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„Öseinket felhozád 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hös magzatjai 
Felvirágozának" 

Kölcsey a Hymnusz alá ezeket a soro-

nak az Égrel De számot Iehet·e adni arról a 
sok kínról, keservröl, szenvedésröl, me
lyet a szétszakított ország népe átélt? 

Mindennek immár 80 esztendeje! 
Önkéntelenül ís felmerül a kérdés: le· 

het-e elfelejteni, szabad-e e lfelejteni? A 
belenyugvás, a megbékélés vajon felej tést 
is jelent? 

kat véste: „A magyar nép zivataros száza- Mit mondhat a XXI. Század magyar
daiból". ja? Reméli, hogy a Közös Európa majd el

S valóban, szép hazánk a népek ván- mossa a határokat 
dorútján sok csapást szenvedett. Pusztítot-
ta a tatár, 150 évig török rabigában élt a De a magyar szó akkor is magyar ma
magyarság nagy része a három részre sza- rad: Budapesten és Nagyváradon, Székes
kadt országban. Majd a Habsburgok ural- fehérváron és Gyergyószentmiklóson, 
ma következett és a vérbefojtott Pécsett és Kolozsvárt, Györben és Csik· 
si.abadságharcunk! De a nemzet mindig szeredán, a Dunántúlon és a Bácskában, a 
talpra állt! Tiszántúlon és a Felvidéken! Amerikában 

· és Brazíliában és a világon mindenütt, 
S jött a XX. Század, az elsö világhábo- ahol magyarok é lnek. 

rú, s jött Trianon. A XV: Lajos által építte-
tett, un. „Kis Trill!lon", amelyben oly szép Legyen hát Iegföbb törekvésünk, hogy 
napokat töltött Mária Antónia királynö, örizzük és ápoljuk nyelvünket s vele ha
vol: a helye annak a szomorú eseménynek, gyományainkat, mert ez tarton meg ben
mely 1920. június 4-én bekövetkezett, nünket immár ezer éve, s ez kapcsol össze 
ami.kor a győztes hatalmak ránk kénysze- bennünket bárhol is legyünk a világban. 

;:::::::=:~n rít:tették a megalázó „béke"-szerzödést, 
· melyhez fogható sem akkor, sem azóta a Szent István népe vagyunk, de a Kop-
vílágon még nem köttetett. . pányé is! Szűnjön meg végre az egyet nem 

Az ország 282.870 km2 teril letéböl (A értés, vezéreljen bennünket nemzetünk 
csatlakozott Horváth ország nélkül) iránti szeretet és alázat a haza szolgálatá-
92.833 km

2
-t hagytak meg. 18.264.533 fö- ban. Ez Trianon üzenete a mának a XXL 

nyí lakosságból pedig csak 7.980.143 fö Század emberének! „Megbún.hödte már e 
maradt a csonka hazában. Ezek a szám- nép a múltat s jövendöt!" 
adatok önmagukban is beszélnek, kiálta- Császár Ferenc 
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Önnek joga van tudni, 
a ~1ájus 25.-diki testületi 

ülés határozatait. 
Rendhagyó volt ez a testü

leti ülés. Ugyan úgy kezdödön 
minr mi'nden rnás esetben, ~ 
testület a napirendeknek meo
fele_lö~n elvégezte a munkáját, 
hatarozatokat hozott az a lábbi 
témákban. 

A Kormány rendeletnek 
megfelelően a Katasztrófa ei
l.1á rítás célelő irányzatba az 
Onkormányzatunk 3,2 millió 
fo rin tot á tad. 
. Dr. Kolozsvári Árpád há

ziorvos kérelmére, _ melynek 
~ a lényege, hogy szeretne az 
Onkormányzattal területi ellá
tási kötelezettségre vonatkozó 
szerzödést kötni - testület fel 
kérte a város Egészséoüoyi ln-

• • 0 ~ 
tezmeny vezetőjét, Dr. Gedei 
Ma'.·g ~t föorvos asszonyt, hogy 
a JUl11us1 testületi ülésre dol
gozza ki a város 8 háziorvosi 
körzetből álló szolgálatra vo
natkozó alternatív ja vas latot. 

Elutasításra került az a ké
relem, amely a Lioet fürdő 
Camping területén r:házak te
lepítésére vonatkozott 

Az Életfa Alapí~ányt 10 
ezer fori nttal támoaa tja a 
testület. "" 

„ Az Év Kiváló Pedaoóou
sa" cim oda itélésében is~n~o
született a döntés. A 
'.e?agógus Nap alkalmából 
iden hárman részesülnek e 
megtisztelő, kitüntető címben. 
A Humánpolitikai Bizottsáo 
javaslatát elfogadván, 2000 év~ 

VfÍROSOHK 

ben ~ város, Ki váló Pedagógu
sa: S1monne Szrnka Zsuzsan
na a 2. sz. Ált. Iskola tanára, 
Szilágyiné Katona Edit, a 
Bethlen Gábor Szakképző ls
kola tanára, és Holubné 
Hunya Anikó, a Városi Zene 
és Művészeti Iskola ig. helyet
tese. E cím elnyerése 50 ezer Ft 
bruttó pénzjutalommal jár. 

~gyetért, és támogatja a 
testulet azt a civil és magán 
kezdeményezést, mely a Hő
sök Emlékműve felújítására 
vonatkozik. Ez az emlékmű a 
Gyo.1;iai református templom 
kertjeben 1927 novemberében 
k~rül_t _felszentel~sre. (Ez a 
?.ontes ep~en a „Hősök Napja" 
urmepe elott 2 nappal született 
talán nem véletlen.) ' 

Ezt követte a Katona József 
.tv!űvelődési házban ~ ürmepi 
d1szközgyülés, aiJ1elynek két 
napirendi pontja volt. ünnepé
lyes keretek között, népviselet
be öltözött lányok és fiú 
behozták a Millenniumi zász
lót. A polgármester úr kíséreté
ben megérkezett Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter úr, és 
~r: L~ro:cai János országgyű
les1 kepv1se lő. A Himnusz éne
~é~el elkezdődött az ürmepi 
ules. A polgármester üdvözölte 
a megjelenteket, s átadta a szót 
~r. Pintér Sándor belügymi
niszter úrnak, aki megemléke
zett az ezer éves évfordulóról, s 
Gyomaendrőd népének továb
~i eredményes munkát kívánva 
a:adt~ a mi'llenniumi zászlót. A 
zaszlot az egyházak képviselői 

áldották meg, illetve 
szentelték. Elsőként Sípos Tas 
Töhötöm református lelkész 
majd Iványi László katoliku~ 
plébános, s az evangélikus 
K~n~or Péter lelkész néhány 
szo, illetve imádság keretében 
végezték el szertartásukat. A 
zás~~ó.~nya Hangya Lajosné 
felkototte az első szalaoot. Ezt 
követte Dr. Latorcai Jfuios or
szággyűlési képviselőnek 
Gyo:naendrőd város díszpol
garra fogadása. (Erről lapunk 
95. oldalán számolunk be rész
letesen) 
. .~ zászlót elkísérték a jelen

levok a Polgármesteri Hivatal
ba, ahol a ház falára 
emléktáblát helyeztek el a 
Millennium em.lékére. Az 'ün
nepség a két városrész közötti 
emlékparkban folytatódott, 
ahol a belügyminiszter úr és a 
város új díszpoloára emlékfát 
ültettek. <> 

Este hét órakor a 
Gyomaendrődi Komédiás Kör 
tartotta meg nagy sikerü szini
előadását Illyés Gyula Az ün
nepelt című darabjának 
be~rnt.atásával. Majd a nap ese
menyet az ünnepi vacsora zár
ta. Szép ünnepsége volt ez a 
váro~nak, eljöttek a környék 
polgarmesterei, a testvérváros 
Nagyenyed polgármestere is 
Sajnos . viszonylag keveser~ 
voltak a helyben élők közül az 
ünnepi ülésen, és az azt követő 
ünnepségen. 

Császárné Gyuricza Éva 

2000. június 
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A BETHLEN GÁBOR SZAKKÖZÉPISKOLA HÍREI 

XVI. Szt. György Jubászverseny Hódmezővásárhelyen 
A Bethlen Gábor Szakközépiskola tanulói ismét bizonyították 

rátennettségUket, UgyességUket a Juhászversenyen, mely 16 éve 
indult, s azóta n~ay sikerrel zaj lik. Jelenleg l 0-15 ezer ember láto
gatja naponta. Az országos szintű versenyen az iskola az ifjúsági 
kategóriában indult és a 16 csapat közill első lett: Jenei János, 
Koller Gyula, Nagy László, az egyéni versenyen Nagy László a 
harmadik helyezést ért el. A tanulók felk~sztiltségét külön díjjal 
jutalmazta a zsűri, nevezetesen: Hartman Arpád, Jei1ei János, Kiss 
Jenö, Holler Gyula, Oláh Zoltán kaptak killön díjat. Felkészítő ta
náruk: Fekécs László volt. 

A szép eredményekért szerkesztőségünk gratulál, további jó 
tanuJást és sok sikert kíván. 

*** 
G uba Sándor emlékverseny Kaposvárott 
Kiss Jenö 12/ A oszt. tanuló, kárpátaljai lakós, a csincsilla te

nyésztésröl irott dolgozatával I. Díjat nyert, ugyancsak elsö díjas 
lett Kiss Jenő 12/ A oszt. tanuló (battonyai lakos), aki a kecsketar
tásról írt. Felkészítő tanáruk: Miklavica Lajosné és Fekécs László. 

A tanulóknak és az iskolának is további sikereket kívánunk. 

JÚNIUSI VIDEÓPARÁDÉ A RÓZSAHEGYI KÖNYVTÁRBAN 

Délelöttönként mindig 10 órától: 
19-én hétfön: z. a hangya (színes, szinkronizált rajzfilm 
20-án kedden: P inokkió (színes szinkronizált rajzfilm) 

2 l-én szerdán: Óz, a csodák csodája (színes szinkronizált zenés film) 
22-én csütörtökön: Sza ffi (színes, magyar film) 

Délutánonként mindig 14 órától: 
19-én hétfön: Babe 2, Ma lac a városban (színes szinkronizált filmvígjá

ték) 
20-án kedden: Zorró álarca (színes szinkronizált kalandfilm) 

21 -én szerdán: 101 kiskutya (színes, szinkronizált vígjáték, élöváltozat!) 
22-én csütörtökön : A csaj nem jár egyedül (színes, szinkronizált film

vígjáték) 
23-án pénteken: Star Wars l. A baljós árnyak (színes, szinkronizált fan

tasztikus film) 

PÁLYÁZAT 

A Városi Családsegítö Központ pályázatot hirdet családgon
dozói állás betöltésére. 

Feltétel: Szakirányú szakképzettség: telsMokú szociális szak
képzettség, gyógypedagógus, pszichopedagósus, pedagógiai elö
adó. Szakirányú szakképzettség hiányában: óvoqapec!agógus, 
tanító, tanár. nevelötanár, pszichológus. népmuvelö, orvos, vé
c!önö, teológus, szakirányú továbbképzésben mentálhigiéné sza
kon szerzett szakképzettség. Bérezés Kjt. szerint. 

A pályázatot a Városi Családsegítö Központhoz kell benyúj
tani Gyomaendröc!, Fö út 2. szám alá. A pályázat benyújtásának 
hatáticle je: 2000. június 20. Az állásról érdeklödni lehet a 
66-282-560-as telefonszámon Pál Jánosnénál. 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
JÚNIUS HAVI PROGRAMJA 

2-ón 16 órakor Takács Lívia festményeiből és Szolcáll Sándor grafikáiból készú1t kiál
lttás megnyitása. ~nyitó beszédet mond Varjú József o Rózsohegyi Kálmán Aholá· 

nos iskola igazgatóhelyettese 
A kiálltás nyitva: hétköznap 8-tól 16 óráig, jiaius 16-lg 

10-én 18 órától ,,Mindenki névnapja" a magányosok klubjában. (Zene, tánc.J 

19-én 17 órától a Gózon Autóiskola autóvezetői és segédmotor vezetői tonfolyomor 
inmt Tájékoztatás a helyszínen 

2-Hn 18 órától a Nyugdijos. Klub féléves vacsorája 

28-ón 19 órától a FKGP gyül~se 

A Szarvasi Espereskerület szent~vi' zarándoklata az 
endrődi Szent Imre templomba 

június 10-én, szombaton, 
egész napos program keretében lesz. 

Programtervezet: 

9 órától gyülekező, ezalatt közös rózsafüzér imádkozás. Fél 
10: A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
növendékei bemutatják az István király koronázása e. liturgi
kus játékot. 
10: Püspöki szentmise, közreműködik a Belügyminisztérium 
Tüzoltózenekara, maj.d utcai körmenet. Ezután ebédszü.net. . 
Kb. 13.30: Egyházközségek programja (mezőtúri katolikus is
kola, dévaványai hittanosok éneke, kunszentmártoniak) 
kb. l 5- l 6 óra: Záró imádság 

Mindentit szeretettel hívunk és várunk! 

Június 25-30 között Szentjánosbogár, azaz orszá
gos hittanos tábor lesz Endrödön. Több, mint száz gye-
reket várunk. A gyerekek elhelyezését házaknál 

--S-2 .... IN-FO_L_T_, a-A-M-agy_ar_M_ú-.v-e-lő-d-és_i_In_t_é_ze_t_é_s_a_M_a_gy_ar_S_z_ín __ • szeretnénk megoldani. A gyerekek csak aludni men-
játékos Szövetség havilapja, amely a http://www.ne- nek vendéglátójukhoz, ahol egyszerű vacsorát és reg
xus.hu/sj52/esemenyek.htm címen olvasható. gelit .kellene nekik adni. Vendéglátói jelentkezési lapot 

Minden egyéb, itt még meg nem jelent magyar vonatkozású és osztottunk, melyet kitöltve visszakérünk a plébániára, 
határon túli és színházzal, színjátszással (ez lehet drámapedagógia, vagy a sekrestyébe. 
versmondás, előadó-művészet, szakmai tábor!) kapcsolatos híre- Köszönet azoknak, akik már visszaadták a lapot, 
ket örömmel veszünk és közlünk, ha azt megküldik a befog,adási szándékkal. 
st~inwender.jozsef@mail.datanet.hu , a tc;>thzs@mmi.hu, vagy a Va!mak, a pénzadományt kínáltak már a gyerekek 
Tóth Zsuzsanna, 1011 Bp., Corvin tér 8. tel.: 20 J.-3766, fax: elszállásolására. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy .épp 
iOl-5692 címek valamelyikére. az a lényeg, hogy személyesen fogadjuk be öket, és 

építsük a kapcsolatokat. A gyerekek által a vendéglá
„Nyúlketrecek önetetőYel, fiaztatóval, itatóval rend\<ivül jutá- tókat is szeretnénk bekapcsolni a programba . 

. ny<D~ áron azonnal elvihetak. A tábor mottója: 
Erd.: (Jyomaend.rőd, Zrínyi M. u. 10/1. egész nap. Tel.: "Az idö - élet. Az élet pedig a szívünkben lakik" 

66/284-769" (Michael Ende "momo" 
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~„menwttntJL;1 
Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogkénl jelöl! 
Te vagy a téti hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér íze, lepe rgő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kö ... 
Isten áldjon! Te légy végsö álmunk. 
s ivadékainkba szebb Jövöl 

Tímár Máté 

Homok Lajos 

Endrőd 1934-2000 

tagozatban a Kondorosi úti Kápolnás iskolában is, ahol már 
szakosítva tanítottak, az élenjárók között volt. Különösen ki
tant a földrajzi és biológiai ismeretek terén. Így jogos volt a 
szüló1< reménye, hogy fiúk a gimnáziumban is eredményesen 
helyt áll a tanulásban. Mezőtúr jó nevCí gimnáziumának lett 
tanulója négy éven át, s ott szerzett érettségi vizsgát. 

1952-ben képesítés-nélküli neveló1<ént kapott megbízást 
volt iskolatársával a két tanerőssé fej lesztett 
Endrőd-Csejtpuszati Á ltalános Iskolánál, az otthontól 15 l<ilo
méterre. ÖVé lett az alsó tagozat. Gyorsan elnyerte a klcsik 
szeretetét közvetlen, barátságos modorával. 

Ezekben az években eléggé sűrfi vendég volt nálunk, 
Nagylaposon, és hasznos baráti kapcsolat létesült köztünk. 
Egyszer(f, halk szavú, igyekvő, fáradtságot nem ismerő, a ta
nácsokat szívesen elfogadó tanftótársnak ismertük meg. 

Ezek az évek emberpróbáló időszakot jelentetek számára. 
Szél, eső, sár, hó alaposan elfárasztotta, mivel apjához ha
sonlóan nála is ütemesen gyorsult az érszú1<ület. Valószínű
leg ez tette szükségessé, hogy a szülóí házhoz közelebb eső, 
a község déli területén lévő iskolához pályázott. 
Décspaskomon és Öregszó16ben is tanyán mGködött. A ne-
héz tanyai feladatok tették találékony, sikeres nevelővé. E 
közben megszerezte a tanítói oklevelet, majd levelezó1<ént 
biológia-földrajz szakos tanári oklevéllel is gyarapította szak
mai ismereteit. A gyomai gimnázium kollégiumában vállalt 
nevelóí munk.flt. Ez sem volt könnyebb a tanyai múl<ödésnél. 

1934. szeptember Azonban a nagy diál<ol<kal is szerencsésen megtalálta az 
14-én született Endrődön eredményességhez vezető utat. 
Homok Lajos és Gyebnár Erre az időszakra esik az 1961-ben Németh Eszter könyv
Ilona első és egyetlen társzakos tanárnővel kötött házassága. Ennek végét a 2000. 
gyermekeként. A szorgal- március 5-én bekövetkezett tragikus halála hozta végét. Ez 
mas szüló1<, kik sem anya- idő alatt elhatalmasodó érszú1<ületét súlyos műtétekkel pró
gial<ban, sem testi bálta több-kevesebb sikerrel javítani a kórházban. A váratla
egészségben nem dúsla- nul _betolakodott infarktus újabb veszélybe sodorta. 
kodtak, szerető, féltő Eletében a sportszeretet volt egyik éltetóJe. A labdajáték
gonddal nevelték gyer- ok megszáJlt rajongója volt. jelentős szerepe volt az Endrődi 
meküket. Fáradhatatlan Barátság SE megteremtésében. A foci bűvöletében élt, s ott 
életükkel és becsületessé- is fejezte be 65 évesen tragikus gyorsasággal szorgos, érté-

.__ _____ _;;;,;.;;;.;;...._....;;~ gükkel példát és lehetősé- kes életét. 
get teremtettek értelmes Embernek és nevelőnek is értékes voltál! 

gyermeküknek. A..z egyszerű öregszó1óí otthonban kapott MÁRTON GÁBOR 
gondos szülóí nevelést 1940 szeptemberétől a szegró1-vég-
ró1, rokon Homok~Horgos Piroska terebélyesítette az értel
mes, tanulékony, jórahajló természetű' fiúban. A felső 

Köszönettel! 

Városunk Nagyjaiért Alapítvány köszönetet 
mond azoknak, akik eddig pénzadományaikkal se
gítették Timár Máté mellszobrának felállítását: 

Dajka Tiborné, Gyetvai Antalné, Helmné 
Ugrin Magda, Hunya Alajos, Dr. Jánosik Bertalan, 
Keszthelyi Józsefné, Krezsiné Debreceni Magda, 
Kurilla Sándor, Dr. Latorcai János, Nagy Imre, 
Nagy János, Narancsik Vincéné, Dr. Radnóti Vil
mos, Sziklavári Istvánné, Tímár Izabella, Dr. Timár 
Vera, Tímár Benedekné, Unger Jenőné, Dr. Ugrin 
Vendelné, Varjú Miklós, Vaszkó Miklósné. 

Továbbra is várjuk mindazokat, akik adomá
nyaikkal segíthetik az Endrődiek Baráti Körének e 
nagy vállalkozását . 

. Megismételjük . számlas~~kat: 
VAROSUNK NAGYJAIERT ALAPlTVANY, 
GYOMAENDRÖD - ENDRÓD ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET: 53200015 

11042095. 

Lenti kép: Homok Lajos és Rojik Mihály tanítók a varjasi tanulókkal 



Lapzárta utáni változás a Katolikus oldalon (94. old.) A hunyai búcsú nem 
június 24-én szombaton, hanem 27-én, kedden este 6-kor lesz; püspöki 
szentmise és az új templom ünnepélyes alapkőletétele!!!!! 
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TÖRTÉNETEK A RÉGI GYOMÁRÓL IV. 
2000. június 4-én lesz nyolcvan esz- hajtották a nyájból a disznót, a gujából az este húsz zabáltnak ... jóllaknak ocsmány 

tendeje annak. hogy a nagyhatalmi tér- ökröt, tehenet, borjúkat erővel és a postá- módra büfögnek meg miegymás .. . most 
kép/át/szabók ezeresztendős Magyar ról a takarékokból a pénzt el vitték, bosszút állnak rajtunk, mert a nímetek is 
Királyságunkat töredékére csonkították. amennyit tutt.ak rabolni mind elvitték el ra- így csináltak velők, ha igaz, úgy mondják. 
Hogyan élték meg, ezt a szavakkal ki nem balták és akkor 29 én jöttek a románok. a A román katonák 1920 márczius 28-án ki 
fejezhető súlyos igazságtalanságot az veres gárdások a gazda embereket mentek. A mindenható Istennek légyen 
akkor élő emberek? össze fogdosták meg a boltosokat elvitték Hála örörkkön örökké! A magyar katonák 

Az. emlékezés és a tanulságok gyara- túsznak Szarvasra .. . jött a román, a to- jöttek be 29 czedikén. Márczius 27-dikén 
pítása céljából éreztem szükségét annak, ronyba a házakon fehér lobogót tettek így nagy udvara volt a holdnak. mint egy ko
hogy egy úgynevezett .egyszerű paraszt- várták mert féltek, hogy összelövöldözik a csikerék és szivárványszín pompájában 
asszony" korabeli feljegyzéseit közread- várost. .. de így is lőtték egymást a romá- tündökölt. Nagyon szép nemzeti ruhás lo
jam. Krónikásunk tintaceruzával kockás nok a veres gárda ágyúval. míg nem vasok jöttek be, a magyar vitézeket sok 
füzetbe írott sorai az „őszirózsás forrada- mentek a veres gárdások Mező Túrra, a közőnsíg várta üket dísz kapuval. este 
lommal" kezdődnek: román utánna ment. most meg a román nagy banket vacsora volt, a nép rendezte 

„ 1918. október 30 ikán pesten ki ütött fogdosta össze akik veres gárda közé tar- a katonáknak tiszteletire, örvendtek, hogy 
a foradalom kikiáltották a nemzeti tanács toztak és el hajtotta üket Túr Kevibe gya- egyszer kimentek a románok ... a pénzt 
alakulását Tisza log .. . aki ellenek beszél meg botozzák a lebéjegzik s azért oj drága minden mert 

István volt minisztert agyon lőtték, községházán.. . az oláh visz mindent, mindenki szabadulni akar tüle. 
mert azt mondta a nép, hogy ő az oka en- Nagy Szebenbe a lovakat (ami maradt) 1920 április ojan meleg mint kánikulá
nek a háborúnak, ő nem akarta, hogy szedi, a szénát vagonszámra, viszik a te- ban, az akácz gyorsan virágzott el, méz 
vége legyen, de meglakolt érte .. . "(Lám a henet, disznót, a jegyző ellen szólt, jól el- nem igen lesz, ... ebbe az évbe rendes ter
baloldali sajtó már akkor is hatékony volt, verték s be csukták. Mindent elvisznerk, més volt, a buzát rekvirálták 500 koroná
mert a történelmi igazság ennek az ellen- csépő masinát, gépeket a mi a kezek ért, a tengerit 150 koronáért, minden 
kezője.) ügyibe kerül, kifele oláhországba ... mán nagyon drága-tehén, lú, fias 

„Károji Mihájt választották meg mi- még a hintólkat is összeszedik, semmit disznó-merhogy nincs is, kiraboltak ben
niszter elnöknek és békét követeltek és nem fizetnek érte. nünket az. oláhok, egy lúd hétszáz koro
akarják, az egész nép megunta már, 4 1919. július 24-én jöttek vissza a vere- na, egy tojás 7 korona, egy liter tej 8 
évemárelmúltennekazörökösgyilkolás- sekésaközségigottágyúztákegymást9 korona, mán a búza meg 1400 kor. Ten
nak, már meg is unhatták nem csoda sok órától és dél után fél három órától este fél geri ezer korona .. . idesapám eladott 
nélkülözést. Az. a csoda, hogy bírja a nép, kilenczig, egymást érte a sok gojó be a Tarcsa alatt 25 katesztrális rongy szikes 
de most mondja a nép nem tovább a há- vározsba is. Sok jött a vározsba... a fődet Mírgesen, az árábúl betett a taka
borúval. templomba is belőttek. a plafon be sza- rékba 22 ezreket, koronát. még 915-be, 

1919 be rosszul megy a béke, mert a kadt az oldalaban s egyik fában is talál- mire észbe kaptunk, kivettük a bankbúl 
csehek be jöttek, a románok, szerbek is el tak ... akkor vissza vonultak a veresek, egy szakajtó kosár tojást ha kaptunk írte, 
foglalták körül az országot. 1919. január akkor jött csak a rossz, el keztek rabolni a verje meg az Isten a háboru. meg forrada-
14. mindég esik az eső, oly nagy a sár, románok, ahol csak tehették minden félét, lomcsinálókat, veretlen ne hagyja ... ez vót 
nem lehet járni az úton, hideg nincs, nem nem válogattak, jó nekik minden. ló. te- 923-ba. Mindent előrül kellett kezdeni, 
fagyott még ebben az évben, a sok kato- hén. pujka. liba, rucza, csirke. tyúk, üst, mindenkinek, a sárba lettünk tiporva." 
nák haza jöttek és nem törődnek hogy be veder, minden féle fehírnemü, kenyír, Közreadja 2000. május 31-én 
jött az ellenség, nem mennek védeni a szalonna, a hova mentek mindent el vit
hazát, mert fegyver szünet volna, mégis tek. ha valaki ellen állt megvertík, és 
az ellenség nem tarja be, Aradra is bejöt- agyon lütték, ez két 

Cs. Szabó István 

tek a románok. A bent való magyarok éjjel két nap tartott . .-----------------------~ 
meg románok összeverekedtek a lobo- még a messzi ta
gón, a román a magyar lobogót a sárba nyákra is el mentek 
taposta, akkor még rá lőttek a magyarok- rabolni. .. három 
ra, a magyarok vissza lőttek, nekik szorí- hónap pestről nem 
tották őket a Marosnak. sokan haltak a jött semmi sem, új
románokból. A Maroson meg a szerbek ság sem, pesten 
lűtték üket, két tűz közé szorították üket, vannak az oláhok 
akkor aztán abbahagyták, lecsendesed- augusztus 4-e úta, 
tek ... " az oláh tisztek reg-

" 1919. április 26-án a veres gárda ki gelig múlattak, mu
dobolta. minden lovas ember jelenjen zsikáltattak itten 
meg a község házán kocsival, lóval és a örültek.. . itt jól 
sok embert kocsival, lóval elhajtottak, el- ílnek. reggel, dílbe, 

Mindent egy helyen 
a Piktor Boltban! 

Gvomaendrőd. Fő út 2 12. 
(telefon: 66/283-079) 

Dévavónva. Arpád út 47 
(telefon: 483-ií31il 8ilim ... 

KophotóK: 
Festékek. lakkok. ecsetek. 

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

hozzá ragasztók. fugazó aljzat kiegvenlítő. 
TIKKURILA Számítógépes színkeverés. 

Több mint 2000 színből választhat! 

, 

EPFE 
Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 

Betéti Társaság vállalja: 
Közületi..:. vállalkozói és magán 

megrendelőinek 

ÉPÍTŐIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
t~rvezéstől,~ kulcsátadásig.„ 

ELLENORIZHETO REFERENCIAKKAL 
rendelkezünk Alföldön és Budapesten! 

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

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

Juhász Gyula utca 34/1. 
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Kcdc>liktA5 of lJ(~I 

JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI 

csütörtök:: Szent Jusztinusz vértanú 
3. szombat: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk 
4. vasárnap: URUNK MENNYBEM ENETELE 
5 hét:fö: Szent Bonifác püspök, vértanú 
6. kedd: Szent Norbert.püspök 
8. csülörtök P~~gai ~zent Agnes 

11. vasárnap: PUNKOSD 
12. hétfö: PÜNKÖS~ 
13 kedd: ~áduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító 
15 csütörtök: Arpád-ház~ Boldog ~olá~ szerzetesnő 
18. vasárnap: SZENTHAROMSAG UNNEPE 
19. Hétfö: Szent Rornuald apát 
21 szerda: Gorizága Szent Alajos szerzetes 
24. szombat: Keresztelő Szent János születése 
25. vasárnap: ÚRNAP 
27. kedd: · Szent Lás:dó ki rály 
28 szerda: Szent Jréneusz püspök 
29. csü ~örtök: Szent Péter és Pál apostolok 
30 péntek: Jézus Szíve ünnepe 

10 éve együtt 
Az egyházi rovaton belül egy 

hasáb erejéig minden hónapban 
szerernénk olyan embereket be
mutatni másoknak, magunknak, 
akik munkájukkal vagy más mó
don segítik vagy segítették egy
haz.községünket. 

Aki a virágot szereti, rossz 
ember nem lehet - tartja a mon
dás. Ezt legjobban két személy 
tudja megmondani, akik az egy
házközségben az endrődi templo
mot vasárnapról-vasárnapra 
feldíszítik, mindig más és más vi
rágdíszbe öltöztetve. 

Kik ők? Szabó Incéné és 
Gonda Pálné. Immár tíz éve, nogy 
együn dolgoznak. Elmondásuk 
alapján, Budapesten egy egyházi 
virágkötészeti tanfolyamot vé
geztek el Iványi plébános úr tá
mogatásával. A virágra a pénzt 

minden hónapban két oltáranya 
páros adja össze. Amikor ez nem 
elég, akkor mások is, mi is bese
gítünk anyagilag. A virágokat 
Lizákéktól rendelik meg, mivel 
régi megrendelő az egyházköz
ség, így lényegesen olcsóbb áron. 

Arra a kérdésre, hogy kik a se-
gítőik, elmondták, hogy 
Laczkóné Erzsike nem és 
Hanyecz Veronika. Sajnos a se
gítség szükséges is, mert a két 
régi díszítő, Duncika néni és Ma
rika néni egészségi á llapota már 
ezt kívánja. 

Az egyházközségünk és a ma
gam nevében munkáj ukhoz to
vábbi sok ötletet, jó egészséget és 
a segítők együttes hozzáállásaval 
még hosszú, örömteli é letet kívá
nunk, Isten dicsőségére. 

Ungvölgyi János 

2000. június 

JÚNiúSI MISEREND. 

Vasárnap: 8-kor, és este 7 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. 
Pünkösd mindkét napján (jún. 1 1 és 12-én): 10, 19 óra, Úrnapkor (jún. 

25) 10, 19 óra 

Szent Gellér t Iskola kápolnájában 
június 12-én, Pünkösdhétfön évzáró Te Oeum 16 órakor. 

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

Pünkösd mindkét napján Uún. 11 és 12-én): 8 óra, Úmapkor Uún. 25) 8 
óra 

Búcsúünnepünkjúnius 24-én, szombaton 10 órakor. 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 18 órakor. 
Templomunk búcsúja búcsú július l-én, 10 órakor, 120 éves a 

templomunk ünnepséggel. 

Elsőáldozók megújítják keresztségi fogadásukat 

Az oldalt szerkesztette: Iványi László plébános 
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Anyák napja 
a Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskolában 

2000. május 7-én, vasárnap, ünnepi szentmisét és ün.'1epséget 
tartottak a „szentgellértesek" az édesanyák tiszteletére. „Szállj te 
da! jó anyámhoz" -énekelték a kicsinyek csengő, angyali hangon 
az isko la kápolnájában. 

„Édesanya csak egy van ... " - mondta Harmath József j etazaa-
. 0 0 

to az édesanyákat köszöntő beszédében. Az igazgató úr az otthon, 
a család jellemformáló, összetartó erejéről is beszélt: 

„Az otthon az a szent műhely, ahol a mi jellemforrnálásunk 
megkezdődött. Az otthon az a meleg, puha fészek , amelyben az 
életbelépés e lső szárnypróbálgatásait megtettük. Az otthon a bol
dogságkeresök csendes kikötője, ahova az élet-tenger vihara} elől 
bemenekülhetünk. Ebből a szentélyből az otthon lelke : Edes
anyánk arca m_os0lyog ránk, hogy tükörben lássuk benne mindig 
önmagun.i<at. Edesanyánl< képe nem halványul e l soha, szentkép 
marad szívünk oltárán." 

A kicsinyek kórusa álta l előadott dalcsokor és verses köszön
tők után, Iványi Lászl:ó atya, az édesanyák tiszteletére tartott ün
nepi szentmisében köszöntötte az édesanyákat. 

Az anyák napi ünnepség az osztályokban fo lytatódott, ahol a 
gyermekek megvendégelték édesanyjukat, és átadták ajándékai
kat. 

A Katona József Müvelödési Központ színpadán 

Békéa Megyei Németek 
IXa Kulturáiis Napja 
Gyomaendrődön 

, Gyoma~.n~_rőd Német Ki?ebbsé.Qi, Önkormá_nyzata 
hlvta venaegul a megye nemet aJku kisebbsegének 
cs_oportj8;it. Eljött~k ~lmáskama!ás, Elek, Gyula, 
Ketegyhaza, Mezobereny, Oroshaza és természete
s~n a helyi német kisebbséghez tartozók, és a magyar 
ajkú meghívott vendégek. Eljött a megyegyűlés elnö
ke, Domokos László orszaggyűlési képvise lő Dr. 
Frank Gábor a Magyarországi Németek Országos ön
k.?rm~nyzat_á!]ak 8;1elnöke, Heyesi Jó~sef Nemzetiségi 
fotanacsado es meg sokan masok. Nemetországi ven
dégek is voltak Akszinból. 

A megyében 9-dik alkalommal rendezték meg az 
igen színvonalas, német kulturális találkozót. Az egész 
napos műsor előtt az evangélikus templomban Kondor 
Péter lelkész Istentiszteletet tartott. Ezt követően a 
vendégeket a Katona József Művelődés i ház udvarán 
friss pogácsa és a Mezőtúri fiatalok fúvós zenekara kö
sz?n!?i~ y~rt~. Eb~en _a Jó. hangul<;ttban nyitotta meg a 
r~Jzk1al lltasi: vsapo lld1ko 1gazgato asszony. A három 
Himnusz meghallgatását köszöntő beszéd követte 
amit ~r. _Dávid Imre ~olgár,mester tartott. A megnyitó 
beszedet Dr. Frank Gabor ur mondta, aki megemléke
zett a ~ éw~I ~zelőtti első_ kulturális napról, amit Almás
kama~as md1!ott el, e~. ezzel megkezdődött a 
!1)8QYeben a nemet kulturahs napok hagyományterem
tese. 
· A köszön~ő beszédek (amelyek két nyelven hang

zottak el) utan, kezdetét vette a majdnem 3 órás igen 
fe rgeteges, és színvonalas bemutató. Táncoltak ver
seltek, énekeltek, zenéltek kicsik és nagyok óJódás 
korúakt.?I a fe~n~ttekig, termés~etes~n német nyelven. 

A musor vegen Dr. Frank Gabor ur diplomát adott át 
a kisebbségek vezetőinek és megköszönte 
Gyomaendrőd városnak és a Kisebbségi önkormány
za_tnak a ~eghív_á~t„.és ven~églátást. ,A Gyomaendrődi 
Nemet K1sebbseg1 Onkormanyzat ajandékkal kedves
kedett ,a vendégeknek. Ebéd után a gyermekek szaba
don valaszthattak szórakoztató műsorok, múzeumok 
látogatása között, a fe lnőttek pedig kamara előadáson 
vettek részt. 

Császárné Gyuricza Éva 

A vendégek gyülekeznek 
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~örténclmünk nogt)jni 
ll. RÁKÓCZI FERENC 

fejedelem 1676 · 1735 

J. Rákóczi F ere ne és Zrínyi Ilona fia. aki 
született a Zemplén megyei Borsiban 1676. 
március 27·én. 1690-bc:n a prágai egyetemen 
többek közt haditudomáoyokat is tanult.1694. 
május 25-en elfoglalta a Sáros vármegyei főis· 
páni széket. 1696-ban született c:lső fiinak Li
pót császir lett kc:rcsztapja.1697-bcn birodalmi 
hercegi rangot kapott. Közben az abszolutista 

. kormányzat valóságos rémuralmat teremtett 
haz.inkbJn. U gy crezrc:. hogy az ősi szabadság visszaszerzése az ő feladata. 
A franc ia királlyal titkos levelezését elfogták. s Rilcóczit börtönbe zárták 
1701. iprilis 18-in. Felesége segítségével kiszab~dult és Lcngyc:lországba 
meot. 1703. június !S·én Kliniec faluban fogadta Esze Tamás vezetésével 
megjclcot magyar csapatokat.1703. szeptember 26·án már azt írhatta XIV: 
LJ1osoak. hogy egész Dunántúlt hatalmába kerítette. Váltakozó szerencsé· 
vel folytak J harcok.1705 tavaszán már 100.000 emberre növekedett serege. 
1705. szeptemberre Szécsénybe: összehívott orsziggyülés vezérlő fejede
lemmé választotta és 24 tagból álló főtanácsot rendelt mc:lléjc.1708.-ra vál
ságosra fordult a helyzet. T reocsénynél nagy vereséget szenvedett a kuruc 
sereg. 1710.-beo a vadkerti csata után visszavonul ·a Tiszához. Kassán és 
Muokicson kívül alig volt vár a birrokaban. 1711. febr. 21-én elhagyja hazá
iá1. Sok hfoyattatás után 1717. október 10.-én Törökországba érkezik. Elő
ször Koosraotin.ipolyba. majd Rodostóba tc:lepítc:tték le az üldözötteket. 
!735. április 8-án meghal. A magyar kormány hamvait hazahozatja. 1906. 
október 28-áo a Kassai Dómban helyezik örök nyugalomra. 

HADIK ANDRÁS 
gróf. tábornagy 17!0 - 1790 

Kőszegen született október 16-án. Jczsuitá· 
nak készült. mégis huszár lett 1730-ban s 
GhiJJáoyi. majd Dessewffy ezredében szolgált. 
1736-1739. évi török háborúban harcol. 
1744-bco ezredes. 1758-bao lovassági tábornok. 
1760-hao a sziléziai fősereg parancsnoka. 
1744-ben tábornagy az Udvari Haditanács c:lnö· 
kc. 1763-ban magyar grófi rangot kapott Mária 
Teréziátá'l. 1764-től 68-ig Erdélyben vezénylő 
tábornok. tejhatalmú kormányzó. Humánus. 

tapintatos magatartásával megkedveltette magát a lakossággal. 1776-ban 
Bács vármegye főispioja. II. József 1789-bcn a római szent birodalom gróf· 
iává tette. félc:lmct ocm ismerő bátorságáról az utókor sok legendát őriz. 
1790. mircius 12-cn hunyt cl. 

BATTHYÁNY JÓZSEF gróf. 
hercegprímás. esztergomi érsek 1727 - 1799. 

1727 janu.i.r 30-áo Bécsben született. Alig 25 
éves korában esztergomi kanonok. barsi 
főesperes és rátóti prépost. 1755-hc:n pozsonyi 
prépost. 1759-bc:n erdélyi püspök. 1760-han ka
locsai. 1776-ban eszter_gomi érsek. két évvel ké· 
sőbb bíboros lett. Ugy az egyházi. mint a 
politikai életben vezető szerepet játszott. Két 
királyt koronázott meg: 1790. november 15-én 
II. Lipótot. 1792. június 6-án I. F crcncc:t. II. Jó· 

zsef erőszakos úiításaivaJ szemben határozottan ellenzéki álláspontra be· 
lyezkcdett. Amikor VI. Pius pápa Bécsben tartózkodott közte és a császár 

közt ő közvetített. A pápa ezért sajátkezülcg 
tette: fejére a bíborosi' birétumot. II József pe
dig 1782. április 24-éo sajátkezü levélben mon· 
dott köszönetet. A közjótékonyság terén 
mindig elől járt hatba tós pcJdijával. 1799. ok· 
tóbcr 23-án Pozsonyban hunyt cl. 

SZÉCHENYI FERENC 
gróf. főispán 1754 - 1820 

A Magyar Nemzeti Múzeum megalapító· 
ja. A Sopron vármegyei Fertőszéplakon szüle-

tett április 29-én. II. József alatt több vármegye főispáni helytartója. ki rá· 
lyi biztosa. Mikor II. József rálép a rendi alkotmány megsemmisítésének 
útjára. minden tisztségéről lemond és visszavonul. 1790-iki Országgyűlés 
után ismét elfoglalta régi hivatalát.1798-ban Somogy vármegye főispánja. 
1808·b.an az aranygyapjas rend lovagja. 1802 november 25-én kelt alapító le
velével ll.88'1 nyomtatványból. 15.000 kötet könyvből és 1152 kéziratból 
álJó gyűjteményét a magyar nemzetnek ajándékozta. melyet később a ccn· 
ki könyvtár 6000 db rézmetszettel és 9206 könyvvel egészített ki. Bécsben 
1820. december 13-án hunyt cl Mellszobra a Budapesti Múzc:umkwben 
látható. 

SIMONYI JÓZSEF 
báró. ezredes 1771 - 1837 

A csalid {Simonyi és Varsányi) Huba ma· 
gyar vezérről származik 1e. József 1771. március 
18-án született Nagykállóban. Apja Pál mészá· 
ros mester volt. 1789-bc:n már részt vett a török 
ellc:ni harc?kban_. A Napóleon elleni ~áború~a.n 

51~~('.I tüntette ki magat. 1802-bc:n mc:gkap1a a Mam 
~~lllif Terézia rendet. vitézvári előnévvel és bárói 

ranggal. 1809-11-ben Magyar és Lcngyclorszá· 
gon állomásozott.1814. február 17-én vitézsége· 
ért megkapta a Lipót rend 
commandeur·keresztjét. Napóleoni háborúk 

után Nagyváradon aJJomásozott. !828-ban hirtc:lc:n felfüggesztették. és 
1832. április 24-én máig ismeretlen okok miatt az aradi várbörtönbe: zártak. 
Ott is halt meg 1832. augusztus 3-án a legendás legvitézebb huszár. 
Simonyi obester„. Hamvait 1913. április 24-én hozták haza. és a Kerepesi 
temetőben helyezték örök nyugalomn. 

BRUNSZVIK TERÉZ 
grófnő 1775 - 1861 

Született Pozsonyban július 27-én a ma
gyarországi óvodaügy és nőnevelés lelkes úttö· 
röje. 1820 június l-én Budán megnyitotta az 
ország első kisdedóvó intézetét Aogyalkc:r( 
néven. Ez után még lI intézet köszönheti neki 
keletkezését. 1836-ban létrehozta a kisdedóvó 
egyesületet.1840-es években segítette: uookahú· 
gát Teleki Blaoka grófnőt. hogy megoyirhassa 
az első magyarorszigi ldnyncvelö intézetei. Is· 
mcrctes Bec:thovcn·hc:z fűződő barátsága. lro· 

dalmi munkássága: Rendszabásai a nemzeti c:gyc:sülc::tckoek a kisdedek 
koráoti nevelésére: nézve: gyám és képző intézetek áltar. Rarza azon véghc· 
tetleo haszonnak. melyeket a kis gyermekek oskolai oyúj1anak „. Budapes· 
tc:n halt meg 1861 szeptember 24-én. 

PERÉNYI ZSIGMOND 
báró. mártír 1783 · 1849 

A Perényi család a Dobos nemzetségből 
származik. II. Endre király 1243-ban adomá· 
oyozta Pcrényt s vele a család új nevét. Ardón 
született 1783-ban. apja István Ung megye föis
páoia. 1808-iki országgyűlésre Bereg megye 
rc:ndc:i követül választották. majd megyéje alis· 
pánia lctt.1835-ben Ugocsa megye főispánja. A 
reformpárt híve. 1848. július 14-én a főrend i ház 
alelnökévé nevezte ki. I848 októberétől elnö· 

kc. A Honvédelmi Bizottminy tagja lett. Debrecenben ő vitte a felsőház 
elnökségét. s így a függetlenségi nyilatkozatot a fc:lsőházban ő mondta ki 
és írta alá. A kormányt az utolsó percig nem hagyta el. Követte Szegedre. 
Aradra. Környezete nem bírta rá a szökésre:. Világosra ment és ön~ént adta 
fel magát. 1849. október 24-én kötél által végezték ki Pesten az Ujépülct· 
bcn .. 

Forr;á_smunkák: A magyar nemzet története {1896). Révai Nagy Lexikona 
(1913). Uj Magyar Le:xikon (1962}. Beethoven és Martonvásár ( Kórnyei Elek 
1978} Somogyi Győző. Hermann Róbert: Magyar hősók arcképcsarnoka 
{1996.) Az 1848-1849-iki Magyar Szabadságharc: vértanúinak emlékkönyve 
(1991} 
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„Hűn állni meg I.sten előtt" 
, 
es ember 

Latorcai János, orszáo-- Gyoma d "d ' d' gyűlési képviselőt, a pari~- en ro varos iszpolgára kötődöm. Itt Endrődön és 
ment gazdasáo-i Dr. Latorcai János Gyomán, Gyomaendrődön 
bizottságának elnökét, :Z tanultam meg a számomra 
Eötvös Lóránd-díjas mémö- legfontosabb parancsot: 
k?t, az_ Antall-kormány iparügyi mi- napi gondokon, és kicsinyhitűséaen és hűn állni meO' Is ten és 
niszteret, a Magyar bénító féle lmeken. 

0 

ember előtt! Itt tanultam ~ea azt is 
Kereszténydemokrata Szövetséo ~lel- . Itt a göröngyös úton tanultam meO' h?gy ~gy _szakmai hibát, egy ~zakmaÍ 
nökét, az Endrődiek Baráti Köré~ek el- ny1t~tt szemmel járni. Itt ivód9tt belé~ tevedest k1 lehet javítani, de eoy sértést 
nökét igazán nem kell olvasóinknak a felt~m~~és, hogy nemcsak nézni, ha- egy emberi bántást sosem. 

0 

' 

bemutatni. Bizonyára emlékeznék meg nem lat011s kell, és az itt szerzett ismer- Ez a falu, ez a város adta és adja ren
arra az eseményre, melyről m. év de- tekkel,_ . ~ap~s:talatokkal meg kell ~íthetet_len hitemet, ez adott e legendő 
cemberi számunkban adtunk hírt ( 199. tanulm,_ JO_I safarkodni. Erre ösztönzött utravalot a kudarcok meoélésére és asi
old.), amikor Latorcai János Laurent a_7 atyai haz, ezt nevelték belém a szü- kerek elviselésére is. Ez az útravaló 
belga hercegtől II. A lbert belga király lok, erre sarkallt az indító iskola, a fe- volt a_ záloga, hogy szakmai-politikai 
fi~n.ak )elenlétéb_e~~ vehette át a Belga ledh_etetle!1 papok és ta~árok: Révész r;iun~a~ba!1 el~~rültem a ~argabetűket 
K1ralyag. Feltalalo1 Lovagrendj e pa- I~tvan, Nador ~erenc_, ~1enes Izra, Fü- es palyan:. 1~e t?retlenre, sikeredett. De 
ranc,snok1 fokozatának kitüntetését. lop ~mre~ ~ovacs Matyas, Márton Gá- ~bben ~ ~-ozo_ssegben talaltam rá életem 
.. Ugy hisszük, Gyomaendrőd Város bor~s M1haly? Paróczai Gergely, Szabó 1~~~ p~rJara is, ~kivel 28 évvel ez előtt 
O~k~rmányzata alig találhatott volna Zoltán, Tanko _András, Vaszkó Irénke, k~tottunk e~ ~letre szövetséget, aki 
1~e l tobb embert erre a megtiszte lő ki- h?~ csak ~ ram legnagyobb hatással ket nagyszeru _fiugyermekkel ajándéko
ttintetésre, e megtisztelő címre. Nem levoket emlttsem. „ 7?tt ~eg, s a_k1 a megpróbáltatások ide
fe ladatunk, hogy ismertessük hogyan . A gyer~k~or, a múlt emlékei Ok, de Jen _br:tos. tamaszom, sikereim idején 
~~gítette eddig városát, szűkebb pátriá- Jelenem_ es, Jövőm_ tarisznyájának is pedig os~mte tükröm és értéke!őm tu
J~t. Lapunk e havi számának 90. olda- meghata~ozo szemelyiségei. A fizikai dott lenn1. 
l_an , _b~számoltunk a kitüntetés ~lszakad.~s ellenér~, tudatosan benne 
atadasaro l. Ez úttal ismertetjük az ő kö- elek e ta~ban. Ma is a szülőföldet, az Tisztelt ünnepi ülés! 
szönő szavait, mert szeretnénk ha min- otthont Jelenti számomra a Körös 
den <?}vasó~khoz eljutnának e ~zavak: aho~ 9yerm~_kk?romben mondtuk: ~ Kös~önör;,i , h~gy ezen a szép napon 
... „Unnep1 lélekkel és hála telt szívvel Folyo _es az -~rter kubik gödörjeinek a _megt1szte!o~ kitüntető cím kapcsán 
JOttem,_ hogy a köszönet szavaival te- ez~m~1 csodaJa,_ a holtágak regényes mmdezt veg!ggondolhattam és el
gyek hitet Gyomaendrőd mellett. szepsege, a mar messziről inteoető mondhattam Onöknek, elmondhattam 

Bár nem itt születtem, méois három templomt~rony , a ringató búzavetés, a mag~mnak. 
hetes koromtól ide kötődöm"' e~t a he- valoban pipacsot érlelő nyár, eo-y-eoy Biztosíthatom valamennyiüket 
lyet vallom szülőföl~emnek, egy va- ~egzug~s utca_ képe, a„Z~l~fa ut~ai ház hogy a Jöv?ben . is igyeksze~ 
g~ok ennek az alfö ldi rögnek, ennek a es, a KozP.~!1t ~ temeto sirJa. De mára Gyo~~endrod er9eke1t a legmesszebb
foldnek a terméséből. mar a szulofold üzenetét hordozza a menok1g szem elott tartva, minden álta-

Egy az itt születettek, egy az elszár- Kölcs~y ~tea, az Ipari Park, vagy éppen la~. l~~e!~é~es seg!tséget a fej lődéshez, 
mazottak k~zül, aki most egy kicsit ez a ha~ 1s . „ . · a koz.?s J.?~?höz b 1z~?sítani . 
emelkedett lel~kkel szeretne e naoy ün- 56 ev~el ez ~lott Endrődrő l indul- Koszonom megtisztelő figyelmi.i-
nepen a megtisztelő címért és 0eoész tam. 28 eve egesz Gyomaendrödhöz ket! 

eddigi é!etútjáért köszönetet 'mond~ni. 
Polgarmester út, miniszter úr tisz- Kép: Dr. Latorcai"János, és felesége, Ujházi Aranka 

t_elt ö~kormányzati testület! Hölgyeim 
es uraim! 
, ~z ünnep,_ de_különösen egy ezred
ev unnepe mmd1g értékelésre késztet 
azt üzeni, hogy készítsünk számvetést 
éJ.etün~ől, kudarcainkról és sikereink
rol, r;iaJd ~~emünket a jövő horizontjára 
fesz1tve kijelöljük célpontunkat. 

A múltból kell meríteni hogy a 
jövő felé haladtukban uta't n: té
ve_sszünk. Fel kell tennünk a kérdést 
m1 volt életpályánkon Endrődböl é~ 
Gyom_aendrödből a meghatározó. 

Szamomra egészen biztosan az 
hogy a nehézségek a kicsinyes oán~ 
csosk_odások és tudatos „beakasztá;ok" 
~llenere el mertem hinni, hogy kemény 
es tudatos helytállással edzett akarttal 
a jövőbe vetett rendíth~tetlen hittel é~ 
sok-sok munkával, úrrá lehet Jen~i a 
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RÓZSAHEGYI NAPOK A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Amint azt korábban már hi.rül adtuk, a 
Rózsahegyi napok az iskola tanulóinak ve
télkedésével kezdödött, majd a rendhagyó 
tanítási órák következtek. 

l 0 órakor vette kezdetét az iskolai ün
nepség, amelynek keretében Ladányi 
Gáborné igazgatónő köszöntötte a megje
lenteket s a rendhagyó óra közreműködői
nek, akik az endrődi iskolának voltak 
diákjai,- név szerint: Hunya Zoltán, Dr. 
Papp Sándor, Tímár Antal, Dr. Gyuricza 
Csaba - a köszönő szavak mellé oklevelet 
adott át. Majd az iskola kiváló tanulói, illet
ve a versenyen jól szerepelt diákok kitünte
tése következett. Először került sor az „öreg 
diákok" által létrehozott dij átadására. 
Runya Zoltán numizmatikus által tervezett 
ezüstérmet, oklevelet, és pénzjutalmat ma~a 
Hunya Zoltán adta át Kelemen Erika VII.Ja. 
osztályos tanulónak, és köszöntötte a fiata
lokat. Megható pillanata volt ez az ünnep
ségnek. 

11 órakor került sort az iskola előtt felál
lított és Mihály Bernadett szobrászművész 
á ltal készített Rózsahegyi Kálmán mell
szobrának leleplezésére. Dr. Dávid Imre 
po lgármester szavai után Solymosi Ottó a 
Magyar Rádió Jászai-díjas vezető rendező 
mondta el szoboravató beszédét: 

„Hölgyeim és uraim, kedves diákok! 
Néhány perc és Endrőd SZÜiöttének, az 

Iskola névadójának szobra, Mihály Berna
dett a lkotása, mindnyájunk szemeláttára 
lesz maradandó emlék, hirdetve e helyen is 
azt a tiszteletet, mellyel Rózsahegyi Kál
mánra, a budapesti Nemzeti Színház örökös 
tagjára, kiváló művészre emlékeZÜnk. 

Jókai gondolata, mely szerint ' a művész 
két sírban nyugszik, ha meghal, egyik a föld, 
másik a feledés'. Kálmán bácsira - szeren
csére - ez nem vonatkozik. Elnézést a sze
mélyes megszólításért, de abban a 
szerencsében részesülhettem, hogy több ál
talam rendezett hangjátéknak is szereplője 
volt. Utoljára L 957. szeptemberében talál
koztam az akkor 84 évében járó aktív mű
vésszel. 

E helység szülöttét 27 évesen, jelentős 
színészi múlttal - és az Akadémia elvégzése 
után - a Nemzeti Szinházhoz szerződteti 
Beőthy László igazgató. 1923-ban már a 

Színház ' örökös tagja' megtisztelő címmel 
kitüntetett művész. 

Mesterei között olyan.nagyságok szere
peltek, mint Paulay Ede, Ujházy Ede, Csiky 
Gergely, akiknek - saját elmondása alapján 
- karrierjét köszönhette. Tennészetesen, 
mesterségbeli tudása nélkül az országos hír
névhez, megbecsüléshez kevés lett volna az 
ajánló. 

A Magyar Rádió archivuma több órás 
hanganyagot őriz - nemzeti kincsként - Ró
zsahegyi Kálmánról is. Tőle hallottam, majd 
a Találkozások cúnű könyvében is olvas
tam, melyben leírja - édesanyjának állított 
emléke mellett-, hogy az akadémián,.az el
méleti tárgyakon nehezen küzdötte át ma
gát, ezért egybehangzóan tehetségtelennek 
tartották. Azonban a gyakorlati órák csakha
mar megváltoztatták tanárai véleményét. 

Tanulmányai elvégzése után Debrecen
ben kezdte pályáját, ahol sokoldalúan fog
lalkoztatták. Nemcsak prózát és operettet 
játszott, de operaszerepekben is színpadra 
lépett. A cívisváros után Kolozsvár követke
zett, majd a budapesti Magyar Színház. In
nen csábította át a Nemzeti Szinház 
igazgatója a tehetséges ifjút az ország első 
színházába, ahol - mint állította - művészi 
pályája legszebb korszakát töltötte. 

Rózsahegyi Kálmán a magyar dráma
írók értékes alkotásaiban maradandót állított 
Bródy, Csiky, Gárdonyi, Mikszáth, Móricz 
alakjainak életre keltésével. Jó néhányszor 
megdöbbentette a szerzőket, akik egyönte
tűen vallották, h~~ nem is éreztek ennyit fi
guráikban, mü<0r papírra vetették 
elképzeléseiket. 

Oly korban élt Kálmán t>ácsi, mikor az 
emberi szó, mintha veszít~.tt volna színpadi 
jelentőségéből. Azonban 0 meg tudta mu
tatni, milyen mélységeket rejt a hitelesen 
megszólaltatott emberi hang. Alkotásainak 
jellemzője volt őszinte, egyszerű, természe
tes játéka, 

Népies bája. Ezért is kapta az ' Arany pa
raszt' kitüntető cúnet. Szerepeinek jellegze
tes vonásait, a SZÜiőföidjén megismert 
emberekről mintázta. Volt a nép Tiborca, 
Shakespeare bölcs bolondja, volt Moliere 
furfangos Schapinja, Szigligeti Cigánya, 
Gárdonyi Baracs Matyija. Hangjának össze 
nem téveszthető jellegzetességével válik 
művészete személyiségformáló erővé. 
.. Hivatalos feljegyzések tanúsítják, hogy 
0 volt a magyar teátristák elsője, aki area
lista szinjátszást honosította meg színpad
jainkon. Hosszú élete során négy 
nemzedéknek játszott klasszikus és vígjáté
ki szerepeket. Szakmai tudását boldogan 
adta tovább az Ot követőknek híres iskolá
jában. Tanítványai között olyan jeles mű
vészeket találunk, mint Egri Sándor, Görbe 
Jánso, Komlós Juci, Lázár Mária, Mezei 
Mária, Peti Sándor, Rádai Imre, Rátonyi 
Róbert, Ungváry László, és a körünkben 
tartózkodó unokája Rózsahegyi Marika. 

Társa e munkába felesége volt, akit 
mindenki Drági-nak becézett. Azt tanítot
ták, hogy a művészet egyik legföbb felada
ta az emberábrázolás. A mesterség mellett a 
színpad iránti szeretetre, tiszteletre és hitre 
nevelték növendékeiket. 

Az örökös tag címelnyerése tett nyilat
kozatában úgy emlékezett, ho~ a sok ki
tüntetés mellett legnagyobb dicsőségének 

Balra: Ladányi Gáborné igazgató ass::ony 
Jobbra: a s:obor leleple=ése 

azt tartotta, hogy SZÜiőfaluja, Endrőd dísz
polgárának választotta azt az embert, aki 
mezítláb indult el innen a nagyvilágba. 

Ha e megemlékezést Jókai idézettel 
kezdtem, Petőfi gondolatával zárom: 'Mi a 
dicsőség? Tűndöklő szivárvány, a napnak 
könnyekben megtört sugára.' 

Tisztelt egybegyűltek! Köszönöm, hogy 
meghallgattak és e felemelő pillanatot 
együtt ünnepelhetjük." 

Az avató beszéd után Dr. Dávid Imre 
polgármester úr leplezte le az emlékművet, 
mely ezentúl örökre ott áll az iskola bejára
tánál, hirdetve az ifjúságnak, az utókornak, 
hogy az igazi művész örökre ott él a magyar
ság, a SZÜiőföld szívében. 

A Rózsahegyi Napok délutáni műsora a 
Tájházban folytatódott. Sokan eljöttek erre 
az ünnepségre is. 

Mint ismeretes az önkonnányzat a mú lt 
évben megvette a Tájház melletti épületet, 
ahol helyet kapott a Régészeti Múzeum és 
Tímár Máté író, költő emlékszobája. Ebben 
a szobában van az író hagyatéka, amit sZi.i lő
városára hagyott. Könyvek, fényképek, le
velek, és bútorainak egy része. Az avató 
beszédet Héwizi Sándor, múzeumigazgató 
mondta el, aki megemlékezett azokról is, 
akiknek gyűjtő munkája nélkül nem jöhetett 
volna létre sem ez az újmúzeum, sem a Táj
ház. Köszönet és hála illeti Vaszkó Irént, 
Homokné Német Esztert, a jelenlegi veze
tőt, Szonda Istvánt, és azokat a névtelenül és 
önzetlenül segítőket, akik hangya módjára 
gyűjtötték a múlt maradványait.(A részletes 
beszámoló júliusi számunkban lesz olvasha
tó!) 

Késő délután a Népházban a Filmmúze
urnból elhozott filmvetítésre került sor, 
amelynek főszereplője Rózsahegyi Kálmán 
volt. A késő esti órákban a gyerekek tábortű
zi élményével ért véget az első nap. Az isko
la vendégei voltak első alkalommal a 
Borsodnádasdi általános iskola 30 növendé
ke, tanáraik kíséretében. Egy új kapcsolat 
kezdődött el, amelynek folytatása, hogy az 
endrődi gyerekek mennek el északra, a he
gyekbe. Ajándékkal kedveskedett egymás
nak a két iskola. 

Császár Ferenc 
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AZ ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRÉNEK MIUENNIUMI TAIÁLKOZÓJA 

Szentmisével kezdődött, már hagyományo
san, az Endrődiek Baráti Köre találkozójának ün
nepsége. Iványi László atya szentbeszédében 
utalt arra, hogy ime, bárhol is éljenek az 
endrődiek, ilyenkor mégis hazajöttek, pedig so
kuknak a szülői háza már meg sincs, vagy más 
lakja. De az ösök a temetőben nyugszanak, és a 
hazai harangszó értük is szól. 

A szent mise után a találkozó résztvevői átsé
táltak a ligeti iskolába, ahol megkezdődött az ün
nepség a Gyomaendrődi Zenebarátok kórusának 
hangjai mellett. Ezt követte Dr. Dávid Imre pol
gármester úr, aki kedves szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket. Majd az Egyesület elnöke Dr. 
Latorcai János országgyűlési képviselő emelke
dett szólásra. Idézzük öt: 

„Profán búcsúnk, ez a sereglés is 
arra szolgáljon: Kézbe a kezet, 
mint a szlvverést: Nem lehet eleget! 
Keresni a holnap útját-módját, 
mely többé tesz, porból felemel! 
Ne feledjük: Az a parola, 
Ha egyért mind, mind egyért felel! 

Próféta-korban légyen elég a szóból! 
Mit mondhatnék még Kedves Feleim? 
Egész életem hazai vallomás, 
immáron ámen, versemen a rím: 
adj hitet és boldogabb jövendőt, 
nyomunkba-lépő sok új nemzedéket, 
s halandó porunknak szülöfüld szemfed6t!" 

Timár Máté: Endrődi hitvallás clmű versének 
ezen csodálatos és megindító részletével köszön
töm a 40 éve megalakult Endrődiek Baráti Köré
nek millenniumi találkozóját, valamennyi itt lakó 
és elszármazott endrődi társunkat, barátunkat, 
Polgármester urat, és ezzel a versrészlettel emlé
kezem meg kegyelettel az egy évvel ezelőtt el
hunyt baráti köri elnökről, az íróról, a költőről 
Endrőd nagy fiáról is. 

kig. Izgatottan várjuk, vajon kikkel találkozunk a tárlatának megnyitása zárta. Helyszűke miatt ezt 
tavaly még ittlévők közül, mi történt velük, éle- az eseményt, mint ahogy a múzeum megnyitását 
tük, életutunk hogyan változott. is következő júliusi számunkban ismertetjük 

Ilyenkor járjuk a régi utcákat is, keressük az részletesen olvasóinkkal. 
ismerős arcokat, örömmel nyugtázzuk a fej lődést Az ebéd a Dombszögön volt, ahol tovább 
hozó változásokat, és óvatos félelemmel közeli- folytatódott a délelőtt megkezdett beszélgetés. 
tünk a Központi temető egy-egy frissen dombo- A délutáni órákban a Rózsahegyi Iskola ün-
ruló sírjának keresztfájához, hátha az nepi millenniumi előadásában gyönyörködhet-
ismerösöket rejti az. tek, majd a Könyvtár füldszinti termében 

Számba vesszük a történéseket, a kicsiket és. állófogadásra került sor, melyen a pohárköszön
nagyokat, a gyérü16 sorainkból eltávozókat, a pá- tőt Dr. Dávid Imre polgármester mondta el. Dél
lyát befutottakat és az itt maradottakat. után akinek kedve és ideje volt, meghívást kapott 

Elfeledjük a hétköznapok szorítását, felemelt az újonnan elkészült un. emelt szintű otthonba, 
és kitisztult szívvel pár órára újra gyermekek va- ahol Gellai Józsefné bemutatta az új otthont, már 
gyunk, fogadalmakat teszünk ifjúi hévvel, s újra működés közben. 
formálunk megszakadt, régi barátságokat. Reméljük maradandó élményben részesül-

Nagyokat szippantunk a liget leheletéből, hettek mindazok, akik megtisztelték jelenlétük
nem tudunk betelni vele, szemünkkel faljuk a tá- kel a találkozót. 
jat, s agyunkba újra és újra bevéssük azt. Császár Ferenc 

Estére a jól végzett nap boldog tudatával in
tünk búcsút, s messzir61 még vissza-visszanézve 
Istenhozzádot intő templomtomyunkat. 

Ez a mi találkozónk rövid lelrása, s az benne a 
szép és az igaz, s az benne a többlet, ami kitart 
újabb évig, az újra megtapasztalt szeretet, az 
endr6di igaz gondolat. 

Isten hozott mindannyiunkat!" 
E szép és kedves szavak után Császárné 

Gyuricza Eva az Egyesület titkára röviden beszá
molt az elmúlt év eseményeir61. Az elhunytakról 
1 perces néma felállással emlékeztek: Szabóné 
Kalmár Eszterről, és Hunya Lászlónéról. 

Ezt követte Kiszely Zoltán a békéscsabai Jó
kai Színház művésze, aki Timár Máté írását ol
vasta fel, melynek elme: Az én nevel6 szüleim. 

A 10 éves Honismereti EgyesOJet vezetője 
Hornok Lajosné Németh Eszter következett, aki 
ismertette az elmúl 10 év jelent6sebb eseményeit 
s beszámolt a pénzügyi helyzetről is. 

Majd Timár Sarolta a Debreceni Kossuth La
jos Tudományegyetem hallgatója adott rövid 
összeállitást az endrődi szólásokról, tájszavak
ból. 

Találkozni jöttünk, visszanyúlni gyökereink
hez, hogy gyermekkorunk élményeiből merltve, 
az endrődi életeröböl töltekezve legyen erőnk 
dolgozni, tenni, állni a vártán az újabb találkozó-

Kedves színfoltja volt a találkozónak, amikor 
a Ceglédről érkezett Nagy Imre barátunk és tag

..,.......,.,,rrr.,,..,..-,.,,rn,...,...,.....,...,....,,.,,....-,....,........,..,,...,,.,.,....,..,.,.....,,, társunk megénekeltette az 

(r/ 81 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep út 3. THERM x ifT/F: 661386-614, 386-226 

tr1Tt:51PAlll $%0VnKUIT 

endrödieket. 
Végül a vonat késése 

miatt megkésve megérke
ző Gergely Ágnes Kossuth 
díjas lró, költönöt fogadta 
óriási taps, amikor a te
rembe lépett, amit az írónó 
keresetlen szavakkal kö
szönt meg. 

Ezt követte Polányi 
Éva tolmácsolásában, 
Gergely Ágnes két verse. 

A délelőttöt Kunko
vács László fotóművész 

o-/o~~-
Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk rot"He'ü'úr~~·~~~· 

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

Interspan bútorok) 
O-Építöipari anyagkereskedés (Interspan bútorlap. „ ) 
O-Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acél

zsalu, keretes állvány, útpanel...) 

.%~ 

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

Gyomaendrődi futó gála 

Május 14-én a „SPORT TRIÓ" szerve
zésében futó-gálát rendeztek. Az endrődi 
hídlőlöl indultak, s a gyomai sportcsarnok 

1 parkolója volt a cél. Jó időben zajlottak az 
1 események amelyen 182 induló vágott 

neki o távnak. Az alsósoknak a Katolikus 
iskolától kellett o távot megtenni. Aki a 
lávot teljesítette, azt üdítő és csokoládé 
várta a befutóskor. Helyezettek: 

Alsós fiúk: l.Dógi Jenö, 2. Poróaai 
Barnabás, 3. Urbán Dániel 

Alsós lányok: 1. Csík. Andrea, 2. 
Hermann Dóra, 3. Honyea Agnes 

Felsős fiúk: 1. Czeglédi Zsolt, 2. 
Jakus Imre, 3. Szekeres Csaba 

Felsős leányok: l. Kelemen Erika, 2. 
Faragó Andrea, Szabó Szilvia, 3. Orosz 
Zsanett 

Középiskolás fiúk: 1. Makór Tamás, 
2. Kovács Péter, 3. Cs. Nagy Balázs 

Középiskolás lány9k: l. Oláh Margit, 
2. Kiss Zsuzsa, 3.Tóth Agnes 

Felnött férfi: 1. Karsai Gábor, 2. 
Garai György, 3. Hangya Balázs, 

Felnőtt nöi: l. Kissné Miklovicz Edit. 

Mokár Tamás „Békés Megye Utcai 
Futóbajnoka" 

Április 30-án Mezőberényben került 
megrendezésre a város nyílt utcai futó
versenye. A verseny célja a „Megyei Baj
nok" ·i cím elnyerése. Az igazolt 
kategóriában az ifjúságiak közöli a 
gyomaendrődi MGkór T amós ért első
nek a célba, így elnyerte a megye futóbaj
nok a címet. Gratulálunk! 

. Jól szerepelt a Rózsahegyi Kálmán 
Altalónos iskola csapata 

a március 24-én Békéscsabán meg
tartott mezei-futóversenyen, oh9I o vá
rost a Rózsahegyi Kálmán Altalónos 
Iskola tanulói képviselték. Makár Tamás 
az iskola tonulójo ismét jeleskedett, meri 
korosztályába 3. helyezés! éri el. Az ápri
lis 9-én megtartott Coca-Cola kupán, Bé
késcsabán a gyermekek reszere 
rendezett ügyességi versenyen az iskola 
csapata 2. helyezést ért el. A 2000 méte
res távon Czeglédi Zsolt 5. lel!. A felnőll 
kategóriában 6000 méteres távon össze
tettben Makár Tamás 10. kéni f utol! be a 
népes mezőnyben. 

Duotlon verseny Szegeden 

Április 16-án Békés Megyei verseny
zök részére Duatlon versenyt rendeztek a 
Tisza porton_ A 2 km-es futás után 8 km 
kerékpár, majd ismét l km fotós volt a 
táv, amelyet a versenyzó1cnek teljesíteni 
kellelt. A koroszlályonként kategóriákra 
oszlott versenyen Mokár Tamás 6. helye
zést éri el. Tamásnak ez volt a második 
duatlon versenye 

labdarúgás 

IV. 29. Barátság - Kalocsa 0:2. 
(200 néző) 

Sokáig kiegyensúlyozott volt a mér
kőzés. Mindkét csapat a védelmét szer
vezte meg jól. A 7 5-ík percben súlyos 
kapushiba folytán Korkus révén a vendé
gek vezetést szereztek. Majd három perc 
múlva Tóth a félpályát végigcselezte és 
gólt szerzett. 0:2. 

Pisont edző: 11Nem tudom, mii mond-
jak." 

Tabeilo: 
14. Barátság 23 2 6 15 12:42 12. 
Gyoma - Csongrád 0:8 
Tabella: 
16Gyoma24 2 418 19:84 10. 
V. 7. Barátság - Gyula 1 :2 
A tizenkettedik percben a jó labdát 

kapó Osán az egymásra váró vendég vé
dők közöl! lőtt a hálóba. 1 :0. A 77 -ik 
percben Argyelán jó labdáját Gojdács a 
hálóba rúgta l : l. A nagy kedvel játszó 
Argyelán a 90-ik percben a rosszul kiin
duló Hanyea mellet! kapuba talált. l :2. 

Jó játék és nagy küzdelem volt. A 
megfiatalított hazaiak tudásukat és szívü
ket beleadták, de csak ennyire tellett. 
Jók: Nagy L Hídvégi, Nagy Márk. 

8:2. 

Tabella: 
15. Barátság 25 2 6 17 13:44 12 
Kerekegyháza - Gyoma 5:3. 
Tabella: 
15 Gyoma 25 2 4 19 22:89 10. 
V .13. Kiskúnf élegyháza - Barátság 

Átjáróház volt a Barátság! A máskor 
lelkes védelem csődöt mondott. A hatodik 
percben mór 2: l - re vezettek a hazaiak. 

Tabella: 
15. Barátság 26 2 6 18 15:52 12. 
Gyoma - Martfű 1 :2 
Tabella: 
1 S. Gyoma 26„2 4 20 23:91 10. 

Márton Gábor 

A Sportcsarnok iúniusi programja 

3-án Megyei cigány sportnap 
4-1 1. - 18-25-én Tavaszi Kupa kispályás labdarúgó bajnokság 

l 0-én Noszta.Jgio Kézilabda torna (Női) 
17 -én 2. sz. Altalános Iskola Ballagása. 

Milleniumi napok a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola Kollégiumában 

Olvasóink az utóbbi hónapokban gyakran olvashatnak a Bethlen Gá
bor Szakképző iskola munkájáról, terveiről, érdekesebb eseményeiről. Ez
úttal ismét örömmel tettünk eleget az iskola kollégiumának 
meghívásának, hogy olvasóinkat tudósíthassuk a május 3-án megrendezen 
eseménysorozatról. Hogy miért pont május 3.-ára esett.a választás, ennek 
is magyarázata van. Ugyanis a Kollégiumi Szakmai és Erdekvédelmi Szö
vetség kérte, hogy ezen a napon az ország összes kollégiumában e napon 
egy időben tartassék a Kollégiumi Millenniumi Nap. Erről szólt bevezető
jében Vargáné Varczába Eva a kollégium vezetője, mint mondotta: .,Deb
recenben, Szegeden, Nyíregyházán és az ország számtalan kol légiumában 
most. ezekben az órákban versenyre készülődnek a kollégiumi fiatalok. A 
program elkészült, rajta hát, győzzön a jobb!" 

A programot minden kollégium szabadon saját maga készítette el. S a 
fiuk vidáman oszlottak szét, ki-ki a maga választotta program helyiségébe. 
lgy a rajzverseny a tornateremben, a logikai játékok a 3-5 teremben, apa
lacsintasütés a konyhában, a sport a tornapályán zajlott. De aki nem ver
senyzett az ebédlőben videózhatott, este pedig diszkózásra is sor 
kerülhetett. 

Míg a verseny fo lyt, addig a kollégiumi vezető asszonynak jutott ideje. 
hogy bemutassa a „sajtó képv i selőinek" akol légium naplóját, akol légiumi 
krónikát, amelyet a diákok 1977-évben kezdtek írni. A képekkel tarkított 
esem~ny beszámolók „mai szemmel" is érdekesek és nagyon tanulságo
sak. Erdemes lenne újságunkban, sorozatban megjeleníteni a múltat, a 
szép diákéveket. (Ha volna az iskolában vállalkozó szellemű tanár, vagy 
tanuló ennek az anyagnak a válogatására, összeállítására!) 

S végezetül szóljunk a győztesekről. A csapatok neveit fe lsorolni 
nincs rá módunk, így inkább csupán megemlítjük, hogy a.rajz verseny 
„drog ellenes harc" problematikáját legjobban az I. díjazott „Ordög" jel ige 
fejezte ki, a II. díjat „ .... tanárunk", IlI díjat a „Fekete bolygó" Jelige ábrá
zolta. A szabadon választott témában az 1. díjat a „Jóska", II. „Ordög", 111. 
„A világ" jelige nyerte el. 

Az Esz kaszinó 9 csoportból állt az el- „~----=-:e----, 
érhető legmagasabb pontszám 168 lehe
tett. Eredmények: 1. Gregor Noémi és csa
pata, ll. Arany István és csapata, III. 
Grámán Zsolt és csapata. 

A sportversenyeken: 1. Csiki Gábor és 
csapata, II. Sáfrán Attila ~s csapata, ITI. 
Grámán Zsolt és csapata. Es ne feledkez
zünk meg a palacsintasütők versenyéről 
sem! Elkészült 720 palacsinta. Győztesek: 
1. Forrás Sándor és csapata 94, II. Cséfán 
Lóránt és csapata 88, Ill. Büre Jusztínia és 
csapata 87 palacsintával. Volt ám külön díj 
is a legszebben tál.alt, legjobb kivitelű 
munkáért, melynek Arvai Tibor és csapata 
örülhetett. 

Dicséreti lleti a program el tervezéséért 
~s megvalósításáért Vargáné Varczába 
Eva kollégiumi vezető asszonyt és a neki 
segítő tanárokat. 

Köszönet illeti a támogatókat: Borsi 
Lajos vállalkozót, Color Shoop vállalko
zást, a Kner Nyoma Re. helyi vezetését és a 
Sikér Kft, valamint az iskolai ffj úsági Vö
röskeresztet. 

Reméljük szép hagyomány indult el e 
napon. 

I -' _., 
-
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HÍREK ERDÉL YBÖL 

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

Kós Károly, 1925 

A jövő iskolája 
Folytatjuk az erdélyi Magyar Szóban Beder Tibor földrajztu

dósnak folytatásokban megjelent írását, melyből ezúttal is csak sze
melvényeket közölhetünk. 

„Ezer magyar templom tornya tör az ég felé, ahonnan egyfor~ 
mán süt a Nap mindenkire. Ezer toronyból száll a Bethlen Gábon 
üzenet a magasba: „Ha Isten velünk, ki ellenünk." 

A 16 fó erdélyi megyéből Székelyföldön kettőben (Hargita me
gye 84.6 %, Kovásznak megye 75.2 %)a székely magyarok vannak 
többségben, a haxmadikban (Maros megye 41,.3%) közel fele a la-

. kosságnak székely-magyar. Az említett három me~ébeo-amely a 
Székelyföld néven él a köztudatban - él az erdélyi magyarok közel 
fele 720.276 lélek (1992). Ez legal{.bb harminc országnál nagyobb 
kiterjedésű és lakosságú területet jelent." 

„Jelentős számú magyarság él a Partiumban, ahol számuk eléri a 
fél milliót, ami az összlakosság 20 %-át teszi ki. Három megyében 
(Szatmár 30%, Bihar 28.4%, Szilágy 23.6%) az összlakossághoz 
viszonyított arányuk 30%-os. Belső Erdély területén a legnépesebb 
magyar megyék: Kolozs 145,405, Brassó 199.615, Fehér. 24,843, 
Beszterce-Naszód 21,113 és Szeben 19168 fö a megye magyar la
kossága. A Bánságban, Temes megyében 62,886, míg 
Krassó-SzUrény megyében mindössze 7 ,876 magyar él. Erdélyben 
165 településen a polgánnester és az alpolgánnester is magyar." 

„Kolozsvár 338.009 fős összlakosságából 74.843 magyar, így 
Marosvásárhely után (83.691 lakos) a második legnagyobb magyar 
város Erdélyben és Romániában. Jelentős számú magyar él Nagy
váradon 73,272 fö 33.1% a harmadik legnagyobb magyar város. 
Szatmárnémetiben 53.826, Sepsiszentgyörgyön, 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán 50.866, 38.926, 38.204 szé
kely-magyar él. Temesváron 38.024, Aradon 29.788, Nagybányán 
25.746." 

Az említett városok magyar lakói, bár arányuk a többségi román 
lakossághoz viszonyítva - Szatmárnémeti és Nagyvárad kivételével 
nem számottevő, kulturális örökségüknél fogva igen jelentős helyet 
foglalnak el a magyarság jövője meghatározásában." 

,,A magyarság helyzetének elemzése és az ebből származó kö
vetkeztetések egyértelműen megfogalmazzák a kérdést: mit kíván 
az erdélyi, és egyáltalán a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, muravi
déki és burgenlandi magyarság? A választ egyetlen mondatban meg 
lehet fogalmazni. Azt, hogy dédunokáink is magyarként éljenek Er
délyben és másutt, tisztességes, nyugodt emberi életet - anélkül, 
hogy ezzel bárki másnak hasonlóan tisztességes, nyugodt emberi 
életét akadályoznánk. Ha ezt az igényünket a többségi nemzetek el
fogadják, minden egyéb csak részletkérdés, melyekben nagyon 
könnyű megegyezni." 

„Mi kell ahhoz, hogy dédunokáink is ebben a lelki közösségben 
éljenek Elsősorban úgy kell felnőniük, meg kell tanulniuk az első 
szavakkal együtt az azonosságot jelentő verseket, dalokat. A törté
nelmet Csaba királyfitól az utolsó miniszterelnök nevéig. Olvasni
uk kell Jókait, Petőfit és a többieket. Tudniuk kell a tulipánnak és a 
fecskének a nevét, s érezni kell mindazt, amit a többi magyar érez 
ezeket hallatán mind az ötven országban." (Ahol magyarok élnek. 
~~kJ . 

„Ha nem akarják elismerni ahhoz v~ló jogunkat, hogy dédunoká
ink is magyarként élhessenek szülőföldjükön, akkor kezdődnek a ba
jok. Mert akkor emberi kötelessé~ a ma~ erejéből.minde~t 
megtenni ennek érdekében. Küzdem,.pártoskodni, ellenzék.1eske~1: 
panaszkodni, s~vetségeseket keresm, aJ:togy leh.et. Az p~dig nen:Jo 
senkinek, sem nekünk, sem azoknak, akik utódaink lelket el akarják 
szakítani tőlünk. Meg vagyok arról győződve, hogy ez nem követke
zik be, hiszen Európa jó irányba tart. A mai világ a nelll:2eti kisebbsé
gek számára - így nekünk is kedvező - még akkor 1s, ha ez ne~ 
midig nyilvánvaló. Európában tulajdonképpen nem léteznek nemzett 
államok, attól függetlenül, hogy mit nyilvánítanak ki az Alkotmány
ban. Románia és a többi utódállam számára is akkor nyílik esély, az 
európai integrációra, ha megszűnik egyetlen nép országa lenni, és az 
ott élők hazájává válik." 

V ARADINUM 2000. 

Május 14-én Nagyváradon a református templomban kezdődött 
meg a Varadioum 2000. nyolcnapos ünnepségsorozat~. A ~us.z 
éneklése közben vonultak be a Lorántffy Zsuzsaµna Gun.oáz1um di
ákjai a millenniumi zászlóval. A Magyar Kormány ajándékát min
den határon túli magyar egyház megkapja, az ezer éves magyar 
államiság egyetemes jelképeként, mondta a magyar kormány nevé
ben Németh Zsolt államtitkár, aki kiemelte a zászló jelképiségét. Be
szélt arról, hogy a történelem folyamán a magyar nemzetet sok 
tragédia érte, de emlékezetét, hitét nem tudták megtömi, sem diktá
torok, sem hódítók. A zászlót Tőkés László püspök és Kovács Zoltán 
főgondnok vette át, és Tempfli József katolikus püspök áldotta meg. 
Az istentiszteleten Tőkés László párhuzamot vont a fogságból szaba
duló zsidóság, és a magyar nép sorsa között, kiemelve, hogy a ma
gyarságnak is építkeznie kell a sok évtizedes rabság után, s lst~n 
áldásaként a gyermekáldással járó terheket is fel kell vállalnia. Uj 
honfoglalásra van szükség, s a nemzet összefogására, bárhol éljenek 
is. Temptli katolikus püspök beszédében kiemelte, hogy Erdély a 
nemzeti és vallási türelem füldje volt, hogy közös erővel kell megál
lítanunk a magyarság apadását, s az MVSZ elvégezte az erdélyi ma
gyar családok összeírását s megszervezi azok támogatását. Az 
ünnepség végén Halzl József, az Ulyés közalapítvány elnöke és Tő
kés László püspök díszoklevéllel tüntette ki azokat a gyülekezeteket, 
ahol 1999-ben apadás helyett jelentős gyarapodás volt. 

Délután a Kárpát-medencei fórumot rendezték meg, amelyen a 
magyar parlamenti pártok képviselői fejtették ki álláspontjukat Ma
gyarország Euroatlanti integrációjával, a magyar-magyar párbeszéd
ről, a határon kívüli magyarok helyzetéről, s az úgynevezett 
nemzetst:tatégiáról. Csurka István MIEP elnöke beszéde után több 
percig zúgott a vastaps! 

A következő napokban gazdag program várta a kulturális és 
egyéb eseményekre szomjazókat, köztük szép számmal a magyaror
szági vendégeket is. 

A teljesség igénye nélkül volt: 
.;. képzőművészeti kiállítás 
- Bach orgonahangverseny 
- Hagyományőrző műhely a régi mesterségek bemutatásával 
- A nagyváradi vár jelene és jövője - szimpózium 
- Iskola nap a Szent László Gimnáziumban 
- Várostörténeti konferencia 
- Könyvbemutató (négy új könyv jelent meg) 
- Magyar millennium - szimpózium 
A Varadioum utolsó két napját a változatosságjellemezte. Akár a 

korábbi esztendőkben, május 21-én vasárnap a Bazilikában tartott 
ünnepi szentmise és körmenet jelentette a csúcspontját az ü.nnepi 
rendezvényeknek. A vasárnapi körmenet két új mozzanattal gazda
godott: a Katolikus egyház is átvette Szabó Tibortól a Határon túli 
Magyarok Hivatalának elnökétől a millenniumi zászlót. A körmenet 
záró részében pedig felavatták Szent László barokk korabeli kőszob
rát, amelyet több évtizedes „pihenés" után néhány hónapja ástak elő 
a föld alól. A körmenet vendégeként üdvözölhettük Kövér Lászlót, a 
FIDESZ elnökét, Szőcs Ferencet, a bukaresti magyar nagykövetet, 
Alföldi Lászlót, a kolozsvári konzult s még sokan másokat. 

Este a színházi díszelőadás keretében mutatták be nagy sikerrel 
Müller Péter - Tolcsvai László: Mária evangéliuma c. rock-operát. 
Ezzel zárult az idei V ARADINUM 2000 ünnepség sorozat. 

STARK !.ÁSZLÓ 



102 VÁROSOHK 2000. június 

IIQ Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál városunkban 
A Bethlen Alapítvány közösen a vá

ros Önkormányaztával, a TURINFORM 
irodával és a Gazdakörök Békés Me
gyei Szöve~ségével idén is megrendez
te immár másodszor április 29-30. 
között a rendezvényt, melyet igen sok 
kiállító és látogató tisztelt meg jelenlété
vel. Címéhez méltón volt itt sajt, túró, 
hal, savanyúság, sőt még borkóstoló is. 

A Fesztivál megnyitóját Dr. Mucsi 
Imre, a Földművelésügyi Mezőgazda
sági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára tartotta. 

A fesztivál nem titkolt célja, a külön
böző módon készített kecske-, juh,- te
hén tejtermékek bemutatása, a sajt és 
borfogyasztási kultúra ápolása, a Körö
sök menti haltermékek megismerteté
se, a térség turisztikai adottságainak 
bemutatása, a falusi és agroturizmus 
íejlesztése. A kiállítók helypénzt nem fi
zettek, és a legjobbak kiállítási díjakban 
részesültek. 

A hat fős szakmai zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, a 30 kiállító közül kellett 
kiválasztania a legjobbakat. Íme az 
eredmény: 

Sajt kategóriában kiosztásra került 7 
arany, 11 ezüst, és 3 bronz, minősítést 

Túró kategóriában 3 arany minősí
tést osztottak ki. 
_ Hal kategóriában a Körös Halász 

Szövetkezet kapott arany minősítést. 
Külön díjat kapott péksüteményeiért 

a Sikér Kft. Sör kategóriában az 
AGROMETÁL Kft részesült hasonló el
ismerésben. A fehér borok közül 5 
arany, 3 ezüst, és 2 bronz díjazott lett, a 
vörös boroknál 7 arany, 3 ezüst és 1 
bronz, minősítés született. A tokaji bo
roknál egy hatputtonyos nyert arany ér
met. 

Hogyan értékeli a fesztivált? - cím
mel kérdést intéztünk néhány 
résztvevőhöz, vendéghez. Legyen ez 

összefoglaló, az elfogult hazai szemlélő 
helyett: 

Dr. Dávid Imre. polgármester: „Ez a 
rendezvény hagyományteremtő és ha
gyományápoló. Úgy hiszem szórakoz
tató volt mindenkinek, aki ellátogatott 
ide. Színvonala jobb volt, mint ez előző 
évinek. A városnak van olyan 30 ezer 
hektár föld területe, ahol szarvasmarhát 
tarthatnánk és tejtermékeket feldolgoz
hatnánk. Erre kellene alapoznunk, hi
szen a tejtermékek keresettek, 
kelendők és eladhatók." 

Árkus Péter, régész: „Jó gondolat 
volt a rendezvény, mert ez örvendete
sen idegenforgalmi jelentőséggel is bír. 
Jó lett volna, ha ekkorra a strand is 
megnyitja kapuit. A városnak a kulturá
lis l ehetőségeket is ki kellett volna hasz
nálni. S véleményem szerint a 
szomszédos városokat is be lehetett 
volna kapcsolni a rendezvénybe." 

Sshwalm Gyula. pedagógus: „Én ta
valy nem voltam, nekem ez újdonság. 
Szinte mindenféle sa~ megtalálható volt 
és a hozzá harmonizáló borok is. Jövő
re is eljövök." 

Bartha Elemér, nyugdíjas: „Nekem 
tetszett, hogy ez hagyománnyá vii.lik. 
Jól eső érzés, hogy aki alkotni szeret 
azzal is foglalkoznak. Érezni a polgár
mesteri támogatást." 

Eichler Éva nyugdíjas: „Jó a rendez
vény, nagyon finomak a sajtok." 

Gubucz József igazgató, a fesztivál 
főrendezője: „A fesztivál a várakozá
soknak megfelelően sikerült. Többen 
voltunk, mint az elmúlt évben. Az észre
vételeket és a kritikákat köszönjük, amit 
lehet megvalósítunk belőlük." 

Hunya István vállalkozó: „Nagyon 
örülök a rendezvénynek. Bízom abban, 
hogy hatása lesz a mezőgazdasági ter
melésre. Szerencsésnek tartanám, 
hogy a téli időszakban egy cipőipari na
pot is rendezne a város, mivel több, 
mint negyvenen vagyunk a szakmában, 
és a teleülés lakosságának nagy részét 
foglalkoztatjuk" 

Tímár János vendéglátó ipari vállal
kozó. a zsűri egyik tag ja: „Még több rek
lámot, még több propagandát kel l 
biztosítani, továbbá szükségesek a fi
gyelemfelhívó, eligazító táblák. Egyéb
ként a rendezvény színvonalas és jó 
volt. Az új dolgokat igényli a közönség." 

Befejezésül: örültem, hogy a feszti
válról tudósíthattam. Az elhangzott vé
lemények tükrözik a fesztivál 
hangulatát. 

UNGVÖLGYI JÁNOS 
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A Komédiás Kör története 
Május 25-én délután a városi millenruu- retlen pálosrendi szerzetes) előadása arany „igazi színház". Meg is kérdezték, miért 

mi nap alkalmából rendezett díszelőadás ke- minősítésben részesült. Hainfart Lilla lett a nincs Gyomaendrődön állandó színi társu
retében Hajdú László rendezésében a fesztivál legjobb női szereplője, sőt a leg- lat. Ezzel a darabbal léptek fel a XVI. Hor
Komédiás Kör nagy sikerrel adta elő Illyés jobb rendezés címe is itthon maradt. A vátb János Nemzetközi és Nemzeti Amatőr 
Gyula „Az ünnepelt" című drámájának át- SZAKE vezetősége beleegyezett abba is, Fesztiválon, Kazincbarcikán. 
dolgozott változatát. Jó alkalom ez arra, hogy Gyomaendrőd nyaranta megrendezze 1999-ben újból Gyomaendrődön került 
hogy olvasóinknak bemutassuk a kilenc éve az országos színjátszó tábort. sor a SZAKE fesztiválra. Minden díjat amit 
működő társulatot, amely a 2000. évi Eszter- 1995-ben Esztergom adott színteret a di- lehetett megnyertek. J. Hasek Svejk című 
gomi Diákszinjátszó Fesztiválon I. helye- ákszinjátszók versengésének. Itt a szó szo- csodás komédiáját és R. Atbayde 
zést éret el, és a „Közönség díjat", valamint ros értelmében taroltak a Margarida asszony drámája arany minősi
a legjobb rendezés díját is elnyerte. Aki ol- Hármas-Körös-parti kisváros „ifjú szí.né- tést kapott. A két színdarab főszereplője 
vasóinknak a Kör történetét bemutatja: Ho- szei". Gyémánt fokozattal honorálta a szak- Nedró György és Balázs Andrea, aki jelen
moki Anna, az esztergomi fesztivál „legjobb ma Görgey Gábor: Komámasszony hol a leg a W. Shakespeare Sziniakadémia hallga
női fószereplője" címet nyerte el. stukker? Komédiájának előadását. Hainfart tója Kishonti Ildikó művésznő osztályában. 

1991 őszén két pedagógus és egy tucat Lilla ismét megkapta a legjobb női szereplő Időközben beléptek a Szabad Színját-
középiskolás elhatározta, hogy saját épülé- díját, a legjobb férfi szereplő címmel Véha szásért Egyesületbe, ahonnan meghívást 
sükre és szórakozásukra alakítanak egy di- Zoltánt jutalmazták. A legjobb rendezés kü- kaptak az általuk 1998 októberébe megren
ákszinjátszó társulatot. A legkönnyebben a löndíját is a Komédiás Kör kapta. A több- dezett Magyar Művek Fesztiváljára. 
névadás ment: Komédiás Kör címen pró- szörösen díjnyertes előadást Budapesten a 1993 óta eddig hat alkalommal, nyaran
bálni kezdték Petőfi Sándor: A helység kala- Pinceszínházban is nagy sikerrel játszották. ként Gyomaendrődön a Komédiás Kör meg
pácsa fergeteges humorú vígeposzát. 1996 a megtorpanás éve volt, az .ászok rendezi az Országos Diákszínjátszó Tábort. 
Ekkortájt hirdetett a Köznevelésben a (Lilla és Zoltán) egy évre „elváltak". Igy az A résztvevők száma átlagosan 60-80 fö az 
„Szakmunkástanulókért" Kulturális Egye- új tagokkal „feltöltött" társaság a mezőtúri ország 17-20 szakképző iskolájából. 
sület (SZAK.E) Egerben egy országos diák- SZAKE fesztiválról ,,csak" ez\ist minősítés- Három éve a társulat két csoporttal dol
színjátszó fesztivált. Rövid tanakodás után se! tért haza. A versenydarab: Rideg Sándor gozik: a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és 
úgy döntöttek, hogy ,,megmérettemek" az Indul a bakterház c. vígjátéka volt. Kollégium tanulói (14 fő) és az iskolából 
ide benevezett 19 szini csapattal. Ez\istmi- 1997-ben visszatértek a „tékozlók". A „kiöregedettek" (6 fó). Itt a városban a két 
nősítés lett a produkcióból. Önbizalmunk mosonmagyaróvári találkozón Peter Turrini művelődési házban rendszeresen támogat
ezzel megnövekedett és a ragyogó Petőfi ko- Patkányvadászat tragikomédiájával az ják produkcióinkat, valamint Békés megye 
médiát bemutatták Erdélyben: arany minősítések számát növelték. Ugyan- településein: . Gyulán, Sarkadon, 
Nagyenyeden, Magyarlapádon és itt a Kör még egy fellépéssel lepte meg a kö- Köröstarcsán, Békésen stb. 
Torockón. zönséget. Schwajda György Himnusz-ával. A színjátszók 9 éves tevékenységének 

Az 1992-es sikeres tavaszi turné után Ez is aranyat ért! A különdíjakat is bekaszí- eredménye, hogy az „Ab esse ad posse" - a 
az 1993-as budapesti SZAKE-fesztiválon rozták. Még ebben az évben bemutatták létezésből a lehetségesbe a jövő iskolájáért
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem zenés fel- Aradon a magyar és román drámapedagógu- Alapítvány Keleti István Művészeti Iskola 
dolgozása nem aratott osztatlan sikert a sok szakmai találkozóján. Előadták, mely Gyomaendrődön a Katona József Müvelő
bölcs zsűrinél, de a közönség jól szórako~ magyarországi ősbemutató volt, a Pince- dési Házban szúijátszó tanszakon tagozatot 
zott. színházban is. Ez év áprilisában az „Egyete- indít 2000/200 l-ben 14-18 éves korosztály 

A nem túl mély hullámvölgyből kikec- mi Napok" rendezvénysorozatán 250 sz&mára. 
meregve a Komédiás Kör elvállalta egyetemista is megtapsolta a Patkányvadá
Gyomaendrődön az országos SZAKE diák- szatot. Szerkesztőségünk csak gratulálni tud e 9 

év sikereihez, s szívesen adunk hírt olvasó
ink számára az elkövetkezendő, remélhető 
újabb sikerekről. 

színjátszó találkozó megszervezését 1998-ban Pakson a Kör Kornis Mihály 
1994 tavaszán Kocsonya Mihály Körmagyar-jávai versenyzett. A zsűri egy

házassága-ról szóló bohózat (szerzője isme- öntetü megállapítása az volt, hogy ez már 

Széchenyi díjas tudós az endrődi fórumon 
A Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi 

Szervezete május 2-án újabb fórumot rendezett, 
amelynek témája: „a polgári keresztény és nemzeti 
összefogás" volt. Vendégünk Dr. Solymosy Frigyes ve
gyész professzor a Szegedi Tudományegyetem akadé
mikusa, nemzetközi hírű tanár volt, aki tagja tudósok 
polgári szövetségének, kiknek nem kis érdeme van a 
polgári erők győzelmében. Tagja az öregek tanácsának 
és a l\emzeti Kör-nek. Erős endrődi kötődésű, hiszen fi
atal éveit Endrődön élte le. 

A Magyar Nemzet hasábjain sokszor találkozunk 
publikálásával. Támogat, bírál, és tanácsot ad, amit 
magasabb körökben meghallgatnak és megfontolnak. 

E fórumon jelentette ki, hogy nem Torgyánt, vagy 
Németh Jánost kell köztársasági elnöknek, jelölni, ha
nem Mádl Ferencet. Egy nap múlva adták hírül, hogy 
Mádl Ferenc lett a jelölt. 

Dr. Solymosy kijelentette, ha a jo~boldali erők nem 
fognak össze, 2002-ben nem lesz polgári győzelem. 
Nem érti az MDF elleni támadásokat, szerinte az időkö
zi választásokon helyes a megmérettetés, hogy a pár
tok tudják, hol állnak. 

Nagyon határozottan kiállt a tudomány támogatása 
mellett, (ami azóta már megvalósult) amelyet a legjobb 
befektetésnek tart, ami idővel busásan megtérül. Utalt 
a fiatal kutatók elvándorlására, szerinte lehetőséget kell 
adni a tudós fiataloknak a kutatásra, a tisztességes 
megélhetésre. Be kell vonni őket a multinacionális cé
gek kutatási munkáiba. Bízik a kormányban, de figyel
meztet is megfontolt politikára. 

A következő fórumot szeptember hónapban tartjuk, 
témánk a kormány „Széchenyi Gazdasági terve" lesz. 

VASZKÓ ANDRÁS 
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Az iciri - pic iri 
kislányka IV. 

- Mari néni! Dédanyu! -
rohant elő o kert végéből 
ijedt szemekkel Kriszti és Zsol
ti. 

- Csak nem ég a ház, 
gyerekek, hogy így oda
vogytok? 

- Az nem. de Karcsit 
agyonverik! - szipogta Kriszti, 
és ZsoJti buzgón bólÓgatott. 

- Már ki verné agyon? 
- Hát a szomszéd kakas! 
Mari néni fürgén felug

rott. és futva indult a gyerek 
után o ba;omfiudvarbo. Ám, 
akárhogy igyekezett. a ka 
kasviadalnak már csak a vé
gére érkezett. Karcsi 
megtépázva kuporgott a 
bodzab okor alatt, és bűnbá
nóan pislogott. A szomszéd 
kakas éppen akkor bújt á t a 
kerítés a latt. és sánt ikálva vit-

te hírét a győzelmének. El is 
kukorékolta tüstént a szom
széd tyúkoknak. 

- Na, ezek szépen elbán
tak egymással. - Mondta 
Mari néni, és a dolga után lá
tott. Egy csöppet nem lát
szott rajta. hogy szánakozna 
a gubbaszkodó Karcsin. 

- De hiszen beteg sze
gény! - simogatta a csapzott 
tollú káNallottat pityeregve 
Kriszti. 

- Majd meggyógyul az. 
ne félj! - vonta meg a vóllát 
Mari néni. - Kib írt ő már töb
bet is. 

Zsolti harciasan toppan
tott: 

- Csak hagyhatja, hogy 
más kaparjon az ő szemét
dombján? 

Mari néni ezt már nem 
hallotta. Sietett. mert vajat 
köpült az uzsonna kalácsra . 

- Ne félj, mert mi nem ha
gyunk el! - vigasztalta a ka-

ARANYFONÁL VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY 

Ebben az évben ötödik alkalommal rendezte meg a Könyvtár az 
„Aranyfonál " városi mesemondóversenyt. A közel 160 mesélökedvü 
óvodást és iskolást az endrőd i könyvtárban hallgatta meg a zsűri és a 
szép számú közönség. Az ügyes produkciókat oklevéllel, könyvvel ju
ta lmazták. 

Legeredményesebben szerepeltek: 
Rózsahegyi Iskola: Farkasinszki Fanni 6. o„ Alt Beáta 1. o., Ma

joros Ramóna 2. o. Varga Att ila 2. o. 
Szent Gellért Kato likus Iskola: Roncsek Nóra 5. o., Feuerwerker 

Daniella 3. o .. 
2. sz. Általános Iskola: ~zíjártó Timea 7. o., Imre Georgina 4. o. 

Török Im re 3. o. Bujdosó Eva 3. o., D inya Anna 2. o. 
~ner Imre G imnázium: Nyíri Dóra 8. o. 
Ovodások: Arnótszky Judit (Kossuth út), Vaszkó And rás (Blaha 

út), Uhrin Kata (Selyem út). 

A résztvevők jutalmazásában, ryiegvendégelésében támogatóink 
voltak: Ifj úsági Alap, THERMIX Ep. Ip. Szöv., MADIZOL Kft„ 
Raichle Sport Kft. , Kert-Kivi Kft., Dr. Varga Géza, Kalamáris Papír
bolt, Kner Nyomda, Sikér Gmk. Segítségüket, támogatásukat tisztelet
tel megköszönjük! 

N61 CIP6T 
A GYARTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKB.t.N 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEl: 06-66·283·359 

kasát Kriszti, és Zsolti már kész sarkáig ráborult a csuromvi
is volt a tervvel: zes kendő, nagyot rúgott 

- Majd én meggyógyí- magán, és kirepült az abla
tom' Tudom. hogy kell! Lát- kon. 
tam a doktor bácsitól. mikor Ez még nem lett volna 
nekem fájt a torkom. baj. De a sarkantyú kiszakí-

- Adsz neki injekciót? totta a legkövérebb párnát. 
- Azt nem. De megfogom és huss, röppenve szálltok a 

o kezét. vagyis. mivel az kiszabadult tollak. Egykettő
nincs neki, hát a lábát. és re tél lett a tisztaszobában. 
közben nézem a csuklómat. Mit is mondok! Dehogyis 

- Igaz! A mi doktor bá- volt az okkor már tiszta ! Kar
csink is mindig a csuklómat csi az ablakból levert egy 
nézi, csak van neki rajta óra cserép muskátlit , a víz szét
is. csorgott a kendőből, és mire 

- Az nem fontos. Külön- Mari néni megsejtette a bajt, 
ben is még hozzá jön a vizes- úgy nézett ki minden, mintha 
borogatás. Ha a torkára földindulás lett volna. 
kötjük. biztos. hogy meg- Hogy mit szólt mindeh-
gyógyul. hez, bizony és nem tudom. 

- Csak még azt is ki kell de az biztos, hogy azóta 
mondani, hogy nincs itt sem- Kriszt i és Zolti görbe szemmel 
mi vész, egy kis meghűlés az néznek a hálátlan kakasra. 
egész, ne tessék aggódni 
anyuka. 

Zolti megrázta a fejét : 
- Azt nem kell! Mert Karcsi-

A mesét és a verset írta 
Iványi Mária 

nak nincs anyukája, és nem REGGELIZIK A BÉKA 
is hűlt meg, hanem vereke
dett. 

- Ebenguba! Vágta rá 
Kriszti, ami azt jelentette, 
hogy igazán mindegy. 

Ebben aztán megegyez
tek, és Zolti a hóna a lá kapta 
a szegény beteget, és egy 
óvatlan pillanatban beoson
tak vele a tisztaszobába. 
Kriszti megbontotta a ven
dégágyat és akár akarta, 
akár nem bedugták Karcsit 
a pelyhes párnák közé. 

- Várj. azonnal hozom a 
borogatást is! Te addig le
gyél doktor bácsi! 

Zolti roppant okos arcot 
vágott, és megfogta a kakas 
pirossarkantyús lábát. Míg a 
csuklóját bámulta, Kriszti elő
kereste a Mari ünneplő ken
dőjét , és bemártotta a 
felmosó vödörbe. 

Hanem ez már sok volt a 
kakasnak. Alighogy fejétől a 

Szakállas vén füzek alatt 
Vadszeder nő, inda fut, 
Szőke fénynek barna árnyék 
Hajladozva nyit kaput. 

Gyöngyöt csobban a kis patak, 
Habtarajra hab pereg, 
Fodrozódó víztükörben 
Fürdik száz kis fénygyerek. 

Kint a porton béka töpreng. 
Ki tudná, hogy min mereng? 
Míg felette szél szuszog, s a 
Sóslevél a vízbe leng. 

Hopp! Na nézd a kis merengő!! 
Nem henyél az, nem bizony! 
Enyves nyelve úgy kiröppen, 
Mint a nyíl, vagy csöpp szigony. 

Sírva rívó szunyognépnek 
~ár körötte zengeni! 
Eji dalnok, hogyha volt, 
Mos lesz belőle reggeli. 

A TLJRLJL CIPŐ KFT 
Felvételre keres varrónőket, 

cipőfelsőrész-készítőket és cipő 
gyártókat gyomaendrőd i , 
dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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Elődeink ünnepeltek „ „ „ 

1. Fejezet. 

Kívánatos, hogy e jeles napot emlékezetessé tegyük ... 

Helyeslően hagyták jóvá. 
A .cingár tanító" (Szebenyi) kért szót: 
- Két három hazafias szavalmány is feltétlen kívánatos. Egyút

tal hagy tegyek javaslatot kedves fiatal kollégámra, Bencze Sán
dorra, aki rendkívül kellemes orgánummal és remek előadói 
képességgel áldatott meg! 

Balla Károly tanító, aki már negyed százada oktat a gyomai 
végen, érdekes javaslatot tett: 

- Tavasz végén a fővárosban voltam sógoroméknál. Elmen-
tünk az operaszínházba, ahol csodálatos látványnak lettem szem
tanúja. Láttam egy lenyűgözően szép palotás táncot. Vgyanis 
lesznek bandériás legények, akik mellé keresünk magyarruhás pá
rokat, s járassunk vélük pattogó, tüzes táncot. 

(iiricz Mátyás javaslata: 
- Brassói katonáskodásom idején marsoláskor szólt a zene, zen

gett az induló. Kívánatos lenne muzsikával kísérni a huszárok vo
nulását„. 

A bíró úr helyeselte a gondolatot, (iergö hajdúval a tanácsba 
1885 ősze volt. A helységháza jegyzői irodájában várakoztak hívatta a folyosón vár~kozó Farkasinszky Imrét, a falusi muzsiku

néhányap Kalmár Mihály bíróra. Ott volt Szebenyi János Nöreg sok nbandagazdáját". 0 szívesen vállalta a feladatot, azzal, a felté
tanító", Vjházi Sándor kántor, Schiefner Ede plébános, a főjegy- !ellel: 
zői asztalnál ült, szemben ült Salacz jegyzővel, akit a nép a .falu - Ha az elöljáróság gondoskodik Zsiga András karnagy be
pennájának" nevezett. A nagyváradi püspök úr felhívását (pász- szervezésére, aki betanítja a számokat, mivel mi csak hallás után 

l~~~~~=·t) olvasták. Balla Mátyás az ablakon nézett ki a temp- muf~t'~z~dött a felkészülés. 

- Igen, plébános uram, - szólalt meg Salacz jegyző. _ A vár- A karnagy magával hozta tizenhat éves Kata lányát is, aki 
megye is hasonló gondolatokat közöl a helység elöljáróságával. már egy éve árva volt. Egyéként a leány énekével, táncával elbű-

Vj érkezők szakították félbe a beszélgetést; Dinya Vince, az völő szépségével gyorsan felpezsdítette Endrőd csendes életét. 
iparosok vezetője és Qiricz Mátyás a .Céh pénztárosa" lépett az A Janka kocsma nagy termében folyt a készülődés. A próbák 
irodába. Majd újra nyílt az ajtó és Vadas doktor, a .kirurgus" ér- idejére dugig megtelt a kocsma. Nem az ital, hanem a próbáról ki
kezett. Lajbi ja zsebéből előhúzta a .doxát", felkattantotta fedelét hallatszó táncdobogás, kiszü~ődő énekek és a fel-fel csattanó kacaj, 
és megállapította: taps vonzotta a látogatókat. Es milyen csodálatosan szólt a muzsi-

- Pontos voltam, mint a halál. ka! 
- Együtt is vagyunk, csak bíró uram hibádzik, bizonyára tüs- Mi~e az ünnep elérkezett, ment minden, mint a karikacsapás. 

!ént itt lesz. A folyosó túlsó végéről könnyen lehet pontos, - véle- Az egesz falu lelkes hangulatban készülődött. Tíz órakor sza
kedett a nótárius. gos-misét celebrált az endrődi születésű Jábori főpap", kinek há-

Behallatszott, hogy a toronyőr, Csejti-Fábián Péter sorra kidu- ro'!l helybeli lelkész segédkezett, meg egy tucatnyi ministráns. 
dál t mind a négy toronyablakon. Értette a jeladást, hisz 1848-ban Haro~ezem.~l .!öbb~n vettek részt? ri t_ka szép_ szertartáson. 
kürtös vol~,a .~eregben. 1849-ben Szolnoknál súlyos sebet kapott. Delben koz~s eb~d volt a he!ys~ghaza !anacskozó nagytermé
Hazayergodott, fellábadozott. Az akkori bíró felfogadta juhász- ben. Az ~'!lelvenyrol lebontott oltar helyen a zenekar helyezke
nak. Vlt is érte két évet a bíró Qyulán, amiért eltitkolta a törvény dett el. D;h :g~ ór~tól muzsikával gyönyörködtették a rohamosan 
elől, hogy szabadságharcos „önkéntest" bujtat a csejti pusztán. sz~p?rodo ko~onseget. Az egész banda díszes magyar ruhában. 

A negyedik dudáláskor lépett be a bíró. Kozepen, a pnmás helyén piros csizmásan, gyönyörű pruszlikban, 
- Engedelmet kérek! Időben indultam, de hárman is fel tartóz- v~karcs~? ~~nt hajkíWóiban nemzeti pántlikával, Kata muzsikája 

tattak a tornácon. A szőlőskertek kubikosai jöttek ajánló sorokért, eJtette buvoletbe a tomeget. 
hogy a vasútépítésnél munkát kapjanak. Aztán a község kocsmá- Pontosan két órakor a komp felől nyalka huszár szakasz érke
jának bérlője jött, hogy eligazítsam a dolgát. Végül a Vida sze- zett ~ezőt~r;ót. A helyi bandérium a község határánál szegődött 
gényház gondnoka kért pénzt a novemberi kiadásokra. hozzaJuk k1seretnek. A gyerekek népes raja visongva futott utá-

Elsőnek Salacz jegyző ismertette az alispán levelét, mely- n,uk., ~ m~gyar ruhás lányok virágot szórtak a huszárokra. A né-
ben ... #felhívja a községek, f~lvak vezetőit, hogy jövő évben zo'k el1enzese m_ég a. muzsi~~sz?.t ls ~lnyon:ita. _ . 
1886. szeptember 2-án lesz ketszázadik évfordulója, hogy más- Szavalatok es korus. gyonyoru enekszama1 halalos csendben 
félszáz évekig tartó pogány törökhatalma megszűnt. Kívánatos, hallatsz~ttak. Az!An Zsiga Kata énekszámait kisérte a banda. Az 
hogy e jeles, nagy ünnepet emlékezetessé tegyük. A fővárosi ün- elhang_zo ku_~~- es ~atonadalokat valóságos üdvrivalgás díjazta. 
nepségre .deputációt" várnak minden helységből. De kívánatos, A !egyzo„unn~p1 beszédekor öt honvédruhás öreg állt őrt az 
hogy valamennyi helységben - legnagyobbtól a legkisebbig _ emelveny elott. Ők a szabadságharc hőseinek kijáró tiszteletet 
ünnepségek tartassanak ... • kapták meg. 

Elsőül a plébános úr fűzte hozzá mondandóját: , A befejező szám tette fel a koronát az ünnepségre: lányok, le-
- A pásztorlevél felhívja figyelmünket, hogy ünnepi szertar- genyek roptak f~rgeteges táncot a hatalmas emelvényen. Három

tással, - ha az idő engedi -tábori szent misével az Isten szabad ege ~z~r tapso!t~k v1.~sz~ . újrázni" a táncosokat. A.7. elvonuláskor rájuk 
alatt tartott istentisztelettel kezdjük és hálaadó Te Deummal zár- is Jutott vtrageso boven. 
juk az ünnepet! . 

A jegyző_)avasol.ta: , , „ A késő délutáni Te Deum hálaadásában is óriás tömeg ájtatos-
- A legkozelebb1 huszaregysegtol egy szakasz katona kéres- kodott. 

sék, kiknek vonulása szép és nemes emlékeket adna a lakóknak. Este közeledtével, hajnalig tartó mulatság volt a Csillagos 
Kalm~r bíró bővítette az indítványt: kocsf!la udvarán. A fiatalok duhaj kedvben rúgták a port, a pázsi-
-A m1 falunkból pedig népes bandérium állíttassék össze, kik- tot kitaposva Farkasinszky Imre zenéjére. Az öregebbek az ivó 

nek yonulása a vendéglátást emelné. nagytermében beszélgettek, iszogattak, dalolásztakZsiga karnagy 
Vjházi kántor medvedörmögése következett: halk muzsikájának hangjai mellett. 
- Kívánatos jóhangú személyekből énekkart toboroznunk, 

mely katonadalokat, masírozó nótákat adna elő! Ha tisztelt 
uraimék jónak látják, vállalom a kar vezetését. 

MÁRTON CiÁBOR 
(Részi et: .Az endrődi prímás# c. regényéből.) 
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Nőiszeszély_. 
6 (9) evőkanál langyos tejet 3 (5) kockacukorral és 2 (3) dkg é lesztővel 

felfuttatunk. 25 (38) dkg liszttel eldolgozzuk 4 (6) tojás sárgájával és 1 O (15) 
dkg vajjal együtt. Tepsiben, melyet kivajaztunk, baracklekvárral megkenjük, 
és kelni hagyjuk, majd enyhén megsütjük gyönge lángon. A tojásfehérjéket 
cukorral, citromhéjjal, vaníliás-cukorral gőz fölött felverjük, majd egyenlete
sen rákenjük és igen lassú tűzön, résre nyitott sütőben lassan ropogósra 
sütjük. Sütés után kockákra vágjuk, így tá laljuk. 

M ETÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hűtőszekrények, fagt;asztóládák, mosógépek, 

háztartási kisgépek 
Sz6rakoztató elektronika 

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

Vil/a~yszerelési anyagok 
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 

Telefon: 386-909 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fő út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 

Seidl Ambrus 

. 
KERESSE A KIRAL YOKAT! 

. 

s H u N z p É T E 
G z E J y ó Á R p R 
É z N T AI D 1 s Á D 

s A F 1 s T M A E F 

z T E J E v A T y A 
E N T L D E N K A s 
K ö N A s L E 1 R A 
B E y T z L M 1 L L 
A L v M 0 A M A y 

A E s K Á L M Á N 

Keresse meg a keresztrejtvény táblán a királyok nevét! 

Csak jobbra, vagy lefelé haladva léphetünk! A királyokat 
megtalálva, a kimaradt 16 betűből egy v~rs cimét és írójának ne-
vét rakhatjuk össze. 

A következő királyokat kell megkeresni: Árpád, Géza feje-
delem, Szent István király, Szent László, Béla, Könyves Kál-
mán, Hunyadi Mátyás 

Beki.íldendő a vers írója és címe, június 25-ig. 

* * * 
A májusi rejtyény helyes megfejtői közül könyvjutalmat 

nyert: Hornok Agnes, Gyomaendrőd, Polányi Máté u.58. 
Harnos Vincéné Gyomaendrőd, Apponyi út 31 . A jutalmat 
szerkesztőségünkben Damjanich utca 15-ben átvehetik. 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
'\ . ' · .··\ . \ 

~ ,.J,">..J. ')...i 
-.._n.ri't~-. .. 

...1, .J •. ' ... ·-.: .. 
~.~ ... '. } 

' . : : 
'" ·~ i ;,,: " : )" 

' y ...., 

Fő út 81/1.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, 
konferenciák, találkozók rendezése mér
sékelt árakon lehetségesJ.60 fö befogadá
sáig. Az étterem speciális kívánság 
szerinti menü elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

Corvo Bianco Schuh Bt. 
Cipőipari Bt. 

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

ir(30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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nek. Gyászolják: gyem1ekei, unokái, 
rokonai és ismerősei. AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 

MAJOROS VINCZE PÁL, lakott Ta
szenvedés után az Örökkévalóság honába mási Áron utca 20. az. alatt: április 24-én 
költözött. Gyászoiják: rokonai és ismerő- 78 éves korában rövid szenvedés után el
sei. hunyt. Gyászolják: felesége, gyermeke és 

„ 'J1,e,,,. ~ d ő4. ~ ~u«„i$d- étHd.· 
~dk~~- átt~. Wd. 
Öé at .~ ~~ ~~Ko "UÍ9· 

-;?I~ t~ '~~a. ~~- . 
(~~) 

Híradásunkban csak azokról emlékezün.( 
meg, akíknek közléséhez a hozzátariozók 

· hozzájárultak! 

ARANY DÁNIEL, lakott a Fáy András 
u. 5. sz. alatt, április 24-én 64 éves korában 
váratlanul elhunyt. Gyászolják: felesége, 
fia, leánya, a rokonok é~ az ismerősök . 

BACSA BOLDIZSAR, lakott a Baross 
út 4/ l. sz. alatt, május ~2-én 68 éves korá
ban tragikus hirtelenséggel elköltözött az 
élők sorából. Gyászolják: felesége, gyer
mekei és azok családja, a rokonság és az is
merősök. 

BORBÉLY IMRÉNÉ SZUROVECZ 
MARGIT, lakott a Tamási Áron utca 
33-ban, május 9-én 44 éves korában 
hos~zas betegség után magához szólította 
az Ur. Gyászolják: testvérei és azok család
ja, férje testvérei és azok családja, rokonok 
és az ismerősök. 

CZEGLÉDI ISTV ÁNNE KISS 
ESZTER, lakott a Gyóni Géza utca 14. sz. 
alatt, április 25-én 90 éves korában rövid. 

FEKÉCS SÁNDOR JÓZSEF, lakott a családja, testvérei és családjuk, felesége 
Hársfa utca 23.-ban, április 21-éri 72 éves testvérei és azok családja, rokonai és isme
korában rövid szenvedés után befejezte rősei. 
földi pályáját. Gyászolják: gyermekei és RAFFAEL ISTVÁN, aki a Bethlen Gá
azo~ családja, rokonai és ismerősei. . bor utca 20. sz. alatt lakott, május 8-án 72 

Ozv. ELEK LAJOSNE éves korában hosszas betegség után távo-
PORUBCSÁNSZKI CECILIA, lakott az zott az élők sorából. Gyászolják: felesége 
Apponyi út 37-ben, hosszú szenvedés után és családja, a roksmság és a~ ismerősök .. 
82 éves korában visszaadta lelkét Teremtő- SZABO SANDORNE KALMAR 
jének. Go/ászolják: gyermekei és azok csa- ESZTER endrődi születésű, aki Budapes
ládja, a rokonság és~ isll).erősök. .ten XV. Kerületben a Beller lmre út 75. sz. 

Idős GELLAI MA TY AS, lakott az Ady alatt élt, április 28-án 19 éves korában 
Endre u. 12-ben, május 15-én 66 éves korá- hosszas betegség után visszaadta lelkét Te
ban hosszú szenvedés után elhunyt. Gyá- remtőjének. Gyászolják: férje, elhalt test
szolják: felesége, gyermekei és azok vérei családja, a rokonok és az ismerősök, 
csal~dja, a rokonság és az isme~ősök. , valamint az Endrődiek Baráti Körének tag-

Ozv. GONDA LAJOSNE VARJU jai 
IRÉN, lakott a Tanács u. 5. sz. alatt, május . TÍMÁR MÁTYÁSNÉ KOLLÁR 
8-án 70 éves korában rovid szenvedés után JULIANNA, endrődi származású, lakott 
befejezte földi pályafutását. Gyászolják: Budapesten a Káplán utca 15- 17. sz. alatt, 
gyermekei és azok családja, a rokonai és is- május 15-én 7~. éves korában hosszas be
merősei. tegség után az Orökkévalóság honába köl-

GONDA BENEDEK, aki lakott II. ker. tözött. Gyászolják: leánya, a rokonok és az 
512/1. sz. alatt, május 2 1-én 66 éves korá- ismerősök. 
ban hosszas betegség után megtért az Ur- UHRIN VINCÉNÉ CSERENYECZ 
hoz. Gyászolják: felesége, gyermekei és MÁRIA, -lakott Blaha Lujza út 6. sz. alatt, 
azok családja, a rokopai és ismerősei. május 7-én 92 éves korában hosszas beteg-

HORNOK MIHAL Y, lakott a Bercsé- ség után véget ért földi pályája. Gyászol
nyi u. 12-ben, május 19-én 90 éves korában ják: fia és családja, elhalt gyem1ekei 
visszaadta lelkét Teremtőjének. GyásZ-Ol- családja, a rokonság és az ismerősök . 
ják: gyermeke és annak családja, a rokon- V AT Al LAJOS, lakott a Budai Nagy 
ság és az ismerŐsöJc , , Antal utca 21. sz. alatt, május 6-án 87 éves 

KOCSIS JANOSNE KOV ACS korában rövid szenvedés után elhunyt. 
ERZSÉBET, lakott a Kálvin J. u. 43-ban, Gyászolják: rokonai.és Ísmerösei. 
május 6-án 73 éves korában hosszas beteg
ség után befejezte földi pályáját. Gyászol
ják: férje, gyermekei és azok családja, a 
rokon~ág é;; az ismerősök. 

LA TKOCZKI TIBQR, endrődi szüle
tésű, aki Szeghalmon Ujtelep 4. út 31. sz. 
alatt élt május 27-én 59 éves korában várat
lanul elhunyt. Gyászolják: felesége, leánya 
és családja, a rokpnok és az ismerősök. 

I:,:ZfCZAl SANDOR, lakott a Selyem 
út 79-ben, május J J -én 69 éves koráoan vá
ratlanul elhunyt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei és családjuk, a rokonság és az 
ismeiősök. 
· Özv. LIZICZAI ANDRÁSNÉ 

BORDÁCS ILONA, lakott a Kossuth u. 
52-ben, május 5-én 84 éves korában hosszú 
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjé-

Köszönetnyilvánítás 

Őszinte köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett férjem 
Gyetvai Ernő elhunyta alkalmából rész
vétüket fejezték ki, osztoztak mély fájdal
munkban és a megemlékezés virágait 
sírjára elhelyezték. 

Felesége és a gyászoló család 

*** 
Köszönjük mindazoknak, akik Pelyva 

Etelka temetésén március l 0-én megje
lentek, fájdalmukban a gyászoló csaiáddal 
osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait 
elhelyezték. 

A gyászoló család nevében Dinya Lajos 

CIPŐTALPBÉLÉST 
SZONDÁTÓL 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

Telefon: 06 pO 485-788 
R.ázsalteglf / u II. 

Telelfot!.· ( 66) 284-301 
Tel., Fax: 06-66-285-863 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klwnpa 18-41-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
ÜZENI... 

Régi megfigyeléseken alapuló ötletek 

Zöldbab, zöldborsó: 
Ha kevés cukrot teszünk a fözőlébe megőrzi friss színét. 

Lencse: 
Ha a lemosott nyers burgonyával együtt tesszük fel föni; megőrzi 

eredeti színét. 

Paradicsom: 
Szeletelésre nem alkalmas, érett, puha paradicsomot tegyük egy 

időre hideg vízbe, ez által ismét kemény lesz. 

Saláta: 
A fonnyadt saláta ismét friss, üde lesz, ha hideg ecetes, sós vagy 

citromos vízbe mártjuk, utána lecsepegtetjük, majd lefedve állni 
hagyjuk . . 

Szárazbab: 
A babszemek gyorsabban puhulnak, ha fözőlevébe egy kis szóda

bikarbónát teszünk. Előzetes áztatással a fözési idő lerövidül. 

Burgonya: 
A fonnyadt, megrácosodott burgonya ismét friss lesz, ha hideg 

vízben áztatjuk egy pár órán át. Csírázásnak indult burgonya csírasze
mét vágjuk ki. Jószágnak ne adjuk, mert mérgező anyagot (szolanint) 
tartalmaz. Fogságban, amikor kruplihéjhozjutottunk megsütöttük és 
elfogyasztása után súlyos gyomor és hasi fájdalmakat éreztünk. (Há
nyinger gyötört, mérgezési tünetek jelentkeztek.) 

Karfiol: 
Ha a növény fözővízébe egy kevés tejet teszünk, akkor elveszti 

sárga színét és friss, fehér lesz. 

Kelbimbó: 
Ha a tárolás előtt sózzuk, nem szürkül meg. Kevesebbet veszít szí

néből, ha fözés közben a lábast nem fedjük le. 

Padlizsán: 
Tisztításához ne használjunk fémkést, csak műanyagból készültet, 

mert a fémtől megbarnul. 

Retek: 
A fonnyadt szeleteket tegyük vízbe, visszakapja frissességét. 
A zöldségfélék magas víztartalmuk miatt száraz helyen tartva 

gyorsan fonnyadásnak indulnak, mert a bennük lévő víz folyamatosan 
elpárolog. 

*** 
A kapor, torma, petrezselyem riasztó hatású zöldségféléken kívül 

a borfü, bazsalikom, majoranna, menta, mustár, kakukkfű erős illata 
miatt kerülik a rovarkár-
tevők és azok lárvái', 
ezért ajánlatos a vetemé
nyes kertben köztesként 
vetni. 

*** 
Június első felében 

továbbra is védekezzünk 
a pajzstetvek, gyümölcs
molyok és gombabeteg
ségek ellen. A hónap 
második felében az at
kák tovább szaporod
nak, hasonlóképpen a 
eső miatt a gombabeteg
ségek is. (A sokévi átlag 
alapján június hó a leg
csapadékosabb idő
szak.) Gombák ellen jó 
bevált gombaölőszerek: 
a rézoxid, orthocid, 
zineb, bordói lé, közis
mert rovarölő a Bi-58. 

HUNYA ALAJOS Ez oztón oz. igoz.i környezetkime-
Citrom: ló növényvédelem ! 
Leve eltávolítja a textil anyagból a rozsdafoltot, asztalteritőből a ,...----------------,;...._------~ 

teafoltot, vörösbor foltot, öltönyből a tintafoltot, tisztítja a kés pengé
jét. 

Öszibarackbefött: 
A készítmény ízesebb lesz, ha az üvegbe egy-két szem ősziba

rackrnagot teszünk. 

Petrezselyemlevél: 
Tartósítására a száritáson kívül szintén jó módszer a levelek sóban 

történő keverése. Ugyanis ez által az értékes illó olajok nem szárad
nak ki. Ugyancsak célravezető, ha a leveleket vízzel leöntjük és a jég
kocka tartóban lefagyasztjuk. (Egy rekesz egy levesbe való!) 

Alma: 
Sokkal tovább tárolható, ha száraz hagymaszeletekből készített 

füzettel megpermetezzük. A hagyma szaga egy pár héten belül elillan. 

ÁpRilis 24.-1ől MÁjus 29.-iq GyoMA bElTrnülETÉN 
14,4 MM CSApAdék ESETT. Az ElM6h ÉV HASONLÓ 

idősZAkÁbAN 57,4 MM CSApAdÉk volt. 

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

06-66-386-274. 

Tisztelt vásárlóim! 
A vetési időszaknak vége lesz. Most már o nö
vényvédelem és a tápanyag utánpótlás a feladat. 
Rendszeres permetezéssel egészségesebb és 
szebb gyümölcsöt és zöldséget termelhetünk! 

Ajánlataim: 

- fűnyírók, sövényvágók 
- Kerti szerszámok, szerszámnyelek 
- Műanyag kerti bútorok, ·napozók 
- · Virágládák, virágtartók 
- Müanyoghordók, fóliák 
- Szúnyogriasztók, szúnyog és légy irtók 
- Szegek, csavarok, kézi szerszámok 
- VAPORE.X falszárító adalék! 
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