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A jubileumi 
embléma 

magyarázata 

Az embléma a keresztény 
üzenet egyetemességét fejezi 
ki: a középső kék mező a föld
golyóra utal, amelyet a kereszt 
ölel át, s így veti szelíd uralma 
alá. 

Az öt különböző színű ga
lamb az öt kontinenst szimboli
zálja. (Sajnos csak szinesben 
látható mind az öt.) 

A kereszt közepétől fény 
indul ki, Krisztus jelképe, „a vi
lág igazi világossága", s ezt fe
jezik ki a következő szavak is: 

„Christus heri, hodie, 
semper'': Krisztus tegnap, ma 
és mindörökké. 

Az egymásba ölelkező ga
lambok Isten gyermekeinek 
egységét fejezik ki, és a népek 
közti kiengesztelődést. 

A kereszt arra emlékeztet, 
hogy Krisztus halála mindenki 
számára megváltást hozott. 

A keresztet képező három 
eltérő színű párhuzamos 
egyenes a Szentháromság tit
kára utal. 

"l)AZÁDl)AK REl)0Ül€Cl€l)Ül 

l éqg hívE, Ol) mA(j~lAR; 
BÖLCSŐD AZ s mAjOAT) sí ROO is, 
<n€l !.,l ÁPOL S €LCAKAR" 
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Gondolatok az új évszázad küszöbén 
Tisztelt Olvasó! 

Ön, ak i - áldott emlékű Timár Máté sza
vaival - a mindermapok stációjának sorát jár
ja, bizonyára nagy várakozással, hittel és 
reménnyel lépte át a huszonegyedik század 
küszöbét. 

Vajon mit hoz nekünk az új század? 

Véget érnek-e a természeti csapások, el
hallgatnak-e világszerte a fegyverek, s el
jön-e a szociális igazságosság, a béke 
korszaka? Hány és hány kérdés tolul még 
agyunkba! És az aggódás a holnapért, a 
holnaputánért, aggódás szeretteinkért, nem
zetünkért. 

Bár tudnék felelni e szívbe markoló kér
désekre! Azt mondják a számítástechnika 
százada jön el. De eljön-e vajon az egymás
iránti megértés, a megbocsátás korszaka? El
hal-e az irigység, a kapzsiság, a bosszú, a 
szíveket marcangoló félelem? 

Vagy nem marad más nekünk, mint a ma
dáchi „ember küzdj és bízva-bízzál" égi üze
nete? 

Kedves Olvasó! 

E gondolatok közt botorkálva, ráakadtam 
Tímár Máté barátunk egyik múlt évijanuárjá-

ban szerkesztőségünknek kü ldött levelére, 
melyben újévi jókiv,ánságainkat viszonozta 
ezzel a kis verssel. Atadom mosr e sorokat. 
meri szebbet, igazabbat, vigaszta lóbbat nem 
mondhatnék, kívánván szerkesztőségünk 
minden .tagja nevében szerencsés, gazdag, 
boldog Uj Evet. 

Csós:ór Ferenc 

, 
Adjon az Uristen 

Adj on Az Úristen mindent, ami 
Szívünkben éled, s álomba leng, 
Hiszen fotóban életünk, 
S nem lehet sok már ide lent 
Csak a hitünk lehet kötél , 
Melyen a bajok fölé mászunk, 
Hitünk a szárnyunk, s az lehet 
Egyetlen vigasztalásunk, 
Amíg a mindennapjaink 
Stációinak sorát járjuk 

Tímár Máté 
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Békés, Boldog, Uj Esztendőt 
kívánok! 

December, karácsony környéke 
minden évben a számvetés idöszaka. 
Árgondo lj uk, és mérleget vonunk az 
ellelt hónapokról, az elmúlt évről, 
terveinkről és azok megvalósulásá
ról. Most is ez történik, de csak na
gyon ritkán van arra lehetőség, hogy 
egy évszázad és egy évezred utolsó 
éveit tekinti át a halandó, von mérle
get és tervezheti a következő évezred 
első, de mindannyiunk számára fon
ros és megalapozó évet. 

1990 óta eltelt időszak fontos és 
jelentős volt a Közép-Európa, az Or
szág és Gyomaendröd Város számá
ra egyarám. 

A rendszerváltás, és az azóta el
telt időszak nem volt könnyű és 
problémamentes. Tele volt nehézsé
gekkel, buktatókkal, küszködések
kel, de hiszem, hogy egy 
demokratikusabb jövőben biztosabb, 
Európához közelebb kerülő, éveket 
wd a nemzet maga után. 

Egyet sajnos el kell ismerni, hogy 
az évek múlásával lehet hogy böl
csebbek, de korban előrehaladottab
bak lettlink és ezt az időszakot a 
fiatalok könnyebben élték át és al
kalmazkodtak a gyorsan változó vi
lágunkhoz. 

Az elmúlt évezred, évtized és vá
rosunkban sem volt gondoktól men
tes, voltak nehéz időszakok, 
kL1darcok, de jellemzője volt a fejlő
dés, működőképesség, vagyongya
rapodás. Végre városunk minden 
lakosa élvezheti és fogyaszthatja ajó 
minöségü, egészségesebb ivóvizet, 
melyre oly sokat vártunk. 

Bízom abban, hogy a következö 
időszakban 2000. évtő l is haladni tu
dunk az elindult úton. 

zat, térségi kommunális 
hulladéklerakó telep, út, járdaépítés, 
városiasabb körülmény kialakítása. 

Ezek a beruházások fejlődést, új 
munkahelyeket jelentenek, de nem 
oldják meg legégetőbb gondunkat; 
Gyomaendröd és térsége foglalkoz
tatását. 

Remélhetőleg a város megnyeri 
és élni fog az Ipari Park címmel, és 
az azzal járó lehetőséggel, amely 
hosszú távú fejlődést, fej lesztést ala
pozna meg. Gyomaendrőd és térsé
ge, vonzáskörzete számára és 
minden lakójánál lehetőséget, érez
hető , élvezhető javulást eredményez 
a közeli jövőben. 

Folytatnánk intézményeink fel 
újítását, az oktatás tárgyi- és szemé
lyi feltételrendszerének szinten 
tartása mellett. Az önkormányzatnak 
2000-ben többet kell fordítani annak 
javítása érd~~ében. 

Kérem Onöket, hogy bízzanak 
abban, hogy a település nagy múltja 
me!lett a jelen csak átmenet, a jövő 
min,dannyiunk számára bízta tó. 

En szemé.ly szerin t is bízom eb
ben, és abban is, hogy 
Gyomaendrőd a következő évez
red első éveiben a fejlődés mellett 
ténylegesen egy egységes település
sé válik. 

Kívánom, Gyomaendrőd minden 
lakosának, egyéni és családi tervei, 
célki tűzései, a város egészének el
képzeléseivel együtt valóra válja
nak, és ehhez kérem városunk 
minden lakójának megértését, támo
gatását. 

Mindenkinek Békés, Eredmé
nyekben Gazdag, Boldog, Új Esz
tendőt kívánok! 

2000. január 

II. János Pál papi imája 
a 2000. év nagy jubileumá ra 

Légy áldott, ó, Atyánk, ki mérhetetlen szerete;;
tedben egyszülött fiadat ajándékozta nekünk. 0 
megtestesü lt a Szentlélektő l a Szűzanya legtisz
tább méhében és rni,ntegy kétezer éve megszüle
tett Betlehemben. Utitámink lett, s új ~rte.l met 
a.dott a történelemnek, közös urunknak az Uj Eg és 
Uj Föld felé, melyet szorongás és szenvedés, hü
ség és szeretet kísér. En nek végén Te, a ha lál t le
győzve, minden leszel mindenben. 

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Há
romság, egyedü li és l egfőbb Isten! 

Kegyelmedből , ó, Atyánk, ajubileumi Szentév 
legyen a teljes megtérés és a hozzád való örömteli 
visszaérkezés éve, legyen az emberek közti meg
békélés és a nemzetek között újra megtalált har
mónia ideje. Olyan idő , me lyben a lándzsát 
sarlóvá o lvasztják, a fegyverek zörgését pedig a 
béke dala váltja fe l. Add meg, ó, Atyánk, hogy a 
jubileumi Szentévet a Lélek harangjára figyelme
sen, Krisztus követésében hűségesen, az fge hall
gatásában szorgosan, a szentségek vételében 
buzgón élhessük meg. 

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Há
romság, egyedüli és l egfőbb lstenl 

Tartsd meg, ó, Atyánk, a Lélek erejében egy
házad, mely az új evangelizáción fáradozik. Ve
zesd lépteinket a világ útjain, hogy életünkkel 
hirdessük Krisztust. Irányítsd fö ldi zarándokla
tunkat az örök világosság Városába. Jézus tanítvá
nyai ismét szeretettel forduljanak a szegények és 
elnyomottak felé, legyenek szolidárisak a szüksé
get szenvedőkkel, készek az irgalmasság cseleke
deteire, s bocsássanak meg a testvéreknek, hogy 
maguk is elnyerjék bocsánatod! 

Legfontosabb célkitűzéseink kö
zött fogalmazható meg városunk és 
az itt lakók érdekében is az infrast
ruktúra fejlesztése, szennyvízháló-

Dr. DÁVID IMRE Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Há-
polgármester romság, egyedüli és legfőbb Isten~ 

. 
Balra: a gyomai felújitoll termálkút 
átadása: Hantoskerti kzít. 
lenn: A most épiilt Endrőd-Öregszőlő 
kerékpánít átadása, Dr. Mucsi Imre 

- államtitkár az átadó. 

•-:"" 

T isztítsd meg, Atyánk, Fiad tanítványainak 
emlékezetét, és add, hogy elismerjék büneiket. 
Add, hogy egyek legyenek, s hogy a vi tág 
higgyen. A nagy vallások követői folytassák a 
párbeszédet, és minden ember örvendezzék azon, 
hogy gyermekeid vagyunk. Mária, a nemzetek 
Anyja könyörgő hangjára egyesüljön az apostolok 
és keresztény vértanúk kórusa, minden egyes nép
nek és minden idők igaz embereinek imája, hogy a 
Szentév mi ndenki számára, és az egyház számára 
is a megújult reménység, és a Lélekben való ujjon
gás éve lehessen. 

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Há
romság, egyedüli és l egfőbb Isten l 

Néked, Mindenható Atyánk, a vi lágmindenség 
és az emberis~g Teremtője, az idők és a történe
lem Ura, az Elő Krisztus által, az egész világot 
megszentelő Lélekben legyen dicséret, tisztelet és 
d icsőség, rna és mindörökké. Amen. 
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A Cigány Közösségi H ázban történt 

A Cigány Kisebbségek Házában, decemberben két alkalommal is 
ünnepség volt. Az első ünnepségre az ország több he lységéből és Bu
dapestről is érkeztek vendégek. Jeles nap volt ez a helyben élő cigá
nyoknak. Egy országosan meghirdetett pályázatot 7 központ nyerte 
el. Ezek egyike a Gyomaendrődi központ volt. Három program in
dult. Oktatási, konferencia és Közösségi Ház. 7,5 mil lió forintot nyer
tek, a gyomaendrődi pályázók. Mindhárom program megvalósult. 
Ezen a napon vehette át 15 fü a Bethlen Szakképző Iskola közreműkö
désével megszerzett agrár vállalkozói képesítést igazoló oklevelet. 
Közülük 5-en már egy sikeres pályázat segítségével meg is kezdik a 
vál lalkozást. További 12 fö rövidesen a vontatóvezetői vizsgára 
megy. December 13.-án indul egy újabb képzés, 15 fö női cipő felső
rész képzést tanul. 

Januárban indul a jogsegélyszolgálat, amelynek célja, hogy a vál
lalkozóvá válást, és más jogi problémákat is helyben, ingyen segítsék, 
például szerződéskötési ismeretek, kötelezettség vállalások, stb. Ter
veik szerint januártól a Gyomaendrődi Közösségi Ház regionális kép
zőközpont lesz. Felszínre kell, hogy kerüljenek, akik alkalmasak a 
vezetői irányítói feladatokra is. 

ifj. Dógi János képviselő köszöntötte a vendégeket, és ismertette a 
megjelentekkel azt a munkát és eredményt, amit részben sikeres pá
lyázatok eredményeként tudtak megvalósítani. A Közösségi Házat 
berendezték, a tanfolyamot megszervezték, és a Közösségi Ház nem
csak van, hanem működik . Szívesen látogatnak ide fiatalok, idősek 
egyaránt. Elmondta, hogy jól müködik a „Művelt Cigányifjúságért 
Alapítvány", amely kuratóriumának eddigi elnöke Várfi András vál
lalkozó sokat tett az első évben elért eredményekért. A vendégek kö
zül a fe lszólalók igen nagy elismeréssel nyugtázták a program 
ered1~~ényeit, példaként szolgálhat a Gyomaendrődi Cigány Kisebb
ségi Onkormányzat munkája és eredménye. A polgármester úr is mél
tana az elért eredményeket, gratulált az eredményesen vizsgát tett 
cigány fiataloknak, és munkájukhoz sok sikert kívánt. Gubucz József 
a Bethlen Szakképzö Iskola igazgatója a cigány fiatalokat tanulásra 
serkentette, hangsúlyozván, hogy ez az egyetlen útja a fiataloknak a 
boldoguláshoz. A vállalkozáshoz nemcsak pénz, tudás, hanem akarat 
is kel 1, és kitartás. Teleki László úr, az Országos Cigány Önkormány
zat alelnöke (Zala megyei Nagykanizsa Központ vezetője) hangsú
lyoZta, hogy közösen kell megoldani a problémákat, cigányoknak és 
nem cigányoknak. Nem cigányként sokak többet tudnak segíteni. A 
cigányok társadalmi esély egyenlőségét segítik a tanfolyamok, pályá
zatok. De nem elég t~_nítani a romákat, meg kell őket érteni is! 

Dinya László az Onkéntes Tűzoltók Egyesületének elnöke ünne
pélyes keretek között (papíron) átadta a „Mlívelt Cigány fiatalokért 
Alapítvány"-nak az Egyesület vezetőségének döntése alapján az ön
kormányzat vagyoni leltárában szereplő, de az Egyesület használatá
ban feleslegessé vált tlízoltókocsit. A nagylelkü gesztust nagy taps 
kísérte. Ez a kocsi egyike annak az adománynak, amit a város mecé
nása Katona Sándor úr hozott Németországból. Az Alapítvány pályá
zatot nyújtott be a kocsi átalakítására, amely pályázatot e sorok 
írásakor már kedvezöen el is bíráltak, és így az átalakítás költségeire 
meg van a fedezet. Nem kis büszkeséggel hallgatták a jelenlévők Dr. 
Varjú Gabriella a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökhelyet
tesének elismerő szavait. Hogy miért is voltunk büszkék, hát elsősor
ban azért, mert méltó dicséretet kapott a helyi cigány kisebbség a 
közösségi házban eddig végzett munkáért, és ez a dicséret egy orszá
gos elnökhelyettestől jött, további okunk a büszkeségre az, hogy az 
elnökhelyettes asszony Endrőd szülötte. Az ünnepség kellemes be
szélgetéssel és koccintással ért végett. 

* 
A következő ünnepségre sem kellett sokáig várni. Tudvalévő, 

hogy december l 6.-án van a Kisebbségek napja, a városban 14.-dikén 
tartották meg a „Kisebbségek Napját". Közösen ünnepelt, a Német 
Kisebbségi és Cigány Kisebbségi Onkormányzat. A vendégeknek, és 
saját szórakoztatásukra színvonalas müsort adtak a kisebbség gyer
mekei. Elsöként a Piroska és Farkas német-magyar változatát, majd 
éneket, és hegedűszólót hallottunk. A Cigány Kisebbség gyerekei is 
kitettek magukért. Hegedűszóló, vers, tánc és egy cs9dálatos „Betle
hemes játék volt a müsorukon. A Cigány Kisebbségi Onkon11ányzat 4 
fe l nőttnek kitüntetest adott át. Kitüntetettek voltak: Dr. Dávid Imre 
polgármester, Várfi András vállalkozó a kuratórium volt elnöke, Puj 
Ferenc és icl . Dógi János. A fiatalok is kaptak könyvjutalmat, és okle
velet: Szécsi Zsolt, Raffael Tibor, Dógi József, Szécsi Erzsébet, Dógi 
Karolin, Barac Erzsébet. 

Császárné Gyuricza Éva 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
JANUÁR HAVIPROGRAMJA 

9-én 9 .00 órától A Méhész Egyesület gyűlése 
12-én 16.30 órától Cukorbetegek Klubja 

22·én Galambkiállítás 
23-án Galambkiállílás 

26-án 18.00 órától FKGP gyűl ése 

29-én 18.00 órától Pótszilveszter a Magányosok Klubja szervezésében 

A Közösségi Ház dolgozói örömteli, boldog újesztendőt kívánnak a 11Vórosunk 
Gyomaendrőd" olvasóinak és a szerkesztőségnek. 

A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehel a Közösségi Házban. 

Változások a lapban! Tisztelt Olvasó' Folyó évben új sorozato
kat indítottunk. 

Amint látni fogja „Tör.~énelmünk nagyj ai" címmel hónap
ról-hónapra végig kísérjük Ont hazánk elmúlt századain, rörcénel· 
münk dicső alakjainak bemutarásával a honfogla lástól a XX. 
század végéig. Ez az arcképcsarnok azonban nem lehet teljes, hisz 
ezeréves történelmünk bőve l kedik kimagasló egyéniségekben. 
akiknek bemutatására nem is vállalkozhatunk korlátozott cerjedel
münk miatt sem. Ugyanez okból a bemutatottak jellemzésére is 
mindössze néhány sor áll rendelkezésünkre. Célunk csupán az 
emlékezés és az emlékeztetés volt! Bízunk abban, hogy a kedves 
Olvasó megértve törekvéseinket örömmel veszi kezébe majd e 
munkánkat. Örülnénk, ha véleményükkel, tanácsaikkal, akár né
hánY, sorban is, felkeresnék szerkesztőségünket. 

Uj sorozatként mutatkozunk be az „Izes ízek" rovatunkkal, 
főképp háziasszonyoknak szóló, de főzni szerető férfi barátainknak 
is ajánlott receptekkel, finomságokka l. Azt reméljük, hogy meg
nyeri tetszésüket. új kezdeményezésünk. 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vendégei 
a Katolikus Iskolában - December 11.-dikén a Magyar Keresz
ténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szervezetének meghívá
~!i.ra eljött városunkba Csallóközi Zoltán a Nemzeti Kulturális 
Orökség Minisztériumának titkarság vezetője és Latorcai Csaba 
vallásügyi referens. Az esti program előtt ellátogattak a Szene Gel
lért Katolikus Altalános Iskolába, ahol az igazgató bemutatta az is
kolát, ismertette eredményeiket és terveiket. A vendégek nagy 
e lismeréssel nyugtázták a látottakat és hallottakat. 

MEGHÍVÓ - Az endrődi származású Kunkovács László fotó
művész, a Magyar Kultúra Napján, 2000. január 22-én 1 J órakor 
Békéscsabán a M unkácsy Mihály Múzeumban, mutatja be 
„Pásztor emberek" címmel fotókiá llítását, mely február 27-ig 
várja látogatóit. A kiállítást Szenti Tibor író, néprajzkutató nyitja 
meg. 
A kiállítás a milJe1U1ium évében a megye több városában is bemu· 
tatásra kerlil. 
Szeretettel hívjuk és várjuk mind.azokat az olvasóinkat és a 
gyomaendrődi polgárokat, akik a népművészet, a fotóművészet 
iránt érdeklődnek. 

Köszönet a megemlékezésért! Karácsony előtti napokban a város 
minden 72 évet megélt polgárát Gyomaendrőd Város Önkormány
zata ajándékkal köszöntötte. Ez úton mondunk köszönetet nevük· 
ben e kedves, szép, és megtiszte lő megem lékezésére. 

Karácsony a Blaha úti Idősek otthonában - December 18-án 
szent mise és az ősi betlehemi játék keretében bensőségesen ünne· 
pelték a közelgő Karácsonyt. Az ünnepség a lkalmával Császárné 
Gyuricza Éva képviselő asszony finom kaláccsal, gyümölccsel és 
szaloncukorral köszöntötte a Házban é lőket. Az otthon lakói meg
hitt hangulatban, karácsonyi énekeket énekelve töltötték az estét. 
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3n 
Szülöföld: Bölcső, ma1d koporsói 
Sarkcsillag a n~gy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogkénl idölf 
Te vagy a téti hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér lze, lcpergö könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő ... 
Isten áldjon! Te l~y végső .ilmunk, 
s [vadékainkba szebb Jövői 

Tímár Máté 

Bencze Sándor 
Endrőd elsö iskolaigazgatója 

~.....nr='!l~-

git és Fehérvári Ferenc tanító házasságából született ifi. 
Fehérvári Ferenc, aki az MTI fotóművészek.ént országos 
hírnévre tett szert, ő is tanító volt. 

Bencze Sándor Zelinka János plébánostól kapott meg
bízást az igazgatói állásra. Az elemi iskolán kívül az iparos 
iskolát és vezette. Igen értékes munkát végzett a jó nevű 
endrődi iparosság teljes megelégedésére. 

Nagy érdemeket szerzett a törökök kiűzése 200. évfor
dulójának megünneplésében , és az 1886 évi Mi llenniumi 
ünnepségek méltóságteljes megszervezésében. 

1895-ben Grócz prépost plébános kérésére összeállí
totta az Endrődi Iskolák Történetét. A gyomai l<ner Nyom
da által kiadott Békés Megye Földrajzához az E.ndrődre 
vonatkozó fejezeteket is ő írta. 

1930-ban, Csernus Mihály plébános idején Endrőd 
Története e. összeállítást Kovács Mátyás, Palotai Ferenc, 
Lesniczky Sándor tanítók és Koczkás Sándor polgári isko
lai igazgató közremú1<ödésével készltette el. 

Szinte egész mú1<ödése alatt és nyugdíjasan is részt 
vett az Egyház Tanács munkájában. Komoly, felelősség
teljes munkája, egyházi pénztárosként is nagyon értékes 
volt. 

Fiatalabb éveiben a kántort is több esetben helyettesí-
tette. Tanítványai iránt szerető szigor volt jellemzője. 
Endrőd két kiválóságának: Uhrin Péter parasztfestő és 
Farkasinszki Imre, országosan ismert prímás és nótaszerző 

sikeres útjait egyengette. 
1924-ben vonult nyugdíjba 47 évi áldásos tevékeny

sége után. " Mint nyugdíjas, jelentős segítségül szolgált 
különböző egyházi egyesületeknek. M egtestesült eszmé
nye volt a küzdő, dolgos, katolikus magyar tan ítónak ... a 
legmagasabb helyről , Krisztus földi helytartójától kapott 
rendkívüli kitüntetést. Őszentsége Xl. Pius pápa Pro 

--~M Ecclesia et Pontifice érdemkereszttel tüntette ki ." (Ez a 

1851-ben született Érsekújváron. Apja részt vett az 
1848-as szabadságharcban. A tavaszi hadjárat győztes 

legmagasabb értékű kitüntetés, amiben nem egyházi sze
mélyek is részesülhetnek.) 

1 935-ben -~!veszti hűséges feleségét. 193 7. október 
28-án pedig 0 is megtér Teremtőjéhez . A Szarvasvégi te
metőben, Ujházi Miklós országos hírű főkántor szomszéd
ságában nyugszik, aki a rengeteg gyászolótól könnyekig 
megható búcsúztatóval köszönt el a halott nevében. 

A búcsúztató záró sorait idézem: 

„ Bölcsőjétől távol , 
Megpih~nni itt óhajt, 
Nálunk Ersekújvár helyett, 
tiűséges párja mel lett. 
Edes· lesz az álma majd. ·· 

~~gysa~ló i csatáj_~~a~ f~lyta!ott hősi magatartás~ért !<i- A Hármas-l<örös 1937. Novemberi számának megem
tunte~tek. Sebesulesebol ~ogy~lva_ I_<I~pka serege:?e allt lékezése pedig így fejeződik be: '' l<ériül< a Mindenhatót, 
Kom_aromban, ahonnan v1sszatert U1varra. Ott szuletett hogy hívő lelke találja meg az égi haza csendes békessé-
fia Sandor. gében az örök boldogságot! Viszontlátásra Jézusnál!" 

Középiskoláit és a tanítóképzőt Esztergomban végez- Márron Gitbor 
te 1874-ben. Ott jegyzői oklevelet is szerzett. Apró ter-
metű. Merész fantáziájú, művészi értékekkel megáldott 
ember volt. Első munkahelye Zsámbékon volt. 

Endrődre 1881-ben került. Itt előbb a lányok, majd 
hamarosan a fiúk tanítója lett. Katonai szolgálatot .Bosz
nia okkupációjában teljesített, mint népfelkelő hadnagy. 

Felesége, Nitzmann Ilona 1884 és 1904 között 10 
gyermekkel ajándékozta meg férjét. (Ilona. Lajos, Sán
dor, Margit, János, Kálmán, László, József, Mária Erzsé
bet) l(özülük József tanítóként dolgozott a mai Hunyán. 
Leventeoktató és a dalárda karnagya is volt. Vallásos ma
gatartása miatt 1950 Békésre helyezték át. Felesége Ti
hanyi Mária· ugyancsak tanító volt, a Szobieszki János 
lengyel fejedelem egyenes leszármazottja. Bencze Mar-

Emlékezzünk Bajcsy Zsilinszky Endrédre! 

1944. december 24-én, Karácsony Szent es téjén Sop
ronkőhidán kivégezték a Magyar Nemzeti Felke lés veze
tőjét, a Magyar Országgyűlés képv iselőjét. 

Lehetősége lett volna megszökni, de kijelenrette, hogy 
nem lehet hűtlen a szabadság eszméjéhez, melyért l( iss 
Jáno~, Nagy Jenő, és Tartsay Vilmos életüket áldozták . 

„Edes hazám, kedves feleségem Isten veletek"- voltak 
utolsó szavai, s befejezte példás életét d icsö szabadsághö
sünk, a mi Vaszkó Mihályunk barátja. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 
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~öt!ténclmünlt nttgt)jtti 
Árpád fcjedekm ? - 907 ( uraJkodott 895 - 1092. május 20-án zsinatot rartot t Szabolcsban. ahol az egyház cs 
907) kw:sztéoyég biztosításáról gondoskodott. Püspökségek szjmit a 

Árpád. Álmos fia. akit a magyar törzs
szövetség 7 törzse választott fejedelemmé. a 
hagyomány szerint pajzsra emelve Etdköz
hen. 895 tavaszán érkeztek a Kárpát meden
cébe és 90~-re birtokba is vették az egész 
medencét. Arpád a Körtvélytó partján nagy 
gyüJést tartott a nemzet clőkdöivd. mint-

- . egy 3-<l napig. Ezt a helyet Szer„·nek nevez-
ték cl (Ma Opusztam:r). ahol a krónika szerint: megállapították 
az orszdg minden igazát, miképpen szolgaljanak a vezérnek és 
előkelőinek. vag'j miképpen teg'jenek tórvénljl minden elkövetett 
vétekről. '"Ezt~ megállapodást a törzsek vezetői vérszerz.ödéssd pe
csételték meg. lgy fejezete be a honfoglalás nagy művét Arpád a ma
gyar törzsszövetség hét törzsével (Nyék. Megyer. Kürt-Gyarmat. 
Tarján. Jenő. Kér. Keszi) és a hozzájuk csatlakozott székelyek és 
avarok egyesült erejével. 

Géza fejed e km 9'19? - 997 (uralkodott 970 -
997) 

Taksony vezérnek és egy előkelő kun 
nőnek a gyermeki:. A vezér halála után 972 
(?) t.iján kezdett uralkodni. 973-ban követe
ket küld Ottó német császárhoz s békét köt 
Németországgal. Géza fejedelem 974 táján 
megkeresztelkedik. Lányai már keresztény
nek szülc:ttek. E tájt kezd mc:gcrősödni a ke
reszténység hazánkban. Politika i ékslátás és 

csdekvőkémég napkckti gőg barbár nycrsc:séggcl párosulva jel
lemzi Géza karakterét. F ejedcl~i kíséretéből alakult ki a szcrvc:zctt 
központi hatalom első formája. !gy ő készítem dő az álfamalapítás 
nagy művét. mdyet fia. István folytatott. 

Szent István király 975? - !038 (uralkodott 
997 - !038) 

Az államalapítás nagy müvénc:k befeje
zője. 997-töl uralkodott. mint íc:iedekm. 
1000. december 25. vagy 1001. ja.nuár 1- én ko
ronázták a pápa által küldött koronával ke
resztény királlyá. Uralkodása c:Icjén meg 
kellett védenie országát a külső és belső c:l
knséggc:l szembc:n. Leverte az ellene lázadó 
somogyi Koppány vezért. az Erdélyt ural· 

ma alatt tartó Gyulát. a Maros vidéki Ajtonyt. szembeszállt az Er
délyt támadó bc:senyőkkc:l s leverte azokat. Erős központi hatalmat 
teremtett. Templomokat. kolostorokat (Pannonhalma. Pécsvárad. 
Bakonybél) építtetett. születési helyén Esztergomban is püspöksé
get alapitott. Nemcsak megszervezte. meg is védte a magyar ktrcsz
téoy ilfamot. Fia Imre:. akinek Szent Gellért püspök volt nevelője. 
1031-ben meghalt. István gazdag. rendezett országot hagyott örökül 
az utódokra. 

Szent László király 1040? -1095 (uralkodott 
1077 - 1095) 

I. Géza halála uran a nemzet őt tette ki
rállyá. Sok harcot folytato tt az országra 
térő besenyők. és kunok ellen. 1083-ba.n ün
nc:pc:lte az ország I. István szentté av~tását. 
1091-ben Horvátországot elfoglalta s Almos 
herceg kormányzására bízta. A megvert ku
nok nagy részét a Jászságban telepítette le. 
Békét kötött IV. Henrik római császárral. 

zágribival gyarapította. A harcokban vitézségével mindig ki1ünt. 
Nagy-V aradon a róla elnevezett székesegyházban temet ték cl. Sir· 
jáoál sok csoda esett. 1192-bcn fénnyel ülték meg a szentek közé 
való iktatását"'. Mind a kül-és bdviszonyokat tekintve szilárd or
szágot hagyott utódaira. 

II. Géza király 1129 - 1162 (uralkodott 1141 · 
1162) 

n. Béla fia volt. akit 12 éves korában ko
ronázták kiraJJya. Nagy érdemeket szerzett 
hazánk védelmében vivott harcokbao a ter
jeszkedő bizánci birodalommal. Duoai hajó
hadat állított fel s igy védte Zimon y 
környékét a bizánci flotta ellen. A váltakozó 
sikerű harcokat az 1155-ben kötött béke kö· 
vette. A gazdasági élet fejlődését telepitésc:k-
kd. az crddyi és szepességi sz.iszok 

bc:tekpitésévc:l segimte dö. Jl47-ben Ottó freisiogi püspök így irja 
le országunkat krónik.ijaban: Ezt az országot. melyet mindenfelől 
hegyek és erdők vesznek körül. régen Pannóniának hívták. T c:rmé
szt:ttől anoyira kellemes és szép. földje annyira gazdag. hogy színi e 
Isten paradicsomához. vagy Aegyptushoz hasonlitható."" 

IV. Béla király 1206 -1270 (uralkodott 1235 · 
1270) 

lI. Endre fia. Béla koronázása 1235. ok tó· 
ber M-én Fejtrváron volt Szent Péter temp
lomban . Megkisérc:lte a központi hatalom 
kiépítését. A kömooosrori orsziggyültsco a 
kunokat lctckpitette. akik "10 ezer fegyve
ressel hazánkba menekü ltck a hó di tó mon
golok c:löl. Az 12<11-42 évi tatárjá~is 
leírhatatlan pusztitáSt hozott az országra. ln-
ség és éhhalá l pusztított. A tatárok kivonuJa· 

sa után a király külföldről gabonát és igavonó marhákat hozatott. az 
elesett egyházi és vílagi tisztvisc:lők helyére újakat áJlitott. Az dvc
szctt oklevelet megújítatta. új városokat építtetett (Pest. Zólyom. 
Selmec. Késmárk) Budán várat építtetett. 1246-ban F rigycs osztrák 
hercegtől visszafoglalta a nyomor idején átc:ngedett vármegyéket. 
Méltáo érdemelte ki a második államalapító nevet. 

~Y Lajos király 1326 - 1382 (uralkodo11 
13<12 - 1390) 

Karoly Róbert n:odezctt és gazdag ki· 
rályságot hagyott fiára 1. Lajosra. akit a tör
ténelem Nagy jclzövc:l ruházott föl. 35 
hadiáratot vczetett.1370-ben Kázmér lcogycl 
király halála után a rendek királyukb válasz · 
tották s ezzel pc:rszónál unió jött lttre Kc· 
lc:t-Európa két leghatalmasabb állama 
között. Birodalma az Adriától a fekete tco-
gc:rig terjedt. Hóditásaihoz fűződik a há

rom teoger mosta magyar birodalom„ legendája. Segítene a 
városok fejlődését. ami egy sor város (Buda. Kassa. Pozsony. Sop
ron) megerősödéséhez vezetett. Királyi udvara a korai humanista 
művc:ltség és a lovagi életforma központja lett. 1367-bc:n a Pécsett 
fclállitott főiskolán a szabad művészeteket és a jogot oktatták. 
A versa ostrománál életveszélyesen sebesült meg egy oyil által. 

Forrásmunkák: A magyar nemzet tórrénete (1896}. Révai Nagy Lexikona 
(19/J) Új Magyar Lexikon {1962) Győrffy György: lswán király és mú"ue {1977) 
Somogyi Győző. Hermann Róbert: Magyar Hösők arcképcsarnoka (1996} 
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JANUÁRI MISEREND 

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

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
január 9-én, és 23-án, vasárnap fél 12-kor. 

Hunya 
Vasárnap: délelött 10-kor. Hétköznap szerda kivételével este 5-kor. A 

szombat esti vasárnapi elöesti mise. 

Gyoma 
Vasárnap 10-kor. hétköznap 15 órakor. 

1. Szombat:: 
2. Vasárnap: 
9. Vasárnap: 

13. Csütörtök: 
15. Szombat 
17. Hétfő: 
18. Kedd: 
20. Csütörtök: 
2 l. Péntek: 
22. Szombat: 
24. Hétfő: 
25. Kedd: 
26. Szerda: 
27. Csütörtök: 
28. Péntek: 
31. Hétfö: 

2000. január 

JANUÁR HÓNAP ÜNNEPEI 

Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) 
Urunk megjelenése (Vízkereszt) 
Urunk megkeresztelkedése 
Szent Hiláriusz püspök. egyháztanító 
Remete Szene Pál 
Szem Antal apát 
Árpád-Házi Szent Margit 
Szent Fábián pápa. Szent Sebestyén vértanúk 
Szent Ágnes szűz. vértanú 
Szent Vince diakónus. vérianú 
Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztani tó 
Szent Pál apostol megtérése 
Szene Timóteusz és Szene Titusz püspökök 
Merici Szent Angéla szl'1z 
Aquinói Szt. Tamás áldozópap egyháztanító 
Bosco Szent János áldozópap 

Mindennap imádkozzuk az Úr tatlan: nem szerethetjük Istent, 
imádságát, a Miacyémkot. Hogy akit nem látunk, ha nem szeretjük 

Miért a 2000. év jubileuma? 

jobban megértsük, folytatjuk a a testvért, a nővért, akit látunk. „Jelentöségteljes az, hogy ma már szinte az egész világ minden 
Miatyánk magyaráwLát, a Kato- Ha visszautasítjuk a testvéreink- népe az időt Krisztus szü l etésétől számítja". „Az új évezn~d küszöbén a 
!tkus Egyház Katekizmusából: nek és nővéreinknekjáró megbo- keresztényeknek alázatosan fö l kell tenniük a kérdést az Ur szfoe dön. 

csátást, szívünk bezárul, hogy mennyiben felelösek ök is korunk bajaiért". 
V. „Bocsásd meg vétkein- megkeményedése áthatolhatat- Elektronikus korszakunkban mi legyen véleményünk az emberiség 

ket, miképpen mi is megbocsá- lanná teszi az Atya irgalmas sze- társadalmi viszonyairól? 
tunk az ellenünk vétkezőknek" retete számara, bűneink Továbbá hogy áll a helyzet a keresztények tanúságtételét il h!tö~n e 

megvallásában viszont szivünk mai világban? „A Jubileumnak növelnie kell a mai keresztényekben M 
hitet az önmagát Krisztusban kinyilatkoztató Istenben. erósiten ie kell a 

Megdöbbentő ez a kérés. Ha megnyílik kegyelmének. reményt az örök élet várásában. és tökéle1esí1enie kell a szeretete\. hogy 
csak az első tagmondatot tartal- tevékeny legyen a testvérek szolgálaiában". 
mazná - bocsásd meg vét~einket- Ez a kérés olyan fontqs, hogy Könnyebbik végén veszi a dolgot, aki panaszkodik e: vilag bajairól. 
benne lehetne érteni az Ur imád- erre az egyre visszatér az U rés to- Mit teszel azongan Te, személyesen, hogy a Jó győzzön? 
sága első három kérésében, hi- vább fejtegeti a hegyi beszédben. A Jubileum az Ur ajándéka Számodra, hogy ml!gújí thasd életed. és 
szen Krisztus áldozata a „bűnök A szövetség misztériumának ez a tanúságot tehess hitedről. (Idézetek: II. János Pál pápa) 
bocsánatára" van. De a második döntő következménye !ehetetlen ~::;::::;;:=::======::::;::;::::;::::;:====::::;:::;::::;;:::::;:;:==:;:::==::;::;:::::======::::: 
tagmondat szerinr kérésünk csak az embernek, de „Istennek min- Felnőtt keresztelés! Azok a felnőtt fiatalok, akik szeret-
akkor nyer meghallgatást, ha mi den lehetséges". nenek megkeresztelkedni) mert gyerekkoruKban ez e lma-

radt, jelentkezzene k januar folyamán az endrődi 
e lőbb teljesítünk egy követel- plébanián, február első szombatjától előkészítőt indítunk 
ményt. Kérésünk jövő felé irá- „ ... miképpen mi is megbo- számukra . Telefon: 66/283-940 
nyul, válaszunknak azt meg kell csátunk az ellenünk vétkezők-:=.====================:::::;:====: 
előznie. Egy szó köti össze a ket- nek" A Városunk Szerkesztőségének köszönöm az Életmű- 1 

1öt: „míképpen". dííjal kapcsolatos jókívánságukat. Isten áldása legyen 
Ez a „miképpen" többször mindannyiukkal. 

„ Bocsásd meg vétkeinket" ... előfordul Jézus tanításába11: „Le- Szurovecz Vince esperes, békésszentandrasi ptébéinos 
gyetek tökéletesek, miképpen a ti '------.--.-. ---. -~~-----------__, 

Merész bizalommal kezdtünk mennyei Atyátok tökéletes" (Mt zel a megail~pitas.sal z.arul: „l.gy között, valam int az emberek kö
imádkozni a mi Atyánkhoz. Ami- 5,48), „legyetek irgalmasok, mi- tesz ~1enny~t Atyatok is velete~, zötl megvalósul. 
kor azért könyörögtünk, hogy képpen a ti Atyátok is irga lmas" ha_ m~~1degy1tek_ m~g n,7m bo~~~t 
szenteltessék meg az ö neve, azt (Lk 6,36), „új parancsot adok szivbol fe.lebar~ta;n~k :. Y~IOJ~- Sem határa, sem mértéke 
kértük tőle hooy mi legyünk eoy- nektek szeressétek eaymást, mi- ban „a sziv melyen kotodik es nincs ennek a lényeoileo is teni 
re rnegsz~nteltebbek." Azonban képpe~ én szeretlek titeket" On oldódik fl'. _ind~n. Ni.ncs .hata!- megbocsátásnak. Ha "sérfesekröl 
bár a keresztényi ruhát magunkra 13,34). Lehetetlen betartani az Ur munk?an. tobbe. n~m erezni va~y van szó (Lk l 1,4 szerinr „vér
öltöttük, szüntelenül vétkezünk parancsát, ha arról van szó, hogy elfelejtem a. ~ertest, de . a sziv, kek"-rő l , Mt 6, 12 szerint „adós
és elfordu lunk I stentől. Most eb- az isteni modellt külsőleg utánoz- mely megn~tlik a Sze~tl~leknek, ság'·-ról), ténylegesen mi mindig 
ben az uj kérésben visszatérünk zuk, de itt élő, és a „szív mélyé- ~ s~bet .. egyu~t~z.e~v:d:sse a!akft- adósok vagyunk: „Ne rartozzatok 
hozzá, mint a tékozló fiú és ahogy rő l " jövő részesedésrő l van szó J~, e~ kozbenJ~ro ;r;iava a lakn~a a senkinek semmivel, csak kölcsö
a vámos tette, mi is elismerjük Istenünk szentségébő l , irgalmá- s~rtest, megtisztilJa az emleke- nös szeretettel" (Róm l 3,8). A 
előtte, hogy bűnösök vagyunk. ból, szeretetéből. Egyedül a zest. Szentháromság közössége min-
Kérésünk „vallomással" kezdő- Szentlé lek, aki a „mi életünk'· den kapcsolat igaz voltának fo r-
dik, amelyben egyszerre valljuk (Gal 5,25), képes ugyanazokat az A keresztény ima elmegy rása és kritériuma. Ezt a 
meg saját nyomorúságunkat és az érzéseket kelteni bennünk, me- egészen addig, rogy megbocsát közösséget pedig az imádságban 
ö irgalmasságát. Reményünk szi- lyek ,Krisztus Jézusban megvol- az ellenségnek. Atalakí0a a tanít- éljük meg, föleg az Euchariszriá
lárd, hiszen Fiában „nyertük el a tak. Igy a megbocsátás egysége ványt és ~.esteréhez fon.11á lj~. A ban. 
megváltást, bűneink bo~sán~tát" lehetsége~sé válik. „K?lcsönöse~ m~gbocsa~as a .ke;es~teny m;a Isten nem fogadja el az egye
( Ko 1 1, 14, Ef 1,7). Bocsanatanak megbocsatun~ egymasnak, m1- CSl~cspontJa'. az u_nad.sag adom~- netlenkedést szítók áldozatát. E 1-
~at?kony és k~ ~ségbevonhatatl~n k~ppen ~sten is m,;gbocsátott ne- nyat cs~k az istent s:analom~~ ra- küldi őket az oltártól, hogy előbb 
Jelet .me~talal1uk az Egyhaz kunk Krisztusban (Ef 4,32). hangolod?tt sz1v . . kep~s engesztelődjenek ki tescvéreik-
szentsegetben. . . . . . , befog~d~i . ~- megbocsata~ a~r~ I kel, Isten a békés imádságokkal 

lgy val1k elette az Ur szava, is tanuskodik, hogy a m1 v1~a- akar merrbékélni. A leoszebb bé
. Márpedig, és ez félelmetes, az amelyet a megbocsátásró l mon- gu~~ban a s.zer~tet ~rőseb~, m1~~ kesség Isten számára"' a mi bé
irgalomnak ez a folyama nem ha- dott: a szeretet, mely a szeretet a bun. A mult es a )e len ve~anu1 kénk a mi eoyetértésünk az 
rnlhat be szívünkbe akkor, ha mi végső hataráig szeret. A szívtelen ezt a tanúságot ad1ak Jézusrol. A Atyában a Fiúban és az enész 
ne~1 bocs~tottu~k meg azoknak, szolgáról szóló. példageszé~, megb~csátás , .alapvető fe l.tétel~ hívő nép' Szent lelkében. " 
alok ellenunk vetkeztek. A szere- amely megkoronazza az Ur tani- annak a k1engesztelodesnek, A.:: oldalt s.::erkes:;.ume: 
te t, mint Krisztus Teste, osztha- tását az egyházi közösségről , ez- amely Isten gyermekei és Atyjuk Iványi László plébános 
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Karácsonyi ünnepség 
December 11-én dél

után öt órakor a Szent Gel
lért Katolikus Általános 
Iskola kisdiákjainak pász
torjátékával kezdődött a 
Magyar Keresztényde-
rnolaata Szövetség 
Gyomaendrődi Szerveze
tének az évszázad utolsó 
karácsonyi ünnepsége. 
Csodálattal, és igaz szere
tettel hallgattuk, és 
hosszantartó tapssal jutal
maztuk e magas szintű és 
tökéletesen előadott mű
sort, melyet az iskola új 
igazgatója, Harmath Jó
zsef irányításával és zenei 
kíséretével adtak elő. 

Az MKDSZ elnök.e kö
szöntötte a vendégeket. 
Semjén Zsolt helyettes ál
lamtitkár úr üzenetét és j ó
kívánságait a körünkben 
megjelent Csallóközi Zol
tán úr, a minisztérium tit
kárságának vezetője 
tolmácsolta, és egyben 
okát adta távolmaradásá
nak is. Körünkben üdvö
zölhettük a Csallóközi úr 
társaságában megjelent 

, 

E 

Latorcai Csaba vallásügyi 
referens urat is. 

László atya evangéliu
mi felolvasása után 
Ungvölgyi János mondta 
el Márai Sándor 1956 ka
rácsonyára írott versét: 
Mennyből az Angyal cím
mel. Majd gyertyafény 
mellett, meghitt hangulat
ban énekeltünk karácsonyi 
énekeket Harmath igazga
tó úr zenei kíséretével. 

A műsor befejeztével 
Fülöp Zoli és dombszögi 
csapata jeleskedett az álta
luk készített finom vacsora 
felszolgálásával, amely 
szintén elnyerte a társaság 
tetszését. Közben megin
dult a baráti csevegés, vi 
dám társalgás asztaltól 
asztalig. 

Az este befejező részé
ben a már izgalommal várt 
tombolahúzás következert. 

A kölcsönös jókíván
ságok után azzal búcsúz
tunk, hogy 2000-ben újra 
találkozunk. 

Úgy legyen! 

Vas::kó András 

Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 
Betéti Társaság vállalja: 

Közületi -vállalkozói és magán 
megrendelőinek 

ÉPÍTŐIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
tervezéstől a kulcsátadásig. 

ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL 
rendelkezünk Alföldön és Budapesten! 

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

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

Juhász Gyula utca 34/1. 
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Emlékezetre méltó 
dolgok a régi Gyomáról 

Nagy idöt megélt néhai 
atyámfiaitól hallottam sok 
mindent gyűjtő útjaimon. 
Kérdezgettem is őket, meg 
mondtá~ ők maguktól is szí
vesen. lgy aztán összegyűlt 
nékem több dobozra menö 
„cédulám", jegyzetem. E 
mostani borongós, januári 
napokon nékem igen kedves 
feljegyzéseket rakosgatom, 
rendezgetem, ki tudja há
nyadszor, s azon kapom ma
gam, hogy mindig újat 
mondanak. Hátha másoknak 
is, gondolom én, s így szer
be-számba véve itt adok köz
re jó néhányat e becses 
gyűjteményből. 

* 
A nagy templom (t.i. refor

mátus templom) építésének 
ideje körül jó néhány család 
sokkalta a külön kivetett 
templomépítési hozzájáru
lást, mert amúgy is magas
nak találták az adót s 
közterheket. Ekkor pedig 
még csak a tornyot kezdték 
építeni 1790 táján. Az emlé
kezet úgy tudja, hogy „400 
ember" felkerekedett és el-
mentek Délvidékre 
Debeljácsára (volt 
Torontálvásárhely is), ahol 
Gyomai utca is van (ma 
Szerbia), de mentek 
Komádiba, meg lgazfalára 
(Krassó-Szörény vármegye, 
ma: Dumbravica Románia). 

* 
Gyoma és Endrőd között 

volt egy kis község, Nyár
szeg. Ez a török hódoltság 
elején már elpusztult. A török 
dúlás után nem ülték meg 
újra. Ez volt a legkisebb falu 
a környéken. A visszaszá!lin
gózott lakosok egy része 
Gyomára, másik része 
Endrőd re költözött. Emiatt 
aztán Gyoma és Endröd kö
zött hatáNiták voltak, hosszú 
pereskedés, torzsalkodás 
volt köztük. Innen ered a „Pe
res dűlő" neve. 

* 
A „cuháré" afféle mulat

ság volt, a „szegényebb nép
rétegeknél" volt szokásban, 
mégpedig inkább a tanyavi
lágban. „Szegényes körül
ményeik, meg öltözetük 
miatt" nem tudtak bálokba 
1arn1. A kútgémre egy 
Jótkast" (fűzfából , faháncs
ból fonott szénhordó kas, tó
tok készítették, innen a neve) 
akasztottak, azt felhúzták s 
az volt a jel arra, hogy ott ab
ban a tanyában, akkor este 

cuháré lesz. Irigység, rossz 
szomszédság, „Víres 
verekedis", meg tudja a fene 
mi miatt még, besúgták s a 
lovascsendőrök 
„szíjjelvertík" sok esetben. 

" 
I dős atyámfia még a 

nagyszüleitől hallotta, hogy a 
gyomai városháza megett 
időnként kifeküdt a Körözs 
partra egy nagy hal, s hava
laki meg akarta vón' fogni, 
azt bekapta. Ez inkább olyan 
gyerekijesztő mese lehetett, 
mint hogy; „ne igyál olyan so
kat te kölyök, mer' vízi bor
nyú nő a hasadba", aztá.n 
„setít este ne menny sehova 
ki, mer' elkap a rézf ... ú ba
goly". Az iskolába is egyszer 
a tanfelügyelő „vegzálta a 
gyerekeit" a szúnyog ismere
teiről. Akkori szokás szerint 
„körülkérdezte": „Na ídes 
gyerekem mi az? Setítbe 
szálldos, zümmög, oszt szúr, 
aztan meg veszettül viszket." 
Gondolkozik a gyerek mere
vül. .. egyszercsak kivágja a 
feleletet, mint a rezet; „Tan
felügyelő úr kérem, az alig
hanem a rézf ... ú bagoly 
lesz!" 

* 
Néhai módos gazda famí

lia egyik tagja, akinek gyö
nyörű szép négy fakó csődör 
húzta a szánkóját, bundá
ban, csikorgó hidegben szá
guldott hazafelé a tanyáról. 
Az országúton sedergett a 
nagy hóban egy takaros, 
még bebugyolálva is csinos, 
almafarú nőszemély. Gazdu
ram szerette a szép nőket 
(is), hat megszánta, megosz
totta vele a tizenkét racka 
bűrbű l készült bundát is. 
Nem is részletezem, gazdu
ram „gatyabajt" kapott. Igen 
nagyon restellte, abba ma
radtak a doktorral, hogy az 
törtínt, hogy széllel szembe 
pisált, oszt a szél megfertőz
te. Innen lenne osztán a 
mondás is, hogy szél ellen 
nem lehet pisálni. 

* 
Mindezek még ama bol

dogabb békeidőkben történ
tek, az első nagy háborúnak 
előtte. Neveket mégsem ír
tam, nehogy baj legyen belő
le. El is felejtőd tek már 
mindezek. Olvasóink derült
ségére szántam, mire e so
rok megjelennek vidám 
farsang táján . 

Cs. Szabó István 

BETLEHEMEZÉSENDRÖDÖN 

- Régen a betlehemesek így köszöntek be a házakhoz: „Ad
nak-e szállást a kis Jézusnak?" Ha azt Járták a házbeliek, hogy a 
betlehemesek „nem rendes emberek", akkor gyakran ez volt a vá
lasz: „Neki igen, de nektek nem!" De ti rendesek vagytok, ezén 
hozzám bármikor jöhettek, különösen azért is, merc egy nagyon 
szép régi endrődi népszokást elevenítettetek fe l, és nagyon örülök. 
hogy ezt egyáltalán valaki elkezdte. 

Ez a rövid beszélgetés részlet Vaszkó Irén tanárnő lakásában 
hangzott el advent 4. vasárnapja e l őtti szombaton, amikor néhány 
lelkes endrődi diák lajbik.kal, pászcorbocokkal, palástokkal, koro
nákkal, hosszú fehér ruhákkal, angyalszárnyakkal, beclehemi csil
laggal és az id. Harnos Vince által készíttetett és fe ldiszitetc 
hordozható kis betlehemmel felszerelve előadták nála - Endrődön 
kb. 50 év után először - a házi betlehemes játékot. 

Ezt követően a karácsony előtti napokban az utcákon is felti 
gyelhettek az endrődiek a házakat járó, karácsonyi énekeket ének
l ő, jeltn~zes fiatalokra. A lelkes csapat tagjai: a Rózsahegyi 
Kálmán Alt. Iskola hatodikosai (Pápai Norbert, Fülöp Zsófia, Kor
csok Katalin, Oláh Beatrix, Szekercés Adrienn), egy piarisca diák 
(ifj . Harnos Vince), egy szakközepes leány (Kiss Anikó) és egy pap 
(József arya), játékukkal hirdetve a Megváltó születésének öröm
hirét. Megfordultunk többek között az endrődi szociális otthonok
ban is, ahol megtekinthették ünnepi szentmisével egybeköcöu 
műsorunkat. Tisztelettel megköszönjük vendéglátóink megh ívá
sát, ajándékait, mind az Otthonok vezetőinek, m indpedig azoknak , 
akik lakásukon vagy munkahelyükön fogadták a betlehemezöket. 

Az idősebbek mégjól emlékeznek ezekre a ma már k ivesző fé l 
ben lévő népi szokásokra. Bizonyára kedves emlékeik füzödnek 
ezekhez. Mégis, sokan feltehet ik a kérdést: „Szükség van még 
ilyesmire? Mi értelme van ennek?" Juhász Gyula így válaszol ne
künk: „Vigyázzw1k, hogy ki ne haljanak az ének lő népek, a m írosz
alkotó népek, a képíró asszonyok, és faragó emberek, mert az 
ember hal ki velük." 

A régiek életét teljesen átszőtte az a tiszta vallásosság, amely - a 
Biblia szavaival - só és kovász a világban, amely ízt és új erőt ad az 
élet küzdelmeiben. A vallásosság átjárta a mindennapokat, a mun
kát, a szokásokat, a hagyományokat, ünnepeket. A ciszta hit tiszta 
erkö lcsöt és emberi tartást adott. 

Mennyire fontos len~.e megtanu lni újra ünnepelni . Az ünnep 
igazából maga az élet. Orvenderes emlékezés a múltra, a jelen 
örömteli elfogadása, és bizakodó pillantás a jövő fe lé. Az ünnep a 
régmúlt esemény újra felidézése, újra átélése és jelenvalóvá récele. 
Nemcsak rövid pihenés a nagy hajsza közepette, hanem a lélek újra 
szUletése és érzelm i, erkölcsi, természetfölötti növekedés. Az ün
nep közösséget form.~l, s egy szivvé, egy lélekké tesz. Az ünnep lé
nyege az öröm. üröm az Istennel és az egymással . való 
közösségnek. 

Egy nép pusztu lását 11em a gazdasági válság, nem a munkanél
küliség okozza, hanem a lelki, szel lemi ércékek hanyatlása. Ment
sük m~g hagyományainkat, mentsük meg népünket! 

Itt mondwlk köszönetet Szécsi Zsolmak is, aki az endrödi ci
gány Közösségi Házban betanította és a város több pontján elöadta 
a Néri Szent Fülöp Ifjúsági Csoporttal a 2. sz. endrődi betlehemest. 
Köszönet munkájáért és fáradozásáérr. 

HÁROMKIRÁL Y-JÁRÁS 

A házi betlehemezés nagy sikerétől és népszerű fogadtatasáró l 
kedvet kapva szeretnénk a Három király-járás népszokást is felele
veníteni. 

Az ünnep lényege: Vizkereszthez, vagyis Urunk Megjelenése 
(jan. 6.) ünnepéhez kapcsolódik. Az Jsten emberré len, 1m;_gjelenr a 
földön, hogy megváltsa és üdvözitse az emberiséger. Az 0 érkezé
sének voltak tanúi a napkeleti bölcsek (háromkirályok) akik hódol
tak e lőtte és értékes ajándékokat adrak neki (aranyat, fömjénr. 
mirhát). Mi is Jézust ismerjük el életünk fö lött egyetlen Urnak és 
Királynak. 

Az ünneplés módja: három-királynak öltözött fiatal járja a há
zakat, énekkel, verssel föl idézve a bibliai bölcsek látogatását Jé
zusnál. 

A betlehemezéshez hasonlóan várjuk a meghívásokat! Jelell{
kezni lehet a plébánia irodáján hivatali idöben, január 6-ig. 

Hiise Jó:::sef káplán 



2000. január VÁROSOHI< 
,, 

Amiko r 0 a Körö s- m e nt i tájról e lindult ... 
Gyomaendrőd város oly gaz

dag itt élő és már innen elszárma
zott művészekben, hogy alig 
múlhat el hónap, hogy egy-egy ki
á llításról, egy-egy új könyv megje
lenéséről be ne számoljunk 
olvasóinknak. Ez úttal is ezt tesszük. 

Bella Rózsát bemutatnunk nem 
kell, már csak azért sem, mert la
punk fennállásának hat éve alatt 
(ez már a hetedik évfolyam) olva
sóink végig kísérhették kiállítás
ról-kiá llításra a művészt. 

Múlt év december 3-án nyílt 
meg az a nagy érdeklődéssel várt 
kiállítás, s január 2-ig tartott, me
lyen Bella Rózsa grafikáit mutatta 
be Vácott, a Madách Imre Műve
lődési Központ emeleti galériájá
ban. Az érdeklődést csak fokozta 
a Váci Polgár c. helyi lap, mely 
többek között így „harangozta 
be" az eseményt: „Képei újroál
modják a régmúltat: a funkcióikat 
vesztett kenderáztató gödrök, a 
lebontásra ítélt tanyák világát ad
ják vissza ." ... " grafikáit két motívum 
kíséri: az endrődi szülőfalu és ta
nyavilág; a másik: a száguldó, az 
ügető ló, mint a mozgásban lévő 
állat motívuma." 

A kiállítást Kántor János festő és 
grafikusművész nyitotta meg. Me
leg, baráti szavakkal mutatta be 
Rózsát közönségének, utalva a ré
gen keletkezett barátságra. Elő
adásában méltatta az endrődi 
Bella-családot „akik verset írnak, 
sőt versírás mellet grafikával foglal
koznak, festenek. Egy teljes család 
valahol az Alföld közepén." Ebből 
a családból indul el Bella Rózsa, 

aki grafikus művész? A tanárnő? A 
kedves ember? Nem kérem. Mind
ez együtt. Élethivatásként vállalja, 
hogy művész és egyben tanár. A 
legszebb és a legnagyszerűbb pá
lyát vállalja ilyenkor magára, ter
mészetesen ennek minden 
nehézségét önmagában hordoz
va, hiszen a napi munka mellett, a 
napi problémák mellett művészi 
tevékenységet folytatni nem is 
olyan egyszerű dolog." 

Művészetéről e szavakkal be
szélt: 

„Bella Rózsa művészeti tevé
kenységére, akkor, amikor ő a Kö
rös-menti tájról elindult és elkezdi 
rajzolni az égbe kapaszkodó fáit, a 
folyók tükröződéseit, akkor talán 
még az ember azt mondja, hogy 
igen jó képzőművész, kitűnő tanár. 
De a továbblépések, és ezek az ér
dekesek, a versillusztrációk, korpu
szok megfeszítettsége, a bizonyos 
emberi magatartás, ami együtt jár 
a grafikus tevékenységével. És ak
kor most engedtessék meg ne
kem, hogy egy picikét arról 
meséljek, mi történik a grafikában. 
A grafikus szigorúan törvényhez 
kötött. Kötve van anyaghoz, kötve 
van tudományhoz, értem ezalatt 
a vegyszereket, kémiát, a lkímiát, 
hiszen sokszor alkimisták is va
gyunk. Egyrészt kötöttségünk az 
egyik oldalon, a másik oldalon pe
dig az á llandó szárnyalni akará
sunk, szabadulni akarásunk, amit 
az emberek oly nagyon irigyelnek 
tőlünk. Mert hiszen rajzolni talán 
meg lehet tanulni, de megrajzolni. 
megérezni az már kicsit bonyolul-

tabb. Bella Rózsa is valami érde
kes, furcsa világot kezdett építeni 
magában. Erre ezen a kiállításon 
jöttem rá. 

Egyetlen egy dolgot látok itt. 
ami rettenetesen meglepett. Ezek 
az alföldi képek, ezek széles hori
zontú képek nagy-nagy feszültség
gel vannak tele. A fákat. a fák 
rajzolatát én nem elemeztem va
lamiféle jungi pszichiátriával, meg 
egyéb tudományoskodással. Én is 
képcsináló ember vagyok. Nem ez 
a dolgom. Viszont egy dolog biz
tos; ég felé kapaszkodó fa amikor 
embert idéz, egy száguldó ló, ami 
- bár Isten bocsássa meg nekem 
és neked is, ha anatómiailag nem 
egészen pontos ló -, száguldás
ban. feszültségben. az elszabadu
lásban valami mélységesen mély 
érzelmet hordoz. Akkor azt hiszem, 
hogy többről van szó, mint fény
képszerűségről. Bella Rózsa vala
hol még ezeken is túllépett egy idő 
után, hiszen női alkata, a líraiság, a 
költészet felé sodorta. 

Amikor Bella Rózsa azt mondja: 
„hogy kérem, az én képeimen 
megjelenik valami olyasmi, ami a 
másikén nem" Akkor e ljutottunk a 
képek varázsáig." 

Kedves Rózsa! 
Örülünk szép sikert aratott kiállí

tásodnak. Varázsolj, varázsolj lel
kedből még sok-sok emléket, 
amelyek kezed nyomán élő való
sággá válnak. Valósággá, mely b 
múltból tekint, de a jövőt idézi. 

Császár Ferenc 
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,,. .. megmarad egy diadal
mas erdélyí igazság: ez a 
föld egymás mellett.. meg
tartja örökös tarka virágzás
ban a népeket, akik rajta és 
érette munkálkodnak.·· 

Kós Károly, 1925. 

Az 1999-es év vége, ami egyúttal az évszáz.ad
1 

az évezred vége 
is, számadásra k.észret minden embert. Kicsit visszanéz az elmúlt 
időre, akár földműves (vagy akár politikus is) és számadást készít, 
111i az amir megvalós ított, s mi az, amiben negatív a mérleg. 

Amennyiben a falusi gazda, a földműves oldaláról közelítem 
meg e kérdést, mint mindenütt, van jó is, rossz is. Jó, hogy a parla
ment el fogadra az új földtörvényt, ami visszaadta a földrnlajdono
sok.nak volt tulajdonát, 50 hektár föld , illetőleg 10 hektár erdő 
visszaadásával, illetve birtokba helyezésével. (A régi törvény csu
pán 10 ha. földet, il l. 1 ha. erdőt juttatott vissza) Erre mondják azt, 
hogy mosr már leherne gazdá lkodni is. A bajon kezdődik , hogy a 
visszakapott földek, erdők tulajdonosai idős emberek, akik több
nyire nem tudnak mit kezdeni a ryagyobb rulajdonnal, mer drágák a 
gépel<, traktorok, a vetőmag stb. lgy a fö ldeknek egy része parlagon 
marad, vagy pedig eladva „más" kezekbe vándorol. Ami az ingat
lan (ház) tu lajdonokat illeti, a törvény most van végsö „megmunká
lás" alatt, sajnos nem rendelkezik az egyházi vagyonok 
visszaadásáról, és a nagyobb történelmi egyházak minden szem
pontból hátrányos helyzetbe kerültek, ráadásul az ortodox egyhá-
7.al nemzeti egyháznak nyi lvánítorrák, annak minden előnyéve l 
együtt, a többiek pedig. __ _ 

Még egy számunkra fontos törvényt fogadott e 1 a parlament; az 
ún. rnódosíton tanügyi törvényt. Ez ugyan nem mindenben elégíti 
ki az RMDSZ, illetve a magyarság igénye it, mégis je lentős előrelé
pés történt. E törvény szerint a kisebbségeknel• joguk va n min
den szinten, anyanyelven tanu ln i, tehát az óvodától az 
egyetemig, de p 1. az egyetem esetében nem teszi lehetővé az önálló 
magyar egyetem létesítését, hanem un. multikultúrális egyetem ke
retében (román-magyar) tanulhatnak a magyar diákok. Ugyszintén 
a középiskolában pl. a földrajz és a történelem tantárgyak románul 
kel l tanulni. Az üj törvény azonban lehetővé teszi, magánegyete
mek alapítását, így pl. Nagyváradon a Sulyok István református fő
iskola átalakult Partiumi Keresztény Egyetemmé. (egyelőre 5 
karral il l. szakkal.) 

Rátérve a „politikára", az RMDSZ-t is utolérte a magyar beteg
ség (turáni átok?), s a két tábor, platform, néha ádáz harca jellemzi 
a romániai magyar közéletet Az un. mérsékelt tábor (Markó Bé la 
nevével fémje lezve) a kis lépések politikájával, a lehetséges komp
romisszumok kezelésével próbál a balkáni román politizálás meze
jén eredményeket elérn i, vál takozó sikerrel. A második tábor 
(Tőkés László vezetéséve l) radikális módon akarja a problémákat 
nemcsak felvetni, hanem megoldani is. Ez a tábor, egye lőre, ki
sebbségben van, de nem lehet tudni, mit hoz a jövő? Az egyszerű 
ember viszont- magyarok, románok, -fő leg azt látják, hogy a ma
gyar politikai elir, a vezetés megint csak veszekszik. „ s ez súlyos 
szavazatveszcéssel járhat a következő választásokon. 

Még egy fontos rörvény került elfogadásra; az ún. köztisztvise
lői státuszról szóló törvény, ami többek között biztosítj a az 
anyanyelv használatát a közigazgatásban, más pozitív előírá
sokkal együtt. 

Mindent egybevetve, Románia lassan araszol az európai de
mokratikus jogállam felé, s a határok nélküli Európában talán meg
találja a helyét Persze addig van még egy kevés munka. 
Remélhetőleg a harmadik évezred jobbat hoz, 111 int a második volt 

Su1rk László 

betegedése tartozik. 

, 

ORVOSI TANACSOK 
A Dióhéjban a prostota 
megbetegedésekről 

Az ötven év felelli lerliak nagy százaléka szá
molhat prostata megbetegedéssel. Ennek egyik oka a 
hormonháztarlós változása az 50-es évek ulón. A 
fé rfi nemihormonok lermelése csökke n, így o szerve
zelben jelen lévő női nemihormonok relotiv lúlsúlyo 
áll be. A prostoto megbetegedés 3 nagy tsoportiál 
kell elkülöníteni. 

1. Csoportba o prostota gyulladások meg-

Ez nemcsak 50 év fele l1i férfiakat érinl, hanem többnyire a fiatalabb korosztályi. 
Vezető tünete: Alhasi fájdalom, gáttóji panaszok, óllalános rom közérzet. 

Ezek o tünetek anlibiolikumos és gyullodóscsökkenfő kezelésre oz eselek nogy részé
ben megszűnnek. Bizonyos esetekben (ismételt felfázás), vagy nem kellő ideig tortö 
kezelés eselén ősszel és tavosszal vissza térhetnek. Nem halálos betegség, de a lünelek 
nagyon kellemetlenek, és az örömteli élelel lehetetlenné teszik. 

II. Csoportba a prostata jóindulatú megnagyobbodása tartozik. 
50 év felett gyakoribbá válik az éjszakai vizelés, melyek száma főleg a hajnali 

órákban szaporodik (ógymeleg halás), a vizelet nehezebben índul, o megszokottnál 
hosszabban, lassabban ürül. Ez fokozódhat egészen a vizelel elakadósóig. Amennyi
ben a hólyagból a vizelet nem ürül ki maradéktalanul, a hólyagban pangó vizeletben 
baklériumok szaporodhatnak el, és ezek okonák a gyulladásos tüneleket. Ilyenkor o 
vizeletürítés nem csak neliezitetl, hanem fájdalmas is. Megváltozik o vizelet színe, a 
benne lévő vértől és gennylöl zavarossá válik, sötélebb, esetleg húslé szerű lesz. Ilyen
kor célszerű mihamarabb szakorvoshoz fordu lni, mivel a szakrendelők rendelkeznek a 
diagnózis felóllilósához szükséges felszereltséggel. (UH, Urollowmelria, RTG, vizelet 
tenyésztés stb.), melyek segítségével állapítható meg, hogy a betegség gyógyszeresen 
vagy műléttel gyógyithaió eredményesen. 

Ill. Csoportba a prostata rosszindulatú megbetegedése tar tozik. 
E megbetegedéssel is csak 50 év felett kell számolnunk. Családi holrnozódóst is 

mutat Ez azt jelen ti, hogy akinek felmenő rokonai között előfordu lt prostoto dagana
tos megbetegedés, rizikó csoportba tartoznak. 

A három típus közül ez a legalattomosabb betegség, mivel későn, nem specifikus 
panaszokat okoz. Ezek a következők: 

- megváltoznak a vizelési szokások 
-a vizeletürítés lass abbá válik 
-a betegnek dyscomfort érzése van 
-étvágya romlik, testsúlya csökken 
-csontf ájdolomról panaszkodik 
-f órodékony, életkedve csökken stb. 
Ez az a hely, ahol szólnunk kell a PROSTATA SZŰRÉS fonlossógó ról. Minden 

magyar állampolgárnak joga von az évenkénti önkéntes urológiai szürővizsgólalro. Ez 
urológiai srokrendelés keretén belül történik, beutaló nem szükséges. A vizsgólot vize
let és fizikális vizsgálatból áll. A rendelést meggyorsílja, ha a paciensek vizelete! hoz
nak magukkal. 

Miért is van szükség szűrésre, és ennek segítségével az időben töriénö diagnózis 
fe!óllitására? 

Tudnunk kell, hogy a prostala daganatos megbeiegedések, ha korai S10kban fel is· 
merésre kerülnek megfelelő terápiával (gyógyszeres, mütéli) gyógyilhaló, és o bete
gek életminősége nagyfokban javul. 

Érdeklőd ésüket és türelmüket köszönöm: 
Dr. Farkasinszky Erzsébet 

Urológus 
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Hogy december 16.-án volt az évszá
zad utolsó önkormányzati ülése. A kép
vise l őtestü let teljes létszámmal jelen 
volt. A polgármesteri beszámolóban el
hangzott, hogy a 2 lakossági közmeg
hallgatáson összesen 11 hozzászólás, 
illetve kérdés volt, amelyre gyakorlatilag 
ott a helyszínen megtörtént a válasz is. 
Sajnos a lakosság részérő l igen szerény 
vo lt az érdeklődés, talán a jövőben na
gyobb gondot kell fordítan i a meghirde
tésre, publikálásra. Mint utólag kiderült 
sokan nem, vagy csak későn tudták meg 
az időpontot. A po lgármesteri tájékozta
tón elhangzott, hogy igen magas a helyi 
adók vonatkozásában a hátralék. Van
nak notórius nem fizetők, akik felé az 
eredménytelen felszólítás után a pénz
ügyi behajtás következő fokozatát ke ll 
érvényesíteni, azaz beszedési megbízás
sal kell érvényesíteni az évek során fel
gyülemlett mintegy 30 mil lió forintot 
k i tevő adóhátralékot. Több esetben nem 
a fizetési képességge l, hanem a fizetés i 
készséggel van a baj. Sajnos a határban 
nagy területeket bor ít a víz, a természet 
visszaköveteli, amit az évek során elvet
tek tő l e, beszántották az árkokat, kiirtot
ták az erdőket, ezzel nagyon sok esetben 
katasztrófa helyzetet okozva. 

Az év költségvetésének módosítása . 
is megtörtént, a különféle döntések pénz
ügyi vonatkozása miatt. A bevételi fő
összeg így meghaladja a 2 mi lliárd 
for intot, azaz 2,045 mill iárd lesz. A mű
ködési kiadások elő irányzata, egymilli
árd kettőszázkilencvenötmill ió, a 
fe lújítások 88,3 mi ll ió, a fejlesztési ki
adások 595 mi llió, a tervezett tartalék 
66,7 mi ll ió forint. A 2.sz. óvoda létszám
kerete 29 főrő l 14 főre, az 1. sz. óvoda 
létszámkerete 3 1 főről nullára csökkent 

Módosultak a helyi adók, azaz 
emelkedtek. Az iparűzési adó termelő te
vékenység esetén az adóalap 1, 1 %-a. A 
kereskedelmi és szolgáltatás típusú tevé
kenység esetén az adóalap 1,5%-a, a sze
szes ital. Szerencsejáték szolgáltatás 
esetén az adóalap 2%-a. A mezőgazda
sági ős termelőket 2000 évben adóköte
lezettség alóli mentesség illeti meg, 
i parűzési adó vonatkozásban, tekintettel 

VÁROSOHI< 
a mezőgazdaság sa
játos jövedelemter
.melő képességére. 
Mezőőri járulékot 

kell fizetni zártkert elnevezésü művelési 
ágba ta11ozó terü let esetén területenként 
300 Ft-ot, nem zártkerti területek esetén, 
ha 2 hektár alatti a terü let, akkor terüle
tenként 300 Ft-ot, előbbi két változat ki
vételével hektáronként 1 50 Ft-ot. A 
mezőőri járulék egyedileg lesz e lőírva. 

A GYOMASZOLG Kft következő 
évi temetői szolgáltatásokat átlag 
6%-ban emelte. Fontos tudni, hogy 
2000. február 1 . - tő l a szilárd burkolatú 
utak mellő l nem viszik el a zsákos sze
metet. A lakótelepeken a szeméttároló 
edények biztosítása az ott lakók kötele
zettsége. Szarvas város hivatásos Tűz
oltó Parancsnokságát új 
gépjárműfecskendő vásárlás miatt 50 
ezer forintta l támogatja a város. 

A Gyomai Liget Fürdő árváltozta
tási javaslatát a testület jóváhagyta, te
kintve, hogy '98 május óta a fürdő árai 
változatlanok voltak. 

Egyhangú szavazással döntött a 
testület Gellai Józsefn é pályáza táról, 
mely szerint a Városi Gondozási Köz
pont intézményvezetői státuszát határo
zatlan időre megkapta, az eddig 
bizonyított eredményei és a munkájához 
szükséges szakmai, iskolai végzettsége 
alapján. Gell.ainénak a testület nevében a 
polgármester további munkájához sok 
sikert kívánt. Gratulálunk mi is az újság 
szerkesztősége nevében. 

Lejár a Kner Imre gimnázium 
igazgatójának a megbízása, július 
31.-én. Az igazgatói állás betöltésére pá
lyázatot kell ki írni, a közalkalmazottak
ról szóló törvény é11elmében. 

A Városi Zene és Művészeti Iskola 
névváltoztatási javasla ta lekerült a na
pirendrő l , határozatl an időre. 

A helyi kábeltelevíziós hálózat ki
építésének helyzetéről szóló tájékozta
tót a testület a munkák állása miatt nem 
tartotta megnyugtatónak. Messze elma
rad a telepítés üteme a tervezettől. Szűcs 
Imre egyéni vál lalkozó, aki a hálózat ki
építését és üzemeltetését vállalta, saját 
bevallása szerint sem tud meg birkózni a 
feladattal. Ezért nem ellenzi, sőt kifeje
zetten támogatja egy más befektetőve l 
történő esetleges megállapodást. Sajná-

11 
latos, hogy a városban már a második 
nagy nekifutásra sem sikerül a kábel tv-s 
szolgáltatás kiépítése. A lakosság joggal 
lesz bizalmatlan e téma vonatkozásában, 
hiszen sokaknak az első kísérlet óta a 
pénzüknek nyoma veszett, hiába volt 
rendőrségi meghallgatás.(?) Ezért ís 
olyan alacsony az eddig kiépü lt hálóza
ton a rákapcsolt lakások aránya (30%) A 
rákapcsolási díj 25, illetve 17 ezer forint, 
a havi üzemeltetési díj várhatóan 7-800 
forint körül lesz. 

A Békés megyei Pándy Kálmán 
Kórház és a Tüdő korház felügye l ő ta
nácsába Dr. Bánki gyula tüdőgyógyász 
szakorvost jelölte a testület egyhangú
lag. 

Beszámolt a H umánpolitikai osz
tály az 1999 évi lakásfenuta rt~s i /fű té
si/ támoga tási h e lyzetről. Osszesen 
1291 család fordult az önkormányzathoz 
támogatásért. Ebből 884 család kérelme 
alapján kerülhetett kifizetés, összesen 
8,8 mil lió forint, ami lakásonként átlag
ban mintegy l 0 ezer forint. EJ kel lett uta
sítani 407 család kérelmét, (3 1,53%) 
vagy jövedelmi, vagy a lakás nagysága 
miatti okokból. 

A Kecsegés zugi holtág halászati 
jogának haszonbérleti jogát a Kecsegés 
zugi Tájvédelmi Egyesület megkapta. A 
többi holtág halászati jogának megszer
zésére február hóig van l ehetősége az il
letékes fö ldtulajdonosoknak. 
Határidő nélkül meghosszabbítás

ra került az alábbi ingatlanok eladási 
pályázata: Hősök útja 66/ A sz. alatti 100 
négyzetméter összkomfortos 3 szoba + 
garázs 4,5 mil lióért, Kacsóh Pongrác u 4. 
sz. alatti összkomfo rtos 93 négyzetméter 
3 szoba+ garázs 4 millióé11. További in
formációk a Polgármesteri Hivatalban 
ezer forintért átvehetők. 

Szerény ünnepség keretében egy po
hár pezsgővel búcsúztatták a képviselők 
az 1999-es évet. A polgármesteí pohár
köszöntőjében megköszönte a munkát, 
és mindenkinek jó egészséget és sok si
kert kívánt, a közelgő ünnepek alkalmá
ból. 

Ezúton kívánok én is minden kedves 
olvasómnak, mint képvise lő, nyugodt, 
békés új esztendőt, jó egészséget, és vá
gyaik valóra válását az új évszázad
ban. 

Császárné Gyuricza Éva. 

Corvo Bianco Schuh Bt. 

Cipőipari Bt. 

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45. 

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

'ir (30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás Telefon: (66) 386-578 
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KÉT KIS VERÉB 

Két kis veréb összeveszett, 
Elmondom, hogy mért: 
Nem egyébért, bizony csupán 
Hitvány semmiért! 
Pic i magot sodort a szél 
Téli hó fölött, 
S a két veréb a mag után 
Repült, röpködött. 
Csücsöri kis csőrük koppant 
A jégasztalon, 
Lakomára terített a szél 
A friss havon. 
Ám a szárnyas kis magocska 
Eltűnt ! Odalett! 
Kutatja a két kis veréb, 
Ugyan hova lett? 
- Te kaptad be! - szól az egyik, 
S borzas lesz legott, 

. Meit a másik mérgesen a 
T ollóba kapott. 
Verekedtek, marakodtak, 
Porzott, szállt a hó, 

VÁROSONI< 

VERÉBTANYA 

De szürke fa ! De szürke nép 
Lakik az ágon itten 
Ezer madár, ezer veréb! 
S én mind levé lnek hittem 

Éhes sereg, sok kis árva, 
Borzas tolluk szél c ibálja, 
Zord a tél és oly fukar. 
Mindent fehér hó takar. 

Nem terem csak deres fagyot, 
S hul lott morzsát, hullott magot. 
- Csip-csip-csirip -. Csipog a raj 
Míg itt a tél, de sok a baj! -

De, majd ha jön a szép tavasz, 
S verébtanyán rügyet fakaszt. 
Nem búsong a sok szegény 
Akkor mind, mind víg legény! 

2000. január 

DISZNÓTOR 

Hajnal p irkad, lobog a tűz . 

Szikra szökken messze. 
Bodri vakkant : - Édes gazdám 
Hurka vége lesz-e? 
Üszkösbundás kövér koca 
Sokat ígér, látom. 
Nincs is jobb a d isznótornál 
Semmi a világon. 

- Igazad van Bodri kutyám 
Jut is falat bőven , 
Pecsenye sül ropogósra 
Órjás serpenyőben ! 
A levesben kakas úszkál, · 
Nem is egy, de három! 
Nincs is jobb a disznótorná l 
Semmi a világon! 

Toros ebéd, víg vacsora. 
A nagykanál elkel! 
Piros lében bundás gombóc, 
Rajta habos tejfel! 
Rőfös kolbász, páros hurka 
Kunkorog a tálon 
Nincs is jobb a d isznótornál 
Semmi a világon! 

JVÁNYJ MÁRIA 

Nézte csöndes kárörömmel 
Vén varjú apó 
- Tépjétek csak egymás tollát ! 
Két balga veréb! 

(r/ l8J 5500 Gyomaendrőd, 

THERM ~ X lpartdep ú1J. 
1, <jiT/F: 66/386-6 14, 386-226 

Itt a mag már a begyemben. 
Bár szűkös ebéd, 
A semminél csak többet ér. 
Vígan mondhatom, 
Sok kicsi mag sokra mehet, 
Majd csak jóllakom! 

NŐI CIPŐT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TE RMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
CIPŐGYÁRTÓ 

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

-t P.,-I T"""61-PA-Rl-S-ZO_V_fT_l(.E-ZE-T -

Értékesítésr·e ajánljuk: 

Szövetkezetünk eladásra kinálja a Gyomaendröd, Lévai úr 
21. Sz. Alatt ( 1320 m2

, 90%-a szilárd burkolatú) müködö 
mészoltó telepét a hozzá tartozó mészoltó géppel, vasberon 
égetett- és oltott mésztárolókkal. 
Érdek lődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. 

Knapcsek Béla szöv. elnök 
30/9552-374, illetve a fenti telefon 
számokon. 

A TURUL CIPŐ KFT 
Felvételre keres varrón őket , 

cipőfe lsőrész-készítőket és cipő 
gyártókat gyomaendrőd i , 

dévaványai és kamuti telephe
lyei re, tartós munkára, j ó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük , 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/ 386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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túlélt tanyavilág mégis bennem van, akár a lelkem, 
hozzámnőtt, mint a bőröm s e!űzhetetlenül kísérő árnyé
kom. 

Pedig de sokszor megkevesellettem már ifjúságomban is. 
Nyirkos, dohos, ,,aprószent" csecsemőhalottakat, oöthölö 
heptikásokat termelő e2észsé<Jtelenséoét, rezervátu~1sáoát - :::> :;:, :::> , 

nem is tegnapi, tegnapelőttiségét. Vasny(ígnek éreztem tag-
jaimon, s menekültem előle amerre billentett a fejem. Buda
pestre, a jövendökeresés ösvényeire, majd Szibériáig 

, , , boronált a történelem, csakhogy az a tanyai haza mindenho-
Vallomas utban hazafele vá utánam szökött. Megtartani. Töprengeni a holnapok fe

lett, s beléálmodni minden felhasmálható téglácskáját a 
Először, ahogy visszaidézni tudom, a tapasztott földű jövendőbe, mielőtt tanyá ira zuhant volna a csákány, hogy 

tornác volJ számomra a haza, melynek ágasához zsinegelte lakói emb.erhez méltó körülmények közé költözzenek végre. 
lábamat Edesanyám, miután leverve róla kotlóstyúkot Hím1ondia ifjúságomat a mogyoróvirág rózsaszínjében, a 
megittam fél fészekalja tojást. Azután tágult, egyre tágult'. búzavirág kékjében, az útonjárók adjonisten köszöntésében, 
Az udvar a tilalmas kútgödörig. Az árokka l szeoett kicsi s a drága anyanyelv szép, teliszájú magánhangzóiban, ame
gazdaság, melyre azt mondtuk, hogy a „miénk". S vécreze- 1yek,kel ő terül elém, ha írok, zendül nyelvemen, ha szólok ... 
tü! az az ég sátorával fedett, hatalmas kör, ameddio e~epf- Ugy érzem, néha láthatatlan korbács ostoroz fe léje, mely
teni tudta pillantásának madarait a két szem~m. A nek szálait az adóságomból fonták egybe. Halott édesanyám 
kukoricaerdős hat dűlő Ugar, az esőzések idején totyogós ~~angja hív máskor, megfáradott testvéreim gondja, s a köz
Páskom, a szarvasi határokon túli gulyás-ménes Tóniszál- ugy, hogy alakuló jelenét a közösség kévéjébe kötve, hozzá 
!ás-puszta. Mellette Décs, pusztuló kasté!yaivaL Az ugari, méltón szépítsük a jövő szérűjére. Olykor szidom is, , mert 
polyákhalmi, páskomi iskola, ritka népkörök, reves útszéli nem akarja az okosat, de ilyenkor magamat is véle, hiszen 
feszületek és a polyákhalmi harangocska töltötték látniva- ahogy fehéredik a hajam, tudván-tudom, nem szabadulha
lóval, otthoni zsondulással ezt a babonás tanyai világot, tok elrendelt kényszere alól. Olyanná álmodom hát, ami
órajárásnyira szülőfalumhoz, melyet itt most lyennek a valóságban szeretném. lkerközségével 
l<örösrnartnak neveznek. Legfeljebb a párö!es kunhalmok egybeszakadó várossá a Hármas l<örös mentén, eltartó bő
foghíjazzák a látóhatár körél s mert a tetejükröl méo ségge! közös földjein, otthonmarasztaló munkaalkalmakkal 
messzibbre láttam, azok lettek hát gyermekképzelete~ gyáraiban. S tudom, hogy szövetségünk, az idő, és az 
földrajzában a hegyek. országformáló szorgalom valóra is válthatja ezt az álmot. 

A l<örös-parti nagyközség már ünnepi, lakomát jelen- Hiszem, ahogy a folyókat sem lehet megállítani, úgy a teg
tett, amire hónapokon át készülni illett. Jónak kellett lenni napokat se sózhatja be senki, hogy holnapután is olyanok 
érte, hogy jutalomból megismerkedhessek vásáraiva!, heti- maradjanak, amilyennek a sohasem vénülő gyennekemlé
piacaival, csodákkal teli üzleteivel, temetéses-templomos kezet őrzi őket. 
misztikus alkalmaival, hiszen esztendei legalább ötven hé- Otthon csak egy helyén, egyetlen táján lehetünk a viláo
ten át csak a harangjaival üzengette, hogy mi azért az övéi nak. Ott, ahol, bölcsőnk ringott, és ahová hűlt poraink~t 
vagyunk. . szánjuk. Belső iránytűnk mindig arra felé mutat. A Szülőföld 

Ezt a b~káig poros sárhegyig sáros, fülledt tanyai létet ci- - sor~! Tagad~i ,gyalázat, elhallgatni szégye11, megvallani 
peltem egeszen tizenkét esztendős koromig, amikorra nem- megkonnyebbules ... 
csak az elemi hat osztályt tudhattam a hátam mögé, hanem Valamikor életem nehéz óráiban, messzire szakadva tőle, 
a mindennapi kenyerem ért is megdolooztam réoen. Leoel- erős fogadásokat tettem: Ha egyszer viszontláthatlak, soha
tettem az állatokat, markot szedtem, k~páltam, ;storhegyet sem távolodok el tőle messzibbre, mint ameddig a harang
futottam bátyáim akarata előtt, mert leguto1sónak szület- szava elkísér. Ma már tudom, ha akarnék se tudnék. Itt 
tem. Betlehemezés, háromkirály járás, locsolkodás, a nem- muzsikál a szívemben, s ki-kicsilingel majd még a síromból 
csak ismert, de élt néphagyományok színesítették, néhány is, ott a Szüleim lábánál, a körösparti temetőben „. 

besenyszegi, szarvasi, berényi kocsipásztorság gazdagította . TÍfv'.~R ~ÁT_~ 
a szlovák és sváb szomszédság ismeretével, de mindenem- (novella a . H.na1 harangszo e. ko1etbol 

beri értékük csorbítása nélkül. Innen jártam azután hol gya- .----==---- ------------
logosan, hol kerékpáron a falusi polgári iskolába. Ide 
álmodott a honvágy a neves sárréti gimnáziumból, s de 
sokszor azóta is. Pedig a nagy táblákkal mérő jelenben már 
csak a dűlőutak, a beomlott torkú kutak és a konok akácfa
hajtások maradtak meg belőle. 

Emlékezet tanított meg arra, hogy a távolság olykor kö
zelebb hoz, s a lélek öntörvényű vállalásán a valóság kőőrlö 
vasfoga is kicsordul gyakorta. Nevezetesen az a nádtetős 
igazság, hogy nem itt születtem, hanem az akkor méo csak 
tanyaközpont Hunyán, ahol édesapámék fe!esbérlők vol
tak akkor, húszévesen már egy faluszéli házacskában lehet
tem otthon, ahová behunyott szemmel most is 
belérnagasodik a szüleim sírja. Az a va!ahavolt, önmagát 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, knzánok, radiátorok 

· · csövek, szerelvények ' 
Hiítőszekrények, Jagijasztóládák, mosógépek, háztartási kisgépek 

Szórakoztató elektronikn 
Szegek, csavarok, zárak, lakntok 

Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 
Villn~yszerelési anyagok 

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 
Telefon: 386-909 
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ÁL-ABÁL T szalonna 

Legszerencsésebb egy frissen vágott disznó tokaszalonnájával kezde
m . 

Bevagdaljuk a tetejét, beletesszük egy tepsibe Gó, ha teflonos), és le
fedjük aluföliával. Sütőben addig sütjük, míg saját levében meg nem abá
lódik, majd egy kicsit sütjük még fólia nélkül is. Az a jó, ha alul a bőre 
ropogós barnára sül. Ezután egy kis tört fokhagymával bedörzsöljük. lehet 
rá egy kis pirospaprikát is dörzsölni, és hagyjuk kihűlni. Az a zsír, amit ki
eresztett, különösen finom. 

Jó étvágyat az új évben is! 
Seidl llmbrus 

Karácsonyváró a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában 

December 17-én, délután felemelő ünnepség volt a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskolában. Iványi László plébános vezetésével a gyerekek meggyú jtották az adventi ko
szorú 4. szól gyertyáját, majd előadták karácsonyváró műsorukat. Az énekek ből, szava
lalokból minden osztály kivette a részét. A műsor csúcsponljo o Nagyszolontoi 
betlehemes játék volt. 

Hogy oz elhangzott műsor maradandó emlék maradjon, o gyerekek szereplése mű
soros kozetlón is megvásárolható. 

A műsor előtt és ulán karácsonyi vásárt tartot1unk, sok apró kedves karácsonyi oján· 
dékot lehetett vásárolni a mézeskalácstól kezdve a gyerekek által hímzett lerítőig . 

.., Kevesek által tudott, de kedves mozzanat volt, hogy az ünnep végén megjelent 
Vargyas Emil volt endrődi káplán, az iskola korábbi hitoktatója, oki mo szeg holmi plébá
nos. Elhozott néhány kis szeghalmi tanilványát is, megmutatva nekik egy katolikus isko· 
lót. 

Kihunytak a fények, a Csendes éjt elénekelve, gyertyákkal elvonultunk. 

Kérjük támogassa Egyházunkat. 
Személyi jövedelemadójának 

1°/o - át 
ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak. 

Ezzel segítheti: 

az ifjúság nevelését, 

papnövendékeink ellátását, 

templomaink fenntartását, 
a rászorulók segitését. 

RENDELKEZÖ NY[L ATKOZAT 
A BEFJZETETT ADÓ EGY SZ.ÜALÉKÁRÓL 

A);,.,h.·i:;mb1y.:.=.tt1 11c."'~: 
l~und„ ;.:;1611é1c nC;t1 kmda.ú 

TUDNIVALÖK: 

~fa::ya r K:1totikus Egyh:h 

t.':1 a n,t·Natlw:ct()t 1i·.~n· C.-S,\' ol)'tu1 pu.,·wi s.::1l11·á1t1· 111ér"·11i hr:rr'i..Y:ba„ '""'·~:· .., lc1r m,:r,·r.'1 
cs a A t'Wlr.\'ibo11 hnf (ldja ntc~. lw&"\' abbt1 a nyili:itJ.:o:m l'f l:i•(\·c:lu:u7 h~~1·„·11. 

FONTOS! 
..thhl):. l:OtJ' 11 rcmli:lkit:Jse t1.·0csith~1ú hxn·n. 41 1~nltu.Ji.0:11wn a kc:d\·,·.; 111 ,?~1-.:: l'I: .·1tf,j. 
s:úmcit. lc:t:lmi:.ni r.tümi1, a b<Jnlc;i<<Jll r..:. 0 :-\ x n·.:-"r. L.\lo\(l;\IÍ~1 f:s .\7. ,\OÖ.\7.0X()~i·rü J1:1.1~·r 

pfl.·1tosn11111111\~ss ... ·fal. 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 

„~ ~ d ő4. 4<4-~ ~„ 

'rll?áta. ~ <Ww,aé. ~. Wd. 
ó4at--~~~~. 
'rll~ t.arµ ~ 4 ~- „ 

{fl~ ~~) 

Az olvasók tájékoztatásá ra kö
zöljük, hogy csak azokról az elhuny
takról adhatunk híradást, akiknek 
hozzátartozói a közzétételhez hozzá
járulnak. 

FEKETE LÁSZLÓNÉ ENGLER 
KATALIN, aki a Mátyás király út 
41 -számban élt, váratlanul 66 éves 
korában, '99. december 4-én eltávo
zott az élők sorából. Gyászolják: fér
je, gyermekei és azok családja, a 
rokonok, az ismerősök. 

GÁL MIHÁLYNÉ TÁBOROSI 
IRMA, élt az Erkel út 13-ban, amikor 
rövid szenvedés után 72 éves korá
ban '99. december 2-án az Örökké
valóság honába költözött. Temetése 
december 8-án volt. Gyászolják: fér
je, gyermekei és családjuk, testvérei 
és azok családja, a rokonság és az is
merősök. 

GYETV AI IMRÉNÉ DfNY A 
MÁRIA, aki a Blaha út 6. szám alatt 
lakott, 99.december 16-án rövid 
szenvedés után 94 éves korában tes
tét a földnek, lelkét az Úrnak ajánlot
ta. Temetése december 23-án volt. 
Gyászolják a hozzátartozók és az is
meősök. 

Özv. HEGEDÜS ZOLTÁNNÉ 
VINKOVICS KLÁRA MÁRIA, aki 
a Csil lagos út 9. sz. alatt élt, hosszas 
betegség után 40 éves korában '99. 
november 29-én elhunyt. Temetése 
december 3-án volt. Gyászolják: 
Gyermekei; Klára és Dóra, testvérei 
és azok családja, mirhói testvérei és 

BIRO BÉLÁNÉ HORNOK azok családtagjai, a rokonság és az 
MÁRIA, lakott Tokai út 1. sz. alatt, ismerősök. 
életének 77 évében '99. november HUNYA LÁSZLÓNÉ 
24-én visszaadta lelkét Temetőjének. LORENCZ MARGIT, aki 
Temetése december l -én volt. Gyá- Piliscsabán élt, december 28-án éle
szolják: Férje gyermekei és azok csa- tének 76. évében elköltözött az élők 
ládj_~, a rokonság és ~z ismt:rősök. , sorából. 2000. Január3- án helyezték 

Ozv. FARAGO JANOSNE örök nyugalomra a piliscsabai teme-
GELLAI GIZELLA, aki lakott a Vá- tőben. Gyászolják: leánya és család
sártéri Lakótelep 31/C. alatt, 70 éves ja, unokái, a rokonság és az 
~orában hosszas betegség után az En~rödiek Baráti Kör,ének t?gjai. , 
Orök Hazába távozott. Temetése de- Ozv. KRUCHIO PETERNE 
cember 27-én volt. Gyászolják: Lá- ERDEI PIROSKA, aki a Losonczy 
nya és családja, testvérei és azok 13-ban lakott, hosszas betegség után 
családja, a rokonok és az ismerősök. 86 éves korában '99. december l 7-én 

CIPŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁTÓL 

NMt1fregij/ ff. II. 
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lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Temetése december 21-én volt. Gyá
szolják: Leánya és annak családja, a 
rokonok és az ismerősök. 

Özv. SZUJÓ IMRÉNÉ PELOK 
MÁRIA, aki a Sugár út 106-ban la
kott, '99. december 16-án 87 éves 
korában hosszú szenvedés után le lkét 
az Örök Atyának ajánlotta. Temetése 
december 22-én volt. Gyászolják: 
Gyermekei, meghalt gyermekeinek 
élő családtagjai , unokái, dédunokái a 
rok~nság és az ismerősök. , , 

Ozv. RAFFAEL JANOSNE 
RAFF AEL GIZELLA, aki a Dankó 
Pista utca l.sz. alatt lakott ,99. de
cember 17-én 71 éves korában tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése decemberben volt. Gyá
szolják: Gyermekei, menye, unokái, 
testyérei és ,a rqkonság. , 

Ozv. TTMAR LAJOSNE PAP 
ILONA, aki az Ugari út 15-ben élt, 
'99. december 19-én hosszú szenve
dés után 73 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Temetése de
cember 22-én volt. Gyászolják: gyer
mekei, vejei és unokái, dédunokái , 
testvérei, a rokonság és az ismerő
sök. 

VARJÚ IMRÉNÉ FARKAS 
EMILIA, aki a Mátyás király út 31. 
sz. alatt lakott, '99. decern ber 15-én 
rövid szenvedés után 88 éves korá
ban az Örökkévalóság honába költö
zött. Temetése december 20-án volt. 
Gyászolják: Férje, leánya, veje, uno
kája és férje, dédunokája, és a rokon
ság. 

t 
Békesség bal9 poraik,on, 
fogadj,~ be őket az U r 

ai:. 0 országába. 
Az űrök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS · 

Csikós 5ános 

5502 Gyomaendrőd , l(ör út 3. 
(Öregszőlö, Kondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 

Tel., Fax: 06-66-285-863 

Tele!fot!: ( 66) ,,2 84-501 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI. .. 

A Kiskunság szőlőnemesítője, 
Kocsis Pál 

„Hová s2ívem, lelkem 
!y!ind ig, minden honnan vissza-visszavágyott, 
Ujra láttam végre születésem földjét, 
A szép Kiskunságot! 
Bejártam a rónát, 
Melyet átölel Tisza-Duna karja, 
Sötétben, mint kedves mosolygó gyermekét 
Az anya, úgy tartja." 

Részlet: Petőfi Sándor „Kiskunság" e. verséből) 

A szölökultúra bölcsöje közép és nyugat ázsiai országokban 
volt. Ugyancsak a szőlő nemesítése is ott kezdődött. Az öntözéses, 
belterjes, oázis-jellegű kultúrának köszönhetjük a legnemesebb 
csemegeszőlő fajtákat. Visz.ont az eurázsiai szőlő kiváló borokat 
adó szölőfajtáit az európai szőlőtermesztők nemesítették ki, részben 
a vadon termő ligeti szőlőkből, részben a római légiók által Dél-Eu
rópából betelepített különféle fajtákból. 

A nemesítésben a magyarok is kivették részüket a 18. és 19. szá
zad folyamán. Hazánkban a tervszerű, tudatos szőlőnemesítés a 18. 
század 80-as éveiben kezdődött a két Mathiász testvérek eredmé
nyes tevékenységével. 

Az e lső világháború utáni időszakra esik Kocsis Pál Kossuth 
díjas szölönemesítönl< munkássága. 1884-ben Kecskeméten szüle
tett, édesapja bognár volt, aki nemcsak gyümölcsöst, de szántóföl
det is vásárolt, melyet be is telepített szőlővel. Fia Pál a 
képzőművészet iránt mutatott érdeklődést (festészet), s nem volt 
szándékában helyben letelepedni. Párizsba vágyorr, hqgy elsajátít
hassa a festészet fortélyait. A színek világa érdekelte~ Uj színek ke
verésével új színek létrehozásáról álmodott, melyben megfestheti a 
napkeltét, napnyugtát a homokon, a Kiskunság varázslatos tájait, 
színvilágát. Budapesten élt az 1900-as évek első évtizedeiben és ké
szü lődött az utazásra, á lmai megvalósításának színhelyére Párizsba, 
már a vonatjegyet is megvette. _ 

Ekkor érkezett a szomorü hír, hogy édesapja váratlanul elhunyt. 
Azonnal hazament és ott maradt haláláig, a homokon, a tanyában. 

Sokáig tépelődött, járta a dűlő-urakat. Ismerkedett a környező 
tanyák lakóival. S így ismerkedett meg Machiász Jánossal és még 
több szőlőtermelővel. Lassan kezdte elfelejceni Párizst és fokozó
dott érdeklödése a szőlő nemesítése iránt. Kecskemét határában a 
„Talfája dűlőben" lévő szőlőjében nagy ér9eklödéssel figye lte a ke
resztezésekből származó új szőlőfajtákat. Oriási élmény volt számá
ra az eredmény, az izgatott várakozás beteljesülése. 

Köze l 51 éves munkássága eredményeként számos, külföldön is 
jól ismert, csemege és borszőlőfajtát állítol1 elő. Ilyenek: 

Attila, 1917-ben fejezte be nemesitését (Rosa menna di vacca és 
Mathiász Jánosné keresztezéséből) Bőtermő, szeptember végén fo
gyasztható, vesszöi fagyérzékenyek. 

Irsai Olivér, Pozsonyi és Csaba-gyöngye fajták keresztezéséből 
állitotta elő. A Csaba-gyöngye után érik, fürtjei sokáig a rökén hagy
hatók. Muskotályos ízű és ezért bort is készítenek belőle. Hajrásai 
gyorsan nőnek, erősek. Házi kertekben érdemes termeszten i. 

Kocsis I rma, Ezt a fajtát leányáról nevezte el. Bortermő fürtje 
tömött, egy kissé rotbadós. Zamatos bora miatr érdemes házi kertek
ben telepíteni. 1929-ben nemesítette ki. 

További ismert fajtái: Glória Hungariae, Kecskeméti rizling, 
Piros Csaba-gyöngye. 

Kodály, ak i több ízben járt szülővárosában, az egyik alkalommal 
meglátogatta a híres szölőnemesitőt. Nagy élvezenel kóstolgana az 
újabb fajtákat. Az egyik ízlelgetésekor, örömmel, fennhangon mon
dotta hogy „ez olyan Palik.ám, mint a muzsika." Ezt a fajtát a nagy 
szak.mai óriás Kodály Zoltánnzk nevezte el. 

Eletének nagy részét nemesítéssel tö ltötte el. Százötvennél több 
faj tát állí tott elö. Beszélik, ha feleségével több napig távol vo lt ott
honától, már nyugtalanság vett erő rajta „menjünk haza a homokra, 
a tanyára" mondogatta. Azonban nem hagyott fe l a fes tészettel sem. 
Esténként a petróleumlámpa mellett dolgozott. Megfestette a Kun
sági alkonyt, a tanyavilágot. A Balaton környékét járva, Balaronfi.i
reden kezdett festeni egy szép balatoni tájat. Befejezni azonban idö 
hiánya miatt nem tudta, azt gondolta, hogy majd legközelebb foly
tatja. Nem folytathatta. Hirtelen megbetegedett. 1967 májusában 
hunyt el, és ezzel véget ért egy gazdag, termékeny életút. Nevét 
azonban örökre bei11a a halhatatlanok nevei közé. 

Életútját így összegezhetjük: Párizs helyett a kunsági homokra. a 
tanyára ment, ahol szölönemesitéssel maradandót alkotott, nem 
hagyva el fiata lkori álmát a festészetet sem. 

Juhász Gyu la néhány sorát idézve fejezem be mondanivalómat, 
őrizzük meg em lékét szívünkben: 

... "Nem múlnak ök el, akik szívünkben élnek, 
l;:iiába szállnak árnyak, álmok, évek, 
Ok itt maradnak bennünk csöndesen még ... " 

Hunya Alajos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~GR@ 

A~UllÁ~ 
Gyomaendröd, Fő úr 15. 

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

Az AGRO áruház 
2000-ben is szeretettel várja 

kedves vásárlóit 
az eddig megszokott és egyre bövülö 

új áruf éleségekkel! 

· Konyhoi eszközök, konyhomérlegek, 
kenyérpirítók, húsdorólók 

· Hólopálok, gumicsizmák, 
esö· és munkaruhák, keszlyük, 

- Ruhoszórílók, vasalók, vosalóállványok és 
energiatakarékos vosalóhuzolok, 

-Gázpörkölök, gázégők, 
- Kerámia kaspók 

- Minőségi rúdlómpók, 
· Kerékpár-vil logó lámpák, zsehlómpók 

és ezernyi apró cikk l 
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