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Az 1924-ben hozott törvény, amely május utolsó »> 

vasárnapját a Hősök Napjává tette csak keretbe fog-
lalása volt azoknak az érzelmeknek és óhajnak, ome- 1924. tVI ORSllDOS TÖRYÉNYTJR. A HŐSÖK TISZTELETE 
lyet a magyar nemzet apraja-nagyja érzett hőseink 
iránt. Azo~ iránt, akik a hazáért a legtöbbet, az életü
ket áldozták. 
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. '='1""·r-k'.<:.;i 
A hősök tisztelete egykoron apáról fiúra szállt. A 

gyermekek már a családban magukba szívták ezt az 
,.. érzést. Az iskolákban pedig ijőseinkröl való ismere· 1a1=~~. -;z:;:.-:~~~~~~'":.:'/„ 
' tekkel tovább erősítették. Népünk soha nem folytatott 

hódító háborúkat. Történelmünk során nemzetünk 
csupán védelmi harcokat folvtotott fennmaradásáért. 
A Muhi csata, Mohács tragéÓiája, Nándorfehérvár vé
delme a török ellen, Budavár többszöri eleste, majd 
újbóli visszafoglalása, a Rákóai szabadságharc, o 
48-os forradalom, majd a két világháború s oz 56-os "'~"""q:i.tlr _,,_, „._l .,_...._ • ..,.,.,._..,„„ 
forradalom és szobadsághorc a hősök millióit áldozta ~u:::;._ ...,.." ... :r..:.1.._,. ... .-.... =i.. ...;-.i •.........i..: 

a hazának. · ~·~,.._„„ ... ,~„~„..,..L• „., ""'= „ 
A második világháború· után, a szovjet szuro· 

nyokro épített rendszer igyekezett kiirtani a magyar "~1~~....:..' · '''°' B·tUJlctt- h l't.An , „, --·-_....,.:. 
cr 1i_i hősök tiszteletét az emberek lelkébó1. Idegen „hősö· 

·ke~' állítottak o magyar nép elé. Meggyalázták nem· 
zeli történelmünket. Igyekeztek ezer éves létünket A korombeliek még emlékezhetnek, hogy min· 
elhomályosítani. Nem emlékezhettünk nyíltan hösi den nap a déli harangszó után ima hangzott el hősein· 
halált holt opóinkro, fiainkro1 testvéreinkre, mert öle kért, ima hangzott el harcoló honvédeinkért. Es utána 
a rendszer szemében bünösöK voltok, nem pedig hő· jött o nagy csend, a várakozás[ hogy foglyoink közül 
sök. ki tér haza, és ki oz, akit még e sem sirothotunk, mert 

Houánk legközelebb a kél világháború szörnyű azt sem tudhattuk, hogy él-e vagy megholt. 
katasztrófái által bekövetkezett sok százezer magyar A napokban került tulajdonomba a „Béke poraik
katono hősi halála az, ami szinte minden magyar csa- ro" c. kiadvány, amely több százezer hősi halottat so· 

. lódot érintett. Hősi holott volt, nem csak az, oki o cso- rol fel név szerin!, !emelési helyét megjelölve, amely 

•
~ ~ lábon esett el de az is, oki a fogságban a széles körü tájékoztatási ad idegenben eltemetett hő-
~:-.6' ~~ GU LAG-okbon éhen holt, vagy az agyon kínzott, meg· seinkró1. Természetesen ez a felsorolás nem lehet tel-
~~~~ fogyott civil is, és a munkaszolgálatos, oki! okno~ze- jes, de határozott fónojtós hősi halottaink előtt! 

• -~~ !á~ {,: ~- ~ dés közben éri a halál, de mindazok akik az AVH Sajnos, arra még mindig várnunk kell, hogy hivo-r[ílr:í'" kínzókomráibon szenvedtek ki, kötélfel nyakukban talosan is megtörténjen az a tiszteletadás, hogy újra 
1 ... _ ~ lehelték ki életüket. Mind-mind o magyar hazáért, ünnepeink közé iktathossuk a „Hősök Napját". Re-

~l:~~~~~;;g~~~~~~~r="~;<l;i vagy éppen magyarságuk megvallásáért haltak hősi méljük, erre nem kell sokáig várnunk. . . 
~-· ·- · halált. VASZKO ANORAS 
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hogy miről döntött a 
Képviselőtestület 
április 27-i ülésén 

Az elmúlt év költségvetése 
könyvvizsgálói záradékkal ellátva 
került jóváhagyásra. 

A föbb számok előtt minden
képpen elmondandó, hogy az ön
kormányzat gazdálkodása 
pénzügyi leg egész éven át stabil 
volt, a vagyona növekedett. Ere
deti bevételi terve 24%-os növe
kedést mutat, ami részben a helyi 
bevételek növekedése, részben 
központi többletforrások és pályá
zatokon elnye1t többlet pénzekből 
ered . A benyújtott 38 pályázatból 
24 nyert, a többletforrás 148 mil-
1 ió forinr volt. Felhalmozási, beru
házási célú kiadásokra 580 
milliót, felújításra 98 millió forin
tot költön a város. Az oktatásra 
627 milliót költöttek, amely 
összegből. 64 millió fejlesztési célt 
szolgált. Uj utak építése 37 millió
ba, az utak javítása, felújítása 25 
millióba, került. Ezen költségek 
részbeni fedezetére a Békés me
gyei Területfejlesztési Tanács, 
Utalap pályázati és más források 
segítettek a lakossági hozzájárulá
sok mellett. A termál kút felújítása 
7,3 millióba, a Hantoskerti dísz
kút kialakítása3, 1 millióba került, 
amelyekhez 4 millió pályázati 
összeg is segített. Elkésztilt az 
Öregszőlöi kerekpárút, ami 24 
millióba került, ehhez 9 millió sa
ját forrást kellett biztosítani. Vé
gül, de nem utolsó sorban, 
befejeződött az ivóvíz program, 
amelyre 222 millió Ft kiadás me-
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rült még fel. Sajnos nem kezdőd
hetett el a szennyvíz program, 
mert csak akkor kezdődhet el, ha a 
pályázati pénzekhez és az állami 
támogatáshoz hozzá juthatunk. 
Summa summarum, ahogy mon
dani szokás, soha se legyen 
rosszabb éve a város pénzügyi 
gazdálkodásának. A költségvetés 
végösszege: 2 milliárd 29 millió 
bevétellel és 1 milliárd 950 millió 
kiadással zárt. A mérleg föössze
ge 30,5%-kal nőtt, a saját töke 
40,2%-kal növekedett, a kötele
zettségek 18%-os csökkenést mu
tatn~k az előző évhez képest. 

Ujra kellett szabályozni az ak
tív korú nem foglalkoztatottak 
rendszer es szociális segélyben 
részesülőkre vonatkozó szabályo
kat. A módosítás egyik lényeges 
eleme, hogy ha a segélyezett nem 
tesz eleget együttműködési köte
lezettségének, akkor 6 hónapig 
nem kaphat segélyt. A la kosság
nak készülni kell a szennyvízbe
rubázásra, mert elöbb utóbb csak 
nyer a pályázatunk. Ha idén nem, 
akkor jövőre újból pályázunk, a 
szennyvíz beruházás állami támo
gatására. Azt hiszem, hogy ennek 
sztikségességét nem kell indokol
ni. A lakossági hozzájárulás a leg
jobb esetben is meg fogja haladni 
ingatlanonként a 100 ezer forintot. 
Ez az összeg nem kis pénz, ezért 
jó lenne, ha e lke.zdődne az elő ta
karékosság. A helyi pénzintézete
ink, az OTP és a 
Takarékszövetkezet egyaránt kí
nálja az igen kedvező konstrukci
ójú takarékossági ajánlatát. 
Korábban sokat lehetett hallani 
reklámokban a Fundameota és az 
OTP Lakástakarékpénztár takaré-

kossági ajánlatát. Itt helyben so
kan kötöttek is szerződést, hiszen 
az éves befizetett összegre állam i 
támogatás jár, ami 30%, és utána 
pedig ez az összeg 3%-kal kama
tozik. A befizetett összeg hozadé
ka a mai betéti kamatok mellett 
garantáltan a legjobb, összességé
ben eléri a 14 %-ot. A testület jó
váhagyta a pénzintézetek 
ajánlatát, mert így több garanciát 
lát arra, hogy ha a lakosság el kezd 
takarékoskodni erre a célra, akkor 
a szennyvíz beruházás megkezdé
sekor a lakossági sajáterö nem fog 
hiányozni. Személy szerint jól is
merem ezt a takarékossági formát, 
sok szerződést is megkötöttem 
ezért felajánlom bárkinek a rész
letesebb információt, ha megke
resnek ez ügyben. Természetesen 
mind két pénzintézet dolgozói 
készséggel állnak rendelkezésre 
ebben a témában is. 

13+ 1 pályázat benyújtásában 
döntött a Testület, amelyekhez a 
sajáterő előteremthető . 

A Blaha úti Idősek otthona 
új neve: RÓZSAKE RT Idősek 
Otthona. 

A Kner Imre Gimnázium 
régi-új igazgatója pályázata alap
ján dr. Kovács Béla lett, 2005 aug. 
31-ig szól a megbízása. 

A Családsegítő Szolgálat in
tézményvezetői állására pályá
zat kerül kiírásra. 

Gyomaendrődj tehetséges fi
atalok pályázhatnak felsőokta
tási tanulmányaik segítésére. A 
részletek a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai osztályán besze
rezhetők. 

A Megyei Közgyűlés a tele
pülések összefogását javasolja a 
belvíz elvezetési probléma meg
oldására. 

A Testület támogatta a javas
latot, amelynek lényege, hogy a 
települések belterületén található 
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csatornák, műtárgyak, szivattyúk 
teljes rekonstrukcióra kerülnének. 
A város csatlakozik a vonatkozó 
pályázathoz. 

A városban közterület fel 
ügyelet és a polgárőrség nem a kí
vánt szinten és formában 
működik. A jegyző úrnak a júniusi 
ülésre el kell készíteni a megoldá
si javaslatot, a közterület fel
ügyelet és a po lgárőrség 
munkájának hathatós javításá
r a, a feltételek konkrét meghatá
rozásával. 

A város a századfor duló bú
csújára és az új évezr ed köszön
tésére egy maradandó emléket 
kíván állítani. A két városrész 
szimbolikus összekötésére az Okt. 
6. Lakótelep el őtti tér a legalkal
masabb.! de egy gyönyörű szobrot 
állítanánk a lehető legszélesebb 
lakossági összefogással, adomá
nyok gyüjtésével. Aki legalább 25 
ezer forintot ad, vagy ha cég, ak
kor legalább 50 ezret, akkor a 
neve is megörökítésre kerülhet. 
Az önkormányzati képviselők és 
tisztségviselők minimum 10 ezer 
forinttal járulnak a megvalósítás
hoz. A gyűjtést a Város Közgyüj
teményért Alapítvány bonyolítja 
le, amely jogosult adó levonásra 
vonatkozó igazolás kiadására. A 
szobor leleplezésének legkésőbbi 
időpontja 2001 aug. 20, de ha le
het, akkor az őszi ún. „Elszárma
zottak Világtalálkozóján október 
23-án avatnánk fel. 

A szociális bérlakásban élök 
la kbérhátralékának rendezésé
re, aki nem mutat készséget, és 
már tetemes hátralékot halmozott 
fel, annak bérleti jogviszonya zá
ros határidőn belül felmondásra 
kerül. A kilakolcatott családok 
Gyomaendrőd közigazgatási terü
letén kisebb komfortfokozatú la
kásba kerülnek elhelyezésre. . 

Csás:árné Gyuric:a Eva 

ÁRADÁS A HÁRMAS-KÖRÖSÖN - A tavaszi arvíz városunkat sem kímélte. A legmagasabb vízszint ápr ilis 10-én 837 cm volt. 
Szerencsére a gátak jól birták a víz támadását. Egyszer tapasztaltak jelentős szivárgást a Szarvas-végi temető vonalában, amit azonnali 
beavatkozással, mintegy 3500 homokzsákkal meg tudtak szüntetni. A harmadfokú készültségbe a Vízügy által irányított védekezés mel
lé az önkormányzat is 13 fö kivezénylésével besegített. Az árvízvédelmi ügyelet éjjel nappali szolgálatot jelentett a gátakon. Köszönet 
mindazoknak, akik álmainkra, életünkre, városunkra vigyáztak. Az arvíz mellett a belvíz volt az, ami szintén próbára tette az erőket, hi
szen a·múlr év november hó 24-től, 2000. március 28-ig hol elsö, hol másod, hol harmadfokú védekezéssel tudta a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki osztálya a problémákat kivédeni. Köszönjük á ldozatos munkájukat. 
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Endrődiek Baráti Körének találkozója 

Rózsahegyei napok 

Május. 26. (péntek) 

8 órától-a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulóinak ve
télkedője 

9 órától rendhagyó tanítási órák 
11 órakor Szoboravatás, Mihály Bernadett szobrász Rózsajle

gyi Kálmánról készített mellszobrának ünnepélyes felavatása. Un
nepi beszédet mond Solymosi Ottó, a Magyar Rádió Jászai-díjjal 
kitüntetett vezető rendezője . 

12 órától ebéd 
14 órakor a Helytörténeti Múzeum avatása 
15 órától filmvetítés (Rózsahegyi Kábuán főszereplésével) 
18 órakor kezdődik a tábortűz 

Május. 27. (Szombat) - Baráti találkozó 

9 órakor Szentmise az Endrődi Szent Imre katolikus templom
ban az Endrődről elszármazottak tiszteletére 

10 órakor kezdődik a ligeti iskolában az Endrődiek Baráti 
Körének ünnepi műsorral összekötött találkozója, Kunkovács 
László fotóművész kultúrantropológus képeiből készített kjáj
lítással egybekötve. 

Megnyitó beszédet mond: Dr. Latorcai. János országgyűlési 
képviselő, az Endröcliek Baráti Körének elnöke 

l 3 órától közös ebéd a Dombszög~n 
17 órától a Rózsahegyi Kálmán Altalános lskola tanulóinak 

millenniumi műsora a Közösségi Házban 
l 9 órától Állófogadás, pohárköszöntőt mond Dr. Dávid Imre 

polgármester. 

Minden érdeklődőt (itthon és máshol élőket) szeretettel vár az 
Iskola, és az Endrődiek Baráti Köre vezetősége. 

Az ebédre való jelentkezés: május 15.-ig lehetséges, igényese
tén szállást is tudunk biztosítani. Az ebéd ára ugyanannyi, mint 
tavaly volt, 900 Ft. Választani lehet, birkapörkölt, vagy vegyestál, 
a leves, a szokásos csigatésztával főtt húsleves. Telefonon is lehet 
jelentkezni, a 66-os körzet, Fülöp Imréné 284-435, Császárné 
Gyuricza Eva 386-323, vagy írásban, 5502 Gyomaendrőd Damja
nich 15. 

A Baráti Kör Vezetősége tisztelettel hív és vár minden elszár
mazottat, és az itthon élőket is, akik szívesen találkoznának rég 
nem látott barátaikkal, iskolatársaikkal. 

A Rózsahegyi Könyvtár május havi programja 

OVI MOZI 
3-án, 10-én, 17-én, 20-án A „Magyar népmesék" című sorozat 

filmjei lesznek láthatók. 
CSALÁDI MOZI 

6-án Ismeretterjesztő filmek sorozatban: Elefánt kalandok. (szí
nes, szinkronizált természetfilm, a National Geographic Alapítvány 
sorozata) 

13-án Családi filmek sorozatban: Babe 2.1 Kismalac a városban 
(színes, szinkronizált amerikai film) 

20-án Magyar filmek sorozatban: A miniszter félrelép (az utób
bi évek legsikeresebb magyar vígjátéka Kern András és Koltai Ró
bert főszereplésével, rendezésükben) 

HADIFOGOLY EMLÉKNAP 

A Magyar Hadtudományi Intézet szerint a l l. Világháború után a hadi
fogolytáborokban 150-200 ezer ember hunyt el. Május 9-én a Hadifo
goly-emléknap alkalmából a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 
koszorút helyez el a Hadtörténeti Múzeumban lévő hadifogoly emlékmű
nél. 

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége kezdeményezi, hogy a mun
ka- és GULAG lágerekben évekig sinylödökröl és azokban elhunytakról, 
jeltelen sírokba kerülőkről emlékhely készüljön központi helyen a kor
mány, vagy a parlament segítségével, hogy ott évenként országos emléke
zést rendezhessenek. 

Hunya Alajos 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
MÁJUS HAVI PROGRAMJA 

Május 2-án 17.00: MKDSZ gyüTás 
Május 3·án 8-12: Véradás 

Május 5-én 10.00: Gyerekműsor 
Május 10-é·n 16,30: Cukorbetegek kluhfo 

Május 25-én 9-16: Könyvvásár 
Május 26-27-én Rózsahegyi Napok 

A rendszeres találkozó csoportok időpontja változatlan. 
Bővebb felvilágosítást lehet kérni a Közösségi Házban. 

NYÁRI TÁBOROZÁS 
2000. március l-től kezdődően a Kecskés-zugi FAHÁZ (volt Béke Tsz faháza) a Közös
ségi Ház kezelésébe került 

Kérjük, hogy gyomaendrődiek (he~iek) igényeiket a nyári táborozásra vonatko
zóan május 31-ig jelezzék intézményünk felé, Adóm Gyöngyi népművelőnél. Május 
31 ·után a szabadon maradt időpontokat a nem gyomaendrődi érdeklődőknek fogjuk 
meghirdetni. Bővebb felvilágosítás kérhető a Közösségi Házban. Telefonon: 
66/386-917 

BESZÁMOLÓ A BARÁTSÁG SPORTEGYESÜLET 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1999. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Alapadatok: 
Az Alapítvány 1999. július 7-én kezdte meg tevékenységét, 

amelyet öt fö hozott létre: Dinya Zoltán, Farkas István, Jakus Jmre. 
Kovács Lajos, és Szurovecz Istvánné. 

Az Alapítványt 5 fő kurátor működteti, mely a vagyonkezelője, 
és legfőbb döntést hozó szerve. A Békés Megyei Bíróság 1999. jú
lius 14-én Pk. 60. 146/1999. sz. határozatával jegyezte be. 

ul: 
Az alapítvány az alábbi feladatok megvalósítását tűzte ki céljá-

• A Barátság Sportegyesület anyagi és erkölcsi támogatása 
• városban folyó sporttevékenység fejlesztése 
• versenysport és az utánpótlás feltételeinek segítése 
• A tanuló ifjúság iskolai és szabadidős sporttevékenységének 

támogatása. 
Az alapítvány határozatlan időre jött létre és nyitott. Bárki tá

mogathatja, aki a fenti célokkal egyetért. Az alapítvány számlája: 
Endrőd és Vidéke Takarékpénztár 53200015-10003640. 

Rövid beszámoló: 
Az alapítvány céljai elérése érdekében gyűjti az adományokat, 

és pályázatok útján igyekszik célja e léréséhez anyagi forrásokat te
remteni. 

1. Pályázatot adtunk be a Wessylényi Miklós Nemzeti Ifjúsági 
és Szabadidősport az Egészséges Eletmódért Közalapítvány által 
meghirdetett programjaira. A pályázatunkat elbírálták, támogatás
ban nem részesültünk. 

2. Pályázatot adtunk be az Ifjúsági Kabinetiroda által meghirde
tett programokra. Pályázatunk támogatásban nem részesült. 

3. Pályázatot adtunk be a Gyermek és Ifjúsági Alapprogran1 Ta
nácsa által meghirdetett programjaira. Pályázatunkat 1999 évben 
nem került elbírálásra. 

Továbbra is figyelemmel kísérünk minden pályázati lehetősé
get, hogy céljainkhoz támogatást szerezztink. 

1999. december 19-én második alkalommal megrendezésre ke
rülő a „Szaloncukor Kupa" kiadásaihoz a Gól - Suli Alapítvány 
kért és kapott támogatást 15,000.-ft-t. 

Az Alapítvány 1999. évi bevételei összesen 168,407.- Ft 
1999. évi kiadásai összesen 29.396.- Ft 

1999. évi záróegyenleg: 139.011.- Ft 
Mivel az alapítvány csupán 1999 második félévben jött létre, 

így tevékenysége is korlátozott volt. Bízom benne, hogy a 2000. 
évben mind többen ismerik meg alapítványunkat és annak tevé
kenységét s ez által támogatóink köre, mint pedig a támogatandó 
célok bővülni fognak 

FÜLÖP ZOLTÁN 
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 



72 VÁROSOHK 2000. május 

Szülöföld: BölC5ö, !ThlJd koporsó! 
S,1rkcsillag a négy égtáj fclöll 
Anyanyelved billyogként idöll 
T~ vagy a téli hó :>a tavaszi zöld, 

új kenyér [ze, lepergő könny sój.-i, 
öröm-kac.:ig.is, lelki l(jba-kö ... 
Isten ílldjonf Te légy vér,,;ö álmunk 
s ívadékainkba szebb )övö! 

TfmjrM.i 

Bányai Árpád 

kiváló pedagógus 

1924.Pogony 
- 2000. Lenti) 

meg, hogy földiek vagyunk. Levél érkezett tó1e: „Szervusz 
Marci! Mi vacerol<. vagyunk! Ne búsulj! Neki a sürúJének!") 
Így lettem Marci, majd Marci bácsi, sőt kedves feleségem is 
Marcika néni. Most is köszönöm az el keresztelést! ő az osz
tályban élre tört. Vezető helyét mindvégig megtartotta. A 
végzős évben, 1943-44. évben ő lett a képző Főduktora. 
Horthy M iklós ösztöndfjasakéntvégzett. A képesítővizsga
elnökétó1 , az újvidéki Keleti Főiskola igazgatójától azonnali 
meghívást kapott az eredményhirdetésen. Ö azonban mun
kába kívánt állni, hogy a család anyagi helyzetén javíthas
son. Erdélyben Érmihályfalván kezdte a tanítást. A beál lt 
fronthelyzet miatt hamarosan elhagyta munl<.ahelyét. Vi
szontagságos, veszélyes vándorlás után ért haza Endrődre. 
Itt nagy szükség volt rá, mert nevelöhiány volt a sok kato
náskodó férfi távollétében. Tanév végeztével a Dunántúlra, 
Tófejre kapott kinevezést. Kántortanítóként tevékenyke
dett. Tanítványaival több iskolai kórustalálkozón vett részt 
kiemelkedő eredménnyel. 

Judit húgának a IV. és V. képző elvégzéséhez anyagi se
gítséget nyújtott. 

Zalaszentmihály, majd Rédics volt az előrehaladás útja. 
Házasságot kötött Halász Erzsébet tanítónővel. Két gyer
mekük: Árpád és Zsuzsa. 

Utolsó múl<.ödési helye Lenti városa. Ott igazgatóként 
tevél<.enyl<.edett. Közben elvégezte a tanárképzőt bioló· 
gia-földrajz szal<.on. 

1956 novemberében, mint a Munkástanács elnökét le
tartóztattál<, egy hétig Zalaegerszegen tartották fogva, 
majd rehabilitálták, és állásába visszahelyezték. 1980-ban 
súlyos infarktussal tíz napig Ajl<.án, majd Balatonfüred szív
kórházában ápolták. Onnan hosszú, válságos időszak után 
tért haza. 

Trianon következtében került a Felvidékró1 hozzánk Bá- Mú1<ödése alatt több pedagógiai kitüntetésben része-
nyai Ernő t anító családja. Felesége: Orosz Mária kilenc gyer- sült. (Az „Oktatásügy kiváló dolgozója", „J<jváló tanár", 
mel<l<.el ajándékozta meg a magyarságot. (Piroska, Cecília, "Szolgálati emlékérem" tulajdonosa ... ) 
Emil . Viktória, Stefánia, nvadar, Emő, Árpád, Judit, volt a Boldog házassága, kjváló gyermekei és mesés unokái je-
születés sorrendje.) Az édesanya Vizsolyról származott. lentették élete napfényét. A második infarktusa február 

Á rpád a nyolcadik gyermek Pagonyban született 1924. 19-én családja körében lepte meg, s néhány perc alatt vég· 
december 11 -én. (l<ésóbb tudtam meg, hogy lelki-iker test- zett vele. 
vérem, hisz alig pár perccel késóbb én Endrődön láttam Köszönjük, hogy elismerést, megbecsülést, tekintélyt 
meg a napvilágot.) szereztél itthon és „ idegenben" is Endrődnek. Köszönöm 

A felvidék Csehszlovákiához csatolása folytán kerültek értékes, meleg szfvű, segítő, egész életre szóló barátságo-
Endrődre , ahol az Ugar tanyai iskolájánál kapta!< helyet. dat. 

A harmincas évek igen szomorú helyzetbe hoztál< acsa- Legyen áldott a p ihenésed! Míg élünk Te is élsz szfvünk-
ládot. Az édesanya 1932-ben hazalátogatott szüleihez Vi- ben! 
zsolyba, ahol szívroham érte és hirtelen elhunyt. Ott is lvfÁRTON GÁBOR 

temették el. 1934-ben a Kalocsán tanftóképzóben tanuló ~---------------------~ 
Viktória és Stefénia TBC-ben megbetegedtek. Hamarosan 
ól<. is ö rökre eltávoztak. 

A család életében voltak olyan évek, amikor öten tanul
tak tanítóképzóben, ami óriási anyagi áldozattal járt. 

Á rpád, az elemit Endrőd-Öregszó1ő tanyai iskolájában 
végezte. Majd Endrődön a Szent Imre Polgári Iskolában foly
tatta. ki tűnő eredménnyel. Ez minden nap 5 km gyaloglást 
jelentett, földúton . Egykori osztálytársa szerint: „ .. . meg
nyerő· egyéniség volt, határtalan udvariasság, segítól<ész
ség, szeretetteljes türelem, éles ész, nagy szorgalom és 
meglepő szerénység volt jellemzóje." 

A kitűnő bizonyítvánnyal Szegeden a Királyi Katol ikus Ta
nítóképzőbe nyert felvételt. (Itt ismerkedtünk össze és let
tünk holtig tartó testi -lelki jóbarátok. Nagyban hozzájárult 

MORZSÁK 

„A vi lágban a legtökéletesebb az ember. 
Az emberben a legtökéletesebb a lélek. 
A lélekben legtöké letesebb a szeretet. 
A szeretetben a legtökéletesebb az Isten" 

Szalézi Szent Ferenc 

* * * 
„Csak a hit győz a kétségbeesés felett." 

(E. Brunner) 

* * * 
„Ha a döntések elől kitérünk, később tízszeres erővel 

törnek ránk." (Niemöller) 
egyéniségem formálásához. (A névsor beírásakor tudtuk ~-----------------------' 
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TÖRTÉNETEK A RÉGI GYOMÁRÓL Ill. 
A harangokról II. 

A „ Garzó harang" hangja elhallatszott 
ki a tanyákra is, tiszta időben el egészen 
Ványa alá. Mint mondták: „Debrecenben 
van a párja." Ezt a harangot a többi társával 
együtt elvitte az 1. Világháború. „Elrekvirál
ták" ágyúércnek, 1917. május 16-án „mind a 
hármat, nem maradt csak egy árva." 

1922-ben érkezett meg egy 18 mázsás 
nagy harang. Ezt a hangot a nép „ Harsányi 
harang"-nak hívta, az ídőszerinti lelkipász
toráról, s aki e harangnak a beszerzését 
szorgalmazta. 1922. szeptember 7-én fel
húzták a toronyba. 

1923. június 8-án Főtiszteletű Balthazár 
Dezső püspök úr jelenlétében ünnepélye
sen felhúzták az újabb két kis harangot. A 
visszaemlékezők úgy mesélték nékem, 
hogy mikor a hívek megtudták, hogy a ha
rangok megérkeztek az állomásra, megin
dult oda az emberek áradata. ünnepélyesen 
fogadta a harangokat a lelkészi kar Harsányi 
Pál vezetésével, Répás Pál, Palotás László 
„nagytiszteletes, tiszteletes urak", a presbi
térium, a városi elöljáróság. Ünnep volt ez a 
városban felekezetre való tekintet nélkül. 
„Mert ott vótak a nimet evangélikusok, kato
likusok papjaikkal, híveikkel együtt, sokan 
könnyeztek, a háború, Trianon után a sok 
megrendült ember." A harangok vagonok
ban voltak még, de már ott el voltak halmoz
va virágokkal. Harsányi Pál nagytiszteletű úr 
istentiszteletet tartott imával, énekléssel. 
„Azután vót a harangok átrakása nagy tár
szekerekre, de ez úgy elhúzódott, hogy az 
aznapi beszállitásbúl nem lett semmi." A 
meghirdetett harangfelhúzást, a toronynáli 
ünnepélyes istentiszteletet másnapra kellett 
halasztani. Másnap a társzekereket, haran
gokat gyönyörű szépen felvirágozták a lá
nyok, asszonyok. Még a vontató ökrök 

szarva is fel volt virágozva. „Gyomának a pi, hétköznapt istentiszteletnek is külön ha
legszebb nyóc magyar ökre, szíp villás szar- rangozási rendje vo lt~ Esküvőre is a nagy 
vú magyar ökrök vótak, Topa, Cseh, Gabri - haranggal harangoztak, elkezdte a harango
ki is a világháborús rokkant gazdaember vót zó mikor elindult a násznép és abbahagyta 
- öreg Cseh Nagy Dániel gazda fia hajtotta mikor a templomhoz értek. Legszínesebb a 
az egyik fogatot, a másikat meg G. Nagy terminológia a temetéssel kapcsolatos ha
lászlé gazda hűsíges öreg cselédje Bene rangozási rendnél. A halálozást általában 
András bácsi hajtotta. Cseh Nagy Dániel és reggel, délelőtt jelentették be s ezt követő 
G(ecsei). Nagy László gazdák ökrei vótak délután kettőkor harangozták a „kisharan
ezek." A harangok felhúzását maga Slezák got", vagy másképpen a „csendítést". A ha
mester irányította, aki a harangokat öntötte rángozó a hírharangot · a legkisebb 
Amíg az állomástól a fogatok a templomig haranggal kezdte és öt perc múlva megsza
értek, addig az „árván maradt kis harang" ál- kította, egy percre egyszer, majd újabb öt 
landóan csengett-bongott, „nagy örömmel perc harangozás után összehúzza mindhá
fogadta nagy testvírjeit". A városháza fel őli rom harangot, ekkor gyermek halottat (tizen
oldalon húzták fel a harangokat ének szó öt év alatt) jelzett a közösségnek. Férfi halott 
mellett az ablakig, utána .síri csend lett". So- jelzésekor három egyperces megszakítás 
káig tartott, mire bekerültek a helyükre, de a és a három öt perc után, mindhárom haran
hívek mindvégig kitartottak. Majd az elöljáró- got összehúzták, de ezt is majd, mint a 
ság a lelkészek vezetésével felment a to- nőhalott jelzését, a nagyobb haraggal vé
ronyba, s ott Harsányi nagytiszteletű úr imát gezték. Nőhalott esetében a megszakítás 
mondott, s utána egy óra hosszat szólt mind- kétszer történt. A temetésig minden este hat 
három harang. órakor .hatóráztak", a nagy haranggal ne-

1944. augusztus elején újabb rekvirálás gyedóráig mindennemű halottnak. Külön ké
történt, s megint háborús célokra. A német résre történt a déli harangozás után „pompa, 
katonai hatóság elszállította a nagy haran- dili pompa".harangozás mindhárom harang
got 14 mázsa súlyban. 1944. október6-9 kö- gal egyszerre negyedóráig. Amikor még a 
zött a torony belövést kapott s a megmaradt háztól temettek, temetés napján délután 
harangok is megsérültek. A megmaradt na- kezdték ha;angozni a „gyű lőre" harangot, 
gyobbikat (mely az esteli, hajnali, s déli ha- amikor elindult a lelkész az egyháztól, s azt 
rang volt) újra kellett öntetni 1947-ben. húzták egészen addig a középső haranggal, 

Terjedelmi okokból nem tudom teljes míg a halottasházhoz nem ért a kántorral , 
részletességgel leírni a harangok használa- énekes gyerekkel, funerátorral. Amikor elin
tának módozatait, változásait évszázadokon dult a 9yászkocsi a temetőbe , kezdték el 
át, így csak a .közelmúlt" ötven esztendőből húzni a „kísérőt", ezt régen mikor még volt, 
válogattam. Hajnali négykor a nagy harang- mind a négy haranggal együtt húzták, egé
gal jelezték az „ébresztőt". A középső ha- szen addig, míg a menet kiért a temetőbe . 
rang reggeli hétkor hívta az is~olás Napjainkra újabb harangok vannak, meg
gyerekeket istentiszteletre. A nagy harang- szűnt a háztól temetés, s így módosult, bár 
gal húzták a „nyolcórást" a reggeli istentisz- alapjában nem változott a harangozás rend
teletre. A nagy haranggal szólt a „déli" je. 
harangszó, ugyanezen harang szólt este Cs. SZABÓ ISTVÁN 
nyolckor takarodóra, naplementre. Az ünne-

, 
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MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI 

1. Hétfő: Szem József, a munkás 
2. Kedd: Szent Atanáz 
3. Szerda: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 
4. Csütörtök: Szent Flórián vértanú 
7. Vasárnap: :-Iúsvét 3. vasárnapja 

12. Pénrek: Szent Néreusz, Achilleusz, Pongrác vértanúk 
14. Vasárnap: Húsvét 4. vasárnapja 
16. Kedd: Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú 
18. Csütö11ök: Szent L János Pápa vértanú 
20. Szombat: Sienai Szent Bernardin áldozópap 
21. Vasárnap: H úsvét 5. vasárnapja 
22. Hétfő: Szent Rita özvegy 
24. Szerda: Szűz Mária, Keresztények segítsége 
25. Csütörtök: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap 
26. Péntek : Néri Szent Fülöp á]dozópap 
27. Szombat: Canterbury Szent Agoston püspök 
28. Vasárnap: Húsvét 6. vasárnapja 
30. Kedd: Szent István ereklyéjének átvitele 

MÁJUSI MISEREND 

Vasárnap: 8-kor, és este 7 órakor, 
hétköznap reggel fél 8-kor. Május es

téin 7-kor li tánia. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
május 14-én és 28-án, 

vasárnap fél 12-kor. 

Hunya 

Vasárnap: dé lelőtt 10-kor. Hétköznap 
szerda kivételével este 6-kor. A 

szombat esti vasárnapi elöesti mise. 
Május estéin fél 6-kor litánia. 

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

2000. május 

Nepomuki Szt. János szobra a Szarvasvégi Temetőben 
!.!:::=================================================" ~--~__;;;.=;~~ - --~ 

Egyházmegyei Zarándoklat 
Máriaradnára, 2000. április 8. 

l).edves Búcsújáró Hívek! 
Oseink gyakran zarándokoltak 

Máriaradnára. A hosszú úton fel készültek a 
nagy találkozásra. Imádkozva, énekelve mele
gítették szivüket, hogy telve legyen az édes
anyjuk. Mária iránti szeretettel. A határ 
megnehezítette a hozzájutást, de nem tette az ő 
szívét kevésbé érzékennyé irántunk. Felké
szült, tiszta szivvel menjünk hozzá, vigyük 
örömeinket, hogy hálát adjunk, mondjlLlc el ké
réseinket. hogy megsegítsen és könyörögjön 
értünk, családunkért, nemzetünkért, minden 
emberért! A régi kunszentmártoni búcsúsok 
éneke ma is fölszólít bennünket: 

„ E::erkilencszázk.ettedik évben 
elindultunk Jézus szent nevében 
a radnai kegyes Szüzanyánkhoz, 
szomorúak vigasztalójához. " 

Ezekkel ~
a gondola- ~-
tokkal foga- : 
dott minket : 
Gyulay End- · 
re, egyház
megyénk 
püspöke. 

Kissé ne
hézkes határ
átkelés után. 
kicsit késve; 
de szép, nap
fényes idő
ben 

érkeztünk 
Radnára. A ba
zil ika zsúfo lá
sig megtelt 
zarándokok- . 
kaL Rooz Már
ton püspök úr 
köszöntötte a 
zarándokokat. Felsorolta azokat a helyeket, 
ahonnét régen is érkeztek zarándokok. Jól esett 
hallani Endrőd nevét. 1867-ben már jegyeztek 
fel endrődi zarándokcsoportot. 

Az endrődiek zarándoklatait jelzi a ke
resztút 1889-ben felállított UI. stációja, melyet 
őseink alapítottak, és 1914-ban állittattak újra. 

Bogarak Endrődön 
A Szentjánosbogár-tábort immár l 0. éve szervezik a jezsuita 

Szív újság körül közösséggé alakult világi és szerzetes fiatalok. 
Spirituálisa a Szentjánosbogár Közösségnek Sajgó Szabolcs jezsu
ita atya, a dobogókői Monrézo lelkigyakorlolos központ vezető
je. 

Elvünk, hogy ingyen dolgozik mindenki, a gyerekszeretet és 
a közösséghez való tartozás a fiatalok motivációja. A tábor a fia· 
tolok fela jánlott munkájának és a falu vendégszeretetének kö
szönhetően jöhet létre. Vagyis kérjük a plébánia híveit, hogy 
fogadjanak be legalább két-két gyereket erre az S éjszakára, 
szerény reggelivel és vacsorával. E.s másokat is kérjük, hogy rö
vid szíves együttműködésükkel segítsék megszervezni a gyere
kek számára élménydús programokat, mint amilyen pl. a 
sportverseny megszervezése, a településen található látniva lók 
bemutatása, a tábortűznél való segítés. 

l 0 évvel ezelőtt az első tábort a rovalban meghirdettük, és 
l 00 gyerek jött el. Ma, a l 0. évben, Magyarország 7 településén 
egyidöben lesz S gyerek és 2 ifjúsági táborunk. Közel ezer gye
rekkel találkozunk június 25. és 30. között. Néhány éve az erélé
lyi felvidéki és kárpátaljai gyerekek és fiatalok jönnek o 
tó~orainkba. Az ő esetükben különös fontossága von oz ingyen 
munkának, hiszen sokszor nem tudják kifizetni a tábor szerény 
költségét sem. Nem tudjuk, hogyan, de Isten segítségével eddig 
mind en évben sikerültek a táborok, nem volt soha baleset, komo
lyabb betegség vagy valami más baj, és mindenki el tudott jönni, 
az anyagiakra való te~in tet nélkül. 

Az emberek jók. E.s szívesen segítenek másokon, különösen 
a gyerekeken, csak lehetőséget kell nekik teremteni orra, hogy a 
bennük szunnyadó jóság megnyilvánulhasson. A tíz év alatt Mo
gyorország csaknem negyven településén táboroztattunk. Volt, 
hogy csaknem házról házra kellett járnunk a falut, szállásokat 
keresve1 de mindig talá ltuk, és senkit nem kellett hazaküldeni. 

Nenéz ezt a tábor előtt elhinni, de addig mindenhol azt hal
lottuk a tábor befejezése után, hogy most mór sokkal könnyebb 
volna egy új tábort szervezni a faluban, mert a lakói mór megis
merték, kik a Szentjónosbogarak

1 
és megszerették a gyerekeket. 

Maga az elnevezés Sík Sánaor verséből való: ,,Az emberek
hez, kik az éjben járnak/ Isten küldött Szentjánosbogárnak." 
Erre a jelképre a gyerekek nagyon fogékonyak, hamar megértik, 
mit jelent „világítani a sötétben". Ennek megfelelően a tábor -lel
ki napok. Nem klasszikus hittanos tábor, de a vezérgondolata az, 
bármilyen témát veszünk is, hogyan legyünk jó keresztények o 
mindennapi életünkben. Az idén l}lilleneumi a témánk: az idő 
(amely nem a miénk, hanem az Uré, és mindenkinek egyszer 
majd számot kell adni róla). 

A gyerekeknek azonban nemcsak lelki foglalkozásuk lesz, 
hanem sportverseny, ismerkedés a településsel, akadályverseny, 
szereplés és tábortűz. 

Az oldalt szerkesztette: Iványi László p lébános 
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A család az emberiség remén·ye 
A keresztény családok összefogása: a jövő útja. Itt, 

Gyomaendrődön is! 
A tenni akarás, mások önzetlen segítése, a krisztusi sze

retet, a hit erősítése v9ltak azok a goridolatok, melyek jegyé
ben létrehoztuk az „ELET MÁSOKERT" néven a katolikus 
családok szövetségét. Az a szándékunk, hogy minden csa
ládba elvigyük Krisztust az emberek közé, hogy tudatában 
legyen minden keresztény ember, hogy keresztsége által 
küldetése van ezen a földön! A keresztényi tanítás nemcsak 
a papság feladta. Az egyház kicsi magja a család, ahol a 
gyermek az anyanyelvével együtt t~nulja meg, s alakítja ki 
magában Istenről alkotott fogalmát. Ugy érezzük, hogy eljött 
az ideje a keresztény családok ósszefogásának. Szándé
kunk ifjúsági csoportokat alakítani, előadásokat szervezni 
hitről, hazaszeretetről. De terveink között szerepel filmek ve
títése, hétvégi szórakozások szervezése, mindenképpen a fi
atalok szabadidejének jó értelemben vett lekötése. Terveink 
között szerepelnek egyházmegyei találkozások, közös kirán
dulások, ahol együtt vannak a családok. 

Mindezek érdekében szeretnénk felvenni a kapcsolatot 
pedagógusokkal, óvónőkkel, hitoktatókkal. 

Gyújtsuk meg 
a szívekben a 
szeretet ,gyer
tyácskáit! Kicsiny 
lángjuk fénye su
gározza be az 
otthon falait, hoz
za el minden csa
ládba a szeret, a 
béke örömét. 

Akarhatunk-e, 
kívánatunk-e töb
bet, mint hogy le
gyen minden 
ember testvér, s 
legyen végre egy 
akol! Ahogy híres 
papköltőnk Mécs 
László oly szépen írja: 

„S hallgasd: mennyi szív zenél a földön és örül körüfted, 
munkás szívek milliói, kik kórusba tömörülnek, 
hogy kizengjék szebb jövőjük roppant orgonáján, 
mely az Istent ostromolja: legyen végre egy akol, 
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Kérünk minden keresztény családot, és mindazokat, akik 
programunkkal egyetértenek, jöjjenek közénk, hogy segít
hessünk másokon, akik elesettek, magukra maradottak, idő
sek, vagy betege~. Vigyük el hozzájuk a krisztusi szeretetet. 
Nyújtsunk nekik erkölcsi támogatást, hogy érezzék nincse
nek egyedül! 

s legyen minden ember testvér földünk minden véres táján!" 

HARNOS VINCE 

Merre forog a világ kereke? 
Valamikor, nem is olyan régen, tam a rózsával, mi.közben kinyílt a szí- felnőtt, (van egyáltalán valaki, aki 

ami.kor megszülettem, talán lassabban vem is és kitágult bennem a világ. valaha felnő?) sőt, a gyermek még so
járt a világ kereke. Nem volt olyan ké- Nem jártam messzi tájakon, nem jár- hase volt felnőtt, de mi már voltunk 
nyelmes az élet, nem volt annyi gomb- tam sehol, nem voltam sehol, és mégis gyerekek. . 
nyomásra működő q;oda: nem volt mindenütt voltam. A leggazdagabb Bárcsak a gyermekeinkhez érte
gombnyomásra meleget adó gázfűtés, hozományt kaptam, amit gyermeké- nénk annyit, mint gazdaember a föld
mindent tudó i;zámítógép, és nem volt · nek csak adhat az ember: az átélést, a höz, munkás a szakmájához, mint 
a világ bármely táján fogható televízió rácsodálkozást, az élményt. kertész a virágaihoz. 
és háborúkat játszó videó. Az őszinte érzelmek gazdagságá- Hogy kicsoda a gyermek? Attól 

Hogy miért írtam le mindezt? ban táplálkozó élmények segítettek függ melyik, hiszen olyan sokan van-
Egy kisdiák a következő fontos kér- hozzá ahhoz, ami lettem, azok az él- nak, oly sok félék, mint mezőn a virá-

dést tette fel nekem: mények, amiket tiszta gyermekszívvel gok~ és mindegyikben ott rejlik a 
- Hogy van az, tan?r bácsi, hogyha átélhettem, azok a dolgok, amikre r?- csoda, csak meg kell látni. 

ennyi mindent kitaláltak már az em- csodálkozhattam. Ma is úgy érzem, Adjunk derűs békét, önz~tlen jósá
beri élet megkönnyítésére, a munkák nem elég gyermekünket megtarútani got, hitet gyermekeinknek! Epítsük fel 
idejének lerövidítésére, ennek ellené- arra, mi az, amit lát, élje, érezze is át életünket mi felnőttebbek, hogy ne hi
re édesanyám és édesapám mégsem azt, ami körül veszi a világban, mert ányozzon gyermekeink életének kö-
ér rá? így tud később különbséget tenni jó és zepe! 

Harmath József Nehéz volt a kérdés, legalább olyan rossz között. Az így nevelt gyermek 
nehéz, ,mint a kérdező' kisdiáknak a nem fog unatkozni, nem lesz egyedül 
szíve. Es még mily~n n~héz volt erre önmagával. Csak le kell hunyni a sze
mondani valamit. Ugy hiszem, nem is mét, s már repül is a vadludakkal a 
nekem kell válaszolni erre, hanem az csodató felé, és a mesében átélt igazi 
éde,sanyjának és édesapjának. értékek az ember felnőtté válása során 

Igy aztán elmeséltem neki, milyen saját életének értékeivé válnak. 
volt akkor, ami.kor kicsi voltam. A szeretet érzésében, élményében 

Téli estéken kicsiny gyermekként a növekvő gyermek édesanyja ölébó1 
fával megrakott öreg kályha ropogó kiröppenve is keresni fogja a harmó
tüze mellett hallgattam a meséket, niát, a világ sok-sok feszültsége kö
verse!<et, gyermekdalokat, népdala- zött. Szeretné, ha meghallanánk a 
kat. Ugy hatott. rám minden mondat kimondatlan szót, ha türelmesek len
és dallam, minllha magam is a mese nénk, és késedelmesek a haragra. 
szereplője lennék. Tágra nyílt szem- .Annál is inkább, mert nincs miért 
mel szálltam a vadludakkal a mese haragudni arra, aki egy fejlődésben 
szárnyán, a dal hallatán együtt nyíl- lévő ember, nem pedig egy tökéletlen 

GYEREKSZÁJ 

- Anyu miért nem akarsz játszani 
velem? 

- Mert nincs időm. 
- Miért nincs időd? 
- Mert dolgozom. 
- Miért dolgozol? 
- Hogy pénzt keressek. 
- Miért keresel pénz? 
- I]:ogy neked adhassak enni! 
- 0, hát tudod, anyu, én nem va-

gyok éhes! 
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~h!~m! .!r~<d!~m~ !!,!!"k1,!i~,B,~J.!!! h,,M '1'" w„ ~"'" 
szervezett. Az 0 hívó szavára adta ki Rákóczi a híres manifesztumát (a fcl-

Késmárkon született 1657. szeptember kelésre szóló kialtványit) 1703_ május 12-én.1704-1705-bcn a Felvidéken. a 
25-Co- Nyolc éves korában Apafi Mihály kinc- Tiszántúlon. majd a Duna-Tisza közén. később Erdélyben harcolt híres 
vcztc Máramaros vármegye főispánjává. (Az gyalogezrede élén. Rákóczi 1707. április 18-áo brigadérossá cs hirom gya
adminisztrációt nevében T eleky Mih~ly vitte). logczrcd paranc.snokávi nevezte ki. 1708- március 24-én pedig nemes lcvél
A császári seregek ostrom alá vették Arva várát lel. faluját pedig hajdúszabadsággal ajándékozta meg. A nyitrai táborban 
s így a Lipót vármegyei Likava várába mcne- összekülönbözött hajdúcsapatok szétválasztásakor crte a halál 
kült. 1. Lipót alkotmányt és va·Uásszabadságot 
tipró rendeletével szemben az elkeseredett tó- Béri Balogh Ádám ezredes 1668-1711 
megek Lengyelországba menekültek. ahol 
Thököly illt a bujdosók élére s kuruc. seregei
vel elfoglalta egész fclvidéket_ 1682-bcn kötött 
házasságot Zrinyi Ilonával. I. Rákóczi Ferenc 

özvegyével. Ebbtn az időben kötött szövetséget a törökökkel. A törökök 
1683. szeptemberi bécsi veresége mtgpecsételte sorsát. Még.1690-ben a 
zernyesti csata után elfoglalja Erdclyt. dc uralma kérész életűnek bizo
nyult. A karlóczai béke 1699-ben kimondta száműzetését. Feleségével 
együtt Törökországban telepedett le. ahol izmiri birtokain élt haláláig. 
1705. szeptember 13-ig. Hamvai t a magyar kormány 1906-ban hozatta haza 
Zrinyi Ifonával együtt. és a késmárki evangélikus templomban helyezték 
örök nyugalomba a kurucok királyát. 

Petrőczy Kata Szidónia Pekry Lőrinczné 
grófnő 1664 - 1708 

Anyai ágon Tököly Imre unokatestvére. 
Ifjúságát Lengyelországban töl.töttc. 1682-bcn 
férjhez ment Pekry grófhoz. Eletc szenvedé
sekkel volt teli. Anyját még gyermekkorában 
elvesztette. Atyja részt vett a Wcsselé
oyi-összecsküvésbcn. öt is és testvérét is korán 
vesztette cL Teleki ü máoya miatt férje bör
tönbe került. bár sikerült férjét kiszabadítania. 
dc Erdélyből ki kellett bujdosniuk. Férje elő
menetele érdekében lutheránus vallisát elhagy

ta és katolikussá lett_ A ~.ákóczi szabadságharc idején férje kuruccá. Erdély 
főparancsnokává lett. 0 maga azonban a labancok fogságába került 
1703-ról 1704-ig raboskodott Szebenben. A Rákóczi-kastélyban hunyt cl 
1708. október 2l·én. Vallásos tárgyú műveket fordított és irt. Műveinek fő 
jellemvonása a vallásosság. hazafisá_g és hitvesi szerelem. A XVIII. Szizad 
lcg,-clcscbb költői közé tartozott. Ot tekinthetjük az első jelentős magyar 
kö tőnőnck. 

Bcrcsényi Miklós gróf. főgenerális 
1665 -1725 

A székcsi család sarja. született Tcmetvény 
várában. Budavár ostrománál kapott ezredesi 
rangot. Szeged és a hozzátartozó véghclyck fő
kapitányává nevezték ki.1687. szeptember 4-éo 
grófság~t nyert. s . mn_y~ar~anytyús vitéz~é 
üttetett - Ncmsokara kHaly1 taucsos. ma1d 
Ung vármegye örökös főispán/a. Amikor Ri
kóczi t 1701. május 29-én elfogják. Bcrcsényi 
Lengyelországba menekül. és lengyel csapatok 
élén jön scgítségcrc. Ettől fogva 0 vezeti asza
badságharcot. 1705. szeptember 20-áo a 

szécsényi mezőn a nemzeti konföderáció országos fötáhorookki ntvczi ki. 
1707-ben fejedelmi hcl{.tartó lett. Midőn harcuk elbukott. s a szatmári bé
két nem fogadta cl 171 -16-ig Brzan várában él. 1716-ban a szultán meghívá

sára az AJ-Dunához megy s harcol a török 
oldalán. Később csathkozott az emigráció)ioz. 
Elhunyt 1725_ november 6-án Rodostóban. 
Hamvait 1906. október 30-in Rikóczival 
együtt hazahozzik és a Kassai székcscgyhü
ban. helyezik cl. _ 

Esze T ami s brigadéros 1666 - 1708 

Tarpai jobbágy. majd mint sókereskcdő so
kat forgott~ Tiszaháton. Szigettől Tokajig a 
nép között. lgy történt. hogyl703-ban. az egy
mást érő alkotminysénésdé megtorlására az 

Egy kis dunántúli végvárban. Csobáncon. 
hajdúként teljesített szolgálatot. 1704 őszén 
csatlakozott a kuruc mozgalomhoz. Rákóczi 
F crenc 1709-bcn brigadérossá nevezi ki. Neveze
tes győzelmeket aratott Győrvár. majd Köles 
mellett. 1710-bcn ismét a Dunántúlra vonul. 
egész Sopronig hatol seregével. Egy alkalom
mal még Bécs alá is eljut portyázás közben csa
emival. Pálffy János gróf császári tábornok 
Szekszárd mellett elfogja. A hadbíróság haJalra 
itélte és Pesten a Belvárosi plébánia előtti téren 
lefejezték. Emlékét a kuruc kor lcgcndáj és d,a
lai még ma is őrzik. 

Károlyi Sfodor gróf. tábornagy 
1668-1743 

A család egyike a legrégibb magyar. ősi, fő· 
nemesi. nemzetségnek. a Kaplyon nemz~tség· 
ből származtatják magukat, akik Arpád 
idejében szerezték birtokaikat_ Szatmár várme
gye főispánja. 1668. március 20-áo született. 
1703-ban még a kurucok ellen harcol. dc Rákó
czihoz pártol. kinek legtckintélycstbb pártvc
zérc. a haditanács tagja. később legfőbb 
tábornoka lett. Amikor belátta. hogy a túlerő
vel szemben népét védeni kell. legfőbb résztve
vője lett a szatmári békekötésnek. Ezért III. 

K_i:oly ~s~szár és király 1712. j~nuar !2-én_ f~hadv:z~ri .hc!yettcssé .nevezte 
ki cs grof1 ransu cmc:Itc.1723-1 orszaggyűlc:scn k1raly1 biztos. mard belső 
titkos hnksos és lovassági táborook.1724-bc:n a hclytartóhnics tagja.1741 
szeptember 24-én Miria T eréziit6l tábornagyi rangot kapott. Magas allá
sát az üldözött kurucok javára használta fel. Nagykárolyban szerzetesi 
temploma és biza, Pesten a khrisszik résére alapított zárda. Nyírbátorban 
minorita hiz. a majtényi. csengeri. rendházak iskolák köszönhetik létüket 
neki. 

Eszterházi: Antal sróf. tibornok 
1 76 - 1722. 

A nemzetség ősi fészke a Csallóköz. Első 
ismert őse 1186-ban fordul elő. mint királyi 
pristaldus (hiteles személy) . Antal gróf Ferenc 
és Tököly Miria gyermeke. 1698 szeptember 
19-én Temcsvir ostrominil török fogságba esik 
és csak a karlócai béke utfo szabadul. 1703-ban 
még császári ezredes, dc 170~-bcn mir Rákóczi
hoz pártol s ő vezette a nagyszombati ütközet
ben a kurucok balszárnyát. Rákóczi ekkor 
generálissá nevezte ki.1707-bcn az ónodi orszig
gyűlés u tin. a Vig melletti pmncsnoksiggal 
bizatott meg. 1708-ban a Dunántúlon működik 

eredményesen. Bevette Körmend virit. kétszer is lerontott Ausztriáig s 
Bécsig hatolt. Majd a horvátok muraközi és légridi sáncait vette be. A Ku
ruc illam szcnitora. később dunántúli főkapitány és mezi marsal. azaz tá
bornagy. 1711-bcn a nagyságos Fejedelemmel együtt cmigriil 
Franciaországba. s végül Törökországba. Rodostóban hal meg. Hamvait 
Rákóczival egyetemben 1906. október 30-án hozatták haza. és kassai Dóm
ban helyezték örök nyugalomra. 

Forrásmun~ák: A magyar Nemzet Története {1896). Révai Nagy Le· 
xikona (1913). Uj magyar Lexikon {1962). Somogyi Győző Hermann Ró
bert: Magyar Hősök arcképcsarnoka (1996). 
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MÁJUS 10. - A MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

„Szeresd a fát, hisz ő is érez ... 
~zép gyöngén nyúlj a levélhez. 
Agát ne törd, lombját ne tépjed, 
Hagyd annak, ami: épnek, szépnek. 
Ne bántsd a fát! 

Falombok közt, viharban, vészben, 
Lám, meg se ring a madár fészke 
Fáradt, ha vagy, leülsz alája, ' 
S elszenderít a madár danája. 
Ne bántsd a fát! 

nevezés).A Bolza 
család első tagja 
Bolza Péter báró, a 
Mária Terézia Lo
vagrend tagja, aki • 
1792.ben nyert ma
gyar honosságot, 
1798-ban felesége 
révén jutott a 
Harruckern birtok 
eme részéhez Szar
vashoz. Ezek az eg-

(Részlet Benedek Elek: Szeresd a/át e. zotikus és 
verséb5l) különböző fonnájú 

Gyennekkoromban május havában fák, azok virágai, 
rendszeresen megünn~peltük az iskolá- le~el~i sok. képző-
ban ezt a napot. Kivonult a polgári iskola muveszt ihlette~ 
valamennyi növendéke a szabadba, a li- meg. Sze?bnel 
getbe, ártéri erdőkbe és valamelyik taná- ~zebb festmenyek 
runk méltatta e neves nap jelentőségét, a Jelent:k __ meg. Tö?
fák, madarak védelmét. Majd a sátorépí- ?ek_ ~ozott .~ csal.~d 
tés, főzés és sok különféle játékok követ- itt elo utolso Sar.Ja
keztek. tói Bolza Mariantól 

Az emberek kultúrájának anyagát is. 
kezdettől fogva ősforrásaiból merítette. Amikor Gyoma 
Mintáit az örök természetből vette. A kerületén az Erzsé
kezdetleges ember lelkében még nem bet-ligetben a „só-

haiok" h1'd1ian' 
alakulhatott ki a természet megbecsülé- :.1 :.1 

sének érzésvilága, hisz életszill<ségletei- megközelítve az 
nek kielégítéséhez mérhetetlen úton tovább halad-

va a fürdo"' cele' a 
mennyiségben álltak rendelkezésre a ter-

1
' 

mészet ajándékai. Holt-Köröstől 25 
A kultúrában, a fejlődésben, a tudás- méterre, a járdától 

ban előrehaladó ember az idők során rá- kb. 12 méterre jobb- Szarvasi arborétum. sétaút 
eszmélt arra, hogy az ör ök természet a r~ v?lt egy különleges fa. Ez a fafajta Ki- Endrődi település utcáin sorfákat ültettek 
tudásnak, a szépnek, az egészséanek a nabol ~zármazott és egyetlen volt belőle kiegészítésképpen, és új fasorokat is léte
ked~lyviJágunknak (közérzetü; knek), Gyo~an. ~eve~e a~akJ~ól nevezték el tu- sítet~ek. A ~zép környezetért a polgárok
lelk1 megnyilvánulásainknak de a domanyosan gmko b1loba, azaz halfarkú n~k ts tenni ~ell: fogjunk össze, védjük a 
munkána k is életfeltétele, ősfo;rása ! A fának. Sajnos kivágták s a helyére egy fákat, locsoljuk azokat, tartsuk tisztán 
természet nyújtja a keretet a nagyszerű ele_~r~~os.s~erelvényt, - mindössze 1 m

2 
kertünket, a házunk elejét. 

emberi ~lkotásokhoz, sőt az ember szép, teruletűt, - epite~ek. C~up~ egy méterrel Szólnom kell a madarakról is, hisz 
nemes, es kényelmes otthonához is. Az kellett voln~ oda~b ép1teni a szerelvényt, szerepük jelentős, sőt pótolhatatlan a ter
ember rá eszmélt arra, hogy az erdők k.iir- h~gy ezt a ntka fat megmentsék! Valószí- mészetvédelemben. Abban az állandó 
tása, megbosszulja magát. Végtelen sora nu a tudátlanság áldozata lett. küzdelemben, amitaz ember folytat a ter
van az ehhez hasonló felismeréseknek Ismeretes, hogy a növényvilág a káros mést pusztító rovarok, apró rágcsálók so
Így alakult ki az emberben a természe~ széndioxidot ·alakítja át oxigérmé. Tehát kaságával szemben, a Ie!!fontosabb 
iránti behatóbb érdeklődés s egyre gyara- felbecs_ülh7tetle~ számu~a a növény- segítőtársak madaraink. Így e.a rovarok 
podtak a természetbarátok, majd pedig a zet. ~aJnos ors~~~zerte 11legálisan irtják ijesztő terjedésének megakadályozása 
természetbúvárok. erde1nke4 pusztitJák a hasznos madarak hozta létre a madárvédelem gondolatát. 

Az ember szép iránti vágya létrehozta lakhelyét._ , 
országszerte különböző településeken a . Azelso magyar termeszetvédelmi tör
ligeteket, játszótereket, arborétumokat. venyt 1935;-ben hozták. Békés megyé
Botanikusok irányításával hozattak be ben, . 197~-ban alakult meg a 
n~lunk ismeretlen fákat, cserjéket. Hoz- Ter.~esz;tvede~mi ~iz~tts~ Győ~i_ Imre 
zank legközelebb Szarvason találunk ar- e_~nok!.etevel. Cel~l ~ek ki a helyt Jelen
borétumot, ahol minden földrészrő l toségu természeti ertékek védelmét, sőt 
h~~at?tt fákat, cserjéket a kert megálmo- azo~ véd~tté nyil.vánítását. Ez a munka 
doJa es megalkotója Bolza József báró ma is .tovabb f~_ly1k. 
akit „Pepinek" becéztek. (Innen a köz~ Varos~nk Onkormányzata évek óta 
nyelvben még ma is ismert Pepi-kert el- fogl_a~k?z1k a település fásításával, virá-

gos1tasaval. Az elmúlt években az 

S gondolataimat had fejezzem be is
mét a költő Jakab Ödönnek a „Madarak 
védelme" versének egy részletével: 

„Szeretitek a dalt? De mit is kérdezem? 
Ki ne szeretné, ha cseng a dal édesen? 
Amely szívnek a dal nem öröm, nem vigasz: 
Bünökre fogamzon, durva sötét szív az. 
Verjen akár bíbor, akár daróc alan . 
Ne bántsátok hát a dalos madarakat! 

HUNYA ALAJOS 
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Bor és lcolbászverseny gyomaendrodi módra 

Jó mulatság is a már hagyományos Városi Bor és 
Kolbászverseny, amit az idén már ötödször rendeztek 
meg, a helyi Kertbarátok tagjai. Valuska Lajos elnök ve
zetésével rendkívüli jó hangulatú napot ajándékoztak a 
résztvevőknek . Szokás szerint csak a helyiek verse
nyeztek. 

A verseny el őtt a Kertbarát Kör hölgy tagjai gondos
kodtak arról, hogy a jó bornak legyen „korcsolyája". Már 
9 órakor a hölgyek közül 5-6 fő elkezdte a finomabbnál 
finomabb szendvicsek készítését. Fel kerül a puha ke
nyérre az ízletes „~olbászzs ír",(ami már önmagában is 
olyan finom, hogy bárki megnyalhatná az ujjait, ha kós
tolná) a hideg sült kolbász, a lila vagy zöldhagyma, re
tek, tojás sajt. Amíg a zsűri dolgozik, a többiek, (úgy 60 
- 70 lehettek idén) eszegetnek, iszogatnak, énekelget
nek, és drukkolnak az eredményekért. meg növekedett munkáját. Új kategóriát is be kellett ik

tatni, mert diétás kolbászok is érkeztek a megmérette

~ · !· I~ • / \ / 

„t 

- . . 

_.,,, ... „ . ··.J·,.,.: -
•.. „ f.; • •• ~ „ . 1 ••• -

A bor zsűrinek 35 bort kellett minősíteni. A fehérbor 
kategóriában 11 versenyzöből e lső lett Dr. Kovács Bé
la, a vörösbor kategóriában 10 indulóból első lett 
Valuska Lajos, a vegyes bor kategóriában 
10-versenyzőbő l első díjat nyert Szmola Béla, a gyü
mölcsbor kategóriában 4-en versenyeztek, első lett R. 
Nagy János. Második helyezést értek el: fehérborban 
Józsa Mihály, vörösborban Dr. Kovács Béla, vegyes 
borban Gyebnár János, és gyümölcsborban Karbiner 
Gáborné. A zsűri elnöke javasolta, hogy a jövő.évi ver- 1a~J-ft~.,f! 
senyen legyen önálló kategória, a helyi származású 
bor, a javaslatot a jelenlévők szívesen fogadták. A bor " 
zsűri tagjai voltak : Gyuriczáné Kajdi Ilona, Mótyán - "'-1L' 
Tibor és Tímár János. 

A kolbászversenyre idén jóval többen neveztek be, 
mint tavaly, de a zsűri szívesen és lelkesen végezte a 

tésre. A Vastag kolbász, azaz szalámi 
kategóriában első helyezést Kulik Zol
tán, második helyezést Fekete Sándor, 
és harmadik helyezést Vaszkó András 
által hozott kolbász nyert. A vékonykol
bász kategória első helyezettje: Vaszkó 
András, második díjas Kruchió Lajos, 
a harmadik díjas Talán Mátyás által ho
zott kolbász lett. A diétás kolbász (papri
ka nélküli, és pulykahúsból készült) első 
díját Fekete Sándor, második díjat Mo
gyorós József által nevezett kolbász 
nyerte. A zsűri tagjai voltak : Császár
né Gyuricza Éva, Kertes Imréné és 
Adamik Aladár. 

A versenyzők könyvjutalmat és okle
vetet kaptak, a versenyen kívüli jelenlé
vők és a zsűritagok pedig egy nagyon 
kellemes, jó hangulatú napot, a.miért kö
szönet a helyi Kertbarát Kör tagjainak 
és elnökének. 

Császárné Gyuricza Éva 
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Nem adtam fel egy pillanatra sem vágyaim .. . 

Kedves Olvasóink! 
Akiről most szólunk egy színes, 

érdekes egyéniség; ír, zenét szerez, 
kertészkedik, s fölöttébb szereti az 
életet. Nem is olyan régen az egyik 
budaµesti televízió készített vele ri
µortot. Ott így vallott önmagáról: 
„türelmes és optimista vagyok, 
soha nem adtam fel egy pillanatra 
sem vágyaimat. Igaz, az idő elhaladt 
felettem, de ez idő alatt nem voltam 
tétlen, alkottam, mert bíztam, hogy 
az én csillagom is feltűnik egyszer a 
magyar kultúra egén.·· 

Uhrin Benedek, akiről most 
szólunk. Endrőd szülötte. Életpá
lyája a munkás emberek küzdelmé
ről szól. Bár gyermekkora óta 
színész szeretett volna lenni, de a 
nyolcgyermekes családban erről 
még szólni sem lehetett. A gyer
mekévek mezőgazdasági munkával 
teltek. 1943. október 3-án bevonult 
Marosvásárhelyre, mint határva
dász. Majd Kolozsvárra került. 
Frontszolgálatra osztották be. Meg
sebesült, Budapestre került kórhá
zi kezelésre. Önéletírásában így 
emlékezik vissza erre az időre: 

„Mire meggyógyultam, bejöttek az 
oroszok. Civil voltam, amikor 
'malinki robotra' elhurcoltak. 
1948. májusában hoztak haza ben
nünket, szintén mezőgazdaságban 
dolgoztam." De próbálkozott szín
játszással is. 1951 májusában he
lyezkedett el a MOM-ban s ott 
dolgozott nyugdíjazásig, mint rak
tárvezető, s közben esti iskolában 
elvégezte az ipari iskolát. Családi 
élete hányatott volt. Megnősült, el
vált, majd újra nősül és megint el
vált. Erről így ír levelében: „Inkább 
vállaltam a küzdelmet egyedül és 
nyugodtan. KözJ?en irogattarn, ha 
időm engedte." Es hogy mennyire 
termékeny volt arról művei árul-
kodnak: · 

„Elnézést kérek ez KABARÉ" 
címmel jelent meg első kötete, 
melyből műsorára tűzött részlete
ket a Vidám Színpad Bodrogi Gyu
la rendezésében. 

„A szépség áldozata" címmel je
lent meg regénye, amelyet köve
tett „A római táncmulatság" című 
kötet. 

Meg kell még említenünk, 
hogy megjelent még két há
rom-felvonásos színdarabja és egy 
prózai műve is. 

Továbbá kiadásra kerül egy ze
nés kazettája: „Csak veled tudnék 
boldog lenni" címmel, amelynek 
nemcsak szövegírója, de szerzője 
is Uhrin Benedek. További zenés 
kazettája előkészületben van. 

A fent említett műveket meg le
het rendelni Ungvölgyi Jánosnál 
(Ifjúsági Lakótelep 3/ 4) és szer
kesztőségünkben. Kapható lesz 
május 27-én, a Baráti Kör találko
zóján is. 

A szerzőnek további sikereket 
kíván a 

VÁROSUNK SZERKESZTŐSÉGE 

(r/ 1215500 Gyomaendröd. 
Ipartelep út 3. THERM x ~TIF: 66/386-614, 386-226 

ÉPITŐ J PARI SZÖVEl KEZET 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

·.: .. ;:is és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
. :·1szportbeton és bet\)1\:1..:é 1 értékesítés, előregyártás, szerelés 

ORGONA VIRÁGZÁS 

Rőtvörösen tört a virradat 
A kertembe s nem hitte a csodát, 
Mint töltötték lila zuhataggal 
A pazarlón feslő orgonát. 

Illat-ébresztőt nekem, 
Vigaszul, mert kínoz a magány 
- árvaság hál egy ágyban velem -
s szívemet tépi egyre több talány. 

Mit tehetnék? Hiányzol nagyon! 
Nem pótol szín illat, sem szirom, 
Öszít bénít a bús árvaság. 

Nyílhatnak a gyönyörű orgonák, 
Ha nem hallom szívdobogásodat, 
S nem küld hozzám hasonló méla vágy. 

Maria Under 

Fordí1oua TÍMÁR MÁTÉ 
Az észt nép legnagyobb köflöje, aki Sztalin elöl 
Svédorszagba emigral1 s oa halt meg 1980ban 

97 évesen. (1883-1980) 

MÁJUSI DAL 

Megint tavasz jön zöld kaftánban 
lombot szór a ligeti fákra, 
és én soha még fáradtabban 
nem készültem május-csatára. 

Pedig zengő, szép szerenádok 
várnak reám, hogy eldaloljam, 
mikor mosolygó, selymes álmok 
szállnak fe lénk vándor rajokban. 

Részegítő holdfényes esték 
jönnek, rajzanak, én csak várok, 
virág nélkül meddöek a fák, 
és csók nélkül búsak a lányok. 

A bar.iba hold kókadtan ballag 
nem lesz másik ilyen bolondja, 
aki jókedvből minden titkát 
szorongás nélkül elsorolja. 

És csendes lesz a kocsmák alja, 
mert máskor vidám legények 
nem kezdenek gondüzö dalba, 
hanem sanda gyanúval néznek. 

Pedig feszü l, dagad a lelkem, 
hogy zengve törjön be, mint máskor 
ha tavaszjötl, de most folenem 
gondfelhő ül és nem lesz mámor. 

Márton Gábor (1947) 

,:: . .:Ji asztalos és lakat,is termékek gyártása (nyílászárók, 
, .:,·rspan bútorok) 
F :%.>ipari anyagkeresked~s ( 1 nterspan bútorlap ... ) 

Telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő ú t 45. 

r. ~'1töipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acél
' s.1 lu, keretes állvány' utpnnel. . . ) 

· Telefon: (66) 386-578 
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A Szentkorona látogatása 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi 
Szervezete kegyeleti látogatást tett az Országházban április 18-án, 
hogy tisztelegjen a szent ereklye előtt, és egyben megismerje a ma
gyar Parlament csodálatos építészeti remekműveit. 

A bejáratnál Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő fogadott 
bennünket, s velünk volt másfél órán á t. Ez úton is köszönjük fára
dozását. 

Majd a várba mentünk, a Mátyás templomba, és a Halász bás
tyáról néztünk le Budapestre. Haza indulás e l őtt útba ejtettük a Ke
repesi temetőben első szabad magyar miniszterelnökünk sírját, 
hogy fejet hajtsunk nagysága és síremléke előtt. 

E ki rándulás örök é lményünk marad. Fáradtan érkeztünk haza, 
de megérte! 

Vaszkó András 

Antall József síremléke 

Bajban a város labdarúgói 

Az utóbbi hétvégé~ keserű pirulákat jelentettek a pettyes lab
da rajongóinak. Kiábrándító eredmény~k szulettek hazai és vidé
ki pályákon. A Barátságnak is legfeljebb csak döntetlenre futotta 
erejéből. 

Az NB.II. osztályban: 

~prilis 2-án Barátság - Borsod VolánO:O 
..:.prilis 9-én Kiskőrös - Barátsági :0 
l}.prilis 15-én Barátság - Budakeszi 1 :3 
Aprilis 23-án Hatvan - Barátság 1: 1 

Tabella állása: 14. Barátság 22 2 6 14 12:40 12 
AZ NB.III. osztályban 

~prilis 2-án Gyoma FC - Dömsöd 1 :0 
..:.prilis 9-én Algyő - Gyoma FC5:0 
..:.prilis 15-én Jamina - Gyoma FC4:0 
Aprilis 23-án Gyoma - Mélykút0:2 

Tabella állása: 14. Gyoma FC 23 2 4 17 19:76 10 

Az időszak szomorú érd~kessége, hogy a Barátság a tavaszi 
szezpnban az első gólt csak Aprilis 15-én Budakeszi ellen rúgta. 

Aprilis 23-án ajándék tizenegyessel szerzett vezetést a hazai 
csapat. A fokoµtosan feljövő Barátság az 51 percben Osán révén 
hálóba talált. Altalános vélemény, hogy minden tekintetben jobb 
volt a Barátság. Reménykedjünk! 

MÁRTON GÁBOR 

A Sportcsarnok máiusi programia 

NŐI KONDI-TORNA 
Hetente hétfőn és csütörtökön 1 B·tól 19 óróig. 

Vezeti: Varga Lajos tornász olimpikon 
NŐI KOSÁRlAPBDA 

Hetente hétfőn és csütörtökön 18-tól 19 óráig 
Vezeli: Cs. Nagy Lajos teslnevelő tanár 

NŐI KÉZllABDA 
Hetente pénteken 20-tól 21.30 óráig 
Vezeti: Sípos Dezső testnevelő tanár 

NAPI PROGRAMOK 
l-én 10 órától 40 év fölöttiek kézilabda tornája (férfi} 

6-án 9-töl 14 óráig a HUNGAROTEL kispályás labdarugó tornája 
7-én 13-tól 18 óráig Tavaszi Kupa teremlabdarúgó bajnokság 

13-án 10.30 órától a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 
ballagása 

14-én 13-tól 18 áráig Tavaszi Kupa teremlabdarúgó bajnokság 
20-ón 13-tól 18 óráig Tavaszi Kupa teremlabdarúgó bajnokság 

21-én l O-tó117 óráig Kispályás labdarúgó torna 
28-án 13-tól 18 óráig Tavaszi Labdarúgó Kupa bajnokság 

JÚNIUSI ELŐZETES 
Hétvégeken folytatódik o Tavaszi Kupa teremlabdarúgó bajnokság! 

3-ÁN Megyei Cigány Sportnap 
17 -én 2. sz. Általános Iskola ballagása 

Gyomaendrőd külterületén Kocsorhegy alatt, 2 ha 41 ,40 
aranykorona föld eladó, 6000 Ft/aranykorona, és a kondorosi i;it
tól 1 km-re 90 aranykorona föld eladó, 8000 Ftlaranykorona. Er
deklödni lehet: Sugár utca 57. 
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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, alcik rajta és 
érette munkálkodnak. „ 

Kós Károly, 19 25. 

A jövő iskolája 
Ismét folytatjuk Beder Tibor hargitai fötanfelügyelö és földrajztu

dósnak a romániai Magyar Szóban folytatásokban megjelent írását: 
„Hiábavaló volt-e több mint ezer éves küzdelmünk atyai öröksé

günk és keresztény hitünk megtartásáért? 
Belenyugodhatunk-e abba, hogy továbbra is mások döntsenek sor

sunkról?! 
Isten akkor is velünk volt, amikor a Kárpát-medencébe vezényelt és 

velünk maradt, amikor ügyünk pil lanatnyilag elbukni látszott. Es ve
lünk van most is. Mi hagytuk el öt egy idöre, amikor ezeréves küldetés
tudatunkat és hitünket feladni kényszerültünk_. 

A magyarságot a különböző békediktátumok annyira szétszaggat
ták, ahogyan egyetlenegy európai nemzetet sem. De az igazi tragédia, 
amint Durai Miklós is megállapítja, nem a szétszakítottság, hanem az a 
hamis és gyilkos meggyőződés, hogy a kialakult helyzetünk megvál
tozhatatlan. fia ez válik igazzá, akkor minden megváltozik és értéktele
nebb lesz. Es akkor mi lesz Seneca igazságával, aki igen helyesen 
ismerte fel, hogy a természetben semmi sem örök. Ugyanabba a folyó
vízbe kétszer már nem lehet belépni, mert más már a víz. 

Vajon a ma pont olyan mint tegnap-és a holnap- olyan lesz mint a 
ma?! Vajon csak a természet nem örök és az emberi társadalomban 
minden örökérvényű? 

Székelyföldön a többség Senecának ad igazat - semmi sem örök, 
semmi sem örökérvényü. Még a határok sem. 

A Csíkszereda közeli Csíkpálfalva kicsi föterének közepén immár 
ötven éve egy szomorú arcú öreg honvéd kétméteres cementbe öntött 
szobra áll. A talpazaton ott volt az első világháborúban elesett hősi ha
lottak névsora. Szám szerint 31-en voltak. Most már !?tt van a tavalyi 
felúj ítás után a második világháborúban elhaltaké is. Ok 21-en voltak. 
Mindannyian magyarok . .. "Otven ketten a kétszáz házas kis falúból. 

,,A honvédszobor alatti fötalpazaton, a székely jelképek, a Nap, a 
Hold, s a csillagok között bárány felhőnyi folt látható, mint egyre hatal
masodó, üszkösödő seb. E folt helyén eredetileg egy piros - fehér -
zöld alapozású graffito volt az ezeréyes Magyarországról. Az írás, amit 
erre a domborműre írtak így szól: '!gy volt, így lesz'. A nemzetiszínű 
dombormű felett eltelt négy év, és jött a felszabadulás, vagy ahogy ná
lunk mondják, a második világ. A szobor maradt, de a domborművet el 
kellett tüntetni. Levakolták. Szinte hiába, mert a vakolat évente lemál
lott - és újból előtűnt a dombormű ... " 

„E művelet által egyre nagyobb lett, egyre hatalmasabbá vált a folt, 
és mint a sebhely terjedt. De ott van mélyen a cementhabarcs alatt, amit 
hiába takarnak el, mert mi tudjuk, hogy ott van és ott lesz mindig. És ott 
viseli minden székelymagyar bent a lelke mélyén, és ezek a szimbólu
mok, ezek az üzenetek a legjelentősebb, legszemélyesebb titkainkhoz 
tartoznak. Még a halálra ítéltnek is emberi joga hinni, hogy van esélye 
az életre. Ez a hit élteti és segíti elviselni a rászakadt bajt. 

A közel nyolcszázezres székelymagyarság miért ne hinne abban, 
hogy a kialakult helyzet igenis megváltoztatható. 

Közel Szlovénia nagyságú területen - de Luxemburg állam terüle
tének hatszorosán - körUJbelül 720.000 székely él. A Székelyföld déli 
határának számító Feketügy vonalától (Kökösi híd), a Sepsiszent
györgy- Csíkszereda-Székelyudvarhely-Szováta
Balavár-Marosvásárhely útvonalon az . autóbusz 240 kilométeren 
egyetlenegy román települést sem érint. Es itt minden székely faluban 
találni egy Csíkfalvához hasonló emlékművet." 

(Folytatjuk) 

ORVOSI TANACSOK 
A MUMPSZ·RÓL 

A mumpsz, latinu l parotitis epidemica 
nevű betegség, egy vírusfertőzés, amely
nek legismertebb, legfeltűnőbb tünete a 
parolis, azaz a fültőmirigy, az egyik legna· 
gyobb nyálmirigyünk, sokszor igen kifeje· 
zett duzzanattal járó gyulladása. 

Ezen kívül a fertőzés érintheti a többi 
nyólmirigyet, több más szervet, söt a köz· 
ponti idegrendszert is. Néha teljesen tünet· 
mentesen zajlik. 

Az őszi, tavaszi hónapokban nő az 
·· előfordulá s gyakorisága. A betegség 

egyik emberrő l a másikra közvetlen érintkezéssel, pl. gyermek közössé· 
gekben, illetve cseppfertőzés útján terjed . Mindkét nemben azonos ará· 
nyú a megbetegedettek száma. 

A betegség kiállása általában egy életre szóló védettséget ad, de le
írtak ismételt megbetegedéseket is azonos személyeknél. 

A lappangási idő 14·24 nap. 
Mérsékelt láz, olykor nyaki izomfájdalom kíséri, egyik, vagy mind· 

két fültőmirigy fájdalmasan megduzzad. Előfordul , hogy először az 
egyik, majd a másik oldalon jelentkezik fájda lom, illetve a fültőmi rigy 
gyulladása . A duzzanat 3, 7 nap alatt csökken. 

Az estek kb. l 0%-álían enyhe lefo lyású, általában maradványtünet 
nélkül gyógyuló agyhórtyagyulladós kíséri a betegséget. Erre utalhat 
fejfájás, hányinger, hányós, tarkókötöttség megjelenése. A herék gyul
ladósa is előfordul szövődményként. A serdülőkor előtt rendkivül ri t· 
kán, a felnőtt mumpszos férfiak esetén azonban kb. 14-35%-ban 
jelentkezik. Leh et egy·, vagy kétoldali, tünete a herék fóidalmas duzza
nata. A gyulladás ritka esetben sterililtást okozhat. Egyéb szervek ré
széröl is jelentkezhetnek gyulladásos tünetek, pl. a pajzsmirigy, 
a hasnyálmirigy, a petefészek, a szivizom, a könnymirigyek, az izüle
tek is megbetegedhetnek. 

A diagnózis általában a tünetek alapjón lehetséges, de rendelkezés· 
re állnak vérvizsgólatok is. 

A kezelés tüneti: láz-, fájdalomcsillapítás, ógynyugalom. Helyi me
leg kötés ajónlható a duzzadt területre . A rógás, nyelés nehezített lehet, 
ezért folyékony, pépes étrend javasolt. Különösen fontos a bőséges fo. 
lyadék- és vitaminbevitel. 

Szövődmények esetén van csupón szü kség gyulladáscsökkentő 
gyógyszeres kezelésre, súlyos esetekben kórházi kezelésre. Elmond
hatjuk, hogy a mumpsz általában egy enyhe lefolyású, szövőd
ményt ritkán okozó fertőző betegség. Szerencsére a betegséget, 
főként annak szövődmé.nyes formáit egyre ritkábban látjuk, mivel ható· 
fos védőoltással rendelkezünk ellene. 

A hagyomónyos mumpsz vírus me llett azonban más vírusok, egyéb 
kórokozók, sőt pl. autoimmun betegségek, allergiás eredetű megbete· 
gedések is okozhatják a fültőmirigy gyulladást, duzzanatót. Ilyen tüne· 
tek jelentkezésekor forduljunk 
orvoshoz, akkor is, ha esetleg az 
adott gyermek mór mumpsz ellen 
kapott védőoltást, ill. esetleg mór 
átvészelte a betegséget. Fontos az 
eredet, a kórokozó azonosítása a 
hatásos kezelés, a szövődmények 
elhárítósa céljóból. 

A megelőzést szolgálja a 
beteg elkülönítése, a higiénes 
elvek betartása, a cseppfer
tőzés, a járványok kialakulá
sának megakadályozása. 

Dr. KATONA PIROSKA 
Csecsemő és gyermekgyógyász 

szakorvos 
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Egyedülálló képzési modell a Bethlenben! 

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola Ma
gyarországon egyedülálló képzési modellel 
rukkolt elö: kecsketartó és termékfeldolgo
zó szakmában az Európai Unió szakértői
nek bevonásával új lehetőséget kinál mind 
a tanulmányait folytató diákoknak, mind 
pedig a gazdaképzésben. 

. Ezzel kapcsolatban interjút adott 
VAROSUNK szerkesztőségének Gubucz 
József, az iskola igazgatója és Davidovics 
László tanár úr, nemzetközi referens. 

Első kérdésem az volt: 
- Honnan jött a gondolat, hogy éppen 

kecsketartó szakmában, mint új lehetőség
gel álljon e lő az iskola? 

-Az Európai Unió a magyarországi gaz
dálkodást - felelte Gubucz fozsef igazgató 
úr - jelen helyzetében nem fogadja el. 
Olyan mezőgazdasági termeléssel kell fog
la lkoznunk, ami megfelel az EU elvárásai
nak, szabványainak, és amelyre megfelelő 
kvótát is kapunk. 

- Melyik ország volt a minta? 
Erre a kérdésre Davidovics tanár úr így 

válaszolt: 
- Franciaország. Mert Európában a me

zőgazdaság területén élenjáró orszag. A 
kecsketenyésztését illetően pedig z legrra
gyobb tapasztalatokkal rendelkezik. 

- Milyen kapcsolat révén sikerult erre a 
lehetőségre rátalálni? 

- Személyes baráti kapcsolat révén -
folytatta a beszélgetést a tanár úr. - Ez év 
március e lején, konferencián voltam Fran
c iaországban, Auveígne megyében, ahcl 
Nemzetközi Szakképzési Napokat rendez
tek. A világ minden tájáról mi..1tegy 350 ok
tató volt jelen, köztük én is. 

- Ha jó az információm, a konferencia 
ideje alatt Magyarországról egyedül 
Gyomaendrőd neve vetődött fe l ismételten 
a szakértők részéről , igaz ez? 

- Ez így van. Olyan lehetőséget ajánlot
tunk, pmire fe lfigyeltek barátaink. 

- Es most, hogyan tovább? 
- A képzést - kapcsolódott be ismét a 

beszélgetésbe Gubucz igazgató úr - a Leo-

nardo da Vinci Program keretében szeret
nénk megvalósítani, az EU szakértőinek 
bevonásával. Ennek elbírálására Brüsszel
ben kerül sor ez év novemberében . 

- Az EU szakértői a n2.;Jokban jártak az 
iskolában. Több napot tö~töttek itt. Milyen 
vélemény alakult ki bennük itt tartózkodá
suk alatt? 

- !gen valóban itt jártak az iskolában. 
Elképzeléseink nagyo;~ megnyerték tetszé
süket. Konkrét javaslatokkal és ötletekkel 
láttak el bennünket 

- Kik voltak ők, és honnan érkeitek? 
- Itt volt R.icaíd Pares úr a Barcelonai 

Egyetem Állategészségügyi :Y-anszékének 
tanára, Héléne Duelos Eu szaktanácsadó 
rranciaországból, és Ivan Guironet, aki 
Franciaországban Cannejain-ban szakta
nácsadó. 

- Van-e már konkrét elképzelésük a jö
vőt illetőe::? 

- Egy mintafarm keretében szeretnénk 
bemutatni - válaszolt a kérdésre Davidovics 
tanár úr - a kecsketartást, tenyésztést, illető
leg a kecsketej feldolgozását is. 

- Kinek és milyen módon? 
- Egyrészt szeretnénk oktatni ezt a szak-

mát - fele lte Gubucz igazgató úr - alapkép
zés, felnőttképzés, továbbképzés 
keretében. Továbbá más intézetek részére 
programot dolgoznánk ki, és szaktanács
adá.St nyújtanánk. De a gazdák részére is, 
akik kérnék - bemutatnánk a családi vállal
kozásban megvalósítható mintafarmot. Ez 
a farm olyan gazdaságot mutatna be, amit 
egy család is el tud látni, s meg is tudna élni 
belőle. 

- Bíznak a sikerben? 
- A pályázat sikeres elbírálása esetén -

fejezte be beszélgetésünket az igazgató úr 
terveinket megvalósítsuk és ezt az egyedül
álló kezdemé-iyezést szívesen másokkal is 
meg fogjuk osztani. A Leonardo program 
koordinátora: a Bethlen iskola. 

- Köszönöm a beszélgetést, terveik 
megvalósításához sok sikert kjyánok . . 

UNGVOLGYI JANOS 

!van Guironnet (francia oktató) Héléne Duelos (Eu. szaktanácsadó) Davidovics László (nemzet
közi íeferens) Ricard Pares (spanyol egyetemi tanár) - Foto: Hornok Ermó 

2000. máj us 

Sportol, versel, 
tanul, 

és katona 
szeretne lenni 

) 

Grámán Zsolt, aki jún iusban tölti 
be 19. életévét, március 15-én az isko
lai szavalóversenyen külön díjat nyert 
el versejvel. 

Életrajza néhány sorban elmond
ható. A Szolnok megyei Kőteleken la
kik. Az általános iskola befejezése 
után szakmunkásvizsgát tett Szolno
kon. S most késztil az érettségire a 
Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mező
gazdasági Szak.képző Iskolában. 
Sportol, versel, tanul, s katona szeret
ne lenni. 

Sportban hobbija a testépítés, ver
sei fiatalosak, lendületesek, zenében a 
modem stílusir~nyzatok állnak legkö
zelebb hozzá. Erettségi után szeretne 
fe lvételt nyerni a budapesti Bolyai Já
nos Katonai Főiskolára, de irodalmi 
érdeklődését is tovább kívánja fejles·z
teni, aminek néhány mOrz$áját most 
bemutatjuk olvasóinknak. 

Hóesésben ·, 
Kedvesem! Emlékszel-e még orra a téli estére, 
Sétánkat kísérő sürü hóesésre, 
A fá kon zúzmara csipkére, 
A táj sziporkázó opálos színére? 
Mennyi mindent ígért a csend ölelése, 
Hajunkat lágy pihék festették fehérre. 
~agadhoz öleltél forró szenvedéllyel, 
Es szánkon ezernyi hópehely csókká olvadt széjjel. 
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Tudomány és művészet 
Gondolatok Kunkovács László kulturantropológus, fotómüvész képeiröl 

Kwtkovács László képeit 
nézve feltűnik elöttűnk ősi kul
túránk foszlányaiban megma
radt valósága. Emberek, 
építmények, eszközök, an1elyek 
szavak nélkül is beszélnek, ha 
odafigyelünk rájuk, és megfele
l ően szólítjuk meg őket. Ezek a 
fotók egyszemélyűkben doku
mentumok és művészi alkotá
sok. Dokumentumok, mert 
hitelesen rögzítik a megtörtént 
eseményeket. Művészeti alko
tások, mert többlet tartalommal 
bírnak. Itt az ábrázolás nem csu
pán egy pillanat, hanem a művé
szi mondanivaló belesűritése 
egy-egy képbe. 

Kun.kovács László kicsit 
„árvagyermeke" a tudomány
nak, és művészelllek. A tudo
mány azt mondja a képeire: ez 
nem művészet. A Művészet pe
dig elhessegeti magáról: ez szá
raz tudomány. (Vakok és 
süketek gyü lekezete!) Valójá
ban a tudomány és művészet 
egyaz~pmód érvényesü l képe
iben . 0 , oly egyedülálló gyűj-
tést végzett a 
néprajztudománynak, amely 
már maga hőstett. Lencsevégre 
kapta az utolsó pákászokat, 
pásztorokat, ősépítményeket és 
a tiszai halászatot, amely a ször-

nyű tiszai katasztrófa végett el
pusztulni látszik. S mivel a gyűj
tést biztos szakmai tudással és 
művészi érzékkel tette, felemel
te őt az alkotók közé! Értsük 
meg, képei nem ötletszerű 
kattintgatások, hanem pontosan 
kidolgozott, megkomponált sze
letei a valóságnak. Mindig az 
eredetit, az ősit keresi és meg is 
találja. Mint ahogy gyermeke
ink ajkán felcsendül a „szita-szi
ta péntek, szerelem csütörtök, 
dobszerda" több ezeréves va
rázsmondókája, úgy szólítja 
meg Kunkovács László fényké
pezőgépeivel a táltos pásztort, 
vagy mutatja be a „napkapus" 
galarnbdúcot és a csikóherélés
nek ősi fogását. 

Ez év elején láttuk a „Pász
toremberek" c. Kiállítását Bé
késcsabán a Munkácsi 
Múzeumban. (márciusi szá
munk 40. old.) Hódmezővásár
helyen látható a „Puszták, 
tanyák, faluszélek" e. kiállítása. 
A közel jövőben nyílik meg 
Szarvason a Tessedik 
Múzeumben az „Ótörök kőem
berek" c. kiállítása. Ha tehetik, 
nézzék meg, és próbáljanak meg 
kellő nyitottsággal közeledni a 
képekhez. Higgyék e l érdeme~. 

SZONDA JSTVAN 

A SZARV ASVÉGI TEMETŐ HÍREI 

Egy vidéken élő endrődi család, Varjú Lajos és neje, Sóczó 
Margit megcsináltatta a Szarvasvégi Temető ravatalozóházát. Na
gyon szép, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat. 

A temető egyik fö ékessége, a hajdani Mészáros család sírem
léke, (fájdalmas kápolna) igen rossz állapotban van, ki akar dőlni. 
Jó lenne, ha a család helyre hozatná. 

Május fo lyamán kezdődi az idei temetötakaríttatás. A munka 
egy részét a Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Ala
pítvány finanszírozza. Azért, hogy az idei munka is zavartalanul 
haladhasson, várjuk adományaikat. Számlaszám: Endrőd és Vidé
ke Takarékszövetkezet 53200015-10003231 
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Mese az a tyúk biztosan, -· E~ jól ~i!alá ltad! Ha 
csak becsaptál vele. , 0~m. 1~ s9ka1g, d~ e9Y 

,1 • ,1 • - Várd ki a végét! - biz- 1c1t-p1s;1t tenyleg szozfeJU-
M n M 1 , ~ tatta Zolti, és megindult a nek latszott ez ,a kender~ 1 

IA:'../J vv hetedhét veteményes ker- magos. De_ n~z.~ c_~a.k. 
ten át, egyenesen ki .a Amott fut rr:ar ~ulon, k_ulon 

Csak egészen picikét. - Tet- csupavirág rétre. - Ha itt valamennyi csibe. JaJ de 

Az iciri - piciri 
k!slányka Ill. 

te hozzá bizonytalanul. sem találjuk meg, akkor aranyo~ak!. , , 
- Attól egy kicsit én is. - t iéd lehet a halnyelű bics- EQY 19e1g me9 ell}eze~ 

vallotta be Kriszti is, és en- kám! gettek oket, aztan v1ssz9 
gedelmesen ballagott ?olti _ Azt megvárom, csirip, ballagtak a het~dh~~ 
után, hogy megkeressek a csirip! - cincogtatta meg nagyke~en: ~~-t~dhet kis 

Kriszti egy regge! arra százfejű tyúkot. Mentek, kopott hegedűjét csúfon- kerten 9t, es J01zu.en .m~~: 
ébredt, Tippant<?fal~n mentek, mendegéltek h~- dárosan egy jókedvű uz~onna~ak. , pong1~s~ ~ 
hogy még_ egy v~ndeg_ er- tedhét kiskerten át, m1g szöcske. m_ehecskek ~1vantak JO et 
kezett. Megped1g Z?_lti, a egyszercsak odaértek egy - Várhatod, mert amott, va_gyat nekik, mert hogy 
Mária néni déd_unokaJ9: . vénségesen vén eperfá- ni a százfejű tyúk! - iramo- mezes kenyeret ettek. 

Duzzogva nezte az UJ kis hoz. dott neki Zolti, és meg sem , . . 
jövevényt és tüstént meg- - Nem tudod, hol talól- állt egy vesszőből font A meset es f ~er~%~:~a 
állapít~1:'f.a,. ~<?gy az sem juk a százfejű tyúkot? - kér- borítókasig, ami ala_tt ~tt vanyi 1 

nem, 1 c1n:p1c1~1 , sem . neT dezte tőle ~olti. Az ep~rfa kuporgott a mesebeli tyuk. TAVASZI ÁLOM 
halvany es vezna, mint o. úgy megrazta lombJat, Kriszti, ahogy meglatta 
Majd kicsattan a piros hogy csak úgy záporozott haragosan toppantott a 
egészségtől. . róla a tengernyi fekete lábával: 

- Minek is jön <:Z ilyen fa- eperszem. _ , - Tudtam, hogy f_üllei:.: 
lura! - sz1pogta t1tokb<:n. - - Hát ez pompas1 Hat ez tesz! Ez neked szazfeJU 
Csak azért, hogy m~g1gy_a pompás! - futottak oda tyúk? Hiszen ez búboska, a 
~lől~m a tejet. Pedig m~r sürgö lődve a .. ka_cs~k, és kotlós. Azéf! z~rta ide a kas 
1gy 1~ k~tten oszto~tunk rc;:iJ- bólogatva kos~ontek a alá Mari nem, hogy ~I ne 
ta Kaveval, a boc1val. Var_- gyerekeknek a finom cse- kóboroljon a cs1bekkel. 
hatóan ~?stmá~, hoqy JO megét. - E9yetek ~sak Most éppe~ takargatja 
nagyra no;ek

1 
El 1s ~ataroz- egyetek - biztatta oket őket a szarnya alatt. 

ta, hogy ~z~ba se 91!. azzal Zolti, de odaszólt Krisztin~k: Enyém lett a halnyelű bics-
a vasgyuro"'.<?I. Kl:l!onbe~ _ Mi meg mehetunk kád! . . 
sem lehet a f1u~kal Jatszam odébb egy fával! - Mondtam, hogy vord 
Csak verekedn~ tudnak. . Megint mente_k, men- ki a végét! - ".londta ko-

Hanem Zolt1 tudott b1- degéltek hetedhet nagy- molykodva Zolt1, de a sze-
zony mást is. kerten á t, míg egyszercsak mei huncutul nevettek. -

- Akarod, h<?QY .megt,a- odaértek egy vénségesnél Gyere csak közelebb! 
nítsalak fára maszni? - ke~: vénebb susogó nyárfához. Majd meglátod, hogy iga-
dezte mindjárt a?, el~o - Nem tudod, hol talál- zat szóltam. 
pillanatban, ahogy ossz~1s- juk a szárfejű tyú_kot? .- kér- Kriszti nézte, _nézte a Ris
merke.dtek. ~~ ez meg dezték most r;ior mind <?, logó tyúkot, es ur<:mf19! 
semmi! M~g1ge~e, ~ogy ketten 9 fátol. A_ rezgo Egyszercsak itt is, ~!f .!s elo
meg_mutat;a neki a szazfe- nyárfa ugy megrC!zta _a bukkant a tollak kozul eqy 
jű tyukot. . . . . lombját, hogy csak ugy Zl!- kíváncsi fejecske. Ss>k fe-

Erre mar Knszt1 is el'.'evE'.t- gott a kert tő le. Futottak is nyes gyöngyszempar ra
te magát.- - 9 1yan nincs is, lelkendezve a kacsák~ de gyogott a világra, ~s 
csak Te ~1t9la ltad! - vonta bizony itt hiába keretek a Búboska egy kurta p~rc1g 
meg a vall?t. csupocukor epr~t. - Itt igazán olyan volt, mintha 

- FogadJU'.'k,_ h?QY von! sincs semmi, ott sincs _sem- százfejű lett volna. 
- Itt a Man nen_1nel? mi! - kapkodták csalodot- _ Na ugye meg".lond-
- Persze, hogy itt. „ tan csőrüket, és haragosan tam! - kuncogott diadal-
- Es Te ne_m felsz tole? néztek a két mihaszna lur- masan Zolti, és Kriszti 

_ - Félni? T.udd .~eg, hogy kóra. , jókedvűen bólintott. 

Langyos eső csepereg, 
Levél zöldjén lepereg. 
Csöppre csöpp, és fényre fény 
Megcsillan a fű hegyén. 
Patakvízben fürdenek 
Lomhán úszó fellegek. 

Áldott csend és béke leng 
Hegyormon és völgybe' lent. 
Valóság ez, vagy csak ólom? 
Lenne bár a világon 
Istenadta boldog béke, 
Minek sose lenne vége! 

Rejtőzködő áhítat, 
Ha majd minden átitat, 
Ha pusztító gyűl ölet 

Ármánykodón nem követ, 
Rombolni jót és szépet, 
Szeretetet, emberséget. 

Ha a szívek tágra nyílnak, 
Ha majd mindeni átitat, 
Ha győz rossz fölött a jóság, 
Úgy lesz az álom yalóság. 
És lesz Istenadta béke, 

en semm1tol a v1lagon nem _ De nincs ám! - bologa-
félek, még a sötéttől sem. tott Kriszti morcosan. - ~---------:;-------__:---~ 

A TlJRlJL CIPŐ KFT N61 CIP6T 
A GYARTÓTÓL! 

S annak sose lesz majd vége. 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
C IP ŐGY ÁRTÓ 

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

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

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
te:efonon Oláh Ferencnél 
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ÉLT EGYSZER EGY LEÁNY .. . 
ITímár Máténak ezzel a novellájával halálának 

egy éves évfordulójára emlékezünk.) 

, ~ünkösdfürdőnél már csak emlékezetem színérzékeny lemezén 
kapraztatta forgalmas elevenségét Várad. A büszke püspöki város, 
az Alföld hasába leselkedő Kálváriájával, tisztességét Ady Endrén 
kereskedő Káptalansorával, megkopott Pece-parti Párizsságával, 
egyetemben. Kísértetváros lett, a bihari kapcásurak, a Tiszák és 
Fráterek árnyaival, ahová nagyapám nemzedékének gazdagjai 
mulatni, élelmesebbjei sóért, kegyesei búcsút nyerni s fiataljai a ci
vilt komiszruhára cserélni jártak. Félix fürdőnél azonban már a 
Kálvária-domb pasztellvonala is egyesült az éggel. Rogoz mellett a 
Fekete-Körös is elfelé-hurkot vetett, mintha meotaoadta volna test
vérét, a Sebes!, s mire mindez belémtudatosul( H"ollód után utol
ért, a baj. 

Hirtelen billegős lett a bal hátulsó kerék gurulása, mint a sánta 
leányzó járása. Olykor egyet-egyet koccant is a rapcsosabb köve
ken, s a volán ura - és ingyenfuvaros jóbarátom - akkorát károm
kodott, akár a Nagybihar csúcsa. Pedig az nem kevesebb, mint 
184 8 méter magas. 

Szeg! S ezen a rozsdás valóságon még az sem szépített, hogy 
heven sütött a nap. Pajkos szellő legyezte szerte a viráoos, kukori
cacímerek édeskés illatát. S valami akkora nyugaton.;' lebegett a 
~js~ tarlók felett, mintha a táj dobo~át teleberregö traktorok, csép
~~gepek, .zs?k?kkal terhelt v?ntat9k r~ ~békesség örökös szimfóniá
iat muzstkaltak volna. Amt azt illett en reménykedtem is ebben, 
ezt a jó érzésemet azonban megtartotta magamnak, mert láttam, 
~ogy ?~~át?m, a l?garléccel tervezett mérnök úr legérzékenyebb 
rdegh~!Ja~ rs megsertette az a szegecske. Tinca község névtáblájáig 
elvergodtunk valahogyan, hanem ott már igen erősen sántikál
tunk, s öt-hat házával a hátunk mögött végérvényesen se té, se 
tova. Leodalogtunk az út mellé, borsós kedvű barátom átkozódva 
szerelt. Ingére Eurázsia térképét rajzolta a verejték. S mert nem sze
rett,em v?lna szerelővassal megméretni, milyen vastag a kopo
nyam, elindultam az utca hosszán, a falu közepe felé. 

~er~sek egy üzletet ':'agy ~endéglőt - gondoltam. Iszom egy 
pohar sort, a mergesnek liter teiet hozok, mert ebédelni Belényesen 
akarunk, s hogy ezt a tervet valóságoá tehessem, zsebbéli ma
gyar-román kisokosomat forgattam útkÖzben. Lap a tej, bere a sör, 
cum ma pot duce la lapterie, hogyan jutok el a tejivóhoz, 
m~ltumesc, köszönöm, ismételgettem nyelvcsúfoló igyekezettel, és 
teliesen feleslegesen. Mert mikor odavittem a dadogásomat a szél
ső ház kispadján üldögélő öregemberhez, és buna ziua-val kínál
tam jónak a napját, magyarul viszonozta, méghozzá Isten 
nevében. 

Szép arcú, nagybajszos öregember volt, avatott vászon népvise
letébe~ ülv_e is sejtette, kö_zelíti az ölest, barátságos mosolygása pe
dig tetezte 1s. Helyet szontott maga mellett a kispadon. Füle mögé 
tette a Fecskét, amivel megkínáltam. Jó lesz a fiának. S az első me
zítlábos bade-ra elmondta azt is, a Vasile névért csorgatta fejére a 
szenteltvizet a pópa, ami magyarul Lászlót jelent. Beszélgettünk. 

- Hány esztendős László bácsi! - kérdeztem. 
- Múlta hetvennyolcot. 
- Hol tanult meg magyarul! 
- Itt T enkén, meg Oradeán, Váradon, ahol katonaság csinál-

tam. 
- Ezek szerint ez a falu Tenke! 
- Az, romá~ul meg Tinca ... De várjál csak, fiam - megfejelte, -

domnule ... M1g bevonszolta a kiskapun istenbajszos, szálegyene-

sen is roskatag, öreg testét, tekintetem körülröppent a tájon, mely 
olyannak tűnt, mintha egy nyitott tenyér öblében, a Fekete-Körös 
sorsvonalán feküdne Tenke. Nyugatnak alföldien nyitott, északke
letre a Királyerdő, keletre a Bihari-hegység, délkeletre a Béli-hegy
ség oltalmazzák óriási karéjban, mint a tenyér síkját az újjak, s 
valami cseppfolyós aranyhoz hasonlítható napragyogás töltötte szí
nültig simogató meleggel, akár szívemet az elzsondító emlékezés ... 

Ha ez a falu Tenke, akkor hatvan esztendővel ez előtt, huszon
három hónapig itt élt az én édesanyám! A megállapítás először az 
ábrándozásig, s azután a tervezgetésig nyújtózkodott. Szinte láttam 
a hirtelen nyurgult árva cselédlányt, amint megesett rajta a hazalá
togató keresztanyja szíve, s útra kélt, életében először vonaton, 
hogy a tenkei erdészéknél otthonra találjon. Itt kapta azt a kék
pettyes ünneplő ruhát, amiről halála előtt is álmodott. Innen vitt ro
mán mondatai kitartottak egészen addig, míg beszélni tudott. 
Ahogy erdőt sem láttam soha olyan szépet, mint amilyennek a 
tenkeit mesélte. Méltó lenne tehát drága emlékezetét felidézni ben
ne. Megkeresni azt az erdészházat, keresztszüleinek sírját a temető
ben, emléküket a múltidéző vének száján, s úgy menni tovább, 
mint aki a szívében régi adósságát fizette ki. .. 

Idáig jutottam, amikor pálinkáspalackkal a hóna alatt visszasán
tikált László bácsi. Tenyerével törölte az üveg száját, átnyújtotta, rá
emettem, ö visszakívánta a jókat, s szinte már atyafiságosan azt 
kérdezte: 

- Hát te honnan, fiam! 
- Innen a szomszédból, Békésből! 
- Bekes-Bekes ... -szállott alá önmagában valami ó gondolatért, 

s én a segítségére siettem. 
- Békés a megye, a judetul, bade Vasile. A községet, ahol szület-

tem, Endrődnek hívják. 
- Azt mondta, Endred! 
- Azt László bácsi! Ott a Hármas-Körös partján ... 
Megharrnatosodott a két szeme, s kicsinyelleni kezdte mellkasá

nak_ üregét a szusz. Egyet-kettőt hördült is, mint a szélszegény orgo
nas1p. 

- Vót onnan itt egy fáta ... - nyögte, mintha mázsás emléket em
leget~tt volna-, egy leán ... a padurar ... az erdészéknél. .. Úgy hítták, 
Man ... Oh, Doamne Dumnezeule„.lstenem, lstenem ... én na
gyon szerette aztat. .. 

Szavai ólomkarokkal nyomtak a föld felé! ő lenne az a Vaszika, 
~k~~ holtái~ felem~egetett az Édesany~!11, Édesapám pedig kedvesen 
~vodve csufolta vele! De hátha nem o! S ha az lenne is, vajon nem 
gyötörné jobban az emlék, ha elmúlásáról tudósítanám! S arról, 
hogy annak a Marinak éppen én vagyok a fia! Szótlanul néztük 
egymást kicsinyded ideig, s körülöttünk gyászba komorodtak a nap
fényes hegyek. „ 

Jó leán vót Mari - folytatta -, mindég doloozta. „ Csakhát más 
vót az istenünk ... a nyelvünk ... - Esetten legyi~tett: - Azután haza
mente ... Nem tudja, él-e még! 

- A szíveinkben bizonyosan, bade Vaszile! 
S ekkor irányunkban az országúton, sürgősen és ideges sürgetés

sel megszólalt az autóduda. Elköszönni is alig engedett, és a gazdája 
sem lett barátságosabb közben. 

- Legalább egy kis tejecskét hozhattál volna! - mondta papriká-
san. 

- Ne haragudj, elbeszélgettem az idöt. 
- Mit lehet annyit lefetyelni egy vénemberrel! 
Ezzel a képletjanival felezzem meg a fájdalom árán nyert emlék 

keserves kincsét! 
- Csak úgy ... 
- ~lélek halhatatlanságáról talán! 
- Elt itt valamikor a szülőfalumból egy leány ... 
- És ez a vénség szerette, mi! 
- Olyanformán ... 
- Hogy oda ne rohanjak! 
Oktalan indulatával az autó versenyre kélt. Úgy tova iramodott 

~élünk, hogy László bácsira éppen csak hátrapillantanom engedett. 
Vgy állott, ott mögöttünk, a kauzébának dűlve, esetthatalmasan és 
szomorúan, mint a népballadák hősei a fametszeteken ... 

.. :: . Elt ~gysz,er egy b~de Vasile, ":alahol Tenkén, a bihari hegyek 
kozolt, akr ha ugy akar1a a sors, az edesapám is lehetett volna ... 

Marosvásárhely. 1971. november 21-én 
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Legeslegtavaszibb saláta 
A szabadföldbe (nem az újság!) vetett zöldsalátát lassacskán már 

ritkítani kell. A kiszedett kicsi saláta-leveleket ne dobjuk el, hanem jól 
mossuk meg, gyökerétő l tisztítsuk meg, majd egy doboz kefirt önt
sünk rá. Lehet egy kevés apróra vágott kaporral ízesíteni. 

METÁL S 
VAS-MŰSZA 

TOP 
KI BOLT 

rkabolt és szerviz Kerékpá1' forgalmazó má 
Gázkészülékek, kazáno 

csövek, szerelv 
Hűtőszekrények, fagyaszto 

háztartási kisgépek 
Szórakoztató elektronika 

Szegek, csavarok, zárak, lakat 
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, m 

Villan_yszerelési anyagok 
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilins 

Telefon: 386-909 

Az abl 
teszi 

k, radiátorok, 
ények 
'ládák, mosógépek, 

ok 
osogatók 

zky u. 44. 

ak 

a háza t 
AJTÓK, 

KOK 
MŰANYAG 

ABLA 
GYÁRTÁS 

MÉRET 
5502 Gyo 

Fő út 
Tel/Fax: 6 

A EGYEDI 
RE IS. 
maend rőd, 
81/1 

6/386-328 

1 

Seidl Ambrus 

, , 
CSALADI REJTVENY 

1 1 1 
1 ! 

1 
1 

1 : 

1 t 1 1 
1 
1 

1 1 1 1 

1 i 1 
! 

1 

1 

l 
1 ! 

l 

: 

1. Hamvazószerdától Húsvétig tartó idöszak 
2. Az 1848-ban megválasztott kormány miniszterelnöke 
3. Ezen a napon a harangok Rómába mennek 
4. A Szózat írója 
5. A Himnusz írója 
6. István király ettöl a pápától kapta a koronát 
7. 1848. márc. 1 S-én szabadult a börtönböl diadalmenet kíséretében 
8. A kereszténység legnagyobb ünnepe 
9. A Batthyány-kormány pénzügyminisztere volt 
10. 1083-ban avattatta Istvánt szentté 
11. Istvánt itt koronázták királlyá 
12. Jézus szenvedéstörténetét elbeszélö mű 
13. A nálunk korán virágzó fa, melynek ágait a katolikus egyház is 

megszenteli 
14. Küldött 
1 S. A Márciusi Ifjak innen indították útjára a forradalmat 

SÖRÖZŐ 
16. A Három király egyike 
17. Dicsöítö ének BOWLING TREFF ÉTTEREM 

Fő út 81/1.a volt EN Cl udvarában 

Itatással, kellemes 
dégeir:-

sorák, lakodalmak, 

Magas szintű szolgá 
környezetben várja ven 
Bankettek, bálok, vac 
díszebéddel összekö 
konferenciák, találkoz 
sékelt árakon lehetsége 
sáig. Az étterem s 
szerinti menü elkészíte 
Délután öt órától a bow 
tö óránként 1.500.-for 

tött értekezletek, 
ók rendezése mér-
s 160 fő befogadá-
peciális kívánság 
· sét is vállalj a. 
!ing pálya bérelhe-

intért. 

Telefon: 06-20-9520-2 43. 

18. Szent István királyunk fiának nevelöje 
19. Szent István pogány neve 
20. Jézus árulója 
21. Húsvét elötti vasárnap, amikor is Jézus bevonul Jeruzsálembe 
22. Ekkor emlékezünk arra, hogy porból lettünk és porrá leszünk 
23. A négy evangélista egyike 
24. Az utolsó vacsora áldozata 

Megfejtésül beküldendő a kiemelt függőleges sorban található 
ünnep megnevezése, és mind a 24 kérdésre adott válasz. 

A helyes válaszok esetén a nyertesek között könyvjutalmat sor-
solunk, a szerencsés öt nyertes rés::ére. 

Beküldési határidő: május 30. 
A nyertesek nevét júniusi s::Jmunkban tesszük közzé. 
A könyvek átvehetők s::erkes::rőségiinkben Damjanich wca 

15.-ben. 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
elhagyta földi pályáját. Gyászolják: 
testvérei és családjuk, a rokonok és 
ismerősök. 

FARAGÓ LÁSZLÓ, aki Berzse
nyi Dániel u. 11-sz. alatt élt, március 
30-án 79 éves korában rövid szenve
dés után elhunyt. Gyászolják: fele
sége, gyermeke, a rokonság és az 
ismerősök. 

GÖLÖNCSÉR JÓZSEFNÉ, 
TORZSÁS MARGIT, aki a Deák 
Ferenc utca 20. sz. alatt élt, 81 éves 
korában április 5-én rö.yid szenve
dés után váratlanul az Orökkévaló
ság honába költözött. Gyászolják: 
testvérei és azok családja, a rokon
ság és az ismerősök.„ 

GYETV AI ERNO, aki a II. Ker. 
516. sz. alatt élt, április 16-án 79 
éves korában rövid szenvedés után 

.. -n-~ d ő4. éd 41<"'""~" a-é: visszaadta lelkét Teremtőjének. 
';?lt<ita ~ ~. ~. Weé. Gyászolják: felesége, gyermekei és 
Öé a<!~~ caet<dedet< H<i9· családjuk, a rokonság és az ismerő-
';?/~ ~ ~a. ~"469· ~ sök. 

ffl~ ~J HANYECZ IMRÉNÉ 
Híradásunkban csak azokról emlékezünk GYURICZA IRÉN, aki a Reformá
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók tus Szeretetotthonban élt, április 

hozzájárultak! 11 -én, 74 éves korában hosszas 
ADAMIK JÓZSEFNÉ szenvedés után eltávozott az élők 

sorából. Gyászolják rokonai és az 
BARTHA JULIANNA, aki a Petőfi ismerősök, a Szeretetotthon dolgo
u.66/1 sz. alatt élt, március 30-án 87 zói és lakói. 
éves korában rövid szenvedés után HORNOK VENDEL, aki a Ta
eltávozott az élők sorából. Gyászol- nya 492. sz. házban élt, március 
ják: gyermekei és családjuk, a roko- 28-án 84 éves korában rövid szenve-
nok és ismerősök. dés után az Örökkévalósá

0
c honába 

Özv. DÁVID ELEKNÉ 
PEL yy A MAGDOLNA, aki a Sza- költözött. Gyászoiják: lánya és csa-

ládja, felesége, rokonai, és az isme
badság u. 31 -ben lakott, április rősei. 
16-án 79 éves korában hosszas be- Özv. KARBINER JÓZSEFNÉ 
tegség után átadta lelkét Teremtőjé- sz Bo' ETELKA ak' M'k h k G , l' 'k k . l' , A , i a i szát 
ne " . yaszo Ja : , ~reszt„ai::ya es u. 22. sz. alatt élt, március 25-én 94 
csalagJa, rokonqk es lSffi:erosok.. éves korában békességben Teremtő

DOGI MII~AL Y? ~1 a Do_bi u. jének ajánlva lelkét, eltávozott az 
~ 9/1. sz. ~latt e~~· ~arcms 26:-an ~ 1 élők soraiból. Gyászolják: cyerme-
eves koraban rov1d szenvedes utan ° 

CIPŐTALPBÍLÍ&T 
&ZONDATóL 

87 

keí és családjuk, rokonai és 
ismerősei. 

Özv. KISS IMRÉNÉ NUSZPL 
MAGDOLNA, aki a Székely Berta
lan u. 2. sz. alatt lakott, április 2-án 
77 éves korában hosszas szenvedés 
után befejezte földi pályafutását. 
Gyászolják: keresztfiai ás családjuk, 
a rokons~g és az ismerősök. , , 

MALETH IMRENE 
DEBRECENI ROZÁLIA, aki a 
Mirhóháti u, 26-ban lakott, március 
30-án 62 éves korában hosszas be
tegség után elhunyt. Gyászolják: 
férje, gyermekei és családjuk, a ro
ko~?ág és az ismerősök. , , 

Ozv. PAPP KAROL YNE 
FODOR MARGIT, aki Várásártéri 
Ltp. 34/ A.11. sz. alatt lakott, április 
11-én 82 éves korában hosszú be
tegség után visszaadta lelkét Terem
tőjének. Gyászolják: gyermekei és 
családjuk, a rokonság és az ismerő
sök. 

SZIGETI MÁRTA JUDIT, aki a 
Szabó Dezső u. 16-ban lakott, ápri
lis 4-én 45 éves korában hosszas be
tegség után eltávozott az élők 
sorából. Gyászolják: gyerekei és 
családjuk, a rokonok és az ismerő
sök. 

VÉHA ILLÉS, aki a Deák Ferenc 
utca 16. sz. alatt élt, április 15-én 8 0 
éves korában váratlanul elhunyt. 
Gyászolják felesége és gyermekei, 
azok családja, a rokonok és az isme
rősök. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik Hornok Imre e l
hunyta alkalmából részvétnyilvánítá
sukkal gyászunkban osztoztak, és 
temetésén március 24-én megjelentek. 
Sírjára a megemlékezés virágait elhe
lyezték. 

Felesége és a gyászoló család. 

GYE.RME.KCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3. 
(Öregszó1ö, Kondorosi út) 

Telefon: 06 60 485-788 

Tel., Fax: 06-66-285-863 Rózst1!teg1f i u fi 
Te!elfo1t- (66) ~ 84-301 Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 

Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 1-es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI. •• 

Fűszer és gyógynövényeink 

Kapor 

A világ valamennyi táján ismert és kedvelt fűszernövény. Ha
·zánkba a rómaiak segédletével került be, mint fűszer és gyógynö
vény. Az egyiptomiak teáját görcsoldónak használták, 
ugyanakkor fájdalomcsillapítónak is felfedezték nyugtató hatását 
is. Nálunk a népi gyógyászatban (szárított levelét, szárát, magját) 
az 1300-as években vált ismertessé; teájának epehajtó, görcsoldó, 
gyomorerősítő hatásáért. Különleges illata és íze miatt az ételek 
e lkészítésénél, azok fűszerezéséért használták, és használják ma 
is. 11 latát a növényben lévő illóolaj biztosítja, íze étvágyjavító ha
t~sú, sőt baktérium és gombaölő is egyben, mely növeli értékét, 
megbecsű lését. Egyes ételeink elképzelhetetlenek kapor fűszere
zése nélkül. Gondoljunk csak a télire eltett uborkára, vagy tök és 
káposzta fözelékekre, salátákra. Környékünkön igen kedvelt a 
kapros-túrós lepény. Egyes országokban pástétomok ízesítésére 
is használják. A ma már kapható fűszerkeverék egyik alkotóele
me, melyet az élelmiszeripar konzervek ízesítésére is felhasznál. 

Faluhelyen, a kiskertekben szinte mindenhol megtalálható. 
Az e lözö évben elhutlott mag kikel, és 'termést hoz, évente kétszer 
is, mert rövid termésidejű . Igénytelen l~gyszárú növény, melynek 
leveles ernyője illóolajat tartalmaz. Osszetett ernyő virágzata 
van. Hidegre nem érzékeny. A konyhakerti növények között ki
kelt kaprot erdemes meghagyni, mert a tormához hasonlóan ro
varriasztó hatású. Ugyanis egyes rovarok nem szeretik az illóolaj 
illatát és igyekeznek távol maradni az ilyen növénytől. 

Té li használatra a levágott 30-35 cm magas kaprot megszárít
juk, majd kezunk között szétdörzsöljük és tasakban, űvegben tá
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fözve) húgyhólyag, vesebántalmak ellen fogyas~ották. lllóo!ajat 
is tartalmaz,l.mely javítja az emésztést és fokozza•az étvágyat. . 

Régen serkentő szert is készítettek be~őle. Hozzávaló: egy kis 
ecet, kétszeránnyi bort, méz, petrezselyemlevél. Ennek keretében 
naponta egy kávéskanálnyit fogyasztottak. ' 

Levele 'vitaminjai közül legtöbbet, C vitamint tartalmaz. 
Kétéves növény, a második évben hozza az apró magtennését. 

A hideget jól tűri, és ezért té l végén se~ély mélységben vethetjűk. 
Zsenge korában vízigényes. Illóolaja szintén rovarriasztó, és ezért 
sok helyen az ágyások szegélynövényeként vetik. Az ősszel fe l
szedett petrezselyem gyökereket homokban tároljuk. Ha ládába 
nedves homokba tesszük a gyökér alsó részét, és világos helyen 
tartjuk, akkor kihajt és biztosítja a szükséges friss levél mennyisé-
get. . . 

A korai „cukor'', továbbá félhosszú és hosszú fajtán kívű l is
mertes a mohafodrozatú fajta. Ennek levélzetét lehet állandóan 
szedni és leveszöldségként, hidegtál díszítésére igen alkalmas. 

HUNYA ALAJOS 

roljuk. Ha magot akarunk begyűjteni, akkor ne várjuk meg a teljes .-------------------- -------. 
érése, hanem már e lőtte vágjuk le az összetett ernyőt és szárítsuk 
meg. A megszáradt magvak fokozatosan hullnak, peregnek le. 

Petrezselyem 

.&G:RO 
Ált'URÁZ 
Gyomaendrőd, Fő út 15. 

.. Európa déli részén, Afrika északi partjain őshonos növény. Telefon: 06-20-9527-032 és 
Ose ma is megtalálható források közelében, nyirkos helyeken. A 06-66-386-274. 
rómaiak és a görögök termesztették először. A magyarok a kalan- 1- - 

dozások időszakában ismerkedtek meg a növénnyel. Ma már igen 
elterjedt és fontos fűszernövény. 

A petrezselyem levele sokkal értékesebb, mint a gyökere. 
Ugyanis nagyon sok különböző ásványi sót, vitamfaokat tartal
maz. A gyökérben a fenti anyagok csak kis mennyiségben fordul-
nak elö. · 

Az ásványi anyagok köZill a kálium tartalma igen jelentős, 
mely a veseműködést serkenti (vízhajtó). Teáját (a levél teába 

...._ MÁncius l0~1ől Ápnilis 24~ic; GyoMA bElTEnülETÉN 
,',' 49,8 MM CSApAdÉk ESETT. 

Tisztelt vásárlóim! 
A tavaszi kerti munkákhoz vásárolják meg mie· 
lőbb a szükséges vetőmagokat és szerszámokat! 

Ajánlataim: 

* Zöldség és virágmagok 
*Tavaszi hagymás növények 
* Bio burgonya és fémzárolt vetőburgonya 
* Hibrid kukorica: DEKALB, Kiskun, MV 
* Lucernamag, fűmag, műtrágya 
* Búvárszivattyúk, tömló'k, gumicsizmák 
*Fóliák, műanyag kukák (l l 0-120 L) 
* Szegek, csavarok, kerítés drótok * ~kciós áron elektromos fűnyíró gépek! 
* Es sok más mezőgazdasági és konyhai eszköz 
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