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Magyarnak lenni sosem volt könnyű feladat 
Hatalmas fo- Orbán Viktor miniszterelnök beszéde az Orszá!!gyűlés ünnepi ülésén gyarok, már István 

lyarn az idő. Hata!- ~~ elött is. Itt éltünk és 
mas, örök, és nincs nem kellett egy ta-
ami feltartóztassa. „Négyezer év tekint le rá- De mostantól ezer év áll mögöttünk. Minden podtat sem mennünk azért, hogy Európába 
tok" - ezt mondta Napóleon a piramisok nép, mely meg tudott maradni népek és civi- érjünk. Más kellett ahhoz. Egy korona. Egy 
előtt felsorakozott katonáinak. lizációk harcában, amelyet nem sodort el az korona, melyet a keresztény egyház feje kül-

Zavarba ejtö távlat. De van az időnek egy idő, örzi magában saját eredetét. Legjobb te!- dött Istvánnak, hogy álca la felkent királlyá 
másik olvasata is. Olyan, amely szívünkhöz jesítményeiben és legfájóbb kudarcaiban, tu- tegye. Királlyá, aki nemzetet és hazát te
közelebb áll. Ezer év- harminchat emberöl- dacosan és öntudatlanul. Nekünk itt ezen a remc. Olyan országot alkot, amely nem ke
tö. Harminchat nemzedék. Hanninchatszor helyen kezdődött el a múltunk. Itt ezen a he- vés küzdelem, harc és elvesztett. életek árán 
ismétlődő sora az emberi akarásnak, sors- lyen kezdődik el a jövönk. Bizonyára isme- képes részévé válni a keresztény Európának. 
nak, szenvedésnek, küzdelemnek, beteljese- rik azt a mélyre szúró, fájdalmasan boldog Ez a korona teremtette meg a lehetőségét an
désnek. Harminchatszor ismétlődő sora a nyilallást, azt a mély lélegzetet követelő szo- nak, hogy Magyarország Európába lépjen. 
félelemnek, vágynak és szeretetnek. rítást a mellkas táján, amit gyermekeink első Már ez is elegendő ok lehetne arra, hogy rna-

Kérem, engedjék meg, hogy köszöntsem sikerekor, a Himnusz éneklése közben vagy gunkkal vigyük az új évezredbe. Már ez is 
önöket azon a napon, amelyre harminchat az olimpiai dobogó tetején álló magyar tisz- elegendő ok lehetne arra, hogy ne m~zeumi 
emberöltőn át vártunk. Ezer olyan éven át, teletére magasba emelkedő nemzeti lobogó kegytárgyat, hanem a mindenkori magyar 
melynek során a keresztény világban a kelte- láttán szoktunk érezni. Nem tö lt-e bennünket állam élö szimbólumát, a nemzeti egység ki
zés első számjegye az egyes volt. A mai nap hasonló érzés, ha lábunk alatt érezve a több fejeződését lássuk berme. 
az első a történelmünkben, melynek dátuma mint ezer évet, széttekintünk, és arra gondo- De van még valami más, személyes ter
a kettes számjeggyel kezdődik. S mától ezer lunk, hogy eleink éppen itt vetették meg a Iá- mészetű oka is a ragaszkodásunknak. Van
éven át ez így folytatódik majd. Talán ez a bukat, hogy nekik is itt volt legkékebb az ég nak dolgok, amelyeket szerencsére nem 
legnyilvánvalóbb jele armak, amit az indián legotthonosabb a táj. Hogy itt illant el a ván- tudunk csupán észérvekkel megmagyarázni. 
naptáraktól az asztrológiai világkalendáriu- dorlás ösztöne, és éppen itt kerítette őket ha- Azt hiszem így van ez jól. Mert szomorú és 
mokig oly sokféle tanítás előre jelez. Hogy talmába a letelepedés vágya. Hogy lélektelen világ az, amelyben csak az ész 
valami torokszorítóan izgalmas, egyedülálló bizonyosan gondoltak ránk, amikor a világ- rendezné el az életet. Ki tudná megmagya
és reményteli pillanatban, valami új, eddig nak éppen ezt a szeletét látták olya1111ak, me- rázni, hogy háborúk, menekülések, a puszta 
nem voltnak a küszöbén állunk. lyet érdemes megtartani, hogy örökül létért vívott küzdelmek idején sebtében 

Az időfolyam, amelyben eddig úsztunk, hagyhassák gyermekeiknek. Azt hiszem a összekapkodott kicsi csomagokból miért ke
most különös sziklához érkezett. A hirtelen hely megtalálásának ősi örömét érezhették, rülnek elő a legfurcsább, leginkább oda nem 
beszűkült mederben felgyorsul, sodra magá- melyet a késöbbi századok máig hatóan ha- i l lő tárgyak. Miért viszik magukkal mindig 
val ragadóvá válik, kavarog, örvénylik, zu- zaszeretetnek neveztek el. az életükért futók, a halálba menetelők a leg
bog. Nem az idő változott meg, a pillanat Európa nem egyszerűen egy földrész. Hi- kedvesebb személy gyűrött, megsárgult 
hatalma sűríti óriássá. Múltunk eddig is volt. szen itt a Kárpát medencében éltünk mi ma- fényképét. Azt a cigarettatárcát, amelynek 
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semmi értéke sincs, csak annyi, hogy a nagy- Akik ilyen korszakban éltek, nem láthattak 
papáé volt. Máskor egy emlékkönyvet, egy maguk elött nagyra törö.bb célt, mint a túl-
rózsafüzért, egy levelet, egy kavicsot. Ke- élést és a megmaradást. Es voltak olyan csil-
nyér nélkül, fedél nélkü l, meleg nélkül - lagállások, amikor biztosan tartottuk sorsunk 
mondják - sokáig ki lehet bírni. Kenyérnél- gyeplőjét. Amikor sokasodtunk és gyarapod-
kül, fedél nélkül, meleg nélkü l azért még tunk, amikor biz10nságban nevelhettük gyer-
ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nél- mekein.ket. Amikor nem a túléléshez, 
kül, meséi, llagyományai nélkül már nem az. megmaradáshoz szükséges furfangokra, ha-
Nem úgy van-e az, hogy akinek semmi iga- nem az erények gyakorlására tanithattuk 
zodási pontja sincs, csak a ma, akit nem köt öket. Amikor békét, nyugalmat teremtettünk 
csa ládi, nemzeti hagyomány, hit, barátság, és épitkezhettünk. Amikor csak rajrun.k mú-
hüség, azzal mindent meg lehet csiná lni. Azt lott, mit érünk el. Amikor jellemünk formalta 
hiszem, ezt az egyszerű igazságot bizonyítja történelmünket, és nem a történelem a jelle-
m inden sietve összekapott kicsi csomag az mün.ket. 
ismeretlenségbe, más hazába menekülök, Most ilyen korszak érkezett el. Ideje ki-
vagy más hazaba elzavartak kezében. egyenesednünk. Most nincs megnyesve. a 

A századok során sok minden elveszett, képzelet szárnya. Most érdemes álmodni. Es 
de a korona, az ország és a nemzeti fúgget- aki akar, fel is ébredhet, hogy megvalósítsa 
lenség megtestesítője .valamiképpen mind ig Magyarnak lenni sosem volt könnyű fel- az álmait. Békés életün.k lesz, me1t elfoglal-
mcgmaradt. Királyok fejéröl vasládákba adat. Mindig megtaláltuk a módját annak, ruk helyünket a nyugati népek családjában, a 
vándoro!t, többször is el kel lett ásni, mene- hogy kemény idöket éljünk. Hazául olyan világ legerösebb szövetségi rendszerében . 
kíteni , és ki tudja, örzéséért hány élet veszett földet választottunk, melyen minden európai Gondoskodrunk nagyszüle ink és gyernieke
el. A tatárok elöl Dalmáciába kellett vinni, a hadi út keresztülvezet. Olyan földec, amely ink, unokáink háborítatlan életéröl. Olyan 
török elöl Sopronba, Bécsbe. Király és köz- ráadásu l nehezen védhető. Olyan fö ldet, helyzetet teremtettünk, hogy nincs nép, or
társasag pártiaknak egyaránt fontos volt. amely Európa keleti kapuja. Mi básryavá tet- szág, amely komolyan gondolhatná, vagy ha 
Kossuth Debrecenbe menekítette, Szemere tük. Bástyává, amely birodalmakat állított komolyan is gondo lná, a siker reményében 
maga ásta a fö ld mélyébe. Sokszor hitték, meg itr. A mi hazánk szakadt három felé , kísérelhemé meg, hogy megtámadjon ben-
örökre elveszettnek. De valaho l mindig meg hogy Európa egybe maradhasson. ni.inket. 
volt. Királyfi bölcsőjében , szalma közé rejt- Az lett a hivatásunk, hogy a szovjet biro- Persze magyarnak lenni, sohasem volt 
ve, vendégfogadó padozata alá ásva, vagy dalom végleges meggyengülését a magunk könnyű fe ladat. Nem lesz ezután sem. Egy 
éppen félbevágott benzines hordóban esem- javára fordítsuk. Hogy egyetlen emberi élet magyar fiatalember, akinek szülei a XX. Szá
pészve. Titkos folyosók rejtekében és az AI- elvesztése nélkül, sértetlenül kimenthessük zad elején vándoroltak ki Amerikába, így 
pok hegylánca felé robogó teherautóban. Magyarországot az összeomló biroda lom le- emlékezett: „Apám úgy hitte, ott arannyal 
Valaki mindig megmentette, ha elveszett zuhanó gerendái alól. S ne csupán kiment- vannak burkolva az utcák. Ott aztán három 
fe lkutatta. Ha elzálogosították, kiváltotta. sük, de talpra all itsuk. Megerősítsük , s dologgal kellett szembesü lnie. 
Más, több ez, mint a híres Hámiaskönyv, mindannyiunk közös otthonává tegyük. -Az utcák nem vo ltak arannyal burko lva. 
vagy a Szent Korona-tan. Olyan otthonná, ahol: „Istenhez méltó és az - Az utcákon egyáltalán nem volt bw-ko-

Mi magyarok, akik sokszor szenvedtünk embernek fe lette jó, ha mindenegyes ember lat. 
idegenek kezétő l rabságot, megszállást, alá- szabadságban éli le életét." Ahogy Szent lst- - Apámtól varták el, hogy lerakja aburko-
vetettséget, jól kiismertük a hódítók esze já- ván ajánlotta nekünk. Ha valaki, akkor mi, latot." 
rását. Egy nemzet emlékezetet és hitét kel l magyarok megtanultuk, mert meg kellett ta- Ahogy egy bölcs ember mondta, a szótár 
megölni ahhoz, hogy a nemzet megszűnjön nulnunk, hogy a rend a szabadság nélkül és a az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi 
nemzet lenni, és végleg befejezett legyen a szabadság a rend nélkü l egyaránt romboló. a munkát. A helyzet nem változott. Továbbra 
hódítás. Ezért gondolta Kossuth, hogy jobb a Nekünk, ma előknek , a rendszervá ltás volt a sem lesznek arannyal burkolva az utcák, és a 
fö ld alá ásni, és Mindszenty, hogy jobb he- dolgunk. Elvégeztük. S ezze l véget értek XX munkát is nekünk kell elvégezni . De a saját 
lyen van a távoli Amerikában, semhogy itt- századi kalandozásaink. utcánkért dolgozhatunk. Készen állunk erre. 
hon a megszállók kezébe jusson. Fontosabb Az új évezreddel, a XX I. Századdal pe- Hiszen a mai nemzedék ugyanazt akarja, 
dolog a biztonság, mint a távolság, vélhette a dig új korszak kezdöd ik a magyarok történe- mint mindegyik a maga idejében. Azt, hogy 
hercegprímás. Talán arra is gondolt, hogy a rében. Szerencsés az a nemzedék, amely értelme legyen az életnek. Azt, hogy itthon is 
közös emlékezet, a hagyomány úgysem is- ennek az emelkedésnek elindítója lehet. értelme legyen a világnak. Azt, hogy legyen 
mer határokat. S ebben igaza lehet, hiszen ha Ahogyan szerencsés volt Szent István ki rá- valami rend, ami felé törekedhet. 
ismerne, nem lenne már magyarság az or- lyunk nemzedéke is. De a kezdet nem vég. S most itt vagyunk. Itt van velünk Szent 
szág határain túl. De van magyarság az or- Sokaknak sokat kellett még tenniük azért, lsrván király, és irt van Koppány vezér. Ve
szág határain túl, és Szent lstvan koronája az l10gy az államalapító király tervei valóra vál- lünk vannak a szentek, és a lázadók, a várve
ö jussuk is, mert a nemzet nemzet marad, janak. A kereszténység felvéte le és az állam- dök, a hősök és az árulók. Velünk vannak az 
bárhol is húzzák meg az országhatárokat. alapítás - az ezer évvel korábbi millennium igazak, és a megigazu ltak, a hamisak, és a 

Ezer év! Milyen könnyű kimondani. Mi- - az elindulás pillanata volt a magyarok szá- pártütök. Velünk van mínd, aki a szabadsa
lyen természetesen hangzik. Mennyi küzde- mára. A mi ezred fordu lónk is kapukat tár ki, gért harcolt, ve lünk, aki nem tudta mi tévő le
lem lakik a mélyén. Vajon képesek távlacokat ny it, horizontot rajzol, elindít gyen. Magunkkal hoztuk királyainkat, 
vagyunk-e átélni ezer évet? Ezer éven át, az bennünket. De mi fe lé ind!t? Kérem, higgyék Istvánt, Lászlót, Mátyást, a Zrinyi llonákat, a 
önálló államiságot megörizve - ha olykor az el, a jóslás nagyon nehéz mesterség. Kü lö- Dobó lstvánokat, Rákóczi Ferenceket és Szé
ország területének. csak töredékén is - egy nösen nehéz, ha a jövőre vonatkozik. Egye- chenyi lstvánokat. A Batthyány Lajosokat és 
helyben kitartani. Evszázadokon át. hittel és sek szerint a legkönnyebben úgy jósolhatjuk a Bethlen lstvánokat. Magunkkal hoztuk az 
bizonyosságga l, hol boldog örömben, hol meg a jövöt, ha megpróbáljuk magunk meg- összes bölcset és az összes osrobát. Magunk
összeszorított foggal , de mind ig újra kezde- alkotni. kal hoztuk az összes nagyot és az összes ki
ni. Harminchat nemzedéken át, rokonnépek Kellö távo lságból vizsgálva történel- csit. Magunkkal hoztuk a múltunk. Visszük 
nélkül, más nyelvű, más eredetü népek szo- münket, ahonnan a sürgés-forgás már nem hátunkon, visszük tovább. Ez adjon nekünk 
ritásában egyedül megmaradni. takarja el a lényeget, úgy tűnik, két korszak erőr. 

Olyan természetes ez? Olyan mindenna- váltotta egymást. Voltak korok, amikor ki- Kívánok mindannyiuknak. határon innen 
pi? csúszott, kiejtettük, kiragadták kezünkMI és tú l, boldog és békés új esztendőt, eröt és 

Ezer év jobbára birodalom alkotó, több sorsunk irányítását és külsö kényszerek vet- kitartást, megértö társat, derüs családot, jó 
tízmilliós népeknek adatik meg. Hogyan kc- tek rajtunk erőt. Gyors pusztu lás vagy lassú szomszédot. Munkát, aminek értelme, hasz-
rültünk közéjük, mi magyarok? fogyatkozás . Hittelen megsemmisülés vagy na és gyümölcse van. 

csendes zsugorodás, leromlás, szétporladás. A magyar millennium évét megnyitom. 
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A honismereti Egyesület megk öszöni... 

A gyomaendrődi Honismereli Egyesület ezuton megköszöni 
azoknak a támogatását, akik az elözö évben a szja 1 %-ával segítették 
céljainkat. Ez a támogatás 1999. évben 188.947 forint volt. 

Amennyiben az alább felsorolt munkát közhasznúnak es fontos
nak ítélik meg, tisztelettel ké1j ük ebben az évben is a tamogatást: 

- Endrőd történetének megjelentetését tervezzük - az 1. rész 
( 1848-49-ig) még ebben az évben megjelenik. 

- Dolgozunk Endrőd igen értékes nyelvjárási sajátosságainak fe l
dolgozásán. (A munka nyomtatásban a történeti kötet után jelenik 
meg.) 

A felsorolt témák tudományos szintií k idolgozására szakembere
kel kel l fel kérnünk, tehát a nyomdai költségeken kívül tiszteletdíjat és 
kutatási költségeket is fizetnünk kell. Mivel az Endrődi füzetek előző 
köteteiből szarmazö bevétel csak kis részben fedezi ezeket a kiadaso
kar, kérjük a lakosság és az Endrődiek Baráti Köre tagjainak támoga
tását. 

Az 1 % átutalásához szükséges adatok: 
Honismereti A lapítvány Gyomaendrőd 
Adöszám: 19056274- 1-04. 
Egyben közzé tesszük, hogy amennyiben valakinek vagy vala

mely cégnek, munkahelynek módjában áll a fenti munkát támogatni, 
az összeg adócsökkentő tényezö lehet, mivel alapítványunk közhasz
nú tevékenységet folytat, a támogatott összegből jogunk van igazo!ö 
dokumentumot kiadni. Számlaszámunk: 53200015- 10000032 

Megértésüket és támogatásukat e l őre is köszönjük. 
Hornok Lajosné 
egyesiilelve=ető 

A :BARÁTI KÖR FELHÍVÁSA 

Bizonyára olvasóink és a Baráti Kör tagjai emlé
keznek az elmúlt év májusában hozott határozatra, 
mely szerint áldott emlékű Tímár Máté író barátunk
nak, az Endrődiek Bará ti Köre első elnökének mell
szobrot állít a Baráti Kör, amelynek felavatására ez 
év május 26-án kerül sor a Baráti Találkozó alkalmá
val, tisztelegve ezzel a magyar millenniumnak. A szo
bor költsége it az Egyesület csak úgy tudja 
előteremteni, ha tagjai adományaikkal segítik ennek 
m~v<4ósítását. E célból hozta létre az egyesület 
VÁROSUNK NAGYJAIÉRT KÖZHASZNÚ 
ALAPÍTV ÁNY-t, amely vállalta az Endrődről elszár
mazott nagyjaink e mlék ének méltó m egörökítését. 

Ezért kérjük tagjain.kat, hogy anyagi erejükhöz 
mérten járuljanak hozzá e nemes cél megvalósításá
hoz. 

Számlaszámunk: ENDRŐD ÉS VIDÉKE 
T A.KARÉKSZÖVET KEZET GYOMAENDROD, 
VÁROSUNK NAGYJAIÉRT KÖZHASZNÚ 
ALAPITVÁNY: 55200015 - 11044028. 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA 

4-én 14 órától Magyar Millennium, Kultúrával a Nyugat kapujában címmel vers - és 
prózamondó verseny. (A Nemzeti feszfivál helyi döntője.) 

S·én 18 órától a Katolikus Egyházközösség farsangi vacsorája 
9·én 16.30·tól Cukorbetegek klubja 

1 S·én 8-tól 16 óráig Műanyag órúk vására 
l 7·én 9·től 13 óráig Lazorus Kft vására {Kosár, szőnyeg, ruházati termékek.) 

l 9·én 19 órától Tea-est o Magányosok Klubjában 
22·én l 4órótól Közérdekű előadás mezőgazdasággal kapcsolatos adóügyekről. Az 

Agrárkamam szervezésében vendégünk lesz Kopján - Kiss Károly az APEH munka· 
társa. Szeretettel várunk minden ~rdeklődőt! 

24·én 9·től 11 óráig Szemvizsgálat (OKULAR OPTIKA, Szarvas) 
26-ón 19 órától Farsangi Randevú - bal. 

MEGHÍVÓ 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 
Gyomaendrődi csoportjának vezetősége meghívja tagjait és hozzá
tartozóit Katona József Művelődési Házba marcius 11-én 18 órakor 
kezdődő nőnapi vacsorásra. 

A menü szabadszedésü marhapörkölt. A vacsora ára tagoknak: 
300 forint, hozzátartozóknak 650 forint. Jelentkezni 1·ehet: Mirhóháti 
Napközi Otthonban minden kedden este 16-tól 20 öráig Csöke Já
nosnál. Zene - tánc - tombola! Mindenkit szeretettel vár a vezetőség 

az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú 
Alapítvány az idén is megrendezi a Szent Imre Plébánia 
farsangi vacsoráját, mely 2000. február 5-én, szombaton 
este 18 örakor lesz az endrődi ~özösségi Házban. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Ont, és kedves Hozzatar
tozóit. Jegyek kaphatók az endrődi plébánián, 800 Ft-ért. 

HÁROMKrRÁLY - JÁRÁS - Az endrödi diákok sikeresen újra
éleszrették - a már csaknem teljesen el te!ejten • háromkirály-járás endrődi 
hagyományát. 

Január hónap rolya1mi11 - a beLlehemezéshez hasonlóan - löbb heiyen 
bemut<1llák a Jézus Krisztus isteni királyságai kifejező népi já1t:ko1. Kö
szönetet mondunk együttal Vaszkó Irén tanárnőnek a bernnításén, a ven
dégváró házigazdáinknak és nem utolsó sorban a játékban résztvevő 
diákoknak: itj. Harnos Vincének, Korcsok Katalinnak, Oláh Beatrixnak. 
Szekercés Adriennek. 

A közeljövőben szándékunkban áll egy másik teljesen endrődi hagyo
mány, a feke1evasárnapi köszöntő fr lélesztése. 

Hí/se József 
kópián 
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3n poklának: Budapesttől Wartburgig. 1945. március 28-tól 
november 7 -ig tartott a fogság kálváriája. A sol< veszede
lem keserff napjairól naplót írt, mely hű tükre szíve-lelke, 
egész lénye valóságának. Szerencsésnek érezte magát, 
hogy az oroszok nem valahová Szibériába irányították a te
hervonatot. (Gyenge Azikuma nem bírta volna ki az o rosz 
fogolytáborok embertelen viszonyait.) 

Hazaérve, rövid pihenés után hozzákezdett a gimnáziu
mi tanulmányokhoz. 

Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől' 
Anyanyelved billyogkent 1clö!J 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

1951 . júliusától Endrőd Községházán az igazgatási osz
tályra került, ahol rövidesen anyakönyvvezető lett nyugdí
jazásáig, 1980-ig. Gyöngybetúl<kel 1957 születést, 1572 

Tímár Máté házasságot és 1586 halálesetet jegyzett be 29 év alatt az 

új kenycr iZc, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kö„. 
Isten óldjo11l Te lcgy végső álmunk 
s ivadékainkb.i szebb Jövői 

Hanyecz Mihály anyakönyvvezető 
és neje, Nándori Teréz tanító 

anyakönyvekbe. Az elöljáróság m indenese volt, m int egy
kori elődje a sánta kis Urbán jegyző. 

Fáradhatatlanu l dolgozott, segítette a fronton eltűnteket 

kétségbeesetten keresőket. 
A sportolás szervezésében, az ügyintézésben támogatta 

a labdarúgást, a kézilabdát, szervezte és irányította a sport
horgászatot. Részt vett a helyi és országos választások szer
vezésében, lebonyolításában. 

1964-ben kötött házasságot Nándori Teréz tanítónővel, 
aki Mezőtúron hét gyermekes családból származott. A 
szorgalmas, tehetséges lány Jászberényben végezte a taní
tóképzőt és szerzett dicséretes képesítést 1961-ben. A me
zőtúri tanyákon mú1<ödött, m int tanító 1964-ig, késöbb 
igazgatóként. 

Házasságukból két gyermek született; Mihály, aki gyer
mekként halt meg és Julika. Endrödön évtizedeken át a 

( 1919. E.ndrőd _ 1996 Endrőd) ( 1934. Mezőtúr_ 1996 E.ndröd) gyermekek kedves, szelíd hangú tanító nénije volt. 
J 989-ben nyugdíjba ment. Ettől kezdve, mint nagymama 

Mlhály édesapja nevét kapta, aki remek iparos volt, két boldog idó1<et é lt Zsolti unokája köze lében. A családi béke, 
fontos szakma, a szabóság és a cipészség kiváló mestere. a nyugalom, a szeretet példaképe volt . Férje a munkaér
Fogalom volt a l<eze alól l< ikerülő lábbeli és ruházat. demrend és „kiváló dolgozó" kitüntetés birtokosa volt. Rá

Édesanyja, Véha Mária, négy gyermeket szült. (Teréz, érő perceikben valóságos földi paradicsomot varázsoltak 

Mária, Imre és Mihály) kertjükben. 
Az Arany János (most Korányi) utcai háza nyugalom, a Mihály súlyos érrendszeri betegsége, a nehéz mfftétje 

boldogság, a szeretet és megértés otthona volt. A gyer- nagyon megviselte felesége szívét, aki. t 996. február 
mekek iskolai tanu lmányaikat m indnyájan a szülőhely- 13-án észrevétlenü l, örökre lehunyta szemét. Öt nappal ké
ül<ön végezték. Utána a helyi polgári iskola elvégzése sóbb a súlyos beteg fér j követte öt a Központi temető sírjá

következett, ami a húszas években komoly iskoláztatást ba. 
jelentett. Értékes emberek voltak, akik köznapi életükkel, példás 

Mihály, az iskola eminens tanulója, Endrőd akkori leg- családok mintájául szolgálhatnak napjainkban is a magyar 
nevesebb l<eresl<edőjéné l , Hirsch! Mihály rőfös-rövidáru családoknak. 
és ruházati üzletében (a most épülő öregek otthona he M ÁRTON GÁBOR 

lyén) töltötte tanuló (inas) éveit. A szakértelem és a szor- .---------------------~ 

<ti !81 5500 Gyomaendröd, 
galom remek lehetőséget csillantatott meg a mozgékony, •ffER ~ Ipartelep út 3. 
jóra-szépre fogékony fiatalember előtt. A fővárosba távo- • , M ~ X 'liíTfF: 661386-614, 386-226 

zott szal<mai fej lődése érdekében. A szimpatikus, szakma- MT61MR1 szovnK.ezeT -

ilag értékes „segéd úr" , Budapest egyik legjelentősebb 
áruházában kapott állást első főnöke dicsérő ajánlólevele 
segítségével. 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

A halk szavú, szolgálatkész, intel ligens, megbízható o- Magas és mélyépítési munkák generál kivite lczése- cervezése 
segéd előrehaladását a világháború szakította meg. Noha 0> Transzportbecon és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés 
a háborúskodás szellemének leggyengébb szikrája sem o- Egyedi aszcalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, 
volt benne. Semmi olyan messze nem volt tőle , mint a lnterspan bútorok) 
gyú1ölet, a pusztítás, a rombolás. Németországban esett O-Építöipari anyagkereskedés (lnterspan bútorlap„.) 
fogságba a világháború befejezésekor. Szemtanúja volt a O-Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (roronydarn, acél-
szörnyü pusztu lásnak, a mérhetetlen embertelenségek .___z_sa_J_u,_k_e_re_t_es_a_· 1_1v_á_ny_,_u_· tp_a_n_e_l._„_) ____ _ ____ _J 
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~öt!ténclmünlt n1t9t)jni · 
,.......,:.'7""_"'="'--~ Jurisits Miklós virkapi t.3oy MOO - M45 Bécs megadván magát, nagy üonc:pélyc:sséggc:l bevonult a városba. Fel· 

Kőszeg várásnak hősi kapitánya. Előkelő 
dalmit patrícius családból szarmazort. Az 
t524-iki bécsi országgyűlés fc:lsőházi tagja 
volt. Többször iárt követségben Törökor· 
szagban. 1532-ben Szuljcmin hatalmas sereg· 
gcl indult Bécs felé. dc úrját állta Kőszeg vára. 
Jurisits ád52 kíizdc:lcmbc:n védte a várat. lbra· 
him nagyvezír nem tudta bevenni. s augusztus 
12-éo maga a szultin is megérkezett seregével. 

Végül a törökök 31·éo dvonultak a vár alól. s ezzel huszooöt napi idöt 
oycrt Ferdiofod. hogy összcgyűjthcssc 90.000 emberből álló seregét. 
Hősiességcérr 1533-ban köszegi b:iró„ címet kapott. 1537-ben pedig 
Ferdinándról mcgbpta Kőszeg v3rát. 1538-ban 1 magyarországi hadak 
fökapitiaya. majd Krajna kormiayzója lett. 

Hunyadi János kormányzó MOS - 1456 

Csalidja a bavasalföldi romáo fejedelem· 
ségből származott Magyarországra. Apja er· 
délyi vajda Hunyad·várit kapta birtokul. 
ioneo az utódok vezetékneve. Mir ifjúkorát a 
Délvidéken a tórök cJ leoi harcba tóltöttc. 
Bejárta lriliit. részr vett a csehországi huszi· 
ta háborúkban. 1439 utáo dőhb szörényi. 
majd erdélyi vaida és temesi ispán. Feladata 

~ ~ volt a török betörés megakadályozása. Nagy 
tervét. hogy Európából kiűzze a törököke t 

nem tudra végrchajrani. (1444. várnai. rigómezei vereség).1446-ban az 
országgyűlés korminyzóvi választom. mclyröl V. L.iszló trónn lépé· 
sckor mondort le:. Lcghösibb rettt. hogy 1456-ban magával Mohamed 
szultánnal szemben védre meg az ország kulcsát: Náodorfehérvárr. (tö· 
rökül Kalimcgdin. ma Bc:lgdd) Győzelmét azonban alig élte túl. a tá· 
borban kitört pcsr isjárv5oy ban meghalt. 

Kinizsi Pál orszi~ 1432 - 1494 

Legenda szerint moloirlcgény volt. Cso· 
daszcrű crciéről számos legenda maradt fenn. 
1468.·bao Morvaorszighan. 1474.·bco Len· 
gyclországhan. 1477.·bco Ausztriában. mint 
vezér mutatta meg vitézségét. Mátyás király 
tisztjeként vett részt a Ill. Frigyes csiszár dlt· 
ni hadjáratbao. 1479.·bco Temes varmegye fö· 
ispioja és az Alsó Részek fökapi1ánya. 
Legnagyobb gyözclmét 1479. október l3·in a 
Huoyad vármegyei Kcnyérmezőnél aratta. 

Mityás halála után II. UHszló pártjára állt. aki megrc:ttc országbiróoak. 
Betegsége sem rudra megtörni. haláláig 1494. november 29.·ig harcolt a 
rörök ellen. Vazsooyban temcm:k el. (A felújított vár ma múzeum.) 

Hunyadi Mátyás király. és Csehország ki· 
rálya. Ausztria hercege 1440 - 1490 ( u ralko· 
dott t458 - 1490) 

Hunyadi Jáoos és Szilágyi Erzsébet miso· 
dik fia. Kolozsvárt szúkrc11. 1440. fc:bruir 
23-án. 1453. januárjában liszló bi1yjival 

'l\'~~I együtt felvette a besztercei örökös grófi cí· 
l!ErlJ!!!!!~~ mct. 1158. jao. 24-én a befagyott Duoa jegén 

összesereglett közocmcsség királlyá válasz· 
totta. Az orszigot ezidőben kdctről a török. 

nyugatról III. F rigycs császár. délről V dencc. északról Lengyelország 
ellenséges magatartása fe nyegette:. 1462 .iprilisibao kibékült F rigycs· 
se!. aki 60.000 arany fejében visszaadta a szent koronát. s 1464. március 
29-én Székesfehérvárt mcgkoroniztik. A cseh katolikus rcodck 1469. 
május 3-án Olmützbco Csehország királyává választották. t 485-bco 

vette: az Ausztria hc:rcc:gc"' címet. Külpolitikájábaa az a cél követte:. 
hogy mcgvéd(c a magyar illam . .f üggetlenségét. megalapítsa Nyu· 
gat·Európában hatalmi ~ú lsúlyit. 0 teremtette: meg az dsö önálJó had· 
sereget (fekete sereg). Erdeklödött a reneszánsz irodalmi és művészeti 
mozgalmak iránt. Maga is foglalkozott tudományokkal. Budai és vi· 
scgrádi palotájának díszítésére hírneves olasz építőmestereket hívott. 
Megalapította a pozsonyi egyetemet. a budai teológiai intézetet, a 
nagyszerű Corvina könyvtárt. Uralkodás alatt jött létre az első hazai 
könyvnyomda is.(Hess András). Mátyás király aJakjit számtalan mon· 
da veszi körül. egyéniségének varizsa a nép szívében örökké emlékcze· 
tcssé tette alakiát. 1902-ben szülőhdyén Kolozsvárott fdállitották 
lovas szobrát Fadrusz János jeles alkot.isát. 

Dózsa György várkapitiny. parasztvezér 
1470? - 1514 

Rcgi szC:kcly családból származott. 1514. 
frbruár 28·in Ali szendrői bég párviadalra hív· 
ra ki a magyarok legjobb vitézét. Dózsa győ
zött a párviadalban. amiért II. Ulászló 
cimcradományban részesítette. A címer egy 
kardot. kvágott kezet ábrizolr. Bakócz Tamis 
bíboros Rómából hazatérve keresztes háborút 
hirdetett. Máig sem tudjuk. hogyan lett Dó· 
zsából az 1514 ravaszán a török ellen mcghirdc· 

mt. dc parasztfdkeléssé fajult keresztes háború fővezére. Többczcr 
nemes és főpap ktt a parasztság dühöngésén'ek áldozata. Végül az Er· 
délyből érkező Szapolyai János szétverte Dózsa seregét. Ot. magát 
iszonyú kínzások közepette kivégeztette. 

Tomori Pál kafoesai érsek 1475? - 1526. 

Az Abaüj vármegyei köznc:mesi család sar(a 
Bornemissza János familiirisaktnr kezdte pá· 
lyáját. volr fogarasi és munkácsi várnagy. majd 
budai várkapitány. 1520-bao kolostorba vooulr 
a Szent Ferenc rendiek közé. 1523. február 4-éo 
VT. Adorián pápa parancsára vcm ár a kalocsai 
érstki széket és az országos fökapitányi riszttt. 
Szerzetesi ruháját a harcokban sem vettet le. 
Hiába kóvctclt nem kapott clegendö katonát az 
ország védelmére. s így oem tudta fclvenoi 
eredményesen a harcot az országra törő 

Szukjmáa csaparival szemben. 1526. augusztus 29-én. a csatamezőn 
vcsz1cttc dctél. 

Zrinyi Miklós gróf horvát báo 1508? · 1566 

A szigctvirj hős 1542-1556 között Horvit· 
ország bánjaként irányította a török c:llcni vé· 
delmct. 1529-bcn reszt vett a törökök által 
ostromolt Bécs védc:lmébcn. 1556-ban ö men
tette fel az ostrom alól Szigetvár várat. Ezzc:l 
magára vonta Szukjmáo haragját. aki nagy 
erőkkel támadott a vám. Miután lőszerük d · 
fogyott. élelmük fogyt.in volr összehívta kato· 
náit. s fdkcszültek a hősies kirohanásra. Az 
öngyilkos roham clött aliaknazta a várat. zsc· 

beibc sz.iz·száz aranyat varratott. A kilzdclembc:n elesett. 1566. szep· 
rcmbcr 7-én. Levigott fciét a torok nagyvezir Bécsbe küldte. 
Szulcjmán e győzelmet már ocm élhette meg. mert a kirohanás előtt 
két nappal mc:ghalt. 

Forrásmunkák: Révai Nagy Luikon {1913). Új Magyar Lexikon 
{1962). Somog;;..i Győző. Hermann Róbert: Magyar Hősök arckép· 
csarnoka {19~6) 
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FEBRUÁRI MISEREND 

Endröd 
Vasárnap: 8-kor, és este 5 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
február 13-án. és 27-én, vasarnap fél 12-kor. 

Hunva 
Vasárnap: dé klórt 10-kor. Hétköznap szerda kivételével esce 5-kor. A 

szomba1 esci vasárnapi elöesti mise. 

Gvoma 
Vasárnap 10-kor, hétköznap 15 órakor. 

Mindennap imádkozzuk az Úr magunk sem. A kísértés azonban 
imádságát. a Miatyánkot. Hogy kinyilvánítja nekünk és megtanít 
jobban megértsük. folyta1j11k a felismerni, és ezáltal felfedezni 
Miatyánk magyarázatát, a Kato- nyomorúságunkat és kötelez ben
likus Egyház Katekizmusából: nünket a hálaadásra azokért a ja

VI. „Ne vígy minket 
kísértésbe" 

vakért, amelyeket a kísértés 
fe ltárt nekünk. 

„A kísértésbe belépni" a szív 

FEBRUÁR HÓNAP ÜNNEPEI 

2. Szerda: Gyertyaszentelő Boldogasszony 
3. Csütörcök: Szene Balázs püspök, vértanú 
5. Szombat: Szent Ágota szüz és vértanú 
6. Vasárnap: Évközi S. vasárnap 
8. Kedd: Emiliáni Szent Jeromos 

10. Csütörtök: Szene Skolasztika szűz 
1 1. Péncek A Lourdesí Boldogságos Szűz Máría 
13. Vasárnap: Évközi 6. vasárn;p -
14. Hétfő: Szene Cirill és Metód, Európa cársvédöszen~jei 
17. Csiitörtök: A Szervita rend hét szene alapítója 
20. Vasárnap: Évközi 7. vasárnap 
22. Kedd: Szene Pécer apostol székfoglalása 
23. Szerda: Szenr Polikárp piispök és vénanú 
24. Csiicörtök: Szene Mátyás apostol 
27. Vasárnap: Évközi 8. vasárnap 

Jö.iJetek hozzám mindJlyájan, 
akik el taradca1ok s az élet 

terhét hordozzátok„. (Mt 11.28) 

A Szeged-csanádi Egyházmegye 
Püspöki Hivatala, a Székeskáptalan, 
az egyházmegye papsága és a roko

nok fájó szívvel tudatj?k, hogy 
Dr. UDVARDY JOZSEF 

Egyházmegyénk 
nyugalmazott püspöke, 

a hittudományok doktora 
Ez a kérés az e lőbbi kérés döntését fe l tét~ l ezi:. „Ahol a kin: 

gyökeréig hatol, mert büneink a csed, ott a. sz1ve?. is .( ... ).„~enk1 
kísértésbe való beleegyezés gyü- sem szo lgalhat ket _urnak (~t 
mölcsei. Azt kérjük Atyánktól, ~·~ 1-_24~. „~a „~ .~e lek . sz~nn~ sok éves, tnrelcmmel viselt, sú-
hogy ne „vigyen" minket bele. elunk, v1~.elk,~d1unk ~s?a Lele~nek lyo~ betegst!ge végén, január 10-én 
Nagyon nehéz egyetlen szóval le- megfel.elo_en , (Gal ),_5). E1 re a az Ur hívására hazatért. Szentségek-
fordítani a görög szót azt jelenti, ~~en~!el:knek adott ".~.el:eg)'.~- kel ellácva, fücének 88-ik. papságá-

' '
ne engedi belépnünk", ,,ne en- zesre. az Aty~ ad„ nekunk erot; nak 64-ik, püspökké szentelésének 

~ ~ Edd b t 1 1 d 31-ik évében a szegedi püspöki laká-
gedj kísértésbe esnünk' » „Istent ''.: . 1? en; en er?. 1:ne~ la a . .° sában clhunvt. 
nem lehet rosszra kísérteni és ő kisertes meg nemei r titeket. Hu- Január 17-fo. 11 órakor püspökök és, nagy számban papok. 
sem kísért senkit" (Jak 1, 13). séges az Isten, erőtök? 1: felü.l nem koncdebráll rn:ntmisévd búcsúztak től e a Szegedi Székesegyházban. 
Ellenkezőleg, ő ki akar hagy megkise_i~te~_i,. ha- és ennek végén temettük d tesr~c e templom kríptájúban. 
szabadítani abból . ·.. --- -,>·.~nem .. a k1se1tessel 
111 •. inket. Azc kérjük : . · / . / ... - . -......... . \ ' eg?'uct a ~.z~b0~d~- Biksalmason szükrw 191 1. február 16-~n. T c::ológiai tanulmánvait 
tole hooy ne en- ; 1 (Í , __..~ "·\ „\ . las lehetose"'et is Kaloi.:sán kezd;e 1929-ben. majd Rómában a Gn::goriana Egyetc::men 

' "' • 
/ 

' -.__ \ ·• 1 · 1neoadJ·a l1ooy t·olvtatra 19.)'0-.)'8 ko"•,o"tt. 19.)'9-ben hiccudom·,inv1· doktora·cusr sz~r--ecc gedje nekü .. nk az.t :' .. ·/i.,f "· ·. /-·„ , ·,\..,,·· ... ;_-;. . · ~ ... '"' "' 4 
"

4 

az utar kovetni, _J. . . ·:./. .~.- . . . .--------. „ k1b1.1Jatok ( l ugyanott. Pappá sz<::ntelt!s<:: Rómában vol1 1936. 'október 25-én. Segéd-
.,......-.Jl'.zt · ·-"'- .,-- Ko J O 13) lelkészi helyeí: 1938-39-bc::n KunbaJ· a, 1939-40 BaJ·a, Szent Szív plébá-

amely a .. b. űnre v.e. -. ··.. · · \ ~. · , ·: .• „··._ .. 1 
, · -~\ ~~ nia, 1940-41 Kalocsa-Belváros, Egyhazmegyei Bíróság kötelékvédöje 

zet. Elkotelezzuk \ :.~ \\\\ ~W 1/.n:1; Márpedig volt 1940-töl 1950-íg. Teológiai tanár Kalocsan 194 1-51-ig. Ez időben 
magunkat a „test ~ \ ·. ·.'-......_ / · . :· ,.. .

1 1 
. még 1942-48 között canu lmányi fdíigye lö is. 1944-cöl a H itoktatóképzö 

és a lélek'· ha reá- · ·: · '~ ...--· / az 1 yen 1arc es 1 ntézet tanára is. Főszékesegyházi könyvtaros l 945-töl 1951-ig, és az 
ban. Ez a kérdés a egy ilyen győze- egyházközségi nővérek moderátora is. Erseke érseki ianácsossá nc::vezte 
megkülönböztetés és '--·- lem csak az imád- ki 1947-ben. Hittanári vizsgáztató feladactal bízták meg 1948-tól, Egy-
az erő Lelkéért könyö- ságban lehetséges. házmegyei Biróság bírája 1950-cöl. T o::mplomigazgacó a Kalocsa Szene 

Jézus imádsága által István co::mplomban. 1950-1951 -ben. A Kalocsaí Papnevelő lncézet álla
gyözött a k ísértön nyilvános mi rendeletre történt bezárása után teológia tanár Szego::den 1951-röl 

rög. 

A Szentlélek megadja nekünk m~·1~ödé~e _kezdet~1\.éS vé~~~I ve- 1957-ig. Főpásztora 1957-ben Jánoshalmára küldi plébánosnak és kerü-
a megkülönböztetés ajándékát, r~J.~ekezese~e'.' vegs9 csat~Jaba~. lecí esperesnek. Oarábi e. apác kinevezése kap 1958-ban. A Szc::ntatya 
amely különbséget tesz a belső K11s. ztus .. 1n. 111ket az o. harcaval es Tabborai e. püspöknek és csanádi aposcolí adminisztrátornak nevezte ki 

~ 1 1 1 1 · bb 1969.január 10-én. Ezév Február 16-én szencelték püspökké Bt1dapes-
ember növekedéséhez szükséges 18 a. wsa~av? egy_e~it e en ~z ten. Az egyházmegye kormányzását 1969. február 20-án vette át. Az 
próbatétel - mely a „kipróbált ~tyal~o~ mt.ezelt _keres~en._ Aszi~ egyházmegyénk megyés püspökké pedig 1975. január 7-én nevezte ki a 
erény" érdekében történik (Róm eberseg~t _surgero~n mindig az 0 papa. Kérésére a Szentatya 1987. június 5-ével nyugállomi:inyba enged-
5,3-5) - és a kísértés között, wr~~ztasa~al . ossze~aecs?lv~ te. 
amely a bűnbe és a halálba vezet. :mli~i. Az eb~~s~g „a szi~ ?rzese Teológiai tanitása világos. énherö. egyházhoz hií volc mindig.Öve
Különbséget kell tennünk a kísér- e~. Jezus Atyjat~I azt ker.~ , hogy zi::tcc:: be a világiak him1dománvi tanítását is a föiskolánkon. Történdmi 
tésbe való „beleegyezés" között „on,7zen meg m1nke: az ~ n:v.e- kutatásai és megjelent könyvei. tanulmányai magas szintí'I tudásáról ta
is. Végül, a megkülönböztetés le- ben . (J n 17, 1 1 ). A Szen_tlele~ al- núskodnak. Nagyban állt ki, és okosan irányította az ország hicokcatasá
leplezi a kísértés hazugságát, 1.andoan er~e az ebe~s:gre nak ligyét, melynek intézését a Püspöki Kar rábizca. és k~szitt:tee . t:I a 
mert a kísértés tárn.ya látszólag ebresztg:t mm.keL E_ z a k.eres a. közös, akkor igen nívós hitcankönyv sorozacot. Sok vicája volt az AEH 

~ ~ 1 d I vc::zetöivel. Mindig érvekkel próbált velük eredménye jutni. Püspöki hi-
„jó, tekintetre szép és kívánatos" 11

.
1ag.a te Jes ram.ai ~.rte .111.et .a ~111 vatásác feladatnak élte meg. látogatta papjaít. híveit. Poncosan ellenöriz-

(Ter 3,6), márpedig a valóságban foldi ~iarcunk v~gso kisertes:~e te munkajuka1 és próbálta segíteni is azok eredményességét. Alighogy 
a halál oyümölcse. v?natkozva !'Y~.n ~J. Ezzel a. ke- munkakörét átadra ucódjánnk. súlyos beteg lett. Bet<::gségét türelemmel 

"' ressel a . vegso allhatatossagot viselte tizenkét és fél éven át. Bár szíve és akarata még bírta. erei már 
fsten nem akarja ránk erőltet- kérjü~. „Ugy jövö~, 1:nint v~lami nem, csendben távozott el. Most már odaátról, imájával segíti egyház

ni a jót, szabad lényeket akar( ... ). tolvaJ. Boldog, aki virraszt (Jel megyéjének papjait, híveit. 
Valamire jó a kísértés is. Istent 16,1:>). Crescamus ín salutem!-(Növekedjünk az üdvösségben!) 
kivéve senki sem ismeri azt, amit k olcl~!t :~zei:kesz_re!ie: volt a jelmo.rdata. 
a lélek Istentől kapott, még mi lvany1 las:do p!ebanos -----·H-is•s•z•ü-k,•h•o•g•y•b•e•le_n_ó_·c_t _O_í_s_a_z_ü_d_v_ö_ss„é•g-be_. ____ _ 
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A „javak cseréje", „utazók" Gyomáról a 19. században 
Történeti-társadalmi irányultságú néprajz (történeti antropo

lógia) számára mindinkább világosabbá válik, hogy a javak cse
réje az a rendkívül komplex tárgykör, kutatási terület. amely az 
egész életet behálózó összefüggései révén a legtöbb és legso
koldalúbb információkkal szolgál a népélet egészét, de minden 
részletét illetöen is. A javak cseréje rendkívül tág fogalom. Magá
ban foglalja a bennünket körü lvevő tárgyi világ valamennyi té
nyezőjének adás-vevésén kívül a szellemi javak, a munka, 
különféle szolgáltatások adás-vevését, közös kifejezéssel élve 
olyan, mint az anyagcsere, a társadalom anyagcseréje. Anyag
csere, mely mindig volt, és a jövőben is lesz. Altalános és típusos 
formák mellett sok egyéni vonást is tartalmazó folyamata, leg
könnyebben úgy tanulmányozható. ha társadalom legkisebb 
egysége, két egymás közti viszonyulásában vizsgáljuk. Az átadó 
és átvevő egymáshoz való viszonyulását három alapvető társa
dalmi tényező befolyásolhatja? 

1. Kommunikáció - jelek, jelrendszerek alkalmazása, ered-
ménye a felek közti megegyezés. 

2. Tulajdonviszonyok-létrejövő tulajdonváltozások. 
3. Helyváltoztatás. 
A javak cseréje folyamatában leggyakrabban felbukkanó ki-

fejezés a migráció. A kü lönböző javak cseréjével kapcsolatos 
helyváltoztatások, mozgások, nem eredményeznek közvetlenül 
lakóhely változtatást, nem szolgálja közvetlenül különféle nö
vény- és állatfajták, termelési eljárások és módszerek, technoló
giák, nézetek, vélemények áttelepülését. Azonban a javak 
cseréjének különböző folyamatában, formáiban számos olyan 
migrációs tényező is található, amelyek igenis e lősegítik az 
egyéni, sőt közösségek lakhelyváltoztatását, vándorlását, áttele
pülését más helyekre. Elterjesztik bizonyos növények, növény
társulások termesztését, állatok tenyésztését a spontán 
elterjedés mellett. Hozzájárulnak bizonyos célszerű termelési el
járások. technológiák és nem kis mértékben gondolatok, véle
mények. különböző ismeretek elterjesztéséhez is. A migráció 
(vándorlás) lehetőségét a mindenkori földrajzi adottságok-etnog
ráfiai („népföldrajzi") körülmények. a talaj és éghajlati (klimati
kus) viszonyok, a növényzet és állatvilág különbözőségei, vízi
és szárazföldi utak, átkelőhelyek , ezekhez kapcsolódó közleke
dési lehetőségek, fö ldrajzilag ellentétes tájak peremvidéki adott
ságai, az egymástól különböző tájakon kialakult sajátos 
gazdasági-gazdálkodási körülmények, megélhetési viszonyok 
biztosítják. A társadalmi , kulturál is-műveltségi viszonyok is nagy-

keletkezése idején színtiszta református vallású , magyar telepü
lés. Lakosainak eredete; a törökhódoltság idején is itt élők, 
visszatérők, felvidékről Gömör, Kishont. Borsod vármegyékből a 
Tiszahátról, Biharból érkezők , akik között számos családi vissza
térőként érkezik ösei földjére, magával hozva ottani rokonait, is
merőseit. 1780-1830 közötti vizsgáltam házasodási szokásaikat 
s számottevő házassági kapcsolataik vannak a gyomaiaknak 
Mezőtúr, Túrkeve, Dévaványa, Köröstarcsa, Mezőberény , 
Körösladány református magyar lakosságával. Forrásunk töre
dék (sajnos); 1819. máj. 25. - 1825. jan. 10., 1826. szept. 23. -
dec.31., 1836. jan. 12. - 1837. nov. 1. között írott adatokat tartal
maz. 

Az egész anyag csaknem felét teszi ki a „munkakeresés" cél
jából való „µtazás" (takarás, nyomtatás céljából, az aratás és 
cséplés). Uticél: A történetei Bánát, Körös-Maros köze, 
Arad-Hegyalja, Szöréilyi Bánság (Arad. Békés, Bihar. 
Krassó-Szörény, Temes, Torontál vármegyék). 

Korhű szöveggel néhány adat: 
„1820. Május 27. Gyüre Mihály feleségestül, leányostul megy 

F azikas Varsányba dolog keresni. 1825. Máj .13. Jó' sa' Sofía és 
Szilágyi 'Sófia Aradra szolgálat keresés végett. Máj. 21. Kis Re
beka Gyulára Dajkai Szolgálatjára. 1836. aug. 17. D.Kováts Re
beka Aradra Szoptatós Dajkának. 1826. Máj. 12. Ladányi István 
és Szalai Is.Ivánné Debellásra Attya és Attyafiai látogatása vé
gett. 1825. Apr. 30 . Ladnai János különféle hellyekre Hajtsárnak 
marhákat hajtani a Túri vásárról gyalog. 1826. Máj. 16. L. Kováts 
János. Szabó András, Füsüs István, Eszteré Ferentz, Balogh 
Miklós, Fűsüs Mihály, bé Kolozsvárra búza eladása végett. 1821. 
Jan. 9. Tiba István Aradra keresztelő leveliért. Szept. 23 Sebők 
Mihály, Márton András, Boros Jenőbe a tájék megtekintése vé
gett (megjegyzés: ez a „megtekintés" munkalehetőség keresését 
jelenti),1824. Máj. 21. Varga Sámuel a Bánátba Famíliája dolgá
ba. 1836. Oecz . 7. Csath Bálint Zarándra Sertést vásárolni. 
1836. Máj. 23. Fekete Sándor Rittbergbe (megjegyzés: 
Bánátbéli német-magyar település) buzáért. 1836 . · jun. 4. 
Eszteré Mihály Zöld Bálint, Bátsi István, Vincze Bálint, Onadi Ka
talin Temesvárra vagyhát a Bánatba életet venni. 1823. Jun. 2. 
Szabó Mihály Váradra Vásárra 1 pej kancza, 1 fekete kancza, 1 
szürke kancza, rúgott csikóval s 1 rúgott csikó másik." (Megjegy
zés: „rúgott = választott.) 

Cs . S::abó István 

ban elősegítik a migrációt. ~--------------------~ 
E bevezető gondolatok után egy levéltári forrás igen kivona

tos-részleges bemutatására vállalkozom, ami alkalmas lehet e 
jellegzetes vidék, a Körösök völgye , 1920 évi országcsonkítás 
előtti javak cseréjére vonatkozó migráció(ja) tanulmányozására. 

A Békés Megyei Levéltár Gyulán őrzött anyagában található: 
Gyoma, „Utazók Protocolluma" iratcsomója.(Protocollum= jegy
zőkönyv , amelyet abból a célból fektettek fel, hogy 
nyivántartsák, feljegyezzék a birodalom területén történő utazá
sokhoz szükséges engedélyek kiadását. Ugyanis ezen engedé
lyek nélkül még két szomszédos falu között sem lehetett 
közlekedni .) Gyoma, ma egyesítve Endrőddel Gyomaendrőd , a 
Hármas-Körös bal partján terül el és története folyamán mindig 
1s Békés vármegyéhez tartozott. Jellegzetes vásározó úti cél
pontjai lakosságának a 18. század eleji újramegülés után; Nagy
várad (Peremvidéki adottság: Alföld és az Erdélyi 
Középhegység elöhegyeinek találkozása), Mezőtú r, Pest, Deb
recen . Szentes. Szolnok, Hódmezővásárhely , Arad . Forrásunk 
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Hogy miről volt szó a 
Testü:et január 27.-i ülésén 

A polgármesteri beszámo
ló részleresen ismertette a belvíz 
helyzecec, megtudtuk, hogy a 
múlt évi csapadék 50%-kal vo lt 
magasabb az átlagnál, és a talaj
víz jelenleg helyenkénL 2-2.5 
méterrel magasabb a szokásos
nál. Sokat kel l idén is költeni a 
védekezésre, és egyértelmű, 
hogy a leggazdaságosabb véde
kezés a preventív azaz a meg
előző forma lenne. Ehhez 
viszonc legalább 100 millió fo
rintra lenne szükség. Sajnos a la
kóépületekre tavaly elköltött 3 1 
millió forint nem oldott meg 
minden gondot, különösen az 
öreg valyogházak vizesednek 
rovább. 

Röviden említésre került a 
közvélemény kutatás összegzé
se. Valóban vannak elgondol-
kodtató megállapításai. 
Egyelőre az anyag nem 
publikus. 

A 24 napirendi pontból fel
tétlen érdeklődésre tan hat sza
mot, hogy a Gyomaszolg Kft a 
lakótelepeken (Október 6. lfjú
sagi, Vásártéri) a megfele l ő szá
mú hulladékgyüjrő edényeket 
térítésmentesen a lakók tulajdo
nába adja, és ezt követően a tu
lajdonosok kötelezettsége lesz 
az edények karbantartása és pót
lása, ugyanúgy al10gy ez a város 
területén egyébkém mindenki 
által elfogadon rend. A folyé
kony hulladék (szennyvíz) 
szippantási és szállítási árai 25 
- 30%-kal nöttek. Ehhez a 
nagyarányú válrozashoz azért 
hozzátartozik, hogy ez az ár 98 
óta nem válcozott, valamint az 
is, hogy fel lesznek a tartályokra 
szerelve a szabványos kalibrált 
méröcsövek, és így minden.ki 
csak annyit fizet, amennyit a 
mért mennyiség mutat. 

Az új árak: 1 köbméter: 
1900.-Ft, 2 köbméter 2300.-FL, 
3 köbméter 2.700.-Ft,4 köbmé
ter 3.100.-Ft,5 köbméter 3.500.
Ft, ahol nincs szennyvíz csator
na, ott minden ár 100.-Ft/köb
méter-el olcsóbb. Az 
árnyékszék-tisztítás 1300 FT 
köbméterenként. Az árak az 
ÁFÁ-t tartalmazzák. 

A gyerm ekek részére 
nyújtható pénzbeli és termé
szetbeni ellátás megállapítás 
során a Testü let rendeletileg fe l
hatalmazást adott arra, hogy 
amenny iben szükséges az érde
mi döntéshez. akkor a kérelme
zőné l környezettanulmányt 
lehet készíteni, így képet kapva 
a gyermeket gondozó csalad va-
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gyoni helyzetéről. rsmét fellán
golt a lehetősége, hogy lesz az 
idén a városnak (legalább a fe
lében) kábel tv szolgáltatás. 
Egy új cég a Fiber Net RT vál
lalta a beruházást, az önkor
mányzat .,csak" erkölcsi 
rámogatást nyújt Azoknak, 
ak iknek már van működő rend
szere. azoknak ez semmi válto
zast nem jelent sem anyagilag, 
sem más vonatkozásban. 

A Katona József Müv. Ház 
üzcmeltetöje is emelte a szol
gáltatás i díjat. Lakossági ön
szerveződés felé, fűtési idényre 
650Ft/óra. egyéb esetben 270 
Ft/óra a nagyterem fűtési idény
re 2160 Ft/óra, egyéb esetben 
860 Ft/óra. Az óvodákat mű
ködtető vá llalkozóknak az ön
kormányzat a tárgyévre 
tervezett inflációs mértékkel 
l}övelte a hozzájárulási díjat. 
Evvégén. amennyiben az inflá
ció mértéke l % ponttal eltér a 
tervezettő l , akkor korrigálják az 
1 % feletti mértékben. Szintén 
emelte az önkormán yzat a he
lyi járatú autóbusz közlekedés 
támogatását, 289500 Ft/hó 
összegre. Mint tudjuk az autó
buszj egy árak november 1. -től 
emelkedtek. E réma során került 
részemről felvétésre, hogy saj
nos a vonatta l köz lekedők igen 
gyakran kell , hogy élvezzék a 
Gyoma i vasút állomás „vendég
szeretetét", amely meglehetősen 
rideg, sör hideg is. Mosranában 
nemcsak az időjárás miatt k~s
nek a vonatok. hanem a MA V 
jóvoltából is. A busz ped ig nem 
várhat! Mondja ezt nemcsak az 
üzemeltetö, hanem Czibulka 
György képviselő is. Vélemé
nyük szerint ugyan is még min
dig jobb azoknak a helyzete, 
akik a fedett vasút ál lomáson 
ácsorognak 1-2 órát, mint azok
nak. akik a nyílt utcán a busz
megállóban esetleg 5-10 perccel 
tovább áznak-fáznak amiatt, 
hogy a busz netán bevárt egy 
5-10 perces vonarkésést. Hát 
erre csak azt tudom mondani, 
hogy próbálja ki Czibulka kép
viselő társam utaskénc a szituá
ciót legalább egyszer. Nekem 
volt szerencsém az elmúlt 1 hó
napban két alkalommal is, és 
sajnos nem voltam egyedü l a 
vasútáltomason hoppon maradt 
utas. Az igazsághoz hozzá tarto
zik, hogy '-2.-3 emberről van 
„csak" szó esetenként. Ezt a 
problémát gazdaságossági 
szempontból nem lehet, illetve 
nem szabad megközelíteni, mert 
akkor ne111 találunk rá megol
dást. Véleménvem szednt tart
hatatlan az a ·helyzet, hogy ha 

a vonat késve érkezik, akkor a pályázhat maganszemé!y 
Gyomai vasút állomáson se egyesület, alapitvany. club. ka
taxi, se busz! (sokszor még a .te- ritatív szervezet, akik növel ik a 
lefon sem működik) . A MA V · város hírnevét, aki hozzájárul
sztrájk fenyegetése miatt is ta- nak a lakosság nagyobb csoport
lálni kell emberséges megoldást jának szabad idő hasznos 
azok számára, akik egész évben eltöltéshez, akik a művelődés te
vonattal és helyi busszal kényte- rületén jelentös tevékenységet 
lenek utazni. végeznek A pályázatokat a Hu-

A városi Sportcsarnok és mánpolitikai Bizottság fogja el
Ifjúsági tábor vállalkozási for- bírálni. 
mában való működtetésére Beszámoltak a vállalkozás
pályázni lehetett. Három érvé- ban működtetett .. bölcsőde és 
nyes és jó pályázatról kellett óvodák vezetöi. Osszességében 
dönteni a testü lernek. Titkos elmondható. Hogy az első év ta
szavazással végül is két pályá- pasztalata kedvező mind a szü
zó között dőlt el a nagyon szo- löknek, mind az óvodáknak, és 
ros verseny. 10:9 arányban ennek következtében a testület
gyözötc a „Sport Trió Kft," nek is. Az óvodák arculata a 
személy szerint: Lakatos Ti- pedagógiai alapellátáson túl 
bor, Sípos Dezső, és Cs. Nagy különfé le fakultatív progra
Lajos, mint Kft tulajdonosok mokka! színesedett Például 
és egyben gyakorló testnevelö van angol nyelvtanfolyam. tár
tanárok. A győztes pá lyázat sasránc, kézműves szak.kör, 
céljaul tűzte ki a telepü lést szol- gyógytorna. Elutasítás ra ke
gáló iskolai testnevelés, és a di- rült a Bethlen Gábor Szakképző 
áksport kiszolgaJását, a Iskola azon kérelme, amely a 
versenysportok megalapozását, szakmunkás bizonyítvánnyal 
de e mellen még más korosztály rendelkező hivatásos vadászok 
igényeit is, szórakoztató vetél- érettségire felkészítő oktatására 
kedők, regionális programok vonatkozott. A testület csak 
szervezését. A csarnokot .aktív, szakértővel jóváhagyott képzési 
mozgósító alkotó minőségben program ismeretében tud a k~
kívánják müködterni. Hát ügy söbbiek során dönteni. 
legyen! Figye lemmel fogjuk ki- A Városi Zene és MüYésze
sérni . Csak egyetlen egy poncral ti Iskola igazgatója szülési sza
rnaradt le a másik pályázó, aki badságra ment. Az intézmény 
eddig mLíködtette a csarno1-.:ot. vezetését Holubné Hunya Ani-

Két holt ág halászati jogá- kó igazgató helyettes végzi a 
nak szerződése is jódhagyás- szülési s2abadság idején. 
ra került. A l<.ecst::!.!é:> zu~i. és a A Nút Fcdcrlcrnd Kii (Ba lcizs 
Templom zugi. A - sport kon- Dezső ) az endrödi vasánérl:'n 
cepció finanszírozására mintegy 1 ha terület vásarlasát 
2000-ben a vá ros működési ki- kérte. A kérést a Testület jóvá
adásának 1,3%-át hagyta jóvá hagyta azznl. hogy csak faház 
a Testület. A Sportalapból pti- bl!murató parkor. il ler\e fiiresz
lyázar útján lehet majd pénzt rúrnló l1clye1 ~;p.íi het. ~s Illeg kell 
szerezni a költségvetés e!foga- még építenie a 443-as föút\'l>
dását követő hónapban. Azok a nalról való lecsatlakozó utat 
szervezetek részesülhetnek a pá- 2001. december 1.-ig. 
lyázat szerinti tamogarásb<1n, Elfogadta a Testület, hogy 
amelyek az év folyamán leg- a Millennium tiszteletére 2 
alább egy alkalom mal városi szobor kerül avatásra május 
szintű sport versenyen vagy be- 26.-án a Rózsahegyi napon. A 
mutatón szerepelnek. Kötött város Rózsahegyi Kálmán em
sport cé lú felhasznalás: a Sport- lékére áll ítandó szobor költsé
csamok fenntartás i költségeihez geit fina nszírozza. Az 
való hozzájárulás. a sportpályák Endl"ödiek Ba rá ti Köre pedig 
fenntartása, a diáksport támoga- a Tímá r Máté emlékére áll í
tása. sportlétesítmény tervezési, f?;lndót. A szobrok a Rózsahegyi 
fejlesztési kiadásai. A Civil Alt. Iskolát körül ölelő Holtág 
Szervezetek Támogatási Alap- partján kerülnek elhelyezésre. 
jából 

Csás::árné Gyuric::a E1'a 

A Szent Gellért Ka tolikus Általános Iskola Igaz
gatósága értesíti a leendö első osztályosok szüleit, 
hogy hamarosan közeledik a beiratkozások ic.ö
pontja. Az iskola csok korlátozott létszámban tud 
gyerekeket felvenni. Kér jük a leendő elsőosztályo
sok szüleit, hogy előre jelezzék az iskolában, ha a 
katolikus iskolát kívánják választani. (Minden nap 
reggel 8 órától 16 óráig. 
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A farsang 
A karácsonyi ünnepkör, Víz

kereszt napja utáni vasárnapon .. 
Jézus megkeresztelkedésének ün
nepével fejeződik be. 

Kezdetét veszi a farsang. Hogy 
is volt ez a régebbi időkben? 

Hosszabbodnak a napok. A 
fény legyőzi a sötétséget. Eljő a 
vidámság ideje: cuhárék, házi 
mulatságok, (ma úgy mondanánk 
házibulik) vidám összejövetelek 
ideje. Batyus bálok, cigánybálok, 
álarcos bálok, iparos bálok, s ki 
tudná még felsorolni a vidámság 
ama fo1máit, melyekkel múlatják 
a nevető időt. Ilyenkor felkereke
dik a tanyai nép, rokonlátogatás
ok következnek. A falu népének 
most van ideje bőven; „a vetés ki
kelt, termés a csűrökben". Zene, 
tánc, bolon4ozások hangos vígas
ságok verik fel a falu megszokott 
csöndjét. Kerül az asztalokra 
minden jó. Elérkezett a disznó
ölések ideje. A rokonságból kerül 
ki a böllérek sora. Mielőtt a nagy 
tavaszi munkák elősorolnak, ki
hányja mérgét, erőt próbál a falusi 
nép. Sor kerül ám a háztüznézők
re: jó alkalom ez a párválasztá
sokra. S ha eljött az ideje 
következnek a komatál küldések, 
leánykérések, kézfogók. A legé-

nyel<. rönköt húznak a pártába 
maradt eladó lányok portája elé. 

A búcsúzás a vígasságtól 
hosszú: a „farsangfarka" sokszor 
az evés-ivásban túllépi az eleget. 
Dolga van ám ilyenkor az utcaka
pitányoknak. A törvénybíró 
„Gyuricza Illések" élnek is tisz
tükkel. A deres is előkerül, s ott 
nincs se sógor, se koma. A ritkáb
ban vétkes fehérszemélyeknek is 
kiju,t a korbácsból. 

Arn megszelídül az erkölcs, el
jön a józan dolgos idő. Szaporod
nak a tennivalók s a farsangi 
emlékek sokasága elraktározódik 
a szívekben, amit majd a fonóban, 
fosztóban lehet gyümölcsöztetni. 

Mindezeknek ma már vége. Uj 
idők járnak. A méltatlanul · fele
désbe került szép hagyomány 
mégsem múlt el nyomtalanul. 
Igaz, a bálokon már nem a cigány 
húzza a talp alá valót. Hangszó
róktól hangos, szintetizátorok 
műzenéje csalogatja táncra a fia
talokat. A harsogó reklámok hí-
vogatják az embereket a 
különféle szórakozóhelyekre, 
ahova megtömött erszényekkel il-· 
lik ám elmenni. Igaz a minőséget 
meg kell fizetni. 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

~/JÍl/MJ 
Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaenröd, Fő út 14. 
li/Fax (66) 386-896 

li(30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 

~aa?g2;0-!1o~őrféd-~!r!ő
ft-J7r!eo~?/tzt-· éd-~/-<ed~edéh?-i 

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

Telefon: (66) 386-578 

Farsangi bűnbánat 

I;Iolnap este bő piros mezben 
En leszek az álmok bohóca, 
vagy bokát verő gyászköntösben 
az életünk elsiratója. 

S mikor vigyorgó kedvben gyűlünk, 
vagy ha legsósabb könnyünk ejtjük, 

. a legszomorúbb óráinkat, 
nagy örömnapunk is elfelejtjük. 

Maradnak színtelen órák, 
fájás nélkül, rút szürkeségben; 
vem sajnáljuk a szeretőket, 
megyünk sorban sorsunk elébe. 

Vonulunk hosszú gyászfátyollal. 
Kezünkben fájó szívünk visszük, 
mosogatjuk könnyel és vérrel, 
összetörve trónodhoz tesszük. 

Odaál lunk fé lig merészen 
- tegnap· hőse, ma becsapottja -
ajkunk sose ismert dalunkat 
a bűnbánó zsoltárt dúdolja. 

Ránk tekintsz Úr nagy szánalommal, 
sok becsapott kóbor igrícre, 
s felénk nyúlsz, hogy görcsös marokkal 
fogódzunk meg mentő kezedbe. 

Felzeng majd a győztes Himnusz, 
(zsol~árt zeng a sok falurossza) 
s az Ur fedő bíbor palástját 
könyörületből reánk adja. 

B 

1 
Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fö út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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HÍREI( ERDÉLYBŐL 
- 1 

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

Kós Károly, 19 2 5. 

Miénk itt a tér ... 
Tízéves RMDSZ évforduló Marosvásárhelyen 

Mint ahogy a magyar sajtó Tv és rádió bőven 'foglalkozol! az évfordulóval, ezt 
tesszük mi is a nagyváradi Bögözi Attila úiságíró tollából a romániai magyar sajtóban 
megjelent cikk nyomán. Nincs módu.nkbon o cikk telies terjedelmét közre adni, ezért 
annak fontosabb részleteit közöljük: 

,A hetvenes évek közkedvelt magyar rack-együflesének, a Lokomofiv GT-nek , 
ezzel o „Miénk ilt a tér" ómű slágerének, művészek-közönség által együll énekelt szá
mával zárult szombaton este a késő esti órákban Marosvásárhelyen, o Kultúrpalota 
nagytermében az RMDSZ megalakulásának tizedik évfordulóia alkalmából rendezett 
emlékünnepség. „Nem a Szózat, nem a Himnusz volt a zárszó, hanem a mindenkori fi
atal generáció hitét -.sajátos műfajában - o rockzenében, dalba öntő üzenet arról, 
hogy: miénk ifi a tér. Ugyis mint szü lőföld, mint apáról fiúra szálló örökség, és úgy is, 
mini magyar közösségi hagyaték, vagy akár mint szellemi testamentum, mert az o 
,,tér" (térség) ahol élünk, számunkra „az összefogás, o bánat és öröm, a kese rűség s az 
elégtétel" színtere. 

Kimondva, vogy kimondatlanul erről szólt a szombati marosvásárhelyi ünnepség, 
s az öröki fjú sláger közös éneklése is ezt kívánta meglestesileni. (Itt most nem soroljuk 
fel a nagyszámú hazai és külhoni me91elenteket, amelyről a magyar sajtó is beszá
molt.) (SZERK.) A jubileumi ünnepi előadáson megjelenteket köszönlöl1e Markó Béla, 
szövetségi elnök, oki így fogolmozott: 

,,Ezen az estén nem a politikának kell pislákolnio ezen a színpadon, hanem o ma
gyar nyelvnek, kultúrának, művészetnek kell felrogyognio, mert ez o dolgok helyes 
sorrendje: ha ez alatt a tíz év alatt nem tanultuk meg, hogy nem a kultúra von a polili· 
káért, , hanem o politika a kuhúrciért, okkor semmit sem tanultunk. De én azt gondo
lom, hogy tudtuk ezt 1989 végén, és még inkább tudjuk most, az évezred utolsó 
esztendejében. 

Mii is ünnepelünk hót mi ilt, és van-e egyáltalán okunk az ünneplésre, kérdezhet· 
nék sokon. 

... Általános megszületésünk és újjószületésiink tójekón 1989 decemberének for
ró napjaiban jött létre Erdély-szerte és Bukorestben is érdekvédelmi szövetségünk, 
mindenüll egyszerre, vagy szinte egyszerre jutottunk el a máig is érvényes gondolat
hoz: nekünk egységes szervezetre von szükségünk, nekünk, bór sokfélék vagyunk, 
mégis szövetkeznünk kell életre-halálra - de fökeppen életre ·t mert mindannyian ma· 
gyarok vagyunk, mindannyian elnyomottak voltunk, és minoannyian szabadok aka
runk lenn i. 

... Az RMDSZ mint gondolat mini eszme, mint szükség, mint egység, mint össze
fogás, mint bánat és öröm, mini ~eserüség és elégtétel, szintén nem néhány röpke év
vel ez előtt születet valójában, hanem okkor, amikor minket kisebbségi sorsba 
loszitottok. Eleink is tudták, mi is tudjuk, hogy mindegy minek hívják, de erre a szövet
ségre nekünk szükségünk von. Ezt a több mint nyolcvanéves kényszer1 o történelem 
hozta reónk

1 
o történelem az igazi alapítója a látholotlon, mélyen kígyózó hatalmas 

szövetségnek, melynek csak gyarló megnyilatkozása lehet a Romániai Magyar De
mokrata Szövetség. A helyzetet mások leremtették, a törlénelein teremte!le, de ne
künk kell megváltoztatni." 
• A jubileumi alkalomból az RMDSZ ·I kél állom lő - Emil Constontínescu meg Göncz 
Arpód fs köszöntöllék. (E köszöntések o magyar sajtóban korábban mór elhangzottak, 
itt nem ismétel.\ük.) !SZERK.) majd Szabó Tibor Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
üdvözletét is to mácsoló köszön tője ulón elkezdödoll a tulajdonkeppeni jubileumi ün
nepi előadás, melynek tévés vóltozolól olvasóink is megismer hellék o Du no televízió· 
bon. 

Mindezek után Markó Béla szövetségi elnök a 10. évforduló alkalmából emlékpla
ketteket és arany tulipán jelvényeket oaoll át olyan jeles RMDSZ olopítóknok, akik 

Labdarúgás. Megkezdödön a felkészülés a rnvaszi szezonra. Szeren
csere. a legrosszabbal. a széthullást egvelöre sikerült elkerü lni. Jelen tős 
valcozás e1ÖH áll NB 11.-es csapacunk: La bos Csorvásra cávozon. Lipccik -a 
közkedvelt ,,Liba" Ausztriaban kívánja folytatni sikeres pályáját. Ko llár és 
Bócsik Kunszentmártonba kerül. Molnár Tamás Vésztő telé kác.:simgat. 
Varga Zoltán Fegyvernekre szeretne távozni. Dann hazament Erdélybe. 

Pótlásukra 3-4 játékossal folyik tárgyalás. Nagy L. Szen tesről. Nagy 
Zs. Sopronból jönne s még kél NB-s jácékosjöhet ~-lóba. Kívülük 5 ifista is 
bekerült a csapatba. 

Megkezdődnek az edzö mérközések. s amint látják minden fetkészütési 
mérközést idegenben játszunk. hogy a haLai pát~ é'u k imélJ iik. 

1. 22. Füzesgyarmat. 11 9. Mezöberény. 1L12. Csorvás. 11. 16. Martfü .. 
11 19, Turkeve. 11.26. Kisújszállás. . 

Örömmel adjuk hí rül. hogy KOVACS Lf\JOSnak az MLSZ poszt hu
musz ki tünte!és aranv fokozatát lldta a Gvumaendrödi BanitSág SE érdd:é-
ben kifej te[! sikeres munkájáén. , -

Szilveszteri futógála· Az elmúlt év december 31-én Bckéscsabán ren
dezték me!? a Xl f. Szilveszteri Futóglilál a Békéscsabai Atlétikai Club szer
vezésében~ A futógála egyre népszerübb. nemcsak a megye székhelyén. de 
a me2ve határain 1úl is. 

A.2.900 méteres futás az amatöröké. a 4.600 méter. már hosszabb táv 
az akciv versenyzőké. de a bátrabb amatöröké ís.455-en alhak a raj thoz. 
melyet pezsgődurranásra inditorcak. A résztvevők helyezési sorszámukkal 
a versem' utáni tombolasorsoláson vettek részt. Gvomaendrödről két fiatal 
indult akiknek si kereirő l lapunk hasábjain már többször beszámolrnnk; 1 tj . 
Jakus Imre az amatőr kategóriában 54. helyezést crt el (örömére a sorsolá
son egy ajándékcsomagot is nyen). Ma kár Tamás. aki az élmezőnyben in
dult nl!gyedikként ért a célba. aki ea..: I az eredménnyel továhh gazdagította 
elmúl t évi sikerein~k számát. GraLtil cil unk tiatal jainknak. 

Bizonyára a varosban sok fiatal . s talán t<: lno tt is. örülne. h<l helyb.en is 
sor kerlilherni: hasonló rendezvényekre. f'i.i tógálákra. hogy ezek által is nc:p
szerűsí tsük. söt megszerettessük a szabadidöspurcot. 

H:itlga ttassék meg a nt:isik fél is -Szerkesztösi~iink a kiiYetk..:7-Ö fe. 
vetet kapta Halás~ István t~Sllh::,·.: l ö tami1· úrtóL arnd~..:1 :1:t <1bh1'i;1kh:111. 
ahogy kérte .. szerkeszretlenü 1„ közre adunk. 

„ Tisztelt s::erkes:;:tőség ' I 4 labdak s::ama és enékf! meg 
A: 199<,i dece111be1·ében megie- .~er11 kö::eli1e 11e ajef;:e11 ,;,.,ékei f/,b. " 

le111 1 "árrwmk e. 1!1ság rt.C[t ·ik .·ikke /e/Jt sem .H1inos.1J 
arra mdit b1t1111ií11ke1. hugy 1wgk11· 1. ·I c·ikk s::erzője nem tájéko:ta
ressiík 011uket és a:: Ulrosókt11 som· 11111 c1rn i/. lwgy ö akkor 5.f)O{) -Ft ._;,„ 
111kkal. 1éJ. ,, 11talva11.rt kapo11 a1ti11dekb<1 ,, 

A cikk címe: „ A tlétikaí verseny csapc;t jetkészitéséérl. 
Gyomaendriidön (hogy lesznek az Es még valami: A helyi KRESZ 
wolsókbnl efriJkJ. „ ve11ifk·.:d1í1 11gy(lnr/1'e11 módon ren

S:er:öi<' 1 ·füzkú11 (/, i/wr <1 Ro- dez1ék mefi. 
ZSC1he<,(••i f-·cilmá11 .·Íl1<1f,i1ms lskolC1 Ihol ~·11/i , :>1N11 0111((117 1·ultak 
tes1n~~:elöj1t. sok,111, 11tlt,11 ud;1 ·J..ttrul1 o kupa 

Soha senki sem 1tl1akozo11 a Ró
M1 a gond a cikket? zsahegy1 Káfmán A./f(llános Iskola 
;! :- hogy. volótlansagokcu állí1 t!s jogos J..'11pa· ·d(ia::ásu ellen erekbe 

e::::el már sokacljara · d/,·11.",;.!!<'.i <t:: esc:1ekbe. 
ímiulawkat ger;es::t a:: 1.,·k11/,ik ) u- J.'iige::e111/ .feh-etödik a kérdis 
zötl. T11dósitasa s::erint ti 2. Sz. Alw- hogy egJ· iskola alkalrnazotlja kitti/ 
lános Iskola W!1·sen.i• 111áni dijarása és mi1öl índirva 1ehe1 közzé i~re11 
1gazságwla11. t.!rihetel!en. srellemzí cikket:' 

·l H;r~1 ·<!k u l.iivetke: iik. ·l nu:gyei .\'em tucfjuk. 
/)uiks::,'11\·t:•ég 1·ers C!//\ k!iru.«1 r1'ig::i· J..",!1Jii/.: ,, )::11rkesztÖ>ége1. hog:i• 
1t1fl1.' l:tJ\.f\ ' t i le~1uhb t'L' ' ''1.' 'H ;.;, ft· • ,·1u11J..-...11 .-.. :-... 1 1 ·J..t · ,·:1et/~11ii/ ' f!/,•1Jt1/ t · 

111o~gósit~· iskola 'ktilön dijc1:úsbw1 SI!. meg.' . 
részesül. [::t a helyszínen lévő diák- A 2000 évre is kivánunk Onók
spor1-ve::e1ö s:óhcm is rnegerösítet- nek és Olvasóiknak békességet. JV 
1e. egés::ség1tt. 

F:::t 11 iwa/11101 11el/f f>..t„ /1,;,„,/i.1 (i1·nmt11!11t lriid. ::noo. 1an11ár f 2. 
u ltc1~rtt:/'\i.!k nregvs:,',;,· .. · '. :: t .... ·1i.. ·.\:,· '! ls:11.,1/euel 
l. 11: tl11 . ..l:,:„,11ekt!saj1.t.ti111t1Á "·' '" : · 'f .. .• : ''''·'' 
lása eszerí1111őr1ént meg. A 2 S:: ... f/wlimos fsi., 11 ,1 <t~· U1·,i.i.: 

Még két 1árgJ1beli kiegészítés: 1esfneve/öje 

igennel válaszoltok orra a felkérésre, hogy azokat a vósórhelyi s2i11p,od o11 vegyék ól. 
Kitüntetettek: Balogh Edgár (posl mortem) Domokos Géza, Gyimesi Eva, Horváth An
dor, Kántor Lajos, Kányádi Sándor[ Lányi Szabolcs, Sylveszler Lajos, Sütő András. Jub!!e· 
umi emlékplakettel koptok oz e sö ideiglenes bizottság tagjai. 02 SZKT, SZET, OOT, 
elnökei, területi szervezetek elnökei szenóto1ok. képviselök. megyei önkormányzatok 
elnökei, alelnökei, kormónyzoti lisztségviselók (mi11iszlerek, ólla011itkórok

1 
elnökök, 

alelnökök, prefektusok, olprefektusok) ügyvezető elnök és ügyveze tő alelnökök, szóm 
szerin! 126-on." 



2000. február VÁROS<ltll< 27 

Találkozás az orosz síkságon Kovács Matyi bácsival 
(Részlet a rövidesen megjelenő „lÍ.lmaikban otthon jártak" e. könyvből) 

1944 őszén a front közeledtével Békés futottak be Fiuméba. Kovács l llés meg- nap a kérdező magyar megtudta a hírt na
megyében az elöljáróságok összegyüjtöt- szökött a lágerből és Kínába került, hosszú gyon megörült és üzente, hogy ő Kovács 
téka 18 évet betöltött fiatalokat. Ezt köve- viszontagság után ért haza.) 1 lyen gondo- Mátyás pedagógus, rokonuk, s ha lehető
tően levente parancsnokok vezény letével latok gyötörtek bennünket Románián át ség nyílik, menjünk arra a munkahelyre, 
szeptember 29-én útnak .indították a csa- Ukrajna területén haladva, alattunk a ahová ő is jár. Sajnos a munkahelyet nem 
patokat a Dunántúlra. En a bátyámmal szűnni nem akaró, csattogó kerekek hang- mi választhattuk meg, és a találkozásra 
voltam együtt. ja mellett. egyenlőre nem kerülhetett sor. 

Köztudott, hogy a Horthy proklamáció Többszöri egyeztetés (elosz- Ellenben kínálkozott egy alkalom, 
után rövidesen októberben a nyilasok vet- tó lágerek), fer- tőtlenítés után amely mégis l ehetővé tette a találkozást. A 
ték át a hatalmat. Ekkor már sok szökött június máso- dik fe lében láger vezetősége jelezte, hogy egy csopor-
katona, „csellengő" levente volt a Dunán- érkeztünk meg Tula tot átkísérnek a másik lágerbe, ahol, kultu-
túlon, akiket Györgyszentmártonban nevű város rális műsor lesz. Mi jelentkeztünk, s már 
gyűjtöttek össze, majd Győr felé irányítot- kör- --··· . zeté- napokkal előtte megüzentük érkezésün-
ták a csapatokat. Köztük voltunk mi is, ám ne __ . . · -·· · k ket. Elérkezett a várva-várt nap. Lehettünk 
Győr e lőtt 5 km-re bátyámmal és Szed lák . . ,;,.~.,;.í , 1i,-1r\1.1; ·e vagy ötvenen, akik útnak indultunk erős 
Bélával sikerült megszöknünk. Az ország- -'"""'- ~~1E~)~;:-,;;;-. , .:,;;./~.:·.',,_. · katonai kísérettel. Messziről már lehetett 
út_ mellet volt egy kis feltéte les megálló, 

1
--...z.p0},_.,: 1':~f.'~:;;.~~'.;;··· ~~t~:.7-·/·~~:-:::X~~"'"· . ,látni a h~romsz?ros szöges~_róttal k~rül-

K1smegyer, ahova befutottunk. Acsa- ~~: . . -~f I'-'··~·.:_-«_... ...:-~~ ~-' vett lagert, Jellegzetes ortornya1val. 
pat elvonulás után a közeli pannon- .. ; ~~~'. t --- •· __ ;:„'/ - ~Ahogyan közeledtünk előbukkantak 
halmi Apátsáahoz tartozó ... ~·~~"--:_ ':~-::.!;.:.,; • . ..:.---:;::·\~~,?~ '-'~:.:.:. a kerítés möoött várakozó foooly-

~ "'~~'-1'. ~~ ~ --= "'iU~"""' V/'/ .. -:;:,V" 0 0 
uradalomba mentünk, itt talál- .s1Y.,{Y l.::f::~l'~-"' · · ~..:- -<>,UJl~'.__~. · ".;.o~ ,.. '?!<f- • ~\ \Lf.~ társak. Köztük az egyik sze-
~oztunk . tö~b- endr?di_vel, ?i:"':~~:k. . ~ §\t \ iv __ · · ~o?>l\'il !'-"~fr-q-< ~i~ · - _ \~~~ _,, m~ly ala~<ja tűnt f~I nekünk, 
1gy Gella1 Belaval, T1mar ~<;-' ..:-»:'~ . . · "\\"\'l~ ;i \ ,~1 O <~ -.~ 0~ í> ~ ~i~ \'.~.<> >- igen viseletes nemet kato-
Ernővel,_ , U~rin _lmré- .,._~-.:s. . .;:~·/ 1 --.l1"l1\\.\ \:\'J [) ,..-· 0~ ~~f#"' \\,:>·f,...-Y\ (i~"'"-~:.~ ... nai zubbo~yban állt. 
vel, Variu Laszloval <$-<:> ,,:./' J · }~11\e. •,,~ \ l.( J/7' ·~ o"0-i--~ . ~·" G~ \/ \.:i'\~0°„~'-" Ekkor mee: nem gon-

J <:.~ *' u ' "t~ " i/J ,„ r1._y..,I " -.( ~ ~ . ,. . 1 \,. „~ \: ...., - „ 
s még többekkel. <:- ,;;:--:: • ./ • · ~ \ ·:;, "' "„i-:' é{Q.' ~J;tlV 1 ' . · />- doltuk, hogy 0 
Pár nap mú lv<: " ,/ .""·A ;_1 ~ ~\1 ~„~~~"'' 0-:-~°t" „~r: · '>..')) 1i.'J) -· ~ . \llatyi bácsi, csak 
azonban egy .,/· } ,-.:>:_,1 !;\\~\ ,,. · ·2'~ <· ;~ ~2 µJ·" \ . ·~· J +' i- ahogy közelebb 
munkászászlóalj .>.-: ~t /; } ~\\'\ {„~ e.~;,-~, {) - · ·\ · · \ · · ,..ét·.-~ értünk bontakozott 
te lepedett be az ura- " . 1/'j!',; J""' J~,~~ '? ef ~'.--'(',·\·,.~ · · .. ·· _,..\;./ .?'1~"~ · ki sovány, borostás, 
dalomba s egy föhad-. $~~"";-:/ ?~;\·\ «1\-:i~. 1~?1'': ;.;'?''· \ .::.~ ~·· -1-'"~';;." ryieggyö~ör_~ képe_. ~mim 
nagy parancsara v-:;„. ';: ..,/:' .«:;;,»\ ~\ \~ ~ \ ''\ ~~\t.·~-- ''<""_,~-- . ._ 1 

"\.' ' a lagerbe ertunk, krvaltunk 
csatlakoznunk kellett a zász- -=>. /"" ;r_,Y •·. ·_0t ~ ·~ .,. .- ~~\j:K/::~'-'\ · ~ ~ ~ · a csoportból és hozzá siettünk. 
lóaljhoz. Megkaptuk a szüksé- -{/:;; .. „.r·: .("--;?';/Jt; · .~ :~'t~~·-... \ :;;..,:;}~·'""·?,";'' Torkunkat a sírás fojt9_gatta, de 
g~s _fe l ~zerelést. Hármunkat a $..:r _),"' /·.;·~;.r;- ':.(; '\..:.:.~S~\\ >#:~~~„/ erő~ ve~ti.ink 1~agu~kon. U~vözlés, 
zaszloalJ torzsbe osztottak be. En- '>:.y"·l'"i/-;f /. 1 - '\.~' .• ~<;-<>~Y.•J''r~ rokon1csokokutanalageregy1kdesz-
gem egy orvoszászlós mellé helyeztek --""':::-- y "'. ·-: -;;- ~ .;;~,v%.· kából épült latrinájába húzódtunk be. S 
egészségügyisnek. '"'·1/./7 / ..;.~~· ~r folyt a szűnni nem akaró beszélgetés, 

Hiába volt hát a szökésünk, újra kato- ,... ~v-.'f~.:r;/~· melyben elmondtuk egymásnak viszon-
nák lettünk. Hosszú viszontagság után, gy .J! ~v-•' ik tagságos sorsunkat. Matyi bácsi munka-
amiket ezúttal - hely hiányában - nem kis ~ láge- szolgálatos volt, és Graz térségében 
részletezhetek Pozsony előtt 16 km-re a rébe Bigicse Ausztria délkeleti részén esett fogságba. 
Csallóköz Torcs nevű községében 1945. vóba, há- nyatott Láttuk mily nagyon el van gyötörve, 
április 2-án Húsvét vasárnapján orosz fog- életünk leg- szomorúbb, mondta is, hogy még egy telet már nem 
ságba estünk. legtöbbet szen- vedett helyére, bírna ki. Elmondta, hogy olyan hírek jár-

S a sors nem volt kegyes hozfánk, mert melyet a hadi fog- lyok haláltábor- nak, miszerint a nyár végén a beteg és le-
ez év tavaszán (május 15-én) Eszak-Ko- nak neveztek el, a hideg, az éhség, az gyengült, a munkára má,r nem alkalmas 
máromtól 4 km-re lévő vasútállomásról embertelen bánásmód miatt. Végre 1946 foglyokat haza küldik. Am azon vettük 
szögesdróttal zárt vagonokba tereltek s a júniusában az ugyancsak ehhez a körzet- észre magunkat, hogy vége lett a müsor
szerelvény elindult számunkra ismeretlen hez tartozó Scsekinó teleplilés nyugati ré- nak, s a milyeink már sorakoznak. Elbú
célja felé. Vajon merre felé, meddig visz- szén (a vasútvonal mellett) lévő lágerbe csúztunk egymástól fájó szívve l, könnyes 
nek? Ezek voltak gondolataink, s féltünk kerültünk. Ez a láger már 1914 után is mü- szemmel, azzal az elhatározással, hogy aki 
attól, hogy Szibériában kötünk ki, ahol ködöt! különböző nemzetek foglyaival. Itt előbb hazaér tájékoztatja a családot. 
édesapánk is volt hat évig az első világhá- sokféle munkahelyre vittek bennünket 1946. október 15-én édesapánk által í1t 
borúban. ( 19 14 telén az Erdős Kárpátok- dolgozni; fűrésztelepre, téglagyárba, épít- levelet, amit 1947 január 30-án kaptunk 
ban a Laborc partján Mezölaborc kezéshez, vagonkirakáshoz stb. meg, melyben értesített bennünket, hogy 
térségében esett fogságba és több heti uta- Az egyik nap este a munkahelyről tör- Matyi bácsi 1946 szeptember 6-án hazaér
zás után Szibériában a Bajkál tótó l keletre ténő bevonulás után megszólítottak ben- kezett és elmondott mindent találkozá-
egy kis település Piescsánka lágerébe ke- nünket más csoportbeliek, hogy a sunkról. . 
rültek. Onnan két év múlva tovább Ylagyi- település keleti részén is van egy láger, (Márton Gábor tollából VAROSUNK 
vosztoktól északra Habarovszk mellett ahol magyarok is vannak. Egy közös épít- 1947. évfolyam 12. (decemberi) számá
l évő Pervara Rjecska lágerébe, majd 1920 kezésen találkoztunk az ottaniakkal. El- ban az ln memoriam c. rovatában részlete
őszén a Vlagyivosztokban lévő a néme- mondták, hogy van ott egy magas növésű sen isme11eti Kovács Mátyás tanár úr 
tektő l elkobozott Mainam nevű teherszál- ember, aki érdeklődik, hogy van-e itt Bé- életútját.) 
lító hajón október 24-én indultak hazafelé. kés megyei, endrődi fogoly? Mi azt vála- Mi 1948. augusztus 22-én érkeztünk 
A hajón édesapámon kívül még szoltuk, hogy van itt két testvér, haza, de erről majd következő számban ol
Farkasinszki Imre, Gyuricza Lajos,, is ott mindketten fiatalok, az egyik tanuló és vashatják el a hazatérésünket. 
volt, majd hajóval megkerülvén Azsíát, megmondtuk. a nevüket is. Amikor más- HUNYA ALAJOS 
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RÓKA A DIDEREGEI BÁLON 

Elment a nyúl rákószni. 
Rókától tanulta, 
Odalót a kíváncsiság 
Rettentően fúrta: 
Von-e tényleg a rákoknak 
Ollójuk? És hátha. 
Rövidre a nyuszik farkát, 
Éppen azzal vágta. 
Róka igy mesélte . 
Nyuszi hitte félig. 
Azért majd a végére jár. 
Délig. vagy estélig. 
Patakparton aztán, 
Mert o tarka kurta. 
Rákot fogni. hűs habokba. 
Hosszú fülét dugta. 
Így mondta a róka. 
Nyuszi hitte félig, 
Hogy megfogja az a rákot. 
Délig. vagy estélig. 
Lógatta a fülét. 
Várta a nagy fogást. 
Mikor hallja végre. 
Az ollócsottogóst? 
Nem hallott ő semmit. 
Csattogást sem. mást sem. 
Akkora rák sem jött, 
Akárcsak egy mákszem! 
Hanem jött helyette 
Alamuszi róka. 
Alig takarta egy 
Csenevész boróka. 
Az oktondi nyuszi 
Látta is tón félig. 
De meg se mocconhot 
Délig. vagy estélig! 
- Hátha époen addig 
Jönne a rókl Hóha ! 
Hisz éppen erre vár 
Ez a ravasz róka. 
Nyuszi fogna rákot. 
Róka vinné tova. 
Ebből te nem eszel. 
Alamuszi koma! 

VÁROSOHI< 

Ülj te is o porton 
Délig. vagy estélig! -
S hogy róles a gonosz. 
Feledte is félig. 
Elmerülten nézte 
A víz tiszta sodrát, 
Türelmesen várta, 
Rákot, mikor fog hót? 
Hanem egyszerre csak. 
Jaj. repült a nyuszi! 
Foga közé kapta. 
Vitte Alamuszi. 
Villómröptü szélnél 
Sebesebben jártok. 
Hegyek mögé oukott a nap. 
Hogy végre megálltok. 
Róka a nyuszit. egy 
Szúk ketrecbe zárta. 
Hogy kedvébe jó<jon. 
Friss fűvel kínálta : 
Egyél. Nyuszi-bulam! 
Ne gondolkozz másról! 
Holnap. talán beszélhetünk 
Újabb rákfogásról. 
Gondolta a nyuszi: 

Oktondi fejében. 
- No, megállj, te ravasz róka! -
TeNem kész is félig. 
Megfordul a kocka, holnap 
Délig vagy estélig. 
- Rák.ha nyuszforkot metél. 
Bocskort varr a béka. 
Felhúzatom a lábad ra. 
Fel én. talán még ma; 
Kiáltott is rögvest: 
- Hej. csak azt sajnálom. 
Nem vehetek részt a híres. 
Dideregi bálon! -
Nyuszik mind cipőt varratnak . 
Fel is húztuk volna. 
Nem találna ránk 
Bárhogy szimatolna. 
Hallga tta o róka. 
Tudakolta nyomban, 
Hogy az a didergi bál. 
Miféle és hol von? 
- Sűrűk rejtekében , 
Ösvény sem visz oda. 
Bocskoros nyúl nyomát 
Megtalálni csoda! 
Bezzeg. ha te így mész. 
Mezítelen talppal , 
Minden nyuszi tudná. 
Hogy futni kell, baj von! 
Ám. ha o tiéd lehetne 
Egy nyúl négy bocskora , 
Nem árulkodna szagodról 
Rejtett utak pora. 

Tán így 1s lesz félig. 
Holnapig még.vár o róka, 
Délig, vagy estélig. 
Hanem. aztán a bundáját Nyúlcipöket öreg béka 
Legombolío. bizton. Tófenekén szabja, 
Hacsak addig meg nem szökne. Ki o lábát vízbe mártja. 
Ügyesen és titkon. Annak ingyen adja. 
Feszegette, próbálgatta Megkophotnód az enyémet, 
A ketrecét. zárnak. Az mór kész is télig. 
Nem találta nyitját. bizony. Lábadra is Jgazitjo. 
Sem rácsnak, sem zárnak. Délig vagy estélig. -
Bánatában úgy elmerült. Nyargalt is a róka. át 
El is aludt félig. Hetedhét határon. 
Alhatott is nyugton. másnap Hogyisne. hiszen, ha részt vesz 
Délig, vagy estélig . Azon o nyúlbólon, 
Hanem a szél felzavarta, Annyi lenne ott a zsákmány. 
Súgta csöppnyi hanggal: Mint csillog az égen! 
Kinek furfang állít csapdát. Nini! ltf a tó. és benne. 
Győzhet is furfonggal l lent a tófenéken . 
Felpattant a nyuszi szeme. Lapos kövön béka csücsül. 
S bór az éjfél ében. Öreg mester hallod? 
Világosság gyúlt ki mégis, Jól jársz. ha nyúl cipőjét 

Rókalóbra varrod! 

2000. február 

Ne pislogj oly bávotagon! 
Tudom kész mór félig! 
Kárát vallod. ha meg nem lesz. 
Délig vagy estélig! -
Sekély vizet talált 
Nem messze a koma. 
Bele is állt, s várta, hogy majd 
Kész lesz o bocskora. 
Várt. várt türelmesen. 
Először csak délig. 
Nézegette tükörképét 
Délig. majd estélig. 
Lapos kőről béka mester 
Iszapba bújt régen. 
Ritka fénnyel ragyogtak a 
Csillagok oz égen. 
Elült a szél, zaj se támadt. 
S hajnal kakasszóra. 
Jégpáncél! lehelt a tél. a 
Dermedező tóra. 
Futott volna már a róka. 
Csakhogy mindhiába. 
Jégbilincsben fogva volt mór. 
Nem moccant a lóba. 
Ezalatt o nyuszi. mivel 
Idő bőven Jutott. 
Elrágta o ketrec rácsát, 
S a tópartra futott: 
- Szép jóreggett. Róka koma! 
Lám sikerrel jártál. 
A cipőre. hiszen tudtom. 
Nem hióbo vártál. 
Úgy történt. amint ígértem. 
Való ez nem ólom, 
Táncot rophatsz. vígan itt a 
Did eregi bálon. 
Azért ne keseregj! 
Nem vagy rab. csak félig. 
Felenged a vékonyka fogy 
Délig. vagy estélig. 
Károd ebből az egészből. 
Csupán annyi lehet. 
Hogy a sok, sok erdőlakó, 

Mind. mind rajtad nevet. -
Iszkolt is a róka. 
Hagyott csapot. popot, 
Mikor a nap végre. 
Felszívta a fagyot. 
Kerekerdő sl'.írü hosszát 
Át is érte délig. 
Széléhez Is elérkezik. 
Ho siet. estélig. 

!vtinyi M6riCJ 

NŐI CIPŐT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A TURUL CIPŐ KFT 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

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

GELLAI LÁSZLÓ 

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

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdekl ődni lehet: 66/ 386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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m~gyar?k·„ re.méle~. nem a magyaro~, de az első világháború 
utd~ meg ok 1s remenykedtek, nagyapam testvérei és sógorai, olt 
Erdelyben, és nagyanyám és nagyapám is, itthon, nem sokáig. 
mert a ~al~ szélén álló, napfényszínű házat a Kommün végnapjai
ban ~lószor a l:t'őrkabátosok rabolták ki, . Kun Béláék", ahogy a 
Csalad emlékezett, mcisodszor a fehérterroristák, .Héjjasék", har
madszor a románok, egy román tiszt állítólag el akarta hajtani a 
tehenet is - akkor még dZ udvarban volt az istálló -, de nagy-
anyám sodrófával elkergette. 

Curager 
Nagyanyám mindhárom rablcis után újra nyitotta a mühely-

A falak hu''{f helye b~n berendezett üzletel. .tekintetes asszony - írták a nagykereske
dok ·, tudjuk, az ön neve mit jelent. önnek bármikor 
hitel~zünk .. : Nagyapám akkor már betegeskedett, gyomorfe-

.Fal~k közt éltem le az életem nagy részét; falak hűlt helyén a kélyet a híres pesti sebész, Hütl H ümér operálta, a műtétre mín-
leg111vat. denük rciment; hazafelé rázós vonat és rázós szekér vitte 

f\:z. a hcírom férfi, akinek a rnWját is szerettem, értette ezt is: a nagyapámat, elvérzett, 19.22 volt már. anyám tizenkét éves, a 
tartós kőomlás t. Zoltán leven teként jött vissza Passauból a hábo- bátyja, L11ci bátyám - Endrődön il Lajost Ldcinak becézik - tizen
rú utáni pusztára; Elechi mint katonatiszt börtönbe kerül t a sem- kilenc, beálltak dolgozni, nagya nyám rutinja, sziszifuszi reflexei 
m~".'é '-:áló bi.afrai ~rcvona lon; Qeorge-ot - hadd szólítsam így, átszíjazták az életünket, az övékét s később az enyémet is. 
ma1g sincs b1ztonsngban - lakóhelyén 1952-ben halál ra ítélték, A régi napfényszlnG festék átüt a házfa lon. Én tudom ezt meri 
aztán életfogytiglani, később tízévi szigorított fegyházra, vépül a festékréteg olyan, mini d hábor(1: az egyik eléri a másikat'. 
.jó magaviseletért" hal és fél év után kienoedtek, közben öss~e- .. 1943 telén vénnérgezésben meghalt nagyanyám, azt mond-
törték a műtermét. "' Jak, az Isten akarta, hogy ne érje meg a háború utolsó esztendejét. 

Még nem szereltem szabad embert. Ara.nyinje~ciót kapott a lcibába, s Weiss doktor elfelejtett szólni 
A családom minduntalan elvesztette a szabadságát, s nehe- n.ek1, ne ~uzzon ~znap fekete harisnyát - nagyanyám feketében 

zen nyerte visszd a biztonságos hcizfalakat. Születésemkor már 1art korai oz-:egysege ota ·, a seb hamarosan elmérgesedett. .Már 
csak le~_enda volt a harminckét h_old11s k_ondorosi birtok _ zsíros a gyerekeunerl se· - mondld nagyanyám a kórh~zí ágyon, és még 
fekete rold -, anyai nagyanyám hdrom batyja állítólao elmulaita. valan;1t 11kart mondani, de csak mozgott az aika .• Tudom mii 
"':'os~lyog~o!TI kell rapa, három vidéki fiatalembe7 kártyázik, akarta!. mondani c1nyá~ - zokog~tt lac~ bátyám a ha~álos ágynál 
huzatia a ctgdnnyal, regi magyar filmjelenet. Megéri! Az. ifjak -, ~nydm __ e~ben a csaladban mmdenkmek egyforman fog iutni 
egyike különben földműves lett, később .Cialyás Dani bácsi"-nak m~ndenbol! Mert Jogot 1s tőle tanultunk, nagyanyámtól: egyfor
csúfolták, s valamikor a hciború után belépett a termelöszövetke- man kezi!csókolommal köszöntünk jegyzőnének és kubikusnak, s 
zetbe. !'J?gyany~.m csönde~, vad elszá!ltsJggal küszködött, hogy láttuk, milyen ~z észrevétle~ atándékozá~; ötven évvel.~ésőbb o!
!alpra allrtsd a sz~1kebb ~saJadot. s ez mindannyiszor sikerült neki. va~tam e.~Y hai~a.1:11 sur:nn:1as!any .szava1.t. - .Bold?g u1esztendot 
Rekedtes, mezzo fekvesu, mindig halk és mindio határozott ad1on a Jo1s!en, orom el es dlddsl mmdnya1unknak itten ... ewel a 
hangjéira máig emlékszem; máig hiányzik. Nem v;ll előtte be- ~erssel elmentem én mindenüve ... kaptdm öt vagy hat narancsot. 
csülete csak il munkándk1 a léhűtőket elkeroette. Eoyik unoka- ennekem az olyan boldogság vól" és név szerint megemlíti a há
öccse ~.szü l ei haldla ut.án leve!et.!rt nagyanyá7nnak: .Most, hogy zunkat; és egyszer.ami! mentem ~aza az !skolából, hog1. a gazdag 
egyedul maradtam, R1za néni koteles engem eltartani .. . N Nagy- gyer~kek uzsonnáját el kell oszta111 a szegeny gyerekek kozt, „kom
anyám azormal wilaszolt: „Jól van. fiam, vá lla lom a kötelessé- munista beszéd- mondta mosolyogva nagyanyám, és térdére hú
gem. Pénzt 11zl nem, de küldök neked egy kötelet, akaszd föl zott.:. - Sose v.~dd el a másét." 
magad ... " t lvesztettuk vele a tala jt a lábunk alól. A föld emlékét. Ahá-

A munkának ez a sötét tisztelete úgy belealvadt a családba, zat, il kertel. Szüleimmel kezdettő l a Dunántúlon, Zalában éltem1 

~íni a vér. A~yai n,agyap~rr: suszter vol~, s~akmáját úgy tanulta csak nyaranta, karác~_on~kor és ~úsvét~o~ jártun_k Endr~dre, mégis 
k1, ahogy a mull szdzad vegen kellett: ket evig csak pesztrálfa a ez vo_lt il, .hazamegyunk , az elfeszkelodes. A pamnak es nekem a 
mester gye~ekeít. a har;nadik évben, maga is tizenöt évesen meg- D_unanful ~ kalandot .ielentette, apai cs~ládom a !1yug~f~ határvi
kapta a segedlevelet. Jo mesterember volt, mondják róla. A fény- ~~k városa1ba_n. falvaiban_ lakott, egyedul nagyapam nosult az Al
kéoer tanúságd szeri ni rendkívüli ~zépségű férfi már meglett fejjel fold re,. de c1_pdm nem r_~lal fd d ~elrét, ?a_tt?1'.Yán, egy barátjával, 
vette el nagyanyámat a susztermuhelyben pálinkát is mért a haj- Pil!"fagr 9yorggyel Ciyorbe szegodott Ujsag1ro gyakornoknak, míg 
nali háromkor bezörgető aratóknak, míg d család el nem unta a apam huga, Elza néném Pestre menl szakmát tanulni. 
nyugtalan éjszakákat. Első világháborús frontképe maradt utána, . Ha Endrőd fészek volt, Battonya ekhósszekér. Apai nagyszü
és az a napfényszínü hJz, amelyben anyám bátyja, anyám. 5 az- le1m vá_rosról, városra költöztek, a csomagokból kikandikáltak 
tán én 1s megszülettem, Endrődön, az úgynevezett na.gyap~!TI foszladozó szélü kónyvei. Nagyapám hűségesen íri 
Szarvasvégben, az Andrássy út 28-ban. Az. utcát azóta átkeresz- mrnde~u"!nen. s a scir~ás levelezőlapokat névvel jegyezte: .szerelő 
lelték, .a házat átépítették, a falakat fájdalmasan átfestették; maga nagyszule 1 ~, Irma, Zsiga.: Nyaranként őket is látogattuk. a kert
a falu 1s város, és Qyomaendrődnek hívják. b~n _má~ nolt, s valamelyik udvarukban éit egy pariltyakénl kivá-

De én tudom, amit nosztalgia nélkül tudnom ke!I: a ház egy- go?o, smzegő gúná r. A házban mintha mindig alkonyodott vagy 
kori fekete fakerí!ése mögött kert volt, sárga keramifkóves úttal hainalodott volna. Feladdt volt itt élni. Nagynéném Pesten albér
rózsafákkal, a kerekeskút mellet! vörös szilvafa, a kerítés tövébe~ le t~en lakolt; apám Qyőröl! éjszakánként összetolt két szerkesz tő
szamóc~, ~ós_ka, c.sa~Ar:1 távola~b, a l!get felé egy holdnyi kony- ség1 bőrfotelt, Pdrr?gi Qyörgy a másik ~ettőt, úgy al~dtak. 
ha kert, 1stallo, az 1stalloban tehen, egeszen a háborúio: még távo- A legeryda szerint apám egy bálon latta meg anyamat. Lehet, 
labb, a pinctéren s d század elején káposztáshordó, "'arra áll t föl hogy nem igy volt, nekem mégis így tetszik a legjobban: egymás~ 
na~y~pám_ az .. elsö vi !ágh~borll végeztével, 5 éltette gróf Károlyi ba forog a pa rk~tten a sz~pség é~ a nyugtala~ság, a biztonság_ és a 
M1hal_yt, .es. fo ldoszlc1st kovetelt, mlg nagyanyám a magasból le ka land. Valami r~1ond h11 tatlan 1zgalom~al eltem ~nnek a hazas
~em ranc igall~ - .gyere haz~. Fábi~n, már megint ittál"., s még ság 1~ak az á~yé,kaban , tudtam, hog}'.'_apa!Tlnak anyam~ anyámnak 
tnvolabb, Erdelyben, a csa~üd remenykedve figyelt, Nagyvára- p~d 1~ n.?g~anyam il legfon.~?s~bb: ok harma~ e~yi11asnak az er
don. Szalárdon, Marosvásarhelyen, J<olozsvárt, szépséges isme- k~lcs 1 torveny, csak aztán 1ovok en, bemondasa1mmal, színjeles 
r~tlene~, nagyapám t.estvérei, .k1söccseí, kishúgai. csak fényképen b1zonyítványo_r:n~al.'. elálló. füleimmel. l édí kutyám - hatalmas 
lattam o~et, a második világhaborúban gyilkosságnak estek áldo- fa rkaskutya - orkodott, am1g aludtam. Boldog gyerekkorom. volt. 
zatul, talan a romcln Ve1sgárdd ölte meg őket, talán a bevonuló Gergely Agnes 

(Novellarészlet az Absztrakt tehén e. konyvból.j 
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Szemfényvesztő süti 

Készítünk egy l 0-20-30 tésztát ( 10 dkg margarin, 20 dkg cukor, 30 dkg liszt, 1 to-. 
jás, l sütőpor, 1 vaníliás cukor és annyi tej , hogy sűrű folyós massza legyen. Kivaja
zott, lisztezett tepsibe öntjük és megsütjük: kb. 2 cm magas piskóta lap lesz belő l e. 
Kihűlés után darabqljuk fel). Öt cm széles csíkokat vágunk, majd azokat fé l cm-s 
sze letkékre vágjuk. Lgy igen sok 5 x 2x 0,5 cm-s kis tésztalapocskákat kapunk. Véko
nyan megkenjük baracklekvárral, majd készítünk egy sűrű vaníliakrémet (egy tojást 
simára keverünk két teáskanál liszttel, majd felhígítjuk 2 dl tejjel és felfőzzük, ami
kor már jó sűrű teszünk bele egy vaníliáscukrot, esetleg még egy kis cukrot és újból 
felrottyantjuk). Ebből a hűlő vaníl ia.krémbő l teszünk a lekvározott sütikre, majd déli
gyümölcs darabkákat teszünk rá (banán szelet, mandarin, kivi, dió, esetleg szőlősze
mek, mandula, mogyoró stb.). Napokig változatlan állapotban megmarad, igen üdítő 
és mutatós süti. Seidl Ambrus 

· ·:~.- ORVOSI TANACSOK 
~l,;,. . ._,~J éli börvédelem 
\~. ·:~~~ J~I van, _hi_de~, k?d, hó, s~_él. És ~indez el ő~~ör 

'<W · ... -:.~ ~·· a borunk el ennh, mivel a bor bonl[O be leslunk 
." ·, " ~?~ / „ • ...- egész felülelél. A bőr az első vonalbeli elhárító rend· 
:::.~'óé.!-~~? szer, meri igyekszik megvédeni a szervezel minden 
~.q-."". ~ " kívülről jövő hatásától, hogy ne hűljön le, hogy az 

f'~ j5/ életfolyamatok megfelelően tudjanak működni, 
! { hogy ~özérzetünk kellemes legyen. 
·:. ~, ~ ·~.::::> ·--·· ;. Tehát a bőrnek nagyon fontos szerepe 
r '::- ''·· ,_,.:·~' · van életünkben, ezért kell rá nagyon vigyázni, 

óvni, védeni minden szélsőségtől. A liideg ellen ter· 
mészetesen a megfelelő réteges ruházkodással vé

dekezünk. De vonnak kiálló testrészek, pl. az orr, fül, amit nem nagyon tudunk 
betakarni. A fülre, fejre sapkát tegyünk, mert ha megcsípi a hideg, okkor lilás-vörös 
lesz, megduzzad, viszket, és fá j. Aztán később minden hideg-meleg változásra kiújul, 
ugyanolyan tünetekkel. Az orrunkra nem tudunk sapkát húzni, de védhetjük ke
nőccsel, sállal zsebkendővel, mert az orr is ugyanúgy kipirosodhat mini a fül. 

Kezünk, lábunk távol esik a szívtől, hideg hatására összeszűkü(nek az erek lassul 
a vérkeringés, hamarább lehűlnek, mint a test többi részei. Fokozza ezt a hideghatást, 
ha szorít a cipií, ha izzad o lób, ha erősen szorítunk valamit o kezünkben. Ebböl egye-
nesen kövelkezik, hogy · 

Meleg zokni!, kesztyűt vegyünk, 
a cipő ne szorítson, 
ne izzadjon o láb, 
legyen talpbetét a műanyaglolpú cipőkben. 
Télen a bőr az egész testen kissé kiszárad. 
Jó, ha a fürdéshez o lajfürdő! használunk, „A" vitamin! szedünk, vagy több tejet, 

tejlermékel, tojást fogyasztunk a loblellák helyeit. Gyakran elég az olajfürdő, de ha 
kell, a legegyszerűbb zsírosabb lestápolót lehet haszná lni. Kézkeniícsnek a ,,tejkré
met" javaslom, mely testre, arcra is megfelelő puhító. 

Ezen egyszerű, természetes módon lehet átvészelni a hideg téli hónapokat, hogy a 
tavaszi jól 11átteleltetell" bőrrel fogadhassuk. 

Dr. Bede Julianna bőrgyógyász 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
Fő út 81 / J .a volt ENCT udvarában 

' ...; ·. ~ ~_J : .J .... . „.„ ·r. -
·~~~..:= . 
~ ~ ... \-; 

·.~ \ •. 

Magas szintü szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, 
konferenc iák, találkozók. rendezése mér
sékelt árakon lehetséges 160 fő befogadá
sáig. Az étterem speciális kívánság 
szerinti menü elkészítését is vállalja. 

Délután öt órátó l a bowl ing pálya bérelhe
tő óránként 1 .500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Híítőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

háztartási kisgépek 
Szórakoztató elektronika 

Szegek, csavarok, zárak, lakatok 
Fürdó'kádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 

Villan_yszerelési anyagok 
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 

Telefon: 386-909 

Kérjük támogassa Egyházunkat. 
Személyi jövedelemadójának 

1 Ofo •át 
ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak. 

Ezzel segítheti: 

az ifjúság nevelését, 
papnövendékeink ellátását, 

templomaink fenntartását, 

a rászorulók segítését. 

RENDELKEZÓ NYfLATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZ.Ü..\LÉKÁRÓL 

A kerh.·,•:mt:np.•:i:u n~ve: 
fouid„ ~i1ot<i::< n-c:u t.:011dcni 

TUDN1VALÓI<: 

i\l:l:::,y:lr Katolikus E~yh:lz 

f:I a 11yi/od.o; at(Jf ltgJY eg:.· Ol)'IJ' t [UJ.„U:i i;:1(H'Úll)' m~:r.,;t1Í /)ori1,~/:l'7f;, t.ma·~~' <J h1p u;.frd~:I 

oak f1m1yiba11 haladjf1 mcs:. hogr abb:r .1 nyil11tkv:u1 „„1h:.·~rc:fo.:uí l<.g,Y<Jl 

FONTOS! 
A/,h1:1:. l10g)' 11 rL„111/i:lk<:i.;St: fdjcsi:h,:IV l.:J:,.n:u. u nyilot.~(1: 11:cm u J,·._•,/\•(';m.?1~n-:dl :uJrj. 

:í:ÜmÚI. IL'c:J:nil><:i s:ámár. (1 Corti,~íw11 r:; OS ~l;VÍ~I. t .,,\l..:,( '.l '.\U~T t~:' ,\1'- ,\l>Ú.\1.U"0~fu'1 n :r.i: r 

pr11110:;1111 tw11.·.ucfd. 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 

.. 'Jk,.s,, ~ ct ii4-. 4d ~~ étud: 
"rittáta 41jái~ ~- ~. Wek,. 
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(flrd~ ~<da.) 

Özv. ÁGOSTON LAJOSNÉ BARTA 
MARGIT. Aki a Bocskai u. 8. sz. alatt élt, múlt 
év. December 31-én 86 éves korában. hosszú 
szenvedés után visszaadta lelkét Teremtöjének. 
Temetése január 7-én volt. Gyászolják: Fiai és 
csalá.djuk, a rokoriság és.az ismerősök. 

ARVAJ IMRENE TOTH MARIA, aki a Zri
nyi Ilona utca 4-ben élt január 18-án 94 éves ko
rában rövid szenvedés után az Örökkévalóság 
honába költözött. Temetése január 21 -én volt. 
Gyászolják: leánya, unokái és azok családjai, 
testvérei ~s családjuk, rokonok és ismerősök. 

BALAZS FRANCISKA. aki a Babits Mi
hály u. 113-ban lakott múlt év 27-én 91 éves ko
rában rö,:id szenvedés után testét a földnek 
lelkét az Egnek ajánlotta. Temetése január 4-én 
volt. Gyászolják: keresztfia és családja, a rokon-
ság ~.s az ismerősö~. . . 

Ozv. BOGDAN FERENCNE DA VID 
ETELKA, aki a Munkácsy Mihály üt 6. sz.-ban 
élt, 88 éves korában január 23-án hosszantartó 
súlyos betegség után elhunyt. Temetése január 
27-én volt. Gyászolják: három gyermeke és csa
ládjuk, testvérei és családjuk, a rokonok és az is
merősök. 

FORGÁCS LÁSZLÓ. aki a Vásártéri lakó
telep 12/1. sz. alatt él! 7 i éves korában január 
8-án hosszü betegség után elköltözött az élők so-

rából. Temetése január 21-én volt. Gyászolják: 
felesége, gyermekei és azok családja, testvérei 
és csa.ládj~k, a rokonság és az isme~ösök. 

FULOP IMRE. aki a Tamási Aron utca 7. 
sz.-ban lakott, január 18-án 86 éves korában 
hosszú súlyos betegség után elhunyt. Temetése 
január 20-án volt. Gyászolják: felesége, gyerme
kei, vejei és unokái és a rokonság. 

GUBUZNAI LAJOS, aki a Rózsahegyi 
Kálmán utca 6. sz. alatt élt múlt év december 
23-án 69 éves korában hosszas betegség után el
hunyt. Temetése mült év 29-én volt. Gyászolják: 
fia é~ családja a rokonság és az ismerősök. . 

Ozv. HANYECZ LAJOSNE 
PORUBCSÁNSZKI TERÉZ, aki a Micsurin 
utca 17-ben élt január 2 l ~_én 86 éves korában rö
vid szenvedés után az Orökkévalóság honába 
költözött. Temetése január 25-én volt. Gyászol
ják: leánya és családja, a rokonság és az ismerö
sök. 

KLEIN JÓZSEFNÉ JÁMBOR PIROSKA, 
aki Kinizsi u. 8/1 sz. alatt élt 59 éves korában vá
ratlanul érte a halál. Temetése január 24-én volt. 
Gyászolják: gyermekei, menye, unokái, testvé
rei és családjuk, férjének testvérei és azok csa
ládja, a rokonság és az ismerősök. 

KOPCSEK VINCE, aki a Gárdonyi Géza u. 
79-ben élt rövid szenvedés után. váratlanul 72 
éves korában január 20-án elköltözött a földi vi
lágból. Temetése január 26-án volt. Gyászolják: 
felesége. gye1meke és azok családja, a rokonság 
és az ismerősök. 

MAHOVICS FERENC, aki a Tanács utca 
33-ban lakott, 46 éves korában hosszas betegség 
után január 24-én elhunyt. Temetése január 
28-án volt. Gyászolják: felesége, gyermekei, 
édesanyja, testvére és családja, elhalt testvérei 
családja, a rokonság és az i?rnerpsök. 

MARTlCSEK PALNE LUCZA 
JULIANNA, aki a Kisfaludy u. 10/1-ben élt 64 
éves korában múlt év 27-én hosszas betegség 
után az örökkévalóság honába költözött. Teme
tése január hóban volt. Gyászolják: leányai és 
családj uk, nászasszonya, testvérei és családjuk. 
a ro~_onság és .az \smerősök. . . . . 

Ozv. NOTARJ MIHALYNE SOCZO 
ANNA. aki a Kálvin János utca 6/2. sz.-ban élt 
január ·1-én 56 éves korában hosszú szenvedés 
után elköltözött az élök sorából. Temetése janu
ár 10-én volt. Gyászolják: gyermekei és család
juk, testvérei és családjuk, a fé1je testvérei és 
azok családja, a _rokonság és az ismerősök. 

OROSZ KAROL Y, aki a Kós Károly utca 
5. sz. alatt élt, január 9-én 73 éves korában 
hosszas betegség után befejezte földi pályafutá
sát. Temetése január 12-en volt. Gyászolják: te
lesége, gyermekei és családjuk, a rokonság és az 
ismerősök. 

PELYVA IMRE, aki a Tulipán utca 6. 
számban élt, mült év 30-án hosszas betegség 
után, mégis váratlanul 50 éves korában elhunyt
Temetésejanuár 5-én volt. Gyászolják: felesége, 

CIPŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁ TÓL 
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gyermekei, testvére és családja, a rokonok és az 
ismerősök. 

PFEIFER GYÖRGY, aki a Damjanich utca 
17. sz. alatt élt január 14-én 57 éves korában vá
ratlanul elköltözött az élők sorából. Temetése ja
nuár 20-án volt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei, menyei, unokája, testvére és család
ja, a rokon~ág é~ az ismerősök. 

SZABO MARIA, aki a Selyem út 12-ben élt 
január 9-én 93 éves korában hosszas betegség 
után visszaadta le lkét Teremtőjének . Temetése 
január hónapban volt. Gyászolják: testvére és 
családja, a rokonok é.s a+ ismerös.ök. 

SZAKA LOS MA TE, aki az Ujkert sor 9. sz. 
alatt élt, múlt év december 28-án 51 éves korá
ban váratlanul elhunyt. Temetése január hónap
ban volt. Gyászolják: gye1mekei és családjuk, 
édesanyja, testvérei és családjuk, a rokonok és 
az ismerősök. 

SZUJÓ IMRE, aki II. ker. 510. sz. házban 
élt, 92 éves korában január 8-án elhWlyl. Teme
tése január 21-én volt. Gyászolják: felesége, fia, 
unokája, i\ rokonok és az ismerősök. 

TAKACS IMRE, aki a Mirhóháti út 1-3-ban 
élt január 7-én 93 éves korában rövid szenvedés 
után az Orökkévalóság honába költözött. Teme
tése január 13-án volt. Gyászolják: a Gondozási 
Központ dolgozói, lakói és af ismerősök. 

TRIEB JOZSEF, aki az Achim utca 3/4-ben 
lakott mült év 29-én hosszas betegség után 87 
éves korában földi pályafutása véget ért. Teme
tése január 5-én volt. Gyászolják: fe lesége, fia, 
menye, unokája, sógora, a rokonok és az ismerő
sök. 

UHRIN MIKLÓSNÉ VÉHA TERÉZIA. aki 
a Dózsa György út 18-ban élt január 23-án 76 
éves korában hosszas betegség után visszaadta 
lelkét Teremtőjének . Temetése január 28-án 
volt. Gyászolják: férje, leányai, veje, unokái, 
testvérei és azok családja, a rokonok és az isme
rősök. 

VARGA ISTVÁN, aki a Fő üt 112-ben élc 
január 15-én 68 éves korában hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése január 19-én volt. Gyá
szolják: felesége, gyermekei és családjuk, test
vérei és családjuk, felesége testvérei és 
családjuk, a rokonság és az ismerősök. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet az Oltár· 
egylet tagjainak imádságos bücsúztatásukért és 
mindazoknak, akik részvétnyilvánitásukkal gyá
szunkban osztoztak, és január 25-én édesanyám 
özv. Hanyecz Lajosné temetésén megjelentek, 
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. 

Varjú Lászlóné és a gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik Pfeifer György elhunyta alkal
mából részvétnyilvánitásukkal gyászunkban 
osztoztak, és temetésén január 20-án megjelen
tek, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. 

Felesége, és a gyászoló család 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaend rőd, l(ör út 3. 

(Öregszó1ö, Kondorosi út) 

Te lefon: 06 60 485-788 
Tel„ Fax: 06-66-285-863 Rfizs12flegr/ u fi 

Telel/ott- ( 66) -2 84-301 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
„ 

UZENI ... 

Tavaszi munkálatok 
a gyümölcsös kertekben 1. 

A kiskertek egyik fontos kul túrája a gyümölcsfa. Hazánk kedvező 
földrajzi, és talajviszonyai miatt többféle gyümölcs termesztésére alkal
mas. Ezért, a termelés meghonosodásával, majd fejlődésével megkez
dődött a jellegzetes gyümölcstermő tájak kialakulása. 

Kiskunságon kajszi, meggy, nyári alma, Nyírségben téli alma, 

ronaágakat képes legyen tartani még viharos szél esetében is. A fa 
koronáját alakító metszéssel neveljük ki. Ezzel a koronaneveléssel az le
gyen fü célunk, hogy minél rövidebb idő alatt, mennél nagyobb termöfe
lület alakuljon ki. 

Vidékünkön háromféle koronatípus alakult ki: sudaras, katlanalakú 
és természetes korona. Mindezek mellett fellelhető még a termőíves or
sófa, gyümölcssövény, egykarú és kétkarú különféle szárnyasok stb. A 
továbbiakban a koronaalakító metszés befejezése után következik a ter
mőre metszés. Ennek rendeltetése, hogy biztosítsuk a termőfelül et to
vábbi rejlődését, a termőképességet, a termőegyensúly fenntartását, a 
termés egyenletes elhelyezkedését. 

Sudaras metszés 
A kiskertekben leginkább elterjedt koronatipus, mely egy vezérág

ból és azon elhelyezkedő oldalágakból áll. A korona kialakításához 4-6 
év szükséges. E hagyományos koronatipust alkalmazni lehet almánál, 
cseresznyénél, körténél, szilvánál, meggynél. 

Katlanalakú korona 
E típusnál hiányzik a vezérág, melyet az alakítás során eltávolítunk. 

Ugyanakkor kialakul 3-5 vázág, mely katlanalakú koronát képez. Első
sorban őszibarackfánál használjuk e koronatípusr. Előnye, hogy a nap
fény hatására az egyéves vesszők jól beérnek rüggyel együtt, ellenkezö 
esetben megfagynak. A törzs magassága 40-50 cm legyen. 

Sudaras koronaalakító metszés almafánál rajzban a következő. 

HUNYA ALAJOS 

szilva, dió, Budapest környékén őszibarack, mandula, cseresznye, Za- I . sz. ábra: 
la, Somogy és Vas megyében körte, alma, sJió, gesztenye, szilva, Bala- A korona elsö évi alakító 
ton-felvicléken mandula, őszibarack, Eszaki Hegység vidékén 
cseresznye, meggy, őszibarack, mandula, Békés megyében szi lva ter
mesztése vált honossá. 

A hatvanas években országosan, így településünkön is, gyümölcs
fa-ültetési kampány keretében a házi kerte!<ben nagyon sok gyümölcs
fát iiltenek. Volt közöttük olyan is, amelyik nem vált be. Ilyen volt 
többek között azöszibarack. Ugyanis vidékünk talaja 1)1észben szegény, 
már pedig az őszibarack a meszes talajokat szereti. lgy elülretés után 
egy pár év múlva kezdtek mézgásodni. Felborult az egyensúly a fákban. 
Fokozatosan száradtak el a 3-5 éves ágak. Rájöttek a kiskert tulajdono
s,ok, hogy ezzel a gyümölcsfaval távlatokban nem érdemes foglalkozni. 
Erdemes azonban a csonthéjasok közül a meggy, szi lva esetleg kajszi, 
termesztésével, de ez utóbbi a téli fagyoktól, illetőleg a nyári melegtől 
(hőguta) szenved károsodást. 

Bizonyos mértékben a házak között lévő kiskertek védve vannak az 
ingadozó, szeszélyes időjárástól. Ezért érdemes több fojta gyümölcstat 
ültetni, hogy biztosítsuk a család részére, sőt eladásra is gyümölcsöt. 

A gyümölcsök fogyasztása általában nyersen történik, és ez által a 
biológiai értéke igen j elentős. Ugyanis a gyümölcs sok vitamint tartal
maz, amire szervezetünknek nagy szüksége van. Egyes gyümölcsfajták 
különösen magas vitamint tartalmaznak: A vitamint kajszi, őszibarack, 
dió, köszméte, B/1 vitamint a mandula, dió, gesztenye, mogyoró, 8/2 

metszése 
2. sz. ábra: 
A második évi alakító 
metszés 
3. sz. ábra 
Harmadik évi alakító met-
sz és 
4. sz. ábra 
Negyedik évi metszés 
~.·sz. ábra) 
Otödik évi metszés 

1. 2. 

vitamint ugyancsak a mandula, dió, gesztenye és a kajszi, e vitamint a ....--------------------------~ 
cseresznye, naspo!ya, fekete ribizke, szamóca, és a csipkebogyó. 

Biológiai értékük mellett jelentős a gyümölcs kalória értéke is. 
Ezt az értéket a gyümölcs cukor, szénhidrát, olaj tartalma határozza 
meg. Mindezeken felül étrendi hatása is kedvező, mert savtartalmanál 
fogva e l ősegíti az emésztést. 

AG~@ 

4.:R~llÁZ 
Tisztelt vásárlóim! 
A tavaszi szezonra készülve üzletünkben 

mór rendelkezésre állnak: Tulajdonképpen a gyümölcs egész évben fogyasztható, mert a kon
zervipar feldolgozása során hozzá juthatunk a gyümölcsbefötteken kí
vül, gyümölcsízhez, gyümölcsleveshez, sőt mélyhütöttgyümölcshöz is. 

A jól kertészkedő emberek a fentieket a háztartásban biztosítani 
tudják. Mindezeken felül az érett (magas cukortartalmú) gyümölcsöt 
égetett szesz formájában hasznosítják. (Régebben a hullott gyümölcsöt 
a sertéssel etették fel.) Ma már túlzásba is viszik a pálinkafözést, illetve 
a pálinka fogyasztását, ami pedig a be lső szervek károsodását (bél és 
máj) idézheti e l ő, nem utolsó sorban az idegrendszer fokozatos tompu- -
lását. 

A metszés célja, hogy a gyümölcsfát a telepítés után nevelni lehes
sen. Ezért rövidebb-hosszabb ideig metszení kell. A fiatal gyümölcsfa 
csemetéknél a metszés célja elsődlegesen az alakító metszés, és majd 
ezt követi a termőre metszés. Az újonnan ültetett fát rügyfakadás előtt 
meg kell metszeni, célja ennek a megeredés biztosítása, továbbá a törés 
és a korona kialakítása, és ezáltal a termőfelület kinevelése. Ez igénybe 
vesz egy pár évet a gyümölcsfa fajtájitól függően. A gyökér megerősö
désén kívül nagyon fontos a törzs megvastagodása, hogy a kialakuló ko-

Gyomaendrőd, Fő út 15. 
Telefon: 06-20-9527-032 és 

06-66-386-274. 
~ Kerti vetőmagok, zöldség és virógmagok 
)( Tavaszi hagymás virágok: begónia, kard

virág, dália, 
X Hibrid kukorica vetőmagok. 
X lucerna mag. 
~ Tavaszi lemosó vegyszerek! 

- )€ Búvár szivattyúk és tömlők 
~ Gumicsizmák, munkaruhák, 
X Fóliák, 
)( Hólapátok, . 
X Műanyag kukák 110· 120 1. Es sok más 

egyéb áruféleséggel várom kedves vásár
lóimat! 
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