet megtudni. Az egész valahogy kapkodást jelez. 
éveken vagy inkább évtizedeken keresztül. A hegyet valószí- De a részletek, a részletek ... ! A muskátli, a nőszirom, a foga
nűleg csak én hívom templomhegynek; magányosan rezgő sok! A:z elvadult kert otthonossága! 5 egyáltalán a templom
szőlőtőkék és elszórt házak fölött messzire sziporkái a romos közelség! 
fehér kápolna, formájára mégis talán háromhajós kis temp- A templomra a kert felől az van kiírva: ,,Vatkan". Ajtaja 
lom, az apszis külső falán nagybetűs fekete írás, odalentről is lelakatolva, ablakai beverve, mögq_ttük a folyosón sérült har
jól látható, az apostolok szobrai közt az van odaírva: mónium, a billentyűzet hiányzik. Osszetört kerti szerszámok, 
EMMAVS. kötél, lánc, talyiga, oldalt villanyóra. A belső ajtó erősen zár-

Emmaus pedig sivatagi falu, „mely Jeruzsálemtől hatvan va. A két ember haragudhatott a templomra, mert a temp
futamatnyí ra vala", olvassuk Lukács tanúságtétele szerint; lomból semmit sem lehet látni. A „Vé!tican" sehol. Lajos atya 
ám ehhez a hegyvidéki Emmaushoz meredek ösvényen kell halála óta nincs itt semmi. Hátmifé1e messzeség az, ami nem 
fölkapaszkodni, szét kell feszíteni a kőkereszt és_ a templom- áll elő védőerőnek1 - gondolta.a két menekülő, vagy otthonta
kert között a . megrongált drótkerítést, hogy aztan az emb~r lan, vagy bűnbeesett ember. Es beverték az ablakokat. 
döbbenten álljon meg odabent a szanaszét kúszó kertben, es Aztán elmentek. Itt hagyták az ingeket, meglocsolták a 
lássa, hogy nem is templomhoz tévedt, hanem lakatlan, vagy muskátlit, esetleg rádobtak még egy tükröt a szemétre. A kert 
csak csöndben-lakott településre. pedig elburjánzott, az üvegek töredeztek, a templomhoz nem 

A templommal szemközt négy meredező lakóépület á1L lehet hozzáérni: pereg a falról a fehér vakolat. 
mind a négy azt a nyomasztó érzést hagyja az _embe_rben, Zarándokhely is lehetett volna. „Vatican" és „Emmaus" . 
hogy évtizedek óta üres, de meg ne fordulj, mert rad ugnk va- Róma, Jeruzsálem. A relief érintetlen a romok fölött. 
laki. Szél nem fúj, a bokrok egyenesek, akkor meg mi lóbálja Hatvan futamatnyira van va lakitől ez az arc. Most már 
a gerendát. mindicr hatvan futamatnyira. Ludovice, memento mori! Sen-

A legfelső épület a tetőn a „Lajos-lak". Itt élt páter kinek ~incs félnivalója: ez a kép nem lép ki a képkeretből. 
Ludovícus, egészen mindennapi módra: itt evett, mosako- összecsapódik a drótkerítés. Bogáncs zümmög benne, 
dott fűtött. Elrozsdált vaskályha a futamatnyinál jóval kisebb nem villanyáram. Vissza lehet nézni, egészen a hegy tövéből 
kőtornácon, előtte esővízgyűjtő, benne víz: esett a napokban, vissza lehet nézni. Minden ott van. Jó messze. l<i se kell belő
nem merte ki senki. A félkarnyi ablakon öreg függöny, belát- le lépned. 
ni nem lehet, az ajtón lakat. A tornácot vaskos oszlopok tart- · 

Qergdy Ágnes 
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Füstöltsajtos burgonyasaláta 
Újabb böjti ételt ajánlok, garantáltan bárki gyorsan el tudja készíteni, és még fi

nom is! 
2 pohár kockára vágott füstölt sajt (Karaván, Parenyica), 3 pohár kockára vá

gotc főtt burgonya, apróra vágott zeller zöldje, 3 újhagyma apróra vágva, 2 lere
szelt kemény tojás, lehet bele rakni apróra vágott sonkát 1 pohárral, de böjtben ez 
ki is maradhat. 

Ezeket egy berakjuk és összekeverjük. 1 pohár majonézbe 2 evőkanál citromlét, 
kevés sót és borsot keverünk, majd ráöntjük a salátára, és jól összeforgatjuk. Egy 
órára betesszük a hütöbe, majd retekszeletekkel, petrezselyem zölddel díszítve tá
laljuk. 

(Megjegyzés: 1 pohár= 3 dl, így 6-8 főre készül a saláta) 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hz7tőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

háztartási kisgépek 
Szórakoztató elektronikn 

Szegek, csavarok, zárak, lakntok 
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 

Vi/lm~yszerelési anyagok 
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 

Telefon: 386-909 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendröd, 

Fö út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 

Széthullott sajnos a Barátság 

Kovács Lajos tragikus halála nagyon 
nehéz helyzetbe hozta a Barátságot. A iá· 
tékosok megtartása, anyagi nehézségek 
miatt, csaknem leheletlen feladat. Sze
rencsére a tavaszi fordulót sikerült elkez· 
deni. A széthullás elmaradt. A teljesen új 
csapol egyelőre, nem képes felnőni az 
NB.11. szintjére. Bár igyekezet, lelkesedés 
von, de ez nem elég! A:z edző mérkőzé· 
sek már előre jelezték a veszélyt. A:z ín· 
dulás után bizonyos is lett. 

Szomorú krónika: 
Ill. 4. Barátság - Eger FC 0:4- (300 

néző) 
A játék képe alapján megérdemelt 

volt a vendéggyőzelem, bár lehetett vol· 
na szorosabb eredmény is. Csak Szakálos 
és Oiczkó érdemelt dicséretet. 

3:0. 

14. Barátság. 15 2 4 9 9:23 10 
Miskolc visszalépett! 
NB.lll. Hódmezővásárhel - Gyoma 

15. Gyoma 16 1 3 12 15:50 6 
Ill. 12. Monor - Barátság 3:0 
Mester, akár meslerhórmas1 is sze· 

rezhetett volna! Jók: Katona, Mester, 
Nagy, Hidvégi 

14. Barátság. 16 2 4 l 0 10:26 l 0 
NB.111. Gyoma - Békés 1 :4 
l S Gyoma 17 1 3 13 16:54 6 
111.19 .Barátság - Kunszentmárton 

Seidl Ambnis 

nulói 6 versenyszámban S arany és 1 
ezüst érmei szereztek. Eredmények: 

Alsó tagozat: leány 1. hely 
fiú 2. hely 

Felső lagozat leány 1. hely 
fiú 2. hely 

A:z összesítelf pontversenyben az 
alsó és felső tagozatos csapataink 1. he· 
lyen végeztek, így sok szép arany érem· 
mel érkezhellek haza a versenyről. 

Úszás 
Március l ·én Békéscsabán rendez

ték meg az úszó diákolimpia megyei 
döntőjét, ahol első ,ízben veti részi a Ró
zsahegyi Kálmán Alt. Iskola. A nagyon 
rangos eseményen mór a részvéte lünk 
is kitüntető figyelmet érdemelt, de 2 
igen értékes helyezést is elértek a lanu· 
lók. A II. korcsoportos 4XSO m. fiú 
gyorsváltó csapot negyedik, míg az 1. 
korcsoportban 6XSO m. leány váltó 6. 
helyezést ért el. 

Jövőre ismét ott leszünk! 

Labdarúgás 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
0: 6. (250 néző} 

Minden tekintetben jobbak voltak a 
vendégek. A játékvezető megítélésünk 
szerint, nem egyforma mércével mért. 
Két vilalható tizenegyest is adott elle· 
nünk. Kiállította Hidvégi!. Csak Hídvégi 
dicsérhető a csapatból. 

Március l 4·én a Városi Sporlcsar· 
nokban rendezték meg a Március 15. 
Kupa Diákolimpia Körzeti labdarúgó 
tornát. A rendezvényen S iskola vett 
részt. A körmérkőzé.ses versenyben a 
Rózsahegyi Kálmán ~lt. Iskola minden 
mérkőzést megnyert. lgy l 00%·os telje· 
sítménnyel lett az első s így végleg a 
nagyon szép kupa az iskolo tulaidonóba 
került. Volt egy külön díi is, a mezőny 
legjobb játékosa címet Varga Balázs az 
iskola tanulója nyerte. Fő út 81/I.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgá ltat~sal, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, 
konferenciák, találkozók rendezése mér
sékelt árakon lehetséges 160 fő befogadá
sáig. Az étterem speciális kívánság 
szerinti menü elkészitését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként l.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

14. Barátság 17 2 4 11 l 0:3210 
NB.11. Kisújszállás - Gyoma 9:0 
15. Gyoma 18 l 3 14 17:64 6 

.\lcir1011 Ciibor 

Atlétika 
Február 17-én a Városi Sportcsar· 

nokban a Nemzeti Atlétikai Program ke· 
retében rendezett. versenyen a 
Rózsahegyi Kálmán Allalónos Iskola la· 

Vaszkán Gábor 

Duatlon verseny 
Jászberényben 

Március l 5·én Jászberényben 
idénynyitó duatlon versenyt rendeztek, 
amelyen a gyomaendrődi Makár Tamás 
tanuló a középtávon (5 km Futás, 20 
km kerékpározás, 2.5 km futós) az ifjú· 
sági ok (fiúk) versenyében 5. helyezés! 
ért el 1: 02: 17, eredménnyel. 
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók 

hozzájárultak! 

BARNA FERENCNÉ CSAPÓ 
JULIANNA, aki a Kálvin J. u. 85-sz. alatt la
kott, március ! 9-én 8; ~ves korában hosszú 
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjé
nek. Gyászolják: gyermekei és azok családja, 
testvérei és családjuk, a rokonok és az isme
rősök. 

BERANEK OTTÓNÉ NÉNfETH 
GIZELLA, aki a Rákóczi út 26-ban élt, febru
ár 23-án 901 évi::s korában rövid szenvedés 
után megtért az Ur Házába. Gyászolják: gyer
meke és csal~dja, a rokonság és az ismerősök. 

BESE JJLIANN A, a Mirhóháti út 1.3 .sz. 
alatt'élt, március 12-én 78 éyes korában rövid 
szenvedés utb lelkét az Umak ajánlva el
hagyta földi paiyáját. Gyászoiják: testvéíei s 
családjuk, sóg~:>rnöje és családja, a rokonok 
és az ismerősök. 

CSERÉP MÁTYÁSNÉ 
FARKASINSZKI MÁRJA, aki a Mohácsi u. 
13-ban élt, február 23-án 79 éves korában 

hosszú betegség után az Örökkévalóság ho
nába költözött. Gyászolják: férje, gyermekei 
és c~_aládjuk, a.rol\onság és az isl'Jlerősök. 

Ozv. CSUV AR LAJOSNE VARGA 
MÓNJKA, aki a Madách u. 2/1 -ben lakott, 
február 25-én 89 éves korában rövid szenve
dés után lelkét az Ég, testét a Föld befogadta. 
Gyászolják: fia, menye, unokája és annak fe
lesége, dédunokái, rok9nai és ismerősei. 

DINY A LAJOSNE PELYVA ETELKA, 
aki a Fő út 75. sz. alatt lakott, március l-én 69 
éves korában hosszú betegség után eltávozott 
az élők sorából. Gyászolják: férje, lánya és 
családj~, rokona) és ismerpsei. 

DIOS JOZSEFNE KNAPCSEK 
ERZSÉBET, aki a Baross utca 3.sz. alatt élt, 
március l 0-én 76 éves korában hosszas be
tegség után elhunyt. Gyászolják gyermekei 
és családjuk, n:~konai és ismerősei. 

FODOR SANDOR, Nagyalaposon élt, a 
Mester utca 20. sz. alatt, március 8-án 80 éves 
korában az Örökkévalóság honába költözött. 
Gyászolják: gyermekei és családjuk, rokonai 
és ismerősei. 

FűLÖP JÓZSEF, aki a Bajcsy Zsilinszky 
út 93. sz. alatt élt, március 15-én 75 éves ko
rában r9vid szenvedés után magához szólítot
ta az Ur. Gyászolják: felesége, testvérei és 
azok családja, felesége testvérei és családjuk, 
a rokonság és az is!11e~ősök. . . 

GELLAI IMRENE V AR.TU MARIA, aki 
a Micsurin utca 4 l -ben lakott, március 16-án 
92 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjé
nek. Gyászolják: gyermekei és családjuk, ro
konai és ismerősei . 

HANYECZ MJHÁL Y JÁNOS, aki a Su
gár út 85. sz.-ban élt, március 13-án 67 éves 
korában váratlanul elhunyt. Gyászolják: fele
sége, gyermeke a rokonai és ismerősei. 

HORNOK INfRE, aki a Kinizsi utca 9.sz. 
alatt lakott, március 1 l-én 66 éves korában 
hosszas betegség és rövid szenvedés után el
távozott az élők sorából. Gyászolják: felesé
ge, gyermekei, veje, kis unokája, rokonai és 
ismerősei. 

HORNOK LAJOS, aki a S?:élmalom utca 
22-ben élt, március 4-én 65 éves korában vá
ratlanul elhunyt. Gyászolják: felesége, anyó
sa, rokonai é? barátai, volt tanítványai. 

INfRE JOZSEF, aki a Mirhóháti út 1-3 
alatt élt, február 25-én 79 éves korában 
hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Gyászolják: gyermekei, unokái, 
testvérei, rokonai és ismerősei . 

KENÉZ GYÖRGYNÉ ERDEI 
MARGIT, aki Nagylaposon élt a Mester utca 
17-ben, március 14-én 68 éves korában meg-

CIPŐTALPBÉLÉ3T 
SZONDÁTÓL 

Rózsalteglj/ #. 11 ; . 

67 

tért Teremtőjéhez. Gyászolják : testvérei és 
családjuk,, rokonfi és ismerősei„ 

KOV ACS JANOS, aki az Arpád út 10/1. 
sz. alatt lakott március l-én, 72 éves korában 
hosszú súlyos betegség után e lköltözött az 
élők sorából. Gyászolják: felesége, gyerme
kek és családja testvére és azok családja, ro
konai és ismerősei . 

KOVÁCS SÁNDOR, aki a Táncsics u. 
2.-ben élt, február 28-án, 61 éves korában 
hosszú betegség után elhunyt. Gyászolják 
volt felesége, gyermekei és családjuk, roko
nai és ismerősei . 

LAPATINSZKI ZOLTÁN, aki a Polányi 
út 12. sz.-ban lakott, február 29-én 74 éves 
korában hosszú szenvedés után befejezte föl
di pályafutását. Gyászolják: fe lesége, gyer
mekei és családjuk, testvére és családja, 
rokonai és ismerősei. 

MÉSZÁROS GERGELYNÉ KURJLLA 
JOLÁN MARGIT, aki a József Atti la utca 
14-ben élt, március 12-én 71 éves korában 
hosszas betegség után az Örökkévalóság ho
nába költözött. Gyászolják: gyerekei és csa
ládjuk, a rokonság és az ismerősök. 

PUTNOKI LAJOS, aki a Sebes Gy. u. 
24-ben élt, március 6-án rövid szenvedés után 
váratlanul elhunyt. Gyászolják: élettársa, lá-
nyai é? azok családjai. , . 

ROZA ANTALN'E VARJU ESZTER, 
aki a Polányi út 47. sz. alatt lakott, márc\us 
8-án 81 éves korában visszaadta lelkét az Ur
nak. Gyászolják: férje, leánya, testvérei és 
családjuk, férje testvérei és azok családja, a 
rokonság és ~ isme,rősök. 

SIMO LASZLO, aki a Csokonai utca 
12-ben élt, március 11-én 81 éves korában rö
vid szenvedés után az Örökkévalóság honába 
költözött. ,Gyászolj_ák: ro~onai és ismerősei. 

SZILAGYI LASZLO, aki Budai Nagy 
Antal utca 20. sz. alatt élt, március 15-én 75 
éves korában váratlanul lehunyt. Gyászolják: 
gyermekei és családjuk, a rokonság és az is-
merősök. / 

SZILÁGYI MARGIT, aki az Árpád tt. 

24-ben élt, februá r 28-án 74 éves korában rö
vid szenvedés után s mégis váratlanul elköl
tözött az élők sorából. Gyászolják: testvére és 
annak családja, a rokons4g ~s az ismerősök. 

Id. SZUROVECZ MA TE, aki a Dobi utca 
10. sz. alatt lakott, február 28-án 87 éves ko
rában visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyá
szolják: felesége, gyermekei és családjuk, 
rokonai és az ismerősök. 

Id. VARJÚ ELEK, aki a Nap utca 4. sz. 
alatt lakott, március 8-án 84 éves korában 
hosszú szenvedés Ütán, lelkét az Ég, testét a 
Föld befogadta. Gyászolják: gyermekei és 
családjuk, testvérei és családjuk, a rokonság 
és az ismerősök . 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós Jáno·s 

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

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

Telelfot!: ( 66) 284-501 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig · 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KÖR 
UZENI ... 

Fűszer és gyógynövényünk 
a torma 
„Pacsirtaszót hallok megint! 
Egészen e lfeledtem már. 
Daloija, tavasznak hírmondója te, 
Dalolj, te kedves kis madár" 

Részle1 Petőfi Sándor „ Pacsirtaszót hallok megint" e. verséből 

f tt az Alföldön, de azt hiszem az egész orszáO"ban a húsvét 
elképzelhetetlen füstölt főtt sonka, és tojás nélkül. A XV. 
századtól kezdve a mediterrán vidékéről és Délkelet-Európá
bó l elterjedt a torma, mint füszernövény. Azóta a sonkát tor
mával fogyasztják. Ugyanis a torma fogyasztása a gyomor és 
bél emésztőmirigye ínek működését serkenti és így az ételek 
gyorsabb felszívódását segíti elő. 

A káposztaféléknek, reteknek rokona, mert viráO" jainak 
négy szfro.m 1 evele szemben állnak egymással. (Kere~ztesek 
családja) E velő növény, gyökere télen sem fagy meg a talaj
ban. Gyermekkoromban mindenütt volt torma, akkor szedtek 
belől~! amikor szükség volt. Ma már alig látni. Hosszú nagy 
leveli .1ól tűrik a több fokos hideget. Félárnyékos helyen is jól 
megvan. Ezért régen kerítések mellett, kevésbé művelt he
lyen tartották. Víz és tápanyag igénye elég nagy. Ma már 
szakszerűen, dugványozással szaporítják. Az erre a cé lra fel
szedett táp gyökeret (ceruza vastagságúakat) ősszel, vagy ta
vasszal bakhátakra, vagy barázdába ültetik el. A felső végük 

Húsvéti tojások 

két-három cm-re legyen a talaj fe l színétől. Egy év múlva 
szedhető gyökér lesz belőle, melyet ősszel a fagyok beállta 
e lőtt, vagy tavasszal szedhetjük fel. Természetesen az így ter
mesztett torma eladásra is szolgálhat. Nagyobb mennyiség
ben külföldre is szállítunk. Hazánkban Debrecen, Nagykáta, 
Győr környékén termesztik. Legközelebb hozzánk Kiskun
félegyházán van egy tormafeldolgozó üzem. 

Gyógyászati célra a friss torma a legjobb. Ecet hozzáadá
sával tartósíthatjuk. Sa~áták ízesítésére igen alkalmas. 

Az 1660-as évek közepén Lippai János biológus-botani
kus azt írja róla, hogy az erős, csípős illata az eldugu lt léO"uta
kat tisztítja, megnyitja, átjárja az arc és hom loküreoet,

0

nem 
utolsó sorban a vérkeringést is serkenti. 

0 

A későbbiek során ájult betegek élesztésére is szolgált. 
Asztmás betegek a reszelt tormát szagolgatták a légzés meg
könnyítése é,rdekében, sőt sok esetben a mellkasukat is be
dörzsölték. Igy a fu lladás, bénulás, szédülés fokozatosan 
elmúlt, mert az idegközpontok izgatásával megszűntek a pa
naszok. 

A népgyógyászat étvágytalanság, gyomor és bélrenyhe
ség, hasi puffadás megszüntetésére javasolja, továbbá reuma, 
köszvény esetén külső pakolásos kezelésnek alkalmazását 
írja elő. Vizelethajtó hatása a vese hámsejtjeinek izgatásával 
érvényesül. A bárányhim lő és skarlát által okozott bőrelvá l 
tozásokat szétdörzsölt, felmelegített tormalevél pakolással 
tüntették el. A légúti 'és orrmellék üregi fertőzéseket egy bi
zonyos fajta baktériumok okozzák. Német orvosok megálla
pították, hogy a tormaolaj gátolja, hatástalanítja a 
baktériumok mérgező anyagainak képződését. 

A népi állatgyógyászatban is alkalmazták a tormát. Pl. 
légző és emésztőszervek idült hurutjakor. 

A tudományos vizsgálatok megerősítették a népgyógy
ászat megfigyeléseit. A friss tormából vízgőzös lepárlással 
vonják ki hatóanyagit. (Illóanyag, olaj, cukor stb.) 

A kozmetikában szeplők halványítására használják. 
Az utóbbi időben mindjobban előtérbe kerü l, - gyóoyító 

hatása miatt, - a népgyógyászatban használt vadon termŐ nö
vények gyógyászati feldo lgozása. 

~z emberek h~ttek és ma is hisznek a természet gyógyító 
ere1eben, a levegó, a viz, a gyógynövények jótékony hatásá
ban, amelynek bizonysága fűszernövényünk a torma is! 

H1111.vc1 Alajos 

AiGrBO Tisztelt vásárlóim! 
ÁI\ 'tlf llÁZ A tavaszi kerti munkákhoz vásárolják meg mie· 
Gyomaendrőd, Fö út 15. löbb a szükséges vetőmagokat fa szerszámokat! 

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

Ajánlataim: 
* Zöldség és virágmagok * Tavaszi hagymás növények: Begónia, Dália, * Kardvirág és Rózsa 
* Bio burgonya és fémzárolt vetőburgonya * Hibrid kukorica: DEKALB, Kiskun, MV -* Lucernamag, fűmag, műtrágya * Gyümölcsfa lemosó vegyszerek 
* Búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák * Fóliák, műanyag kukák ( 110-120 lJ 
* Szegek, csavarok, kerítés drótok * ~kciós áron elektromos fünyíró gépek! 
* Es sok más mezőgazdasági és konyhai eszköz 

VR~~SCJtH~ Gyomaendrőd " Megjelenik havonta " Kiadja az Endrödie~ Baráti Köre Egyesület* Felelős szerkesztő: csas-m Ferenc, 5502 Gyomaendrőd. 
Dan1Jaruch u. 1 ). Tel .. Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császtimé Gyuric?.a Eva Cs. Szabó István, Harmath József, Hunya Alajos Iványi Mária, Marsiné Giricz 

Erzsébet, Máiton Gábor, Stark László* Fdelös kiadó: Vaszkó András * MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MfNTSZTERTUM:Nyt.SZ.: B/PHF/1495/8El1995. t 
Készült: 661283-358 Peh \<l 

Interneten: http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ * E-mail: ivanyi@r~ ail.szikszi.hu vagy ivanyi@theol.u-szeged.hu ~ 




