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,,Legelső kötelességünk, hogy meghajtsuk 
lobogónkat a hősök előtt'' 

Lapunk nemes hagyománya, hogy ok- ket a magyar szabadság és a nép e l len for- vel, a fa lvak lakosságának demokratikus 
tóberi számunk első oldalai n megemléke- dítani . fejlődésével, a nemzetőrség és a többi ha-
zünk az októberi szabadságharcról és Magyarok! zafias fegyveres a lakulat védelme alatt. . . " 
forradalomról. Ezt tesszük most is, amikor Büszkén á llhatunk ismét a világ elé. El- Eqdig az idézet, melyet aláírtak a Ma-
idézzük az 1956. október 28-án kelt felhí- szánt szabadságharcunkkal kivívtuk az gyar Ertelmiség Forradalmi Bizottsága ne
vást, amelyet az Eötvös Lóránd Tudo- egész világ haladó közvéleményének ro- vében: Az Egyeten: i Forradalmi 
mányegyetem kö2:ponti épületében konszenvét és támogatását. Nemzeti be- D iákbizott~ág, a Magyar lrók Szövetsége, 
megalakult Magyar Ertelmiség Forradal- csületünk ismét teljes fényében ragyog. a Magyar Ujságírók Országos Szövetsége, 
mi Bizottsága adott ki az ország lakossá- Polgártársak! a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a 
gához címezve. A szovjet csapatok kivonulására igére- Magyar Zeneművészek Szövetsége, ro-

„Magyarok! Polgárok! tet kaptunk. Ebben az országban most már vábbá az egyetem i tanárok közül néhá-
A magyar nép hősi harca kivívta első a magyar népé a hatalom. A harcoló ifjú- nyan, a Népi Kollégiumok, a Petőfi Kör és 

győzelmét... · ság mellé ál lt néphadseregünk, a rendőr- a MEFESZ. A fel hívás tartalmazott még 
A győze lem e perceiben l egelső kötele- ség és a munkástanácsok s a falvak népe. 10 pontban fe lsoro lt követeléseket, melyet 

sességünk, hogy meghajtsuk lobogónkat a Együttvéve elég erőnk van ahhoz, hogy a Magyar Kormányhoz címeztek 
hösök előtt. Dicsőség a szabadságharcos me~eremtsük a független és szabad de- Hogy nem így történt, az nem a mi 
előde ihez méltó magyar ifjúságnak, d icső- 111okratikus életünket. Ezért a Budapesti erőtlénségi.i nkön, elszántságunkon, .haza
ség az elszántan harcoló munkásoknak, Ertelmiség Forradalmi Bizottsága arra kér fias lelkületünkön múlott. A túlerő, a szov
parasztoknak és értelmiségieknek, dicső- minden hős felkelőt, minden fegyveres j et tankok e ltiporták szabadságunkat. De 
ség derék hazafias honvédeinknek és rend- csoportot, valamint a munkás- és paraszt- mint ahogy 1,948 is meghozta a 67-es ki
őreinknek, akik az első perctől kezdve a ifjúságot, az egyetem istákat, a Petőfi Kör .egyezést, úgy 56 is meghozta népünknek 
nép mellé álltak, dicsőség mindazoknak, tagjait és a volt népi kollégistákat, hogy je- 89 október 23 -át, a Magyar Köztársaság 
akik fegyverre l kezükben védték hadállá- lentkezzenek a nemzeti őrségbe, a honvéd- kikiál tásának napj át. S immár több mint tíz 
saikat a túlerővel szemben, és dicsőség az séggel s rendőrséggel és a éve ismét magunk alakíthatjuk jövőnket 
utca népének, mely haláli megvető bátor- munkástanácsokkal közösen biztosítsák az demokratikus intézményeink útján . Csak 
sággal, fegyvertelenü l vonult tüntetni a egész országban az áhított békét és nyu- rajtunk múlik, hogy ez az ország, a mi ha
tankok és géppisztolyok elé. Köszönetet galmat. Remélj ük, hogy további követelé- zánk tovább haladjon a demokratikus fel
mondunk a szovjet hadsereg azon tagjai- seinket már békés úton, a kormánnyal emelkedés, a gazdasági megerősödés 
nak, akik nem voltak haj landók fegyverü- egyeté1tésben vívhatjuk ki, a nép egységes útján, a szabad világ szabad nemzeteivel 

erejével, a munkástanácsok intézkedései- együtt. 
Császár Ferenc 



170 

... hogy miró1 döntött a testület szep
tember 28-i ülésén 

Erre az ülésre is eljöttek a lakosság köré
ből azok, akik Kolozsvári doktor úr érdeké
ben szálltak síkra, már a múltkori ülésen is. 
Oll voltak a „másik oldalon „ál ló orvosok is. 
A polgárm~ster beszámolója során megtud
tuk, hogy Opusztaszeren a város em léktáb
lája elhelyezésre kerü lt. A városban az 
Okmányiroda elkezdte áldásos működését, 
de a gépkocsi okmányaival kapcsolatos 
ügyincézés a városban nemrég nyílt Suzuki 
üzletházban lesz a Fő úton. 

A belvízkár enyhítésére kapott összeg a 
lakosság és az intézmények részére elosz
tásra került. a helyreállítási munkák rend
ben folynak, sajnos a károk sokkal 
nagyobbak, mim amire számítottunk. A 
testvérvárosunkban, Nagyenyeden nemré
gen polgármester választás volt. A megvá
lasztott új polgám1ester üdvözlése a város 
vezetése részéről megtörtént. A polgám1es
teri hivatalban különféle vizsgálatok foly
nak. ügyészségi vizsgálatok a helyi adók 
kivetése vonatkozásában, valamint a Szám
vevőszék is folytatja szokásos vizsgálódá
sát. 

Napirenden kívüli felszólalásból meg
rudwk, hogy a városban több üzletkötő pró
bál lakás-előtakarékossagi szerződést kötni 
úgy, hogy a polga1mesteri hivatalra hivat
kozik. A város senkit nem kü ldött eddig a 
lakossághoz e célbó 1. A szennyvízbevezetés 
céljára kötendő előtakarékossági szerződés 
vonatkozásában változatlanul áll, a már ko
rábban elhangzott ajánlat, mely szerint a he
lyi pénzintézeteket ajánljuk, azaz az OTP-t 
és a Takarékszövetkezetet, ahol az 
előtakarékossági szerződés megköthető. 

A testület jóváhagyta a város e lső fél
évi költségvetési beszámolóját, amit a 
könyvvizsgáló is elfogadásra ajánlott. 

A víz és csatornaszolgáltatási díjak 
~001-2004 évre jóváhagyásra ke1·ültek. 
Uj eleme az árszabályozásnak, hogy min
denkinek kell alapdíjat fizetni, ami függet
len a fogyasztástól, az alapdíj mértéke a 
beszere lt vízmérő méretétől függ és évente 
meredek emelkedő tendenciájú. A lakossági 
vízmérők csaknem Leljes mennyiségben 
13-20 mm-esek, amelyek havi alapdíja: 
2000.-ben 0, 2001-ben 130 Ft, 2002-ben 
260 Ft, 2003-ban 390 Ft, 2004-ben 520 Ft. 
A fogyasztott mennyiségtől függő vízdíj a 
II. kategóriában, (ahová jelenleg tartozunk) 
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Ft/köbméter: 2000-ben 13 1,8 Ft, 200 l -ben 
117 Ft, 2002-ben 102 Ft, 2003-ban 88 Ft, 
2004-ben 76 Ft A csatornadíj köbméteren
ként a III. kategóriában: 2000-ben 99,7 Ft, 
200 l -ben 107 ,6 Ft, 2002-ben 1 14, 1 Ft, 
2003-ban l l9,8Ft, 2004-ben 125,7Ft. Ezek 
az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A pró
baszámítások egyértelműen igazolják, hogy 
a Vízművek árpolitikája nem lakosságbarát, 
a „nagy" fogyasztóknak kedvező, a lakos
ság nagy tömegét kedvezőtlenül érinti. A 
nagy érdeklődésre ,váró napirend követ
kezett: Kolozsvári Arpád háziorvossa l te
rület ellátási kötelezeuségre vonatkozó 
szerződéskötés. Sokan elmondták érveiket, 
és ellenérveiket is. Teljesen egyértelmű 
vo)t, hogy többen nem a mai témáról beszél
tek, hanem az előre leirt „vád, illetve védő 
beszédeiket olvasták fel, egyéni szubjektív 
élményekke l tarkítva. Egyértelmű volt az is, 
hogy nagyon egyoldalúan voltak tájékoztat
va a fe lszólaló „érdekvédők". Azok az orvo
sok, akiket hátrányosan érinthet a 8.-dik 
körzet kialakítása néhányan szót ké11ek, fe l
szólalasukban példákkal is próbálták a ki
alakult tétiyhelyzet ismertetni, de mindez 
nem változtathatott már azon a helyzeten, 
hogy az érvényes testületi döntés alapján 
nov. 1.-től meg kell kötni az ellátási szerző
dést. A szerződésbe bekerült, hogy az eset
leges perből eredő kártérítési kötelezettség 
50%-át Kolozsvári doktor úr fogja viselni, 
és a terület kijelölés úgy kerül módosításra, 
hogy a jelenlegi kártyatu lajdonosok lakhe
lye szerinti te1illetet kapja Kolozsvári dok
tor. Ezt a ja vas latot a képviselők 12 igen, és 
8 tartózkodással megszavazták. Remélhető
leg lecsi !lapodnak a kedélyek. Habár nap 
minl nap lehet olvasni az országos lapok
ban, hogy a Praxis törvény sajnos nem tud 
rendezett jogi vi.~zonyok között működni 
mashol sem. Az Onkormányzati törvényt is 
kellene módosítani ahhoz, hogy a jogviták 
elkerülhetők legyenek .. Ez azt is jelenti, 
hogy nemcsak városunkban forrong a han
gu lat e vonatkozásban, persze ez nem lehet 
senki számára vigasztaló, csak némileg ma
gyarázatot ad a történésekhez. 

A Hunyai Római Katolikus templ om 
újraépítéséhez300 ezer forint támogatást 
szavazott meg a testület. 

Sport-alap II. fé lévi tar taléka meg
emelésre került 600 ezer forintta l, ebből: 
Gyomaendrődi Városi Sportegyesület 1,35 
millió, Gyomai FC 700 ezer, Férfi Kézilab
da Club 300 ezer, Női Kézilabda SE 500 

l<özleményel< 
Még kapható ... 

2000. október 

ezer forint támogatást kapott. Támogatja a 
város az iskolák által benyújtott pályázato
kat a sajáterő biztosításával. 

A Városi Zene- és Művészeti Iskola 
vezetésében változás történt. Lemondott 
Lehoczkyné Wolf Tünde, helyébe a meg
bizást szeptember l -től Holubné Hunya 
Anikó kapta, az igazgatói pályázat lefoly
tatásaig, az iskola gazdasági és pénzügyi 
feladatait a Po lgám1esteri Hivatal Pénzügyi 
Osztálya látja el. 

A Vízművek Vállalat Igazgatósága 
felvette a kapcsolatot az önkormá nyzat
tal, hogy együtt folytassanak kampányt a 
már meglévő csatornahálózatok jobb ki
használása érdekében, magyarul, hogy 
akik előtt mar meg van a szennyvízcsatorna, 
azok az ingatlan tu lajdonosok minél na
gyobb számban kössenek rá a rendszerre. A 
kampány kedvezményei: 6 hónapig 50%-os 
díjkedvezmény, egyszeri, egyösszegű tá
mogatás,(5 - 10 ezer forintig) az illegális rá
kötők bÍ!ságának elengedése. Ebben a 
kampányban egyelőre csak azok vehetnek 
részt, akiknek meg van a lehe tősége a rá.
csatlakozásra, tehát ki van építve a csatorna
hál.ózat. Ahol csak a következő években 
épül a szennyvízcsatorna, ou egyelőre arra 
van l ehetőség, hogy takarékossági szerző
dést kössenek a helyi pénzintézettel az 
OTP-ve l vagy a Takarékszövetkezettel. 

Az önkormányzat tu lajdonában és birto
kában lévő földek határszemléjérő l szóló 
beszámolót megtartotta Gellai Imre alpol
gármester. A Görögálláson és Póhalmon 
lévő 2-300 ha műveletlen területet 3 éves 
térítésme:-:tes használatra kín álja a testü
l~t a termőképesség megőrzése célj ából. 
Erdeklődni lehet Gellai Imre alpo lgármes
ternél. Az egyéb területek bérleti díja: 2 ha 
alatti teri.i let l 0 kg I AK, 2- 10 ha közötti te
rület 14 kg/ AK, 10 ha felett 18 kg/ AK, búza 
augusztusi átlag tőzsdei áron számolva. 

Az október 23-i taiálkozóra minden
kit vár a városi rendezőség. Az elszárma
zottakat haza hívjuk, és az itthon é lőket is 
várjuk a közös ünnep lésre. Jelentkezni lehet 
a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjénél, Me
gyeri László úrnál. Az ünnepség Endrődön 
kezdődik 8 óra 30-kor a Szent Imre temp
lomba, majd a Takarékszövetkezet új épüle
tének átadása és az okt. 23.-diki ünnepség 
után Gyomán folytatódik, a Katona József 
Művelődési. Házban, és a városi képtárban, 
ahol Dr. lsépy Tamás képviselő nyitja 
meg Latorcainé Ujházi Aranka ikon kiá l
lítását. Díszvendég lesz Habsburg 
György utazó nagykövet. Közö~ ebéddel 
ér véget a program. Az ebéd befizetése szin
tén a polgármesteri hivatalban intézhető, 

Császárné Gyuricza Eva 

Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd 
(5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 3. 

T: 66/282.784., 30/911 .7982.) 
ügyfélfogadása: 
hétfő: 8 - 12 óráig 

szerda: 8 - 12, 14 - 16 óráig 
péntek: 8 - 12 óráig. 

Vaszkó Sándor, Fehér József: 
„Álmaikban itthon jártak" e. köny
ve, mely a második világháborús 
hadifoglyok hazatéréséről szól. 

Megvásárolható: Hunya Ala
josnál Gyomaendrőd Fő út 192. 
sz. alatt. 
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Szeptembertől kapcsolatügyelet a 
Családsegítő Központban 

Ennek az (1j szolgáltatásnak a bevezetésével hatékonyabb 
segícségec szeretnénk nyújtani a felbomlott családoknak a válás 
megrázkódcacásinak elviseléséhez, és a gyermek - szülő közei 
kapcsolat megtartásához, javításához. 

A család felbomlása mán a sziilők már nem él~ek egyiitc, en
nek e llenére anya, apa, nagyi és a testvér továbbra is nélkülözhe
tetlen a gyermek számára. Ebben a nehéz, megterhelő 
időszakban különösen fontossá válik a velük való kapcsolaccar
cás, mivel a gyermek hirtelen vágyódni kezd a kisgyermekként 
megél e stabil, minden vágyát kie légítő családi fészekre. Lehet, 
hogy a sziilő már másképpen viszonyul egykori partneréhez, 
gyermeke azonban ugyanúgy ragaszkodik hozzá. A szülőknek 
nem szabad megfeledkezni arró l, hogy a házasság felbom
lásával csak a házastársi funkció fejeződik be, de a szülői 
állapot nem ér véget. 

A kapcsolatügyelet célja: 
- A szülők a kapcsolacügyelec segítségével közösen találják 

meg a kapcsolanarrás mindenki számára e lfogadható mód
ját. 

- Ismerjék meg a válás pszichológiai folyamatát, legyenek 
cjsztában a gyermekek válaszreakcióinak mélységével. 

- Ertsék meg, mit jelent a gyermek számára a családi kap
csolat egyensúlya, annak felbomlása. 

Szolgáltatásaink: 
. - Barátságos, otthonos légkör, ahol játékok, mesekönyvek 

várják a gyermeket. 
- -Semleges hely biztosítása a gyermekkel való találkozás

hoz a kapcsolattartás vitás eseteiben. 
- Szakmai segítség a család cagjainak a nevelési problémák-

kal kapcsolatban. 
M unkatársak: 
- Pszichológus, 
- 'Család konzulens 
Szolgáltatásainkat igénybe veheti szülő, gyermek, nagyszü

lő, pedagógus. gyámhatóság, ügyvéd. 
Első találkozáskor megbeszéljük a problémát, tájékoztat

juk az érdeklődőt az ügyelet munkájáról, szolgáltatásairól. 
M ásodik alkalommaI a szü lők és az ügyelet munkatársa 

megkötik a kapcsolattartási megállapodást, melyben rögzítik, 
hogyan szeretné mindkét partner a gyermekkel való találkozást 
biztosítani. 

A szolgáltatásról érdeklődni lehet a Családsegítő Köz
pont irodájában Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatt, vágy a 
282-560 telefonszámon munkaidóben. 

A szolgáltatás ingyenes, és hét végén is _igénybe vehető. 
Cúfl:elr Erika 
!111é-zmti1yve.u1ő 

Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi 
Szervezetének felhívása! 

Használt, de jó állapotban lévő ruhanemüit lomtalanításkor ne 
a kukába ürítse! Segítsen a rászorultakon azzal, hogy a használa
ton kívül helyezett holmikat átadja a Vöröskereszt helyi irodájá
nak továbbítás céljából. 

Főleg iskoláskorú gyermekek ruházatára van legtöbb igény! 
Adományok átvétele: Fő út 210. Gyógyszertár. 

*** 
2000. október 9-én 8 és 12 óra között városi vérad ó na pot 

szervezünk, melyre szeretettel várjuk az új és régi véradóinkat a 
Katona József Művelődési Házba. 

*** 
Fiatalok! 
A Bethlen Gábor Szak.képző Középiskola október 26-án 8 és 

1 1 óra között ifj úsági véradást szervez. Minden fiatalt és a 18. 
életévét betöltött első véradót szeretettel várunk a Hősök útja 
40-be. 

A Közösségi Ház október havi programia 
3-án 9- 16 óráig Könyvvásár 

S-én l 0 órakor Gyerekműsor a szegedi Grimm-Busz színház előadásában 
11-én 17 órakor Cukorbetegek klubja 
21-én 18 órakor Magányosok klubja 

Civil csoportok foglalkozásai : 

1. sz. Nyugdíjas klub hetente hétfőn 18 órakor 
Magányosok klubja hetente szerdán 18 órakor 

Cukorbetegek klubja minden hónap második szerdáján 16.30 órakor 
Gazdakör hetente csütörtökön 18 órakor 

Aerobic hetente hétfőn és csütörtökön 18 órától 
MKDSZ minden hónap első hétfőjén 18 órakor 

FKGP minden hónap utolsó szerdáján 18 órakor 

Bővebb felvilágosítás kérhető az En drődi Közösségi Hózban. 
Gyomaendrőd, Blaha út 21 . Telefon: 386-917. 

Roma Közösségi Ház programia 
Szeptember végétől hégesztő, varrónő és· számítógépes tanfolyamok indulnak a Kö
zösségi Házban a BRMKK (Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Köz

pont) szervezésében. Térítésmentes tanfolyamokra elsősorban a munkanélküliek 
·\elentkezését várják. 

A képzések 20 főtől indu nok. A jelentkezők OKJ-s bizonyítványt kopnak a 
szakma elsajátításáról. 

Az endrődi lakossághoz! 
Mint köztudott, az endrőd i Hősök terén 1990-ben felállított második 

világháborús emlékművön a hősi halottak névsora az eltelt évek alatt ko
molyan megrongálódott. 

Az emlékművet az önkormányzat pályázati úton próbálja helyreállí
tan i oly módon. hogy a neveket - a további rongálódást e l kerülendő -
márványtáblára vésetik fel. 

Mivel a rendelkezésre álló összeg a helyreállításhoz nem elegendő. 
ezért az Endrődiek Baráti Köre és a Honismereti Egyesület az alábbi ké
réssel fordul a lakossághoz: 

Akinek hozzátartozója van a hősök között, vagy kötelességének érzi. 
és módjában· is áll anyagilag segíteni az emlékmű helyreállítását. kérjük. 
segítsen. 

Nevenként kb. 2000 forintra lesz szükség. Az összeget be lehet fizetni 
személyesen, vagy postai úton: 

-személyes. befizetést elfogad: Gyuricza Zoltánné, Zöld fa utca 3. 
-A postai fe ladás címe: Honismereti Egyesület Gyomae.ndrőd , Szél-

malom u.22. 
A felújított emlékművet 2001. májusában szeretnénk avatni. A Hon

ismereti Egyesület és az Endrődiek Baráti Köre pén"zadományai mellé 
várjuk a civil szervezetek és vállalkozók segítségét is. A befizetett összeg
ről adólevonásra jogosító igazolást adunk ki. 

Az endrődi templom búcsúünnepe november 
4-én, szombaton délelőtt l 0 órakor lesz. Mise után ün
nepélyes u tcai körmenete t tartun k. Ez alkalomból em
léktáblát helyezünk el a templomban, és áldunk meg P. 
Hunya Dániel SJ emlékére, aki a papnevelésnek meg
határozó egyénisége volt. Száz éwel ezelőtt Endrődön 
született. Szeretettel hívunk és várunk m indenkit a vi
déken élőket is kérjük, jöjjenek haza. Búcsúünnepünk 
legyen az endrődi családok ünnepe is. 

Kitüntetések 

Szeptember 24-én, Szent Gellért vértanú püspök, az egyházme
gye védőszentjének ünnepén Gyulay Endre püspök úr Szent Gellért 
Díj ezüst fokoz.atával töntette ki Kiss Pálné tanítónőt, a Szent Gel
lért Karol ikus A ltalános Iskola korábbi igazgatóját. 

Sóczó Géza hunyai és endrődi hitoktató kiváló munkájáért Jubi
leumi díjat kapott.. 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj fdől! 
Anyanyelved billyogkénl jelöl! 
Te vagy a téli hó >a tavaszi zöld, 

új kenyér !ze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk. 
s ivadékainkba szebb Jövői 

Tímár Máté 

Dr. Ugrin Vendel 

(1911 - 1976) 

-

Szülei: Ugrin Vendel és Kovács Eszter nyolc gyermekes szülök, 
fö ldműveléssel foglalkoztak. Vendel iskoláit Gyulán, majd Mező
túron végezte, hol 193 1-ben érettségizett. Anyagi nehézségei< 
miatt állást vállalt Dr. Haller József endrődi ügyvéd irodájában. 
Nála négy évig dolgozott. míg az ügyvéd End rődró1 el nem költö
zött. Következő munkahelye a Községház.a volt. ahol két évig in
gyenes állást vállalt, annak reményében, hogy lesz üres állás, amit 
ő fog megkapni. Időközben levelezőn elvégezte a jegyzől tanfo
lyamot. s annak sikeres befejezése után segédjegyzói állást ka
pott. Gyám, hagyatéki és anyakönyvvezetői osztályon dolgozott, 
l<ésóbb a községi igazolóbizottság jogi tanácsosa lett. Az idő ha-

·~$6aa:?j2; CJ-hf'ici~J~i?/: -
/Ípkc~v/fa?; éJ. k/<~r)~~ht?. 

%;4 

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

ladtával a kolozsvári egyetemen az államtudományi diplomát 
szerzett. Sajnos ez idő alatt. tanulás közben súlyos vesebetegsé
get kapott. Eltávolították egyik veséjét, melyet hosszú gyengeség 
követett. Felgyógyulása után felvételt szerzett a szegedi jogi 
egyetemen, ott befejezve tanulmányait, jogi d iplomát nyert. 
Endrődön ! 955-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját, hová bizalom
mal jöttek az emberek, ismerve a községházáról szerénységét, ön
zetlenségét. 

1938-ban megnősült. Felesége Duda Klára. Duda Lajos és Ju
hász Erzsébet leánya, akik nyolcan voltak testvérek. Felesége. aki 
20 évig volt éttermi üzletvezető, sol<at segített munkájában, s ta
nulmányai elvégzésében is. Házasságuk a sok küzdelem ellenére 
is nagyon szép volt. 

A forradalom kitörésekor a község válságba került. Vendel be
tegágyban feküdt. amikor küldöttség jött érte. hogy menjen a Ta
nácsházára rendet teremteni. Bár felesége tiltakozott. a második 
küldöttség már vitte magával Vendelt. Két hét alatt sikerült a ren
det megtartani, s a forradalom leverése után nyugodt szíwel adta 
át a hatalmat a volt vezetőknek. A kommunista vezetó1< hálálkod
tak. s köszönték, hogy egy pofon sem csördült el. A halatom azon
ban hú-volt önmagához. hálálkodás ide- köszönet oda. Vendelt a 
forradalom leverése után két héttel az egyik éjjel letartóztatták, is
meretlen helyre hurcolták, lakását feldúlták, s ezt követte 1 év bör
tön. Ennek szenvedéseit leírni nem lehet! Vendel nem volt 
forradalmár, de hazafi, mégis sinylődnie !<ellett az ÁVH börtöné
ben. Végül bú"ncselekmény hiányában föl:nentették, de az Ügyvé
di Kamarától mú1<ödési engedélyét hosszú idő múlva kapta vissza. 
A börtönből szabadulva a Híradástechnika Szövetkezet pénzügyi 
osztályán nyert elhelyezést az akkori gazdasági igazgató (lapunk
nak jelenleg föszerkesztóje) íóvoltából. Amikor ügyvédi prakszisát 
ismét gyakorolhatta még évekig jogtanácsosként mú1<ödött. 
Nyugdfjának békés napjait azonban hosszú betegsége, majd halá
la törte meg. 

Drága emléke örökké megmarad mindazokban, akik szerették, 
tisztelték. 

Ugrin Benő 

Miserend és megemlékezések ha lottainkról 
(november 1. munkaszfmc:l. ezért alakulnak igy az idöpontok) 

Endrőd november 1. szerda november 2. csütörrök 
mise 8. 17*-' fél 8 
1szarvasvé!!i remetö 14 

köz.oonti temető 15 
crvomavéoi temető fél 12 

*Az esti mise az egyházközség elhunytjaien lesz, mise lilán ima a hö-
sök em lékmüveinél 

Hunva november 1. szerda november 2. csütörtök 
mise 10 17 
köztemető 11 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, knuínok, rndiátarok, 

csövek, szerelvények 
HL/tőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

háztnrtási kisgépek 
Szórakoztató elektronika 

Szegek, csavarok, zámk, lnkatok 
Fürdókádnk, mosdók, csaptelepek, mosogatók 

Villan_yszerelési anyngok 
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 

Telefon: 386-909 
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TÖRTÉNETEK A RÉGI GYOMÁRÓL VIII. 
Levéltári gyűjtésem alkalmával na

gyokat derülvén régvolt eleink huncutsá
gain, emelkedett hangulatban 
jegyzeteltem sebtiben kis cédulákra a ku
tatási tárgyhoz akkor éppen nem tar}ozó 
vidám történeteket, eseményeket. lme, 
itt az alkalom, gondolom én s közrea
dom: 

1803. esztendőben augusztusban 
„Tokai János panaszollya, hogy a köze
lebb múlt napokban a' Józsa András há
zában lakó Nyíri Jánosnéhoz menvén, 
erre reá ütögetett, e' pedig a' Nénnyével 
Józsa Andrásnéval együtt ötet 
előfogvánn jól megverték egyrészt, más
részt a' czombját is öszve harapdálták, 
no meg a'családfáját 
igencsakmegcsavargatták, monyaival 
egyberontották (monya=here) , 
idesannya egy álló hétig borogatta volt 
savanyó káposzta lével. .. " 

1806. szeptember. „Oláh Kata fija 
Ferenc Szilágyi Péternél lakvánn, az 
ősszel szórt szem hordáskor a' 
Vermeshátonn jól fel pályinkázván ma
gát, a' mint kifelé mentek volna a 
Praeceptorral (= tanító, vagy parancs
nok) együtt 4 lóval szekérrel sebessen 
nyargalván egy Ló el esett s a' lába ketté 
tört melly törés miatt meg is döglött" · 

1816. julius 12. „Berzétei István fele
sége ellen, mint tolvajos és káromkodó 
ellen panaszt emelt Katona Nagy 
Andrásné Püski 'Sofia, hogy emlitett 
fejérszemély az ajtaját görbe kúltsal 
kinyitvánn, záratlanul lévő Ládából el lo
pott egy fekete virágos fátyolt, egy Láng 
szín Sellyem kötőt, veress keszkenőt, 2 
darab kotzkás két-két rőfös pántlikát, ez 
sem vólt elég még fél véka buzát is el el 
hordogatott a Sutból, 4 pászma fonalat a 
házból a rúdról ellopott, före való lentsés 
keszkenőjét. " 

míg a' világon él is, meg emlegeti. 0 
hozzá fog oda építkezni. Csapó János 
panaszt tett hát Nagy Kasznárnál. A 
Kasznár Gált maga elé rendelte és baltá
ját emelgetve kiabálja Majd meg muta
tom én b. „ m a' nagy fejü Szamár 
lelkedet, hogy ki parantsoll Gál instálja 
Nemzetes Föbíró Urat s Elöljárókat te
gyen igazságot dolgában." 

1~03. Szeptember 27. „Gyomai Káp
lán Uri Sándor, a' múlt esztendőbeli 
Canonica Visitatio alkalmatosságával vá
doltatott a' jelen vólt Külső Ekklésiai 
Elöljáróktól ezekkel: - mert Gyülekezet 
előtt ilyet szólván - ; 

1./ A' 1 Pokolbéli kinok nem egyébben 
fognak állani hanem ebben, hogy a' Go
noszok a' Jókkal együtt lévénn, mikor 
ezek vigadnak azok akor amazok szo
morkodnak ( ti. a jók szomorkodnak maj
dan). 

2./ Az idvesség nem a Krisztus érde
me vagy elégtétele által, hanem az Isten
nek Irgalmasságából vagyon. 

3./ Maga az Isten rontotta meg elő
ször a' 2 dik Parantsolatot, mikor Emberi 
formában megjelent és a' Sátorban 
Kérubimokat tsináltatott. 

4./ Az Krisztus meg rútította a' maga 
Istenségét a' Megtestesülése által. 

5.1 A' kik a Pokolról ez előbb mondott 
beszédét neheztelik, azok innét 
ki-mehetnek (ti. a templomból). 

6./ Az Imádság előtt való lnvocatiokat 
pro _tempore Sokszor az 
Enekek-Eneke-ből 
formálja, de ugy 
hogy érthetetlen, 
botránkoztató. 

7.1 Illyés nem ra-
gadtatott fe l, hanem 
a' Mennykő ütötte 
meg. 

Kéretik a Nagy 
Tiszteletü Egyházi 
Elöljáróságtól ezen 

1820 március. „Gál János 4/8 földes méltatlan személy 
Colonus (telkes gazda) folyamodványa elleni inquisitio. Az. 
az ügyben, hogy Csapó János szom- Ekklésia népe 
szédja Botlik Márton szomszéddal sze~ Gyomán ezt nem 
meik láttára a regulatios czövekeket, szenvedheti, innet 
melyeket az Csapó János udvarából Gál- kitakarittassék, 
nak mértek ki, kihúzván kihúzta, és átha- motskos lelkü, 
jigálta, mondván; Te megmond motskos száju mél
Gazdádnak Disztórom adta teremtette, tatlan szolga. 
hogy az udvaromat ne czövelketesse, Végzés; . Ugy 
mert meg czövekelem én őtet, ugy, hogy előre ment Uri Sán-

Mindent egy helyen 

a ~~!~~~rö~~lú~~f-n! _lj 

dor Káplán a Köz Nép és az Elöljárók közt 
való Sz~kadásban is annyira hogy nem le
het az 0 Kegyelme Gyomán való lakásá
nak idején reménykedni, hogy az 
Elöljárók és a' Köz Nép között egyesség 
légyen. A' tiszteletes Tractus (Egyházme
gye) ezeken az. okokon nem tartja arra 
való emberflek Uri Sándort, hogy valaha 
is Gyomán szolgálhasson. Azért pedig, 
hogy Vallásunkkal nem egyezöket s ellen
kezőket tanított minden Gyomára való te
kintet nélkül is a' XI és Xll Canonok szerint 
a Szent Hivatal folytatásától egészen 
felfüggeszteték. Gyarmathi Sámuel A Bé
kési Tractus Hites Nótáriussa. Szentesen. 
1803. oct. 25." 

„ 1830-ban tartották az első országos 
vásárt Gyomán amikor a túriak - akik ré
gebbi vásártartók voltak - a vásárt szét 
akarták verni, de ez a tervük nem sikerült 
s ők vonultak el véres fejjel Gyomáról. A 
verekedésbe bekapcsolódott Erős Nagy 
András gyomai lakos, akit Toldihoz 
hasonlitgattak nagy erejével. Amikor egy 
túri legény a Nagy András kezeibe lévő 
Furkós botot megfogta, azt az embert 
András a bottal együtt messzire 
elhajintotta. Amikor András aratott csak 
egyszer fente meg a kaszáját s kaszált 
egész nap akkor is ha tövestül jött ki a 
búza földjiböl. Egyszer a kocsija kereke 
eltört, megfogta a tengelyt, s hazáig fel
emelve tartotta ugy hajtott haza rakott 
szekérrel." 

Cs. Szabó István 

(.t 1 

; J~ _„ 
(telefon: 66/283-079) /~~ 

Dévovóril,JO. Arpád út 4 7 - · 
(telefon: 4831111-31118•)-llil„_ll" 

Kaphatók: 

I_-L \~~I(U\L( L 

Festékek. lakkok. ecsetek. 
Szerszámok. zárok. vasalások. és 1 inóleumok. 

Padlóburkoló lopok m1nto után. 
hozzá ragasztók. fugázó aljzat kiegvenl ítő. 

TIKKURILA Szómícógépes színkeverés. 
Több mint 2000 színből választhat! 

U'c.:t.:1.1 L:LNd . .:H\l.:U] L:1'EL\ ~z.u LU'rL:La,U\ 
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OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI 

1. vasárnap: 
2. hétfö: 
4. szerda: 

Évköz!26.vasárnap 
Szent Orzöangyalok 
Assisi Szent Ferenc 

6. péntek: 
7. szombat: 
8. vasárnap: 

Szent Brúnó áldozópap 
Rózsafüzér Királynöje 
Magyarok Nagyasszonya 

9. hétfö: 
15. vasárnap: 

~zent Dénes püspök és társai vértanúk 
Ev közi 28.vasárnap 

16. hétfö: Szent Hedvig 
17. kedd: 
t 8. szerda: 
19. csütörtök: 

Antiochiai Szent Ignác püspök. vértanú 
Szent Lukács evangelista 

22. vasárnap: 
f5.eresztes Szent Pál áldozópap 
Evközi29. vasárn ap 

23. hélfö: Kapisztrán Szent János áldozópap 
24. kedd: A Szegedi Székesegyház felszentelési 

évfordulója 
25. szerda: Boldog Mór püspök 
28. szombat: 
29. vasárnap: 

~zent Simon és Júdás Tádé apostolok 
Evközi 30. vasárnap - missziós vasárnap 

Nyugdíjba menetelem után még 15 
évet dolgoztam oz egyháznál, mert koráb· 
bon oz ENCI konyháján voltom. 

- Szerette ezt csinálni? 
Igen. A plébánia munkotórsai sokat se

gítettek nekem, tiszteletükkel bizonyították„ 
hogy szeretnek. Ebben minden benne voh, 
ami megkönnyítette a munkómot. A másik 
pedig: azért dolgoztam éppen itt, mert lel· 
kemhez ez állt közelebb. 

- Szokta egyedül érezni magát? 
Nem, soha. A Gondviselés kegyelmét 

mindig éreztem. a legboldogabb akkor va
gyok, ha o családomban békesség és szeretel 
von. Nem vagyok (vagyunk) egyedül, a csa
lódom a \. ó szomszédok és a sok jó borát, 
akik körü vesznek bennünket. 

- Minek örül a legjobban? 
Annak, amikor az egyik ember segít o 

mósikon, annak, amikor elültetnek egy 
fát ... mindennek, ami I stentől von. -..,.-.. _____ ......:-. ___ --' -Volt-e rossz az életében? 

Bemutat.luk Mindig sokat dolgoztam, és teszem o 

„Ho szerel oz ember, mindenre kész!" 

Sorozatunkban Katona Imréné (Hornok 
Cecília) - ahogyan minde11ki nevezi, (eci néni 
(71 éves)-mutatom be Onnek, Kedves Olva
só. Egyben legyen ez egy köszönet mindazért 
o szolgólotért, amíl egyházunkért, egyház· 
községünkért tett több éven át. 

Gyomaendrődön, az Október 6. lakótele
pen él, fiával, Lászlóval együtt. 

- Sokan megkérdezik az egyház
község hívei közül, hogy mi von Ceci né
nivel, miért nem látjuk az endrődi 
plébánián segítkezni. 

Sajnos, egészségi óllapolom mór nem te
szi lehetővé, hogy o plébánia konyháján helyt 
áll jak, pedig nagyon szerettem ott lenni. Tu· 
dod, megtanultam ozl, hogx mindig megbíz
hatónak és becsületesnek kell lenni, ez nagyon 
fon tos. A másik pedig 01

1 
hogy második ottho· 

nodnok érezd o munkanelyed, meri csak lgy 
lehet jól végezni o sok munkál. 

· Tulajdonképpen mit tetszett csi
nálni? 

Hózlortóst vezellem amibe minden bele· 
tartozott: főzés, sütés, ta~orílós, mosás, vasa
lós ... és amit éppen még csinálni kellett. 

Hány évet töltött az egyház (egyházköz· 
ség) szolgálatában? 

dolgom. Nem volt idöm azon gondolkodni, 
hogy mi o rossz, meri o rosszat mindig türe
lemmel viseltem. Nekem oz o legrosszabb, ha 
valakit szenvedni látok, és nem tudok rajta se
gíteni. 

- Az igen nehéz élethelyzetekben 
Ceci néninek mi adott erőt az újrakez
déshez? 

Az Istenbe velell hitem, és az embersze
retet. Minden nap imádkozom, és olvasom o 
Szentírást, ami mindenre megadja a választ, 
és erői aa mindannyiunknak. 

- Mivel töltik napjaikat? 
Minden nap ellátom o háztartási, és min· 

dig ozan vagyok, hogy gyermekemnek jó le
gyen mellettem. Ez minden időmet kitölti. 
Sokat beszélgetek Istennel, és mindig orra ké
rem, hogy másoknak, szerelleimnek, oz em· 
bereknek jobb legyen. 

· Mit üzen az iljú s á~ánok? 
Minden egyes fiotol o Jo Istenbe veteti hi

tet gyakorolja, a másik pedig: o szeretet hassa 
ól lelküket, és okkar jót tudnak lenni mások
nak. Ha nem ezt teszik, o föld és az emberiség 
elpus?.títjo önmogál. 

Uzenem: „o szív nem olt él, ahol von, ha
nem otl, ahol szeret!• 

Köszönöm a beszélgetést. Isten ad· 
jon Ceci néninek és családjának sok erőt 
és jó egészséget. 

fr. Ungvölgyi János 

2000. október 

OKT ÓBERI MISEREND 

Vasárnap: 8-kor, és este 6 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. Október 
estéin 5-kor rózsafüzér. 

Szent Gellért Iskola ká polná jában 
október 8. és 22„ vasárnap fél 12. 

Vasárnap: délelött 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsöpénleken és szom
baton este 5-kor. A szombat esti vasárnapi elöesti mise. Október estéin 

fél 5-kor rózsafüzér. 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 17 órakor. 
Októberi rózsafüzér a mise után. 

-----~J--....... ~~,,,...,,~~.-..o::~--~..)"~' 
Prokop Péter: Magyarok Nagyasszonya 

Magyarok Nagyasszony ünnepén 

arra a boldog és számunkra, magyarok számára sorsdöntő törté
nelm i eseményre emlékezünk, hogy e lső Szent Királyunk, Szent 
fstv.án hazánkat és népünket a Szűzanya oltalmába ajánlotta ... Amint 
az Ur Jézus is, halálában tettem inden ember édesanyjává az 0 édes
anyját, úgy Szene István is halálos ágyán intézkedett, hogy legyen 
nekünk magyaroknak is az eljövendő történelmi viharok között 
minket szerető és oltalmazó pátrónán.k a Szüzanya. 

A vértanú lelkületű, népét és hazáját halálosan szerető 
Mindszenty bíboros mondta egyik szentbeszédében: Hazánk 1 OOO 
éves fennállása a legnagyobb talány. Nem omlott össze, sebeiből ki
gyógyult, pedig elfolyt a vére. Ez csak azza l magyarázható, hogy 
betegágyánál a Magyarok Nagyasszonya őrködött. 

Azok a magyarok, akik népünket, hazánkat eredményesen szol
gálták. a legtöbben Mária-tisztelő magyarok voltak, Szent Istvántól 
kezdve Mindszenty bíborosig. Mi szegény és sokat szenvedő ma
gyarok mindig jobban számíthattunk a Szűzanya segítségére, mint 
más nemzetek segítségére. 

A:r oldalt srerkesztelle: lvdnyi László plébános 
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Széchenyi terv kereszténydemokrata szemmel 
A helyi 

Kereszcény
dcrnokrata 
Szöverség a 
Pro Párria 
Összefogás 
Egyesüler
rel közösen 
fórumor 
szervezecc. 
Eljört e ren
dezvényre 5 
országgyíí-

' lési képvi
selő, egy ál
lamcickár, 
és a közle
kedési és 
vízügyi mi
niszcer úr 
kabinec fő
nöke, vala
mim a me
gyei Közí1c 
Felügyelő
ség vezér
igazgacója. 

1'.legciszcelce jelenlécével a fórumoc a helyi 
és cöbb celepülés polgármescere, és nagyon sok 
más érdeklődő. 

Vaszkó András a helvi l\IKDSZ elnök üd
vözlő nyicó beszéde má'n elsó1.::énc Dr. Varga 
László parlamenci képviselő szólc a jelenlévők
höz. akir a az újságunk előző számában köszön
cörciink. állami kicüncetése alkalmából. 

Varga László: A kereszténydemokrá
cia, mint élő, irányító eszme 

Előadásában nem napi policikai kérdések
kel foglalkozocc. Rávilágícocc arra, hogy miérr a 
kercszcénydemokrácia az élő irányító eszme a 
jelen évszázadban, és évezredben. Elmondta, 
hogy azokban az országokban, ahol a keresz
cénydemokracák vannak hacalmon, occ soha 
nem iildözcék az emberekec. Hangsúlyozca, 
hogy mosr, az új országunk épícésében min
denkinek részt kell venni, bárhonnan jött, és 
bármilyen volt is a felfogása. Csak mindenki 
nek észre kell vennie, hogy mik az épícő eró1.::, 
mik azok, az épírő eszmék, amik eló'bbre viszik 
az emberekec. Egyedül a kereszténydemokrá
cia az, amely nemzecközi vonalon meg meri 
vallani, hogy egymással szemben a felebaráti 
szerecec szellemében kell gyakorolni a policikai 
jogainkar. Nincs üldözése, vagy bármilyen for
májú hácrálcacása annak, aki ezc nem vallja 
meg, de rudomást1l kell venni, hogy az évez
rednek is élő irányító eszméje a keresztényde
mokrácia, amic ma l\lagyarországon a 1'.lagyar 
Kereszcénydemokraca Szövecség valósíc meg, 
ahol a régi Demokraca Néppárc élő képviselői 
is occ vannak, és ácruházták a jogaikar. Ez a 
szervezec viszi covább a FIDESZ-szel együn, 
azokar a gyakorlaci és eszmei feladacok.ac, amire 
hazánknak szüksége van. l\ legemlícecte, hogy a 
FIDESZ is változáson menve át, be fog lépni 
az Európai Néppártba, ami az európai keresz
cény párrok cömöriilése. A FIOESZ-nek ez 
nem lesz könnyíí lépés, de bizcos, hogy cörcé
nel mi jelencőségíí. A miniszterelnök is felis
merce azokat az érrékeker, amelyek elóbbre 
visznek. Ennek alapján ki merce jelenceni, 
azon véleményéc, - mondván, még ha megróják 
is érce. -. hogy a jelenlegi miniszcerelnök az ő ér
cékícélece szerint kereszrénydemokraca. Hang
súlyozca covábbá, hogy nem az ellen küzdünk, 
hogy bárkinek is más a véleménye, hanem 
azérc, hogy azok az ércékek, amelycl~ beválcak, 
azc hasznosícsuk, gazdaságilag és kulcurá lisan, 

és az ország függetlensége szempontjából. 
Ezekbó1 az értékekből csak egycc emelt ki -
időhiány n1iacc - a szociális igazságosságoc, ami 
több minc a szociális bizconság. Ez azc jelenci, 
hogy minden erőfeszítése meg kell tennünk, 
hogy az országban ne legyen munkanélküli, és 
ne legyen nélkülözés! A munkanélküli úgy 
érzi, hogy honcalan a hazájában, a nélkülözó'k 
pedig jogfoszcotmak, és kifoszcotmak érzik 
magukac. Nem szabad feladni a legmagasabb 
cudás megszerzését, a kucatásokat, de ugyan
annyi energiác kell fordícani arra, hogy minden
ki eljusson odáig, hogy dolgozhasson, és ne 
legyen nélkülözés, mert az rendkívül káros az 
egyénre, az egyéniségre és az országra. Sajnos 
szegénység mindenün volc és van a vi lágon. A 
kereszténydemokrácia alapja, és célja 
hogy a szociális igazságosság minél jobban 
érvényesülhessen. Véleménye szerinc nincse
nek jobb oldali, vagy baloldali ércékek, hanem 
abszol(Jc értékek vannak, amelyek megvalósíc
hatók a közéletben. 

Befejezésül hangsúlyozca, hogy véleménye 
szerinc 2002-ben közös nemzeci össze fogással, 
ezzel a szellemiséggel az Emópai Unió celjes 
érrékíí hasznos tagjai lehetünk, nagy nemzeci 
örökségünknek megfelelően . 

Dr. Latorcai János: 
A Kormány Széchenyi terve 

Hogy mi is az a Széchenyi cerv, ezzel a kér
déssel kezdce az előadásác dr. Lacorcai János, a 
Parlament Gazdasági Bizoccságának elnöke. 
l\ lie lőcc a magyar gazdaság előnyeic és hácrá
nyaic caglalca volna a Széchenyi cerv tükrében, 
Latorcai úr szokásához híven egy, a cémához 
illő, Széchényi mondást idézecc: 

"Ha a tercmcés úcjác járod, s nem a cagadá
séc, jó úcon jársz."' 

Szubjekcív rangsorolással az alábbiak sze
rinc ismerretce a magyar gazdaság egy évcizedes 
eredményeit, öröklön nehézségeit, azok várha
tó megszüncetésének módozacaic, és idejét.. 

Magyar __gazdaság előnyei: 
l HATEKONYSAG növekedése, arnic a 

meglévő magyar szakmai szellemi kapacicás 
tesz lehecővé. Ennek köszönhecő, hogy az or
szág rermelékenységben, hatékonyságban 
1993-cól ~vi cöbb m!nc l 0%-kal növekedjék. 

? NOVEKEDES, amely rendkívül dina
mikus és eredményeként, az 1988-cól 1990-ig 
összeomlocc gazdaság talpra ál lt, áta lakult, mo
dern szerkezetű, új cípusú, versenyképes gaz
dasággá. l\fa a cermelés 76 %-a nyugati exporc, 
de ennek bizonyos a negatív o ldaláról még lesz 
szó. ' ' ' 

3. POLITIKAILAG KISZAMITHATO 
KÖRNYEZEI, ami a külföldi có'ke befekcecó'k 
szemponcjából meghacározó. Ez első sorban an
nak köszönhető, hogy az eddigi kormányok 
mind kiröltöccék a mandátumukac. 

, 4. 1'.IAQYARORSZÁG BEFEKTETÉSI 
CE.LQRSZAG Icce, 10 év alatc ide jött a Közép 
és Keler Európai cérség befekcecésének 36%-a, 
ami 24 milliárd dollár. Sajnos ez nem mind a 
gazdaság fejlesztését szolgálja, hanem kölcség
vecési hiányok póclásác, részben szociálpoliti
kai célok megvalósícását. Ennek a tőkének és a 
cechnikai váltásnak az eredménye, hogy a mun
kanélküliség ma már 7.5%. Az 1995-97 év feszí
cecc rescrikrív családellenes politikájának 
eredményekénc a reá lbér csökkenés 97 év vé
gén megállc, és ucána megindulc a növekedés, 
és nőn a vásárlóerő, és a lakosság megtakarícá
sa. 

S KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA a bruccó 
hazai össztermék 3.6%-a, ami soha nem volc 
ilyen kedvező. 

Magyar gazdaság hátrányai: 

1. A LAKOSSÁG FOGYÁSA, ami nem is 
gazdasági, hanem inkább cársadalmi folya
mat, még is ez említendő az első és a legna
gyobb problémakénc. Hiszen, ha az emberek 
nem bíznak a saját jövőjükben, nem vállal
nak gyermekec, akkor ennek a kiküszöbölése · 
csak hosszú idő alacc__iehecsége~. 

2. A NOVEKEDES NHI 
ÁLTALANOS, a mulcinacionális cégek ad
ják a 311-ét, amelyek mintegy 150 ezer embere 
foglalkoztamak . A hagyományos magyar gaz
daság nem cudocr olyan hatékonyan és dina
mikusan növekedni, az occ foglalkozrncoccak 
száma, cöbb minc 3,5 millió. Nagyon foncos a 
multik jelenléce, de a kis és középvállalatok
nak is fel kell wdniuk zárkózni a növekedés
ben. Ennek egyik formája, hogy ne csak 
bérmunka foglalkozcarás legyen, hanem, be
szállícói háctériparra és a magyar szel lemi cő
kére, és a kmarási eredményekre is nagyobb 
mérrékben számítsanak. uz ,ORSZÁG szitr~ZAKADÁSA A 
FEILOQESI LEHETOSEGEK SZElyl
PONTIABOL, sajnos az infrascrukcúra je
lenlegi színvonala csak hossz(J idő alacc vál
cozcatható meg. A hátrányos helyzecű keleci 
megyékben soha nem lesznek olyan jó lehe
rőségek, mint például a nyugaci megyékben. 
Szükség van a kiemelc regionálisfejleszté-
sekre. , , , 

4. AZ ORSZAG ADOSSAG 
ÁLLOI\ !ANYA, amelynek a jelenlegi szer
kezece már nem válcoztachacó meg, hiszen a 
netcó külső nemzecközi adósság állomány 1,5 
milliárd dollár. Viszonc a belső adósság állo
mány olyan magas, hogy annak egy évi kama
ta 800 milliárd forinc, ami az éves 
köl rségvecés egyötöde. 

A gazdaság fenci nehézségei elmaradást 
eredményeztek: az infrascrukcúra területén 
az aucópálya épícésben, a kucacás-fejlesztés
ben, okcacásban, egészségiigyben, lakásépí
tésben, tí1rizmus fejlesztésében, kis és 
középvállalarok fejleszcésében, és a r6giók 
fó1eg a leszakadc régiók fejleszcésében 

A Széchényi Terv ezeket az elmaradt 
területeket kívánja fejleszteni; a 2 éves 
költségvetési terv szemléletében, egy 
komplex gazdasági tervezésben többlet 
forrás biztosításával, az alábbi fő címek
ben: · 

!. Infrascrukcl:ra fejleszcése, ezen belül 
autópálya építés 20 milliárd forinc 

2. Okcatás, egészségügy, kmarás-fejlesz
tés 45 milliárrd 

3. Lakásépítés (kedvező hitelekke1)200 
milliárd 

4. Turizmus fejlesztése 16 milliárd 
S. Beszállítói program, kis és középvállal

kozások fejlesztése 43 milliárd 
6. Regionális fejleszcések, kiegyenlícő 

politika megvalósítása 10 milliárd 

Az előadást követően Soltész Miklós úr a 
Közlekedési és Vízügyi miniszter kabinet fő
nöke, Vancúra Gyula úr a ]\Jegyei Közí1ckeze
lő Kin igazgacója, Dr. Lakner Zoltán úr az 
Egészségügyi és Szociális Minisztérium he
lyecces á llamtitkára, valamim Dr. Rapcsák 
András országgyíílési képviselő, Hódmező
v.ásárhely polgármescere szólalcak fel. 
Osszegző és ércékelő előadást Csenger Zalán 
Accila mondotc. Ezen előadások ismenecésé
re a következő számunkban kerül sor. 
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~öt!ténclmünft nngt)jni 
Eótvös József az e lső magyar kormány 

minisztere 1813 - 1871 

A család első ismert öse Miklós 1696-1717. 

Nagy·Sarlóná! győzött. fölmentette Komárom várat. Viszont a 
függe tlenségi nyilatkozat kiadásával nem értett egyet Kosuthtal. Kcsőbb 
hadügyminiszter lett s hdycrrc Klapkát küldte Debrecenbe. Ekkor mir 
megindult az orosz intervenció. Aradon augusztus ll.·én Kossuth a 
Szemere korm.ioy lemondása után ráruházta a tcjhata!mat. Augusztus 13·.io 
Vil.igosnil a dr csapatai c:lőtt letet te a fegyvert. A cár közbenjárására ke· 
gyelmet kapott az osztrák császárról. s Kligcnfurtba in tcro.ilrik. A ki· 
egyezés után rér vissza baz.ijába s halálig a visegrádi villájában élr 1916-ig. A 
nép sokáig árulónak tarrotta. csak később kezd rék emlegetni hősi terrc:ir. s 
agg korában a nemzet szimpátiája kezdett fcféjc forduloi. Végzetes lépcsér 
az utókor ma is vitatja. 

A báróságot Mária Teréziától kapták 1768-ban. 
József Budán született 1813. szeptember 3-áo. 
Demokratikus. hazafias nevel tctésben része· 
sül t. 1831-ben aljegyző. 33-bao ügyvédi vizsgát 
tesz 35-ben kancclliriai jegyző. Fiatalon bejár· 
1a Német. Franciaországot. Angliát. Részt vett 
az 1848-as reform mozgalmakbJD. Irodalmi te· 
vékcn ysége közül legismcrrcbbck: F afu jegy· 

zo1e. Magyarorsúg 151'1-beo. A Kisfaludy Társaság 1847-ben elnökévé 
váfaszrja. Az első felelős magyar kormány vallás és közoktatásügyi mi· 
nisztere .. A Batthyány kormány lemondása után külföldre távozik. 1867 
februárjában Andrássy minisztériumában árvem ismér a vaJ/ás és közokra· 
rásügyi r.irdr. Ezzd fcherőségc nyí!r régi ideáljai megvalósításának. Leg· 
fontosabb alkotása népiskolai törvény. 1871. február 2-áo Pesten hunyt cl az 
uiiá született magyar ncmzeri det legkiválóbb alakia. 

Leiningen Wcsrerburg Károly gróf 
18191849 

Német fejedelmi és grófi család. mely nevét 
a Wormasgauban fekvö Leiningen grófság1óJ 
verte. Első ismert őse Emiko gróf. ki. minr a 
rabló keresztesek vezére. /096-ban Magyaror· 
szágon cselt cl. Wesrcrburg Károly gróf 
JJbcnstadrban szülererr 1819. április IJ.éo. 
1844-ben magyar feleséget választo11. s erről 
kezdve lett magyar honossá. A .Magyar Hoové· 

Gábor Á roo hoovédőraagx 1814 -1849 

Székely karonacsaládbóJ származott. 1810 
korül szülerc rr Bercczkec. Mini katona 
Gyulafc:hérvárott szolgált a rüzerségod. 1848. 
december 6-áo esüzári csapatok törtek be Er· 
délybc. November 5-én a székcly<;k súlyos ve· 
rcségct szenvedtek. Gábor Aroo. minr 
kiszolg.ílr 1üzér önképzés úrj.ío szerezte meg az 
ágyúöntő mesterséget. A Háromszéker. rámadó 
császáriaka t a hídvégi csa 1ábao Gábor Aronnak 
m.ír kér hat fontos ágyúja fu1ami1011J meg. 
Sok csatában vm részr.1849-ig 70 ágyúr onrörr 

munb1ársaiva!. dc lőszerrel s más hadianyaggal is eJ/átta az erdélyi hadse· 
reg btocáit. Minr őrnagy cserr cl a kökösi híd és Uzon közt 1849 Július 
2·.in. 

Lázár Vilmos honvédtábornok 1815 · 1849 

Erdély fegncvezctésebb családja inak c:gyi· 
ke. A család kihalt gyalkúri iga 1729-beo nyert 
birósigot. 1702-ben pedig grófságot. Vilmos. 
hoovcdezredcs Nagybecskereken szülerert. Fi· 
atalon a 34-ik gyalogezredben szolgált. Ké· 
sőbb. mint hadnagy az !. huszirezredbco. 
Kilépvén a katonaságból zempléni birtokain 
gndilkodorr. 1848. bao. már oős és mládapa 
volt. amikor honvéd Je ti. először. miot száZJ· 
dos. később a 9. hadosztály 2. dandár parancsno
ka. Részt ve11 az északi megyék védclmébeo. 

később a temesvári ütközctbco. Augusztus 19-én Lichtcosrcio .. osztrák altá
bornagy amnesztiit ígérve szólította fel a fegyverletételre. 0 a vérontást 
elkerülvén letette a fegyvert. dc a többi főtiszttel együtt Aradra vit ték. 
ahol osztoznia kellert az aradi tizeohárom"' sorsában. 

Görgey Artúr honvcd1ábornok 1818 · 1916 

.. Szepes vármegyei törzsökös nemesi család. 
Oséaek a21 az Arodoldot tartja. akinek fia 1240 
körül IV. Bélától 1clepités céljából kapott cr· 
dő1erülcte1. 1278-ban IV. Liszlóról adományul 
nyerte Cörgör. mely utá.o visel re a család a gör
gői (később Cörgei) nevet. Artúr Toporcoo. 
Szepes vármegyében szüle rw 1818. január 
30-fo . 32-beo katonai pályára lépe11. 37-ben al· 
hadnagy. 42-ben föhadnagy. Aty;a halála urán 
elhagyta a katonaságot. a prágai egyetemet láto· 
gatra. 48-bao beállott hoovédnck. Parancsnoka 
lctr az aldunai népfelkelésnek. Március 31-én 
Kossuth reá bizta az egcsz sereg fővezérségét. 

Ezzel kezdődött p:ilyij3oak legfényesebb szakasza: a hatvani. tápióbicskei. 
az isaszegi gyözclmek. flörenyomulr Pestig. majd Vácnál és 

dclmi Minisztérium al9. gyalogezred öroagyav.í 
nevezte ki. és a szerb vidékre küldre. 1849-bcn ezredes. maid dandárparancs· 
ook s iúoiusbao hadrcsrparancsook és tábornok. Részt vett a komáromi. 
v.íci csatákban. s az oroszokat fölurróztarva a visszavooulásr fedezte. Az 
aradi vérranukkaJ együtt ö is mártírhaHt szenvedet t. Körél.ilrali halálra 
irélrck. 

Vécscy Károly gróf. tábornok 1807 · !849 

A család credcrilcg Ugocsa vármegyében 
élt. SzöJlösi Balázst fiaival egylitr 1517-beo ll 
Lajos több faluval adomáoyozu meg. többek 
közöli Hernádvécse községgel is hoonan a csa· 
lád nevér verte. Küoly gróf. honvédtáborook 
Pesten született. 1848 nyaráról a szerb felkelők 
ellen harcolt. A Honvédelmi Bizottmány akara· 
tából egyesült Damjanich seregével. f\l!ircius 
5-én a kormioy tábornokká nevezte ki. Aprilis 
7-t.o Arad várat körülzáró honvédsereg főpa · 
rancsook.iv.i nevezték ki. A gyözclem (rúlius 1.) 

utio Temesvárt ostromló sereg parancsnokságát vette át. Augusztus köze· 
pén megkezdödött a sereg fc:lhomlása. melyet megakadályozni már nem 
tudott. A sereg fclbomlisa után Lugosig vonult. mini hátvéd. 2l·én 
Borosjcnörc érkezve az otraoi orosz csapatok előtt lctc:tre a fegyvert. Az 
aradi császári hadbirósag köré! általi hali lra ítélte. melyet október 6-án 
végre hajtott. 

Vasvári Pál forradalmár. törréoctiró 
1827·1849 

Csalidi nevéo Fejér. Nyírvasváron szliletett. 
1847-ről használja a Vasvári nevet. 1846-ban Te· 
lcki Blanka ör válaszrotta a pesti lcánynevelö in· 
tézetc tortéoclcm ra11árá vá. Törtéoe r i munkáiból 
csak töredékek jelenhettek meg. 1848 hatására 
politikai tevékeoysége fokozódik. Petőfi mcl· 
len ö volt a mircius rizcoötödike előkészítője 
és legtevékenyebb vezetője. Kossuth pénzügy· 
minisztériumában 1i1 kár. A fc:gyveres szabadság· 
harc kitörése után a Somogy megyei népfelkelés 

egyik vezerője.1849·bcn több megycbe szabadcsapatokat szervez. Az általa 
vezerert Rákóczi-szabadcsapat parancsnoka lesz. Ju1ius6·áo a Gyuhi bava· 
sokban az oszrrikok által fclláz itott Cartesiu oláh fölkelövezér ellen vi· 
volt küzdelemben hősi halált halt. 

Forrásmunkák: A Magyar Nemzet Történerc (1896). Rcvai Nagy Le
xikon (1913). Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharc vértanúinak emlék
könyve (1991). Magyar Hősök arcképcsarooka 
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Siker külföldön, „aranyévek" itthon 
Ill. Fejezet 

„Föl-földobott kő, földedre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a ftad" 

Ady Endre 

„ f 992- ben kezdett 
honvágyam kerekedni. . . " 

Egy Kertész TV programnak a forgatá
sát 1985 áprilisában kezdtem, s az év au
gusztusában be is fejeztem. Bandi 
bátyám már 9 1 éves volt. de egy hónap
pal halála előtt még megnézhette a róla 
készült kulturális TV dokumentációt, s 
szívből gratulált hozzá: „Ez igen. Béla. 
Teljesen beleéltem magam a rólam ké
szült videóba. Próbálkoztak velem már 
washingtoni és New York-i TV-sek is. de 
utáltam amit csináltak. " Mikor mondtam 
neki, hogy a PBS-nek (Public 
Broadcasting SeNices) szeretném bemu-
tatni, André helyeselte: „Egyetértek, . 
mert a PBS közszolgálati TV vállalat és több m int 300 állomása 
van az Államokban." 

Így is történt. A szerződésem három évre, s évi háromszo
ri sugárzásra adott jogot. A jól sikerült kulturális dokumentá
ció André Kertész: A Poet with the Camera (szabadon 
fordítva: Kertész András, a fényképészet poétája) címmel lett 
sugározva. A premier nagy lendületet adott további karriere
imnek. Magazinok és újságok írtak kedvező kritikákat róla, 
köztük a világ leghíresebb lapja The New York Times is. 

Ott voltam New Yorkban a Madison Avenue-i kápolnában, 
ahol André Kertészt felravatalozták. Az Egyesült Ál lamok leg
o lvasottabb fotómagazin jának a Popular Photography-nak fő
szerkesztője, Arthur Goldsmith is ott volt. Mi ismertük 
egymást. és ő kért meg: hogy írjak a fotómagazinja ·számára 
Kertészró1 egy exkluzív riportot. mely Kertész hat darab mes
terművével ; s azok hátterének ugyancsak általam irt ismerte
tésével együtt is jelent meg 1986 januárjában. Nekem 
ugyanis ezfdőben már kész volt egy szépen bekötött 350 ol
dalas kéziratom „Dialogués wih Kertész'' (Párbeszédek Ker
tésszel) címmel Bandi bátyám leghíresebb képeinek 
hátteréró1. melyeket ő az előző évek során képró1 -képre el
mesélt és én azokat hangszalagra vettem. A főszerkesztő a 
kéziratot is elkérte tőlem. hogy elolvassa. Nagy meglepeté
semre erró1 ő egy külön kiadás)Jan egyoldalas cikket irt a fő
szerkesztői rovatban a .. Kertész-Ugrin Tapes" (Kertész-Ugrin 
Magnószalagok) címmel. Kollégáim és ismerőseim hónapo 
kig beszéltek róla. De ami még fontosabb volt. hogy a világhí
rű J. Paul Getty Múzeum Center Kaliforniából érdeklődött a 
kézirat után, melyet azután jó pénzért meg is vettek, s a 
könyvtáruk fotótörténeti osztályába helyezték el. 

Egy rövid hazalátogatásom során . Budapest előtt Mün
chenben is leszálltam. hogy meglátogassam néhány régi ba
rátomat. 1:; rövid vizitelés során Halász Péterrel is kapcsolatba 
léptem. 0 l 956 előtt Pesten film-dramaturg volt , de én őt 
csak New Yorkban ismertem meg, ahol az Amerika Hangja rá
dióstúdiójában dolgozott. Most viszonf a R.adio Liberty, va· 
gyis a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű osztályának 
főriportere volt Münchenben_. Telefonbeszélgetésünk közben 
kérdezte, hogy lennék-e a „Múlt ldó1<. jelen ldó1<'' 40 perces 
sorozatának a vendége. Megegyeztünk, s másnap a rádió stú
dióban Péter kérdései színes karrierem körül forogtak, de ter
mészetesen a Kertész-téma is szerepelt az interjúban. Két 
sugárzása volt a műsornak, 1986. február 24- és 26-án. Az itt-

hon iaktól értesültem, hogy ezeket az 
adásokat is zavarták. holott politikáról e 
programban egyetlen szó sem esett. 

M int rendező-producer 1986 júniusá
ban szerződésbe léptem Houtson legna
gyobb iskola körzetével (HISD). és az 
ottani gyermekekkel, s attól kezdve 1995 
évi nyugdíjaztatásom idejéig művelődési 
és oktatási TV programokat írtam, ren
deztem és szerkesztettem, melyeket ha
vonta sugároztak a PBS-en. Ezek a 
sorozatok az. új multimédia oktatási mód
szereinek alkalmazását tükrözték. Továb
bá pedig az alternatív tanárképzést és a 
kétnyelvű oktatási rendszert mutatták be. 
Ezzel kapcsolatosan. annyi érdekes új 
művelődési anyagot gyúítöttem össze. 
hogy a Southwest University-n ez lett a 
témája az amerikai PhD dissz.ertációim
nak: „The History of the Al ternative 
Teacher Certifkation Program." (Az alter-
natív tanári oklevél p rogramozásának 

tör:ténete) címmel, melyet végül az ELTE Bölcsészettudomá
nyi karán is megvédtem, s így a magyar PhD doktorátusi foko
zatát is megkaptam. 

Megemlíteném, hogy 1990-I?en a rendszeNáltozás e lőtt 
sem én , sem feleségem nem gondolt állandó magyarországi 
tartózkodás~a a már előre teNezett nyugdljas éveinkkel kap
csolatban. E.n négyszer látogattam Magyarországra 1956 
után. de mindig boldog érzés fogott el. mikor repü lőgépem 
visszaérkezett Amerikába. 

Igazában, úgy 1992-ben kezdett honvágyam kerekedni. 
Feleségem megértett, s csak al(kor kezdtük teNezni 1995 no
vemberére átköltözésünket Magyarországra. Egyetlen gyer
mekünk, Gregory, Houstonban született 1970-ben. Ő 
Philadelphiai Művészet i Egyetemet végzett. Évekig, m int 
táncművész és koreográfus turnézott New Yokrban. Floridá
ban és Kali forniában. Később pedig luxushajókon lépett fel. s 
járta a világot. Végül Las Vegasban telepedett le. Ott 
gyógytornászatból is szerzett diplomát, s azóta leginkábp. 
ezen a vonalon dolgozik. Minden évben idelátogat Magyar
országra. Kedveli a rokonokat és szeret utazgatni itt Európá
ban is. 

Én, Budán vettem egy háromszobás lakást 1999-ben. Bár
m ilyen hihetetlenül is hangzik. régi békéscsabai osztálytár
sam, Ricza Lajos és párja, E.tus, alattam az első emeleten 
laknak. Ők adtak hírt nekem a fölöttük lévő eladó lakásról. La
jos, gyermekkorában, mint „Kuksi", a „Valahol Európában" 
című ft lm egyik főszereplője volt 

Szeretek finom dolgokat főzni, zenét hallgatni, jó fi lmeket 
nézni, hangversenyekre járni, újságokat és könyveket olvasni. 
Szeretem a budapesti fürdó1<et és a hosszú sétákat a Margit 
szigeten. Rendszeresen találkozom az ismerősökkel. Mégis, 
legbensőségesebbek a testvéri látogatások: Erzsike nővérem
nél Békásmegyeren. Magdó húgomnál Tatabányán, és Pista 
bátyámnál Hunyán. Amikor pedig a család i sírhelyet látoga
tom virágokkal , mind ig bekopogok Vaszkó András 
barátomékhoz, ahol Irénke, Band i nővére, remek ételekkel 
vár. Ahogy Bandi barátommal többször emlegetjük. Ameriká
ban a nyugdÍjas é;-'eket „golden years" -nek , vagyis „arany 
évek"-nek hívják. Ugy érzem, hogy az én megmaradt éveim 
is azok lesznek. Bárcsak Laci bátyám és Imre öcsém is i tt tölte
nék feleségeikkel az arany éveket. Ők nagyon hiányoznak ne
kem is, és testvéreimnek is. 

Dr. Ugrin Béla 
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Öregdiál<ol< találl<ozója 
N agylaposon 

A tanyai oktatás feltételeinek rendezése gróf 
Klebesberg Kúnó kultuszminiszter nevéhez 
kapcsolódik. Működése alatt telepalántálta a ta
nyavilágot modern iskolákkal. Sok községi is
kola, épület szempontjából elbújhatott a tanyai 
iskolák mögött. Persze az egyik legfontosabb 
tényezője haladásnak a „nemzet napszámosa" 
volt, azaz a tanító. 

Nagylapos területén az uradalmi iskola volt 
a művelődés apostola. Az 1. vi lágháború után 
kis település létesült a vasút mellett, Nagy lapos. 
Itt hamarosan épült kaszinó, amely a lakosság 
szórakoztatását, mü.velődését segítette. Szabad 
művelődési esték, színjátszó hely, s egyben is
kolaként is szolgált. Aztán 1934-ben felépült 
egy szép, modern tanyai iskola. Egy nagy te
remmel , kápolna, szentéllyel , tanítói szolgálati 
lakással. Még ez évben volt az iskolaszentelés. 
Első tanítója Kovács Imre (Stüszi!) volt. A neve 
is mutatja, hogy a kivá ló tanítói munka mellett a 
vadászatnak is hódolt. Huszonhat évesen bal
eset áldozata lett. 

Utána népsze~ű utódok következtek: Szabó 
Viktor, Kalmár Akos, Paróczai Gergely, Ko
vács Mátyás, Lesniczki házaspár, majd 
1954-től e jelen sorok írója a Márton házaspár. 
Mi huszonkét tanévet töltöttünk itt. Ez idő alatt 
öt tanerős, négy tanu lócsoportossá fejlődött az 
iskola. A kezdeti 23-as létszám száz fölé emel
kedett, mivel megszűntek a Varjas, Csejt, az 
Uradalom, Vízköz, és Zuberecz-Zug iskolái. 

Két tanulócsoporttal indu ltunk. Az alsóban 
a feleségem, a felsőben én tanítottam. Az első 
dolog volt, hogy beindítottam az orosz ny~lv 
oktatását, bár a tanyán nem volt köte lező. Ev
ről-évre szaporodott a középiskolában tovább 
tanu lók száma. A gyerekeket minden nyáron tá
bomztattuk, hogy megismerjék hazánkat. Gya
koriak voltak a Szil löi Munkaközösség által 
szervezett rendezvények. Tánccsoportot, ének
kart, zeneoktatást, minden tanév végén torna
vizsgfit rendeztlink. Persze mindebben 
nagyszerü kartársairn is fáradhatatlanul dolgoz
tak. (Rojik Mihály, Bella Imréné, Hunya 
Elekné, Janovszki Györgyné, Janovszki 
György ... ) 

Megszerveztük a dolgozók általános iskolá
ját, mely közel 10 évig működött. Közülük 
egyetemi végzettek is szép számmal végzettek . 
is kerll lte ki. 

Most szeptemberben Iványi Mónika és tár
sai segítették a találkozó létrejqttét. Mintegy 80 
öregdiák jött el a Rózsahegyi A ltalános Iskolá
ba. 

Az elmaradhatatlan „osztá lyfőnöki órán" 
mesének be i llő igaz élettörténetek hangzottak 
el. Sok szép eredménnyel dicsekedtek a mi ked
ves nebu lóink. Aztán a temetőben felkerestük 
Lesn iczki tanító úr sírját, virággal, gyertyagyúj
tással, fohásszal emlékeztünk rá. 

Végül a Dombszög finom falatjai, minőség i 
italok fokozták a jó hangulatot. Táncoltunk, el" 
felejtve, hogy a „fiatalok" egy része már nagy
apa, s nyugdíjas már. 

Jó dolgok ezek a találkozók. Ilyenkor csak a 
szépre emlékezünk! Köszönet a megjelentek
nek. Köszönet, hogy ennyi derék embert eresz
tett ki kapuján a nagylapos i tanyai iskola, 
mely 1976-ban szünt meg. Gazdátlanu l rombol
ja az i dő, pedig 1970-ben még 2 tanteremmel, 
szertárral is bőv ítették. 

MÁRTON GÁBOR 

VfÍROSOHI< 2000. október 

( Jnnep a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában 

Immár hatodik alkalommal emlékeznek meg az iskola névadójáról, védőszent
jéről, a Csanádi egyházmegye első püspökéről. 

A hagyomány szerint ezen a reggelen szentmisével kezdőd i k a nap. Iványi 
László endrődi plébános szentbeszédében utalt Gellért küldetésére, s rámutatott 
arra, hogy néha el kell állni szándékainktól, hogy Isten akaratát tudjuk követni. 

Szép, küzdelmes élete volt Gellért püspöknek, s példájából a késő utókor, a je
len is sokat tanu lhat. 

Példa, hogy álmaink gyakran nem úgy valósulnak meg, mint ahogy elképzel
tük. Ő is a Szentföldre indult- mégis egy idegen népet, őseinket terelte Jézus út
jára. 

A szentmise végén az első oszcályosok letenék a fogadalmat az iskola közössé
ge előtt, - most már ők is igazi „gellértesek", s büszkén viselhetik az iskola jelvé
nyét, amit a plébános úr adott nekik. 

Majd ezt követte az előzetes rajzpályázat értékelése. „Gellért élete" témára 
több mint száz pályázat érkezett. A zs(íri három korcsoportban értékelte a beérke
zett m(íveket. 

1 - 2. osztá ly 3 - 4. osztály 
!. Kovács Ida Sonkoly Mercédesz 
II. Zdusek Erik Borgu lya Dóra 
III. Narancsik Fatime Kondor Balázs 
Jutalmu l okleve let, és csokoládét kaptak. 

5 - 6. osztály 
Mándi Vivien 
Gyuricza Barbara 
Kondor Nóra 

Ezután az iskola bejáratánál a plébános vezetésével az Iskola imával megemlé
kezett az élő és elhunyt jótevőkr61 , a tanu lók megkoszonízták az emléktáb lát. 

Tízóraizás után indult a kis- és nagy iskolakör - Gellért-napi futás, melyen 
minden tanuló részt vert. 

Helyezések: 
I. Koszta Olivér (1. o.), Uhrin László (2. 0.) Szurovecz Kitti (3. o.) Kolozs

vári Krisztián (4. o.) Rostás János (5. b) Koszta Norbert (6. o.) 
II. Kovács Ida (1 . o.) Neubort Nelli (2. o.) Fodor Viktor (3. o.) 

Fcuerwerker Daniella (4. o.) Kovács Tibor (5. b) Fagyas Róbert (6. o) 
III. Sonkoly Richárd (1 . o.) Zdusek Erik (2. o.) Busa i Gábor (3. o.) Szőke 

Tibor (4. o.) • 
Koszra Éva (5. 
b) Árgyelán Pé
ter (6. o.) 

Az akadály
verseny felada
tai igazi testi és 
szellemi erőpró
bát jelentettek. 

Az ebéd elfo
gyasztása új erőt 
adott a gyere
keknek a dél
után i aszfaltrajz 
kiilön versenyé
hez, a fmball és 
a röplabda mér
kőzésekhez. 

Gyorsan elre
pült az idő, és iz
galommal várták 
az eredményhir
detése. 

Nagy sikere 
volt a jubileumi 
ok.leveleknek és 
a csokoládék
nak. 

Egy szép nap 
emlék évei tér
tek haza gyere
kek és neve lők 

egyaránt. 
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Két nagyszerű kiállítás, két nagyszerű művészi élmény 
Olvasóink tudják, hogy nagy figyelem

mel kísérjük az itthoni s elszánnazott művé
szeink útját, melynek egy-egy állomásáról, 
beml!tatókról, sikerekről örömmel adunk 
hírt. lme a híradás a legújabb eredmények
ről: 

Jtt az „őrizve új ítás" van jelen 

szeti irányzatokról beszélt, majd igy 
folytatta: 

"A művésznő a látott vi lágból indul ki, 
mondván, hogy a látott vi lág vizuális él
ményt nyújt, az ember, az alkotó és mind
azok számára, akikhez szólni akar. Nem 
lemásolni, de kapcsolódni a látott világhoz. 
átírva, ujjá teremtve, újjá költve azt a maga 
egyéni módján, az alkotói folyamatban érvé-

benne. hogy esztétikai élményt, művészi 
örömet, nemes szórakozást fognak nyújtani 
az itt látott művek." 

Diószegi Bíró (l)Lona festöművész nyesítve a saját, személyes, egyéni individu
igen nagy közönségsikert aratva- szeptem- ális életfilozófiáját, életfelfogását, esetleg 
ber 5-én - mutatta be Budapesten a New lelki állapotát is. Nos ez az őrizve újítás van 
York Kávéház (VII. Eq;sébet krt. 9-11) Ga- jelen ezeken a falakon. 

Ma már aligha nélkülözheti a művész, 
hogy ilyen eseményekre ne.hívja meg más 
művészeti ágak képvise l őit. Tgy a bemucacón 
- meghitt hangulatot varázsolva - megje lent 
az irodalom a zene. Gecse Mária m(ívészeti 
menedzser szervezésében és közremliködé
sével Hegedüs Valér zongoraművész, Barna 
István magánénekes közremüködésével és 
természetesen az elmaradhatatlan jó barát, 
költö-író Boór András verseinek előadása 
tette még emlékezetesebbé a megnyitót. lériájában „Múzsák és Orangyalok" címmel Miben van jelen? Miben kapcsolódnak a 

munkája legújabb darabjait. A reprezentatív múlthoz az alkotások? Hát jó elődökhöz 
környezet méltó képen emelte a művészi ha- kapcso lódnak. Itt az alkotások bizonyos ér
tást. Dr. Dömötör János művészettörténész telemben a Favole-hoz, Matheis-hez. Ha 
mutaua be a művésznőt, és méltatta munkás- körbe néznek, láthatják, hogy a dekorativitás 
ságát. Megnyitó beszédéből idézünk néhány mi lyen nagymértékben van jelen a falakon, 
gondolatot: Bevezetőjében a ma é lő művé- bizonyos értelemben szecessziós dekorativi-

A kiállítás egész nap megtekinthető ok
tóber végéig! 

BELLA RÓZSA OROSHÁZÁN 

tás is és a színeknek, azok erőteljessége, el- A Pilinszky-díjas m űvész tanár Bella 
~rr------------~-..,..,,,., lenpontossága, ami a vörösben és a Rózsa grafikáiból rendezett kiállítás rneg

... . ::.'\. . 

- -' ~ . . 

fehérben jelen van. Tehát láthatjuk ezt nyitója szeptember 16-án volt Orosházán ú 

a kötödést valamilyen őshöz, valami- Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép
lyen múlthoz, amit őriz, am it ugyan- iskola „Táncsics Galériájában". 

~„ . akkor tovább is visz. Hiszen a figurák A művésztanárnak ez már a huszonkette
a modern nö figurái, a karcsú, kispor- dik önálló kiállítása! 1987-től 2000-ig négy
tolt figurák. Azon belül sorozatban szer volt szülő (falujában) városában, de 
megjelenik az egyes mozdulatoknak Budapest, Hatvan , Baja, Szarvas s még sok 
az egyes kompozíciós megoldásoknak helyiség nevét sorolhatnánk fel kiállitásának 
a karakterbeli kifejezés teljessége és szinhelyeiül. Kollektiv kiállításai pedig 
az egyenként azonos tartás a változó szinte felsorolhatatlanok, mégis em lékeztet
dekorativitással, önálló élményként jük olvasóinkat az idei februari egyiptomi 
jelenik meg előttünk. Ha megnéznek szereplésre, melyről hírt adtunk, de ha csak 

Lona festményei 

s;,''.'th'.llu•.„ -.. itt néhány művet, nagyon szép sze- az országokat említjük: Japán, Kanada, Spa
cessziós korlátokkal is találkozhatnak, nyolország, Románia, Szlovákia szerepel
azzal a szecesszióval, amit egy dara- nek a kollektív bemutatók listáján. 
big eltemettek a funkcionalizmus bű- Említhetnénk még az illusztrált könyve
völetében. Nos, a szecessziónak egy új ket: Kada Erika - Bella Rózsa: „Források" 
reneszánsza van. címűt, és az Endrődi Füzetek eddig megje-

Műveinek van egy másik vonulata lent 7 kötetét. 
is, ami az ember-természet kapcsolat- A kiállítást Dr. Hévvizi Sándor a Szántó 
nak nagyon sajátos megfogalmazása. Kovács János Múzeum igazgatója nyitotta 
A természet része az ember. A szép vi- meg. Kedves és szép műsorral közremüköá-
rágok és a szép emberi arc együttesen tek a gimnázium és szakközépiskola tanulói. 
valahogy emlékeztet bennünket arra, 
amit Ady olyan szépen fogalmazott A kiáll ítás szeptember29-ig 8-tól 16 órá-
meg, hogy „éhe a szépnek", ahogy a ig lehet megtekinteni. 
szépség iránti vágy és éhség ezekben a 
művekben megfogalmazást nyert. A 
v.irág-em ber-tennészet megjelenítésé
ben is a karakter megjelenítésére he
lyezte a hangsúlyt. A karakter 
kifejezésére az egyéniségben való 
mélység helyett sokkal inkább az álta
lánosságra törekedett. 

Találkoznak még 
itt a falakon néhány 
csendélettel, ahol a 
tárgyilagosság figye
lem re méltó. Tehát 
összességben a nagy, 
változatos mai művé
szeti életben az „őriz
ve újítás" közé 
sorolható a kiállító 
művész." 

Dömötör János 
megnyitó beszédét 
ezekkel a szavakkal 
fejezte be: „Azt kívá
nom és szeretném re
mélni, bízom is 

Szerkesztőségünk gratu lál, a művészek
nek! További sok sikert, eredményes mun-
kát kívánunk! · 

Császár Ferenc 

Bella Rózsa gragikája 
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Lakástámogatás 
Sok olvasónk érdeklődött ~.lakásépítéshez igénybe vehető állami tá

mogatások rendjéröl. Ezé11 az Uzleti 7 címü szakmai hetilap jogi rovatá
nak ide vonatkozó hírét rövidítve ismertetjük az érdeklődőkkel. 

A lakáscélú támogatásokról szóló -az idén kétszer is módosított 
-106/1988.(Xll. 26.) MT. rendelet szabályaiból: 

TÁMOGATÁS VEHETÖ IGÉNYBE: lakások építésére. vásárlására, 
bővítésére. korszerűsítésére. a lakóépületek közös használatú részeinek 
felújítására. valam int a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmü-be
ruházásokra 

TÁMOGATÁS FORMÁJA: lakásépítési kedvezmény, adó-visszaté
rítési támogatás, akadálymentesítési támogatás, kamattámogatás. lakó
ház-tdújítási és víziközmű-támogatás, valamint folyamodhatnak 
támogatásért az önkormáí)yzatok is. 

A JOGOSULTAK KORE: A támogatás csak a magyar állampolgáro
kat illeti meg, saját lakásigénye kielégítése céljából, ha magának, házas
társának. élettársának. és kiskorú gyermekének. együtt költöző 
családtagjainak nincs lakástulajdona. Továbbá. együttesen legfeljebb 
olyan lakásuk van. melyben fek részben tulajdonosok. vagy az is jogosu!t 
támogatásra. akinek lakása lebontását a település jegyzője elrendelte. il
lc::tve engedélyezte. vagy 1988. december 31. elött haszonélvezeuel terhel-
ten kerül! tulajdonába. . . 

SEGIT A GYERMEKVALLALAS: Csak a méltányolható mértékű 
lakásigény kielégítését támogatja a szabályozás, ha a telekárat nem tartal
mazó építési köl tség nem haladja meg a PM ál tal közzétett építési átlag
költsége!. 

A méltányolható lakásigény mértéke az együtt lakó fiatal. gyermekte
len házaspárok esetében a legfeljebb két vállalt gyermekkel, egygyerme
kes fiatal házaspárok esetében további egy vállalat gyermekkel együtt 
vehető számításba. 

VISSZA NEM TÉRÍTENDÖ KEDVEZMÉNY: a méltányolható la
kásigény kielégítésére. a magánszemély építtetőt. vásárlót. lakásépítés 
vagy lakásvásárlás céljára vissza nem térítendő állami juttatásként lakás
építési kedvezmény illeti meg az alábbi célokra: 

a) új lakás kiépítésére ( emeletráC:pitésnek nem i:ninősülő tetőtér- be
építésének kivételével). 

b) az értékesítés céljára újonnan épített és építtetett lakás megvásárlá
sára. 

c) olyan építési munkákra. amelyeknek eredményeképpen a méltá
nyolható lakásigény felső határánál kisebb lakásalapterükt-nö,·eléssel 
legaláhb egy szobával bővül. Tetötér beépíléshet csak 3 vagy több gyer-
meket dtanó építtetőnek jár a kedvamény . , 

Akel~v.;zn:iény - a C) p9nt s.zerjnti bővítés k!.vétel.ével- CSAK u.r 
LAKAS EPITESERE. VASARLASARA VEl-IETO IGENYBE. 

A KEDVEZMÉNY ÖSSZEGE: az a) és b) pontban lc::írt esetekben 
gyermekenként 200 ezer forint. kivéve az építtetővel, vásárlóval együtt 
költöző. a szerzödés időpontjában meglévő. í l letőleg számításba ven ( vál
lalt) második. és harmadik gyermeket. akik után a kc:dvezmény összege 
gyermekenként 1 millió forint. A c) pontban meghatározott bővítés esetén 
ennek az összegnek a tele jár. A kedvezmény összege más eltartott család
tagok után személyenként 30 ezer forint. A teljes kedvezmény összege 
nem haladhatja meg az építési költség, illetve az eladási ár 65 %-át. 

A lakásépítési kedvezmény szempontjából gyermek a vér szerinti és 
örökbe fogadott. a gyámság alatt álló. legalább 1 éve együtt élő. eltartott 
gycrm.:~. és az intéz"ti yagy allarni nevelt gyermek. 

ADO-VISSlATERITESI TAMOGATAS: A saját méltányolható la
l*igényét kielégítő lakás építőjét. vagy vásárlóját általános forgalmi adó 
(f\ FA l visszatérítési támogatás illeti meg, amelynek mértéke a megfizetett 
AFA 60%-a. de lakásonként legfeljc:bb 400 ezer forint. 

Ez a kedvo::zmény akkor is jár. ha az építéshez. vagy ,·ásárláshoz köl
csönt nem vesznek i!!.énvbo::. Az adó-visszatérítés fdtétele névro:: szóló. 
eredeti szám la. amit eTlen"őrzés után 5 évig meg kell őrizni . Az adóhatóság 
esetleaes ellenőrzését a helvszínen tűrni kell. Ha a lakást 10 éven belül le
bontják. eladják. vagy elajándékozzák. az adókedvezményt vissza kdl fi 
zetni. 

KEDVEZMENY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK: A súlvosan 
11107.aássálill szo::mélvek részér<:: müszakilag akadálvmentes lakások, - kü
szöb~ lépcső. kád. stl~.l sajátos kialakítasának többi'et költségére is állami 
támogatás veht:tö igényb<::. 

/\ túmogatás új lakásépítc!s. vásárlás esetén kgfelj.:bb 250 ezer forint. 
meglévii lakáson végzett munkáknál kgt(!ljebb 1 50 ezer forint, ha maga 
az építh:lÖ. a mo7.gússáült. Ha a mnzgáss~rül t közeli dtartott. akkor a ta
mogat~is kgl~ljdlb 100 ..:z<::r forint. f\ támogatáshoz szükségc:s a Mozgás
korl~\tozonak r-.g~ ..:sület..:inek Orsz;\gns Szön:ts~gén..:k javaslata. ami 
alapjún az erre telhmalmazoct pénzintézet fo lyósítja a támogatást. Egy 
személyre tt:kintettel állami támogatás csak egy alkalommal veht:tő 
igénybe. 

a:;;,"<aki:;ri s:ám1111kh1m" Fu.1 ·:;ir.ist1ci111oga1ás.rnl jo~1·1atJ!1kJ 
Óss:::eálli1011a Cscis:::cirné Cyurica Eva 

Jogi tanácsadás 

--· 

Az öröklésről 
,,Az, ember halálával hagyatéka, 

mint egész átszáll az örökösre (örök
lés" (Polgári Törvény Könyv). Az 
öröklés tehát jogutódlás, az ember 
vagyonának, illetőleg vagyona egy 
részének halála esetén más személy
re történő átszállása. A vagyon át
szállása szempontjából az 
örökhagyó halálával azonosnak kell 
tekinteni a holttá nyilvánítás, illető
leg a halála tényének megállapítását. 

Ahhoz azonban, hogy öröklésről 
lehessen beszélni, szükséges, hogy 
legyen olyan vagyon, amely örököl
hető . Az örökölhető vagyonba azon-
ban beleta1toznak a meglévő 
vagyonon kívül, a kötelezettségek, a 

követelések és tartozások egyaránt. Tehát a „jó és rossz dol
gok'.'. együttvéve. 

Orökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. 
Tehát ez alatt értendő a törvényes öröklés alapján, vala

mint a végrendelet alapján történő öröklés. Amennyiben az 
örökhagyó (elhunyt) után végintézkedés maradt, az öröklés 
rendjét ez határozza meg . .Végintézkedés hiányában az örök
lés rendjére a törvényes öröklés az irányadó. 

Amennyiben más öröklés nincs, a hagyaték az államra 
száll, tehát az állam a törvényes örökös. 

Előfordulhat olyan, hogy kiesik az öröklésből, vagy arra ér
demtelen és adott esetben az örökös le is mondhat arról. 

Kiesik az öröklésből: 

- az, aki az örökhagyó előtt meghalt, 
- aki a hagyatékot az öröklés megnyitásakor nem szerez-

heti meg, 
- aki az öröklésre érdemtelen, 
- aki lemondott az öröklésről, 
- akit az örökhagyó az öröklésből kizárt, vagy kitagadott, 
- ha az örökséget visszautasította. 

Érdemtelen az örökségre: 

- aki az örökhagyó életére tör, 
- aki szándékos eljárással az örökhagyó végakaratának 

szabad nyilvánítását megakadályozta, vagy annak érvé
nyesítését meghiúsította, illetőleg valamelyikét megkí
sérelte, 

- aki a hagyatékban való részesülés céljából az öröklés 
után törvényes öröklésre jogosult, vagy az örökhagyó 
végintézkedésében részesített személy életére tört. 

Az érdemtelenség nem vehető figyelembe, ha az érdemte
lenségre vezető magatartást az örökhagyó még életében, illet
ve aki ellen irányult, az megbocsátotta. 

Az érdemtelenségre csak az hivatkozhat, aki az érdemte
len személy kiesése fo lytán maga örökölne, vagy a végrende
letben reá rótt kötelezettségétől, vagy más tehertő l 
mentesülne. 

Lemondás az öröklésről : 

Aki a törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval, tehát 
még az örökhagyó életében, kötött írásbeli szerzőclésben, -
egészben vagy részben - lemondhat az öröklésről. 

Az öröklésre vonatkozó további szabályokról a következő 
cikkben nyújtok tájékoztatást. 

Ugrinné Dr. Katona Klára 
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, 
lgy ünnepeltek elődeink III. rész 

ségháza feldíszített tanácstermében fogad
ták. Azután vendéglátói társaságában vé
gigkocsikázott a falun. Utján a lelkes 
földijei mindenütt nagy éljenzéssel fogad-

• ták Délután az Erzsébet ligetben ünnepi 
műsorral köszöntötték. Az összegyűlt ez
rek tapsa, orkánszerű éljenzése 
kikényszerítette az ünnepeltből is a dalt: 

Díszpolgárunk köszöntése 
Endrőd sok kiváló embert adott az or

szágnak . Köztük kiemelkedő helyet foglal 
el Rózsahegyi Kálmán. 1926-ban már az 
egész országban ismerték, szerették, aki 
Debrecenben, Kolozsvárott, Nagyvára
don, Aradon, Székelyföldön sike1t sikerre 
halmozott, s Nemzetibe történt meghívása 
fokozatosan a legnagyobbak közé sorolta. 

Falunkban akkor teljesedett ki neve, 
amikor Piktor Szabó Imre mozit létesített. 
(Szeptemberi számunk 152. old.) Különö
sen az akkor nagyon divatos népszínmű
vekben nyújtott nagysikerű alakításokat, 
melynek „ nyomán 1923-ban a Nemzeti 
S_zínház Orökös tagja let~. „A21már nem já
tek volt, hanem az élet. Elte a színpadon a 
szerepet. Olyan tökéletesen és hitelesen, 
hogy a nézőket valósággal varázslatba ej
tette." 

1926. február 26-án az ott töltött 25 
éves működését Jubileumi jutalommal ér
tékelték. Hosszú lenne felsorolni a kö
szöntők nevét; a Kormányzó úron, 
Auguszta föhercegnőn át Endrőd küldött
ségéig. Jutalomjátékában a „Cigány"-ban 
ejtette bámulatba az előkelő telt házat. 
Utána köszöntőkkel, dalokkal ünnepeltek. 
Budapest 19 legjobb prímásából összeállí
tott „királyi banda" húzta a hallgatókat. 

Másnap délben, a mester otthonában 
volt fogadás az Endrőd-Gyomai küldött
ség tiszteltére. Tizenketten ültek az asztal
nál, többek között: Dr. Zeőke Antal 
k~pviselő, Dr. Pálka Pál föszo lgabíró, 
Frnta Albert a község föjegyzője, Dr. Ko
vács Péter orvos, Kner mester a világhírű 
gyomai nyomdász, Dr. Tóth István ügyvéd 
és az endrődi bíró Kuri lla Mihály. 

Itt adták át a művésznek a dí~polgári 
oklevelet, mely élete végéig a mester szo
bájának fö dísze volt. 

1926 nyarán látogatott haza a község 
díszpolgára, akit nagy lelkesedéssel foga
dott a község népe. Húsztagú bandérium 
kísérte a feldíszített hintót, mely Gyoma 
vasútállomástól hozta a művészt. A köz-

Elindultam szép hazámbúl, 
Híres kis Magyarországbúl. .. 
Akkor tudta meg a falu népe, hogy ha

marosan tengeren túli útra megy, hogy fel
keresse az Amerikába vándorolt 
magyarokat, hogy: „„. szikrát vigyen a 
magyar életbő l , és lángra lobbantsa a ki
aludt szívek tüzét, vagy fellángoltassa a 
pislákolókat. „" Csoda-e, hogy megrendí
tő hatással volt dala a hallgatókra? Még 
azoknak is szívébe mart, akiknek nem volt 
közeli hozzátartozójuk a távozottak kö
zött. ( 1904- I 4 között Endrőd minden ti
zenharmadik lakója távozott a korlátlan 
l ehetőségek hazájába.) Sokaknak könnyet 
csalt szemükbe, mikor az országos hírű 
Farkasinszki Imre hegedűjén felsírt 
fájó-kerserűen a dal, a közkedvelt dalárda 
közreműködésével: 

Elmegyek, elmegyek, hosszú útra me
gyek. 

Hosszú út porábúl köpönyeget veszek. 
Este a Korona nagyvendéglő, az egy

kori mozi nagy terme volt a vendéglátó 
díszvacsora színhelye. Kovács Etelka (ké
sőbb Szabó Elekné), Finta Jolán (később 
Dr. Borsi Vince föjegyzőné), és tucatnyi 
leánytársuk díszes magyarruhában szol
gálta fel a 300-as létszámú vacsorához az 
ízletes falatokat. Igazi nép tósztok ~ang
zottak el, melyek közül kiemelkedik Ujhá
zi Miklós megyei fökántorunk énekszóval 
elmondott köszöntése: 

Ereggy büszkeségünk, Endrőd község 
dísze, 

„Vidd el üzenetünk Ígéret földjére, 
Hogy mi hazavárjuk a hős földiinket„ 
Istenünk vezesse megtérő léptüket . .. " 
A csodás hangulatot követte a fejede l-

mi lakoma. Itt hangzott el a szívélyes me<>
hívás a téli körvadászatra, melyet :z 
ünnepelt örömmel elfogadott. 

Ez időtől gyakori vendég volt majál i
sok, juniálisok ünnepelt résztvevője Ró
zsahegyi Kálmán, aki mellett az endrődi 
születésű csongrádi fökántor, Kalmár' 11-
l~s, az országos hírű búcsúztatók szerzője, 
Ujházi Miklós, a nótaszerző Murgács Kál
mán, és község kiváló prímásai 
Fark~sinszki Imre és Dógi Gyula is mindig 
megtisztelték gyönyörű muzsikájukkal. 
Akkor kapta Rózsahegyi azt a gyönyörű
séges díszpárnát az endrődi asszonyoktól, 
melyet unokája Rózsahegyi Marika pár 
évvel ez előtt hazahozott New Yersiből s 
az iskolának ajándékozott a névadó ünnep
ségen. 

A róla elnevezett iskola mellett Rózsa
hegyi Kálmán nevét a városban könyvtár, 
és utca is őrzi. 

A róla formált szobor 2000. május óta 
településünk szimbóluma lett. 

Minden tanév végén, májusban az is
kola „Rózsahegyi Nappal" zárja az évet, s 
ez a nap egyben az immár a negyvenéves 
Endrődiek Baráti Körének találkozója lett. 
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SPOBT 
Labdarúgás 

Tovább tart a gyenge szereplés 

Szeptember 2. Gyomaendrőd - Szeged FC: 1 :3 (700 
néző) 

Jól indult a mérkőzés: Mazón Bélteki elé tálalt, aki 5 mé
terről a léc aló tolólt l :0 

Sa jnos, hogy a vezetés birtokában a hazaiak védekezésre 
szorultak, s a végig lelkesen támadó vendégek Babos fe jesével 
a 48. percben egyenlítettek. 

A fordulat után a pólyát mór csak a szegediek uralták. a 
hazaiak hiába védekeztek elszántan, a 48. percben Dóra feje
sével a vendégek megszerezték a vezetést. A 72. percben kor
szerű támadós után, amelyhez a mieink csak asszisztálni 
tudtak beállították a végeredményt Dóra jóvoltából 1 :3. 

Csupán Dinya szorgalma dicsérhető a mieinkből. 

Gyoma - Kondoros: 1 :3 
A Kondorosra látogató Gyoma érdeme, hogy a listavezető 

ellen !elkesen védekeztek, megakadályozva a nagy arányú 
vereseget. 

Szeptember 10. Szajol SC - Gyomaendrőd: 0:0 
Szajol együttese óriási mezőfölényben játszott, de a szer

vezetten és jól védekező vendégek védelmét nem tudták áttör
ni. Az elvétve adódó ellentámadások négy remek helyzetet 
hagytok kihasználatlanul a vendég endrődiek. 

Jók: Tóth Zs, Tímár, Furko S. 

Gyoma - Szeghalom: 0:2 

Szeptember 13. Gyomaendrőd - Örkény: 3:0 150 
néző. 

Az ötödik percben Osón elvette a labdát az ellenféltől 
egyedül tört a kapura, de gyatrán Sulyovszki kapusba lőtt. Á 
20. percben Bélteki bőd ítő 10 méteres szobodsúgáso az oldal
lécet találta telibe. !O. percben Tóth remek indítását Bélteki 
mellre vette, s élesen o sarokba vágta a labdát. 1 :0. A 45. 
p~rcben Tóth p~n.tos indítását Osán o ki!utó kqpus. fölött reme
kul emelte a huloba 2:0 75. percben Tamad Orkeny. A balról 
érkező beadást Kovács a kapufára bombázta abszolút gólhely
zetben. Plóstyik edző: )elkes játékunk 3 pontot ért." 

Jók: Hanyecz, Furka S., Dinya, Tóth Zs. 

Szeptember 17. Békés-Gyomaendrőd: 4: 1 700 néző 

Csaba fiók csapata biztos, de nem szégyenteljes vereséget 
mért a fiatal endrődiekre. Fehérvári két gólja után Szenti lőtte 
a har~adi~at. A vendégek a 75. percben széítettek: Karáe,sony 
20 meterrol leadott szabadrúgása a pif ában kötött ki. Am a 
80. percben Tamás - Kasik összjátékbó az utóbbi beállította a 
végeredményt. 

Jók: Hanyecz, Karácsony, Bélteki, Mester. 

A tabella állása az NB.11.-ben 
8. Gyomaendrőd VSE 9 l 2 6 8: 18 5. 

Magyarbánhegyes - Gyoma: FC 2: l 400 néző 

Tabella állása Megyei 1. osztályban: 
15 Gyoma FC7 - 2 5 4:15 2. 

Mór sokszor elmondtuk, hogy góllövő nélkül nem lehet 
pontot szaporítani. Hanyecz János csatasorba, a kapuba állítá
sa javított a gólarányon, de egy fecske nem csinál nyarat! 
B?sszantó(. hogy mennyi ordító gólhelyzetünk marad kihasz
nalatlanu . Még 11-eseket sem vagyunk képesek étékesíteni. 

MÁRTON GÁBOR 
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HÍREK ERDÉLYBŐL 
„.. . megmarad egy diadal
mas erdélyi igazság: ez a 
föld egymás mellett... meg
tartja örökös tarka virágzás
ban a népeket. akik rajta és 
érelle munkálkodnak:· 

Kós Károly, 1925. 

„Hogy a határvonala k egyszerű 
szuverenitási szimbólumok maradjanak" 

Ezzel a címmel jelent meg Bögözi Atti la tolmácsolásában szep
tember 13-án a Magyar Szó erdélyi újságban beszélgetés Funda 
György szenátorral, az RMDSZ államelnök-jelöltjével. 

Ebbő l az interjúból adunk részleteket, Funda György egyes vála
szaiból olvasóink számára. melyben összegezi az elmúlt választási 
ciklus eredményeit. hibáit s irányt mutat a jövő tennivalók felé is: 

„ Rossz hír", hogy sajnos a jelenlegi parlamenti többségben nem 
volt meg az a politikai akarat, az a kiál lás, az a konokság, hogy azokat 
az ígéreteket, melyeket 1996-ban tettünk a választóknak - nevezete
sen: az ingatlanok visszaadása, a tulajdonjog garanciája, a társadalmi 
biztosítás, az igazságszolgáltatás reformja - beváltsuk. Négy éves par
lamenti mandátumunknak ez a legnagyobb kudarca és véleményem 
szerint a koalícióban lévő pártok az őszi választásokon ezérr fognak 
kevesebb szavazatot kapni, mint 1996-ban . 

. . . Minden gyengéje ellenére „ jó hírnek" a tanügyi törvényt tar
tom, s vele kapcsolatos sikerélményt pedig a mindennapok tapasztala
tában éltem meg, amikor eljött egy-egy diák, s azt mondta: Funda úr 
köszönjük, hogy a kolozsvári egyetem 300 magyar helyet kapott. 
Vagy am ikor azt mondták, hogy az idén a jogi karon már 75 magyar 
hely van, ami összehasonl íthatatlanul több magyar ügyvédet j elent, 
mint 1975-80-ban, am ikor a régi generációs ügyvédeket nyugdíjaztat
ták és Marosvásárhelyen egyetlen magyar kolléga sem jött a helyükre. 

.. . Nagyon fontosnak tartottam és tartom, a Marosvásárhelyi sze
nátori iroda müködését, mivel elsösorban a Maros megyei választókat 
képviselem a román parlamentben. 

... Nagyon sokan abban a tévhitben élnek, hogy szövetségünk po
litikai szervezet, holou az RMDSZ elsősorban érdekvédelmi szövet
ség. Ez azt jelenti. hogy nekünk folyamatosan a társada lmi. gazdasági, 
ku lturális, szociális kérdéseket kell kezelnünk, orvosolnunk. ezekre a 
kihivásokra kell olyan megoldásokat találnunk, amelyek a magyarsá
got szülőfö ldjéhez kössék, pártpol itikai szervezetként pedig csak 
négyévenként, a választásokon kell működni az RJ\ll.DSZ-nek. 

.. . Az R.J\ifDSZ csak parlamenti eszközökkel dolgozik, s ezért tá
mogat bennünket jogaink megszerzéseben az Európa Tanács. Men 
nem mondhatjuk azt, hogy Romániában nem ismerik el egyáltalán jo
gainkat. de azt sem áll itharjuk, hogy minden kerdésünk megoldódott. 
90-ben bátortalan, ingatag lépésekkel elkezdődött egy fo lyamat, 
96-tól fellépésünk sokkal határozottabb volt, ennek ~redményeként 
javult helyzetünk a tanügyben. közigazgatásban. Allítom, hogy 
2000-ben a romániai nrng~1arság nagyobb biztonságban éni ma
gá t, mint négy év\'el ko.-ábban. \ 'éleményern- szerint ez négyhes 
mandátumunk legfontosabb célja, amit elértünk, és amit kell foly
tatni. Reménykednünk kell, hogy részt vehetünk egy demokratikus 
kormánykoalícióban, melyben tovább vihetjük, mindazt, amit 96 óta 
eredményesen csinálrunk, nem hagyva fi g~ dmen kh·ül az európai po
litikát sem. Románia mindi!! az a:t ,1r-;1~i!! ' 1>h. 11 h:I' u1uls0k közéi11 kö
vette az európai pol itikát.- <le '..:gül i{l1111á11wi i s i111~grálódn i fog 
Európába, mert ez nemcsak érdeke. hanem saját identitásának megör
zésében is az egyedüli l ehetőség. Ezért Románia is tiszteltben fogja 
tartani az európai normákat és alkalmazkodni fog ahhoz, ami re
mélem, a nemzetek Európája lesz, a határon túl nyú ló nemzetek 
Európája, ahol a határvonalak egyszerű szuverenitási szimbólu
mok maradnak. (K iemelések a szerkesztötöl !) 

Két levél a jubileumi 
Ugrin-Kovács találkozóról 

197 4-ben kezdódö11... 

Mint valamikor" nagyközségünk virágzó korában, Endrőd Szent 
Imi-e 1emplomának 11aragja sürgellP. a templom 1-llcíll i tél'en beszi'.itg1~-
1ci c;soportoka1, hogy kezdődik a szl-lnlmise: hagyják abb<1 a világi I<'· 
referéket és lépjenek be az is1enlisztellre. 

A mise alall Iványi László plébános lír a szentírásból idézte Ábra
llálmól kezdve Jézus urunkig f P.ljegyze11 42 atya nevél. Ez1 kövP.liíHn 
pedig analogikus értelemben emlékezlelle az endrőd i Ugrin-Kovács 
rokonság mai szé1szó1·1 1agjai1 elődeink emlékeinek ápolására, és a 
családfa kuta1ás fon1osságára. Elmondta az arya. l1ogy nyári gö1·ög
országi lílján 1alálkozot1 egy magyarul beszélő cs~láclclal. akikről 
meg1uclla. hogy Dániában élnek. a íelP.ség Simányi Agnes, családja 
enclr<)dí Ugrin származást'!. édesanyja Endl'ődön szlilfllP.ll mos1 Győl'
ben él. s mivel a 1alálkozórn eljönni nc~m rucllGtk. így László a1ya adta 
ál Gt megjelenteknek d 1ávoliak SZÍ\·élyP.s ü(lvöZIHIP.il. 

A misén l<özrernűködöll Uhrin Viktor. aki hegedűn el őacl la J. S. 
Bacl1: G moll szóló szonátáját. (Szoná1a presto), Vel'éb Judit (szop
rán) G. F. Handel: XP.rxes: Largöját énP.kelle, s. Bá1ki-Fazel<as Zoltán 
(ba1·iton) J. S. Bacli: Drága, jó Jézus e:. művét adta elií. 01'gonán köz
r·emúködöll kánlol'Uni<, Tóll1 Millály. 

Mise után a Szarvasvégi temető lelt a látogatás ktivt~lkezű állomá· 
sa. Ill. régi ra1<eresz1P.s, avagy márványfejköves síroknál adóztak kP.
gyP.lr.11el és ll<ílával GtZ i111áclkozó fo, <~mlékez<í ulódok. Sokan közüliik 
az iclewzr.1íí fomr.1ő 111ca csalM i llázi:liban sziHP.11<~1<. és mos1 azok 
elől! parkollal< autóikkal. A IP.m<~tiíllc'íl visswjövel a 1·P.g elacloll házal, 
mostani lakóil os1romol1ál< br.bocsátásér1. A szeren c~'iésehl)el\ sok 
esetben könnyes szempilláil<on keresztül fényképP.zlék voll 01111onu
ka1. 

Az évent<-! isméllődií találkozói< soroza1a 197 4-l)en kezclődöll 
Szarvason. nél1ai ugrin Józser bátyánk kezcll-lmc~nyP.Z!~S~~re. Az1an 
IP.glöbbszür Buclapesten. vagy íővárosunk köZHl(~bP.n voll<:1k rnegl<11·1. 
va. Most 1ör1é111 els6 all<alommal, l1ogy a 1alállmzó a szlilőfiildtin , d 

mai ike1·-városbéln Gyoma~11clrííclön l«~ríili 1rn~grendez(~s re sz<~p l1!ll1· 
hP.r 9-én. Valószínúll~g P. tényrn~k <11 ezer éves jubilP.ummal kapc:sola-
10:-i lmllc"ísség(• erf.clml!nyez 1c~ . l1o~v 124 felnéíll plusz kisböhák fo; 
gy<'r1 nekek jii111~k (~I. 

Gyomán. az Erzsébet ligl-lli „Pavilon Gasll1aus" l<erli asz1<1lainúl 
az P.\)éclu1áni Jársalgó c:sopor1ok löbb hP.lyP.n babakoe:sika1 ve11ek l;ii-
1'lil. lgy a Lalálkozún P.gy 1ízl1úni:lpos <~'lfl<~<;P.m{ível kezdődtill és két 79 
éves személlyel zárúdoll i:l háromgenerációs iinneplök rokoni l<öl'P. . 

A pavilon l10sw·1 vl-lrandáján egy Ugrin-Kovács mini kiállítás l~ir· 
gyai közöli, r~slményekel, kerámiákat, s régi e;saládi fényképekel IP.
lieletl meg1p,kin1eni egy l1osszlí asz1al felett. Az asztalon pedig az 
<11yafiság szá111í1ógP.pPn kinyom1a1011 r.saládfája vall közel mP.1t,1· 
lrnssi.'.t11 t kileri t\·e. F1' l\-<Íllva C"saláclla14ok iúciZIP.k felP.lliik c~s löbben bc~
lHjt1\•í1011ak <1z i1Cl'1 tol<l)ö . \ Clgy l 1i<inyzó nP-1 Pkf'I íl'l<lk tw a.? elilcliik nr.
veinek iiresP.n maradi kockáiba. 

A 1alálkozó fénypontja 01'. Solymosi FrigyP.s (anyja: Ugrin Regina) 
akadémikus, Szécl1enyi·clija~ 1,c~mik1 is. a Szegecli Orvostuclományi 
EgyP.lem professzora és Kunkovács László Balog11 Ruclolf clíjas fo1ú
mlívP.s7 l)(~mu1atáSá\al kezclcidüll. kik vil1aros lí:ll)SOI arnllí:lk, mivel e 
juliileumi ~!V Szen1 lslHín rmpján állcuni ki1 ii n1n11~.„ l-í1plak. (Váro<.;11111< 
szeptemberi száma 150. old.). E.z1 l<üv1-:töen GtZ Ugrinol, családi ci111P.
rns zászlójának <MHásával fejcmídöll bH a sik<~res találl<ozö 11iva1alos 
1 >rng1·,unja. 

Dr. Ugrin Béla 

1 

„ ... d g\iikernk, <11111"i11io.,1111 ·r1 1· 11t"·l(.,1 i l 11i1H.., í(•l!•11 (·o., jii\tÍ <.,1·1 11 ·· 

Kél m1p is kevés volna ari-a. hogy mindenkivel el lucljunk bc~szél · 
gP.lni. .Jó \ 011 látni a <;ok-<;ok fiatal t. Vol1 kiállílás. Sok 1el1e1séges em
l 1f·1· \ ,111 r1 < -.<1lácllrn11 .\; 1·l 1t"·th·1 n61r1<:1i°> kí..,i·t'lt'. Hornolmé Némell1 
f.:-.11n11·í1 11 ·11 illl1·1 t1l11pji111 1,"11v1·1 1111ú1 l 11J11\ r dili 11111 11!,. E 'lig IJ1~~7élj..((~ l
Hirik. Isi 11P.1 lt·szögezliik (;p(.,n· <1 l<1l~1ll,01nl-i c1 -.111 1,•-.i'·~ 11111. E1·1·1.1iil, 
azt is, hogy a fiatalok ezt a l1agyományt lovább viszik. Mi itl6sebbet-, , 
P.ZI örömmel láljuk, lliszP.n a gyökerek, a mC11l ismerP.t nélkül nincs jP.· 
IP-n P.s jöv6 SP.lll. Szt'.>1v(°JJ'ócl 111nk clP 1~volr(1I is P.rezzlil< az össMarln· 
z~st. Ez P.r61 j el1~n t. 

Dr. \ 1~n~I> Lajos11(• 
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A GYOMÁRÓL ÉS ENDRŐDRŐL 
ELSZÁRMAZOTTAK VILÁGTALÁLKOZÓJA 

2000. OKTÓBER 23. 
8.30 óra 

9.30 óra 

10 00 óra 

10.40 óra 

11.00 óra 

11.20 óra 

11.40 óra 

12.00 óra 

12.30 óra 

Ünnepi mise a Szent Imre templomban: Iványi László 
plébános 

Október 23-i ünnepség a Hősök terén lévő emlékműnél 
(műsort ad a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) 

A~ E~drö.d és Vid~k7 Takaréksz.övetkezet új ügyfélszol
galalt k1rendeltsegenek avatasa és felszentelése 
(Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 5.) Avató beszédet mond: 
Domokos László országgyűlési képviselő) 

Október 23-i ünnepség a Szabadság téren Beszédet 
mond Domokos László országgyűlési képviselő. 

A felújított gyomai Hősök Emlékműve avatása. Avató be-
szédet mond: Habsburg György föherceg 

Emléktába avatás a Városházánál. Avató beszédet 
mond: Dr. Dávid Imre polgármester 

Ikon kiállítás megnyitása Dr. Latorcainé Újházi Aranka ké
peiből (Városi Képtár, Kossuth u. 11 .) Megnyitja: Dr. lsépy 
Tamás országgyűlési képviselő 

Érkezés a világtalálkozó helyszínére, regisztráció (Kato
na József Városi Művelődési Központ, Kossuth u. 9.) 

GYOMAENDRÖDIEK VILÁGTALÁLKOZÓJA 

Program: 
1. Himnusz 

2. Vers 

3. Dr. Dávid Imre polgármester megnyitó beszéde 

4. Habsburg György főherceg köszöntője 

5. Domokos László országgyűlési képviselő, a 
megyegyűlés elnökének köszöntője 

6. Dr. Lat<?rcai János országgyűlési képviselő, az 
Endrődiek Baráti Köre elnökének előadása 

7. ~r. Szilágyi Fer~nc ny. egyetemi dékán, az 
1rodalomtudomanyok doktorának előadása a gyomai 
lokálpatrióta egyesületek képviseletében 

8. Zárszó 

9. Szózat 

10. Rövid kulturális müsor 

14.00 óra Ebéd a Körös Étteremben 

16.00 órától s~~b.ad pr?gra.m. ;:.. v~ros kiállítóhelyeinek megtekintése 
Ta1haz, Varos1 Keptar, Motormúzeum Bognár-Kovács 
Múzeum. Kner Múzeum ' 

, 

EPFE 
Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 

Betéti Társaság vállalja: 
Közületi - vállalkozói és magán 

megrendelőinek 

ÉPÍTŐIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
t~,rvezéstől ... ? kulcsátadásig:.. 

ELLENORIZHETO REFERENCIAKKAL 
rendelkezünk Alföldön és Budapesten! 

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

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

Juhász Gyula utca 34/1. 

.,,,,. 

Epöl a hunyai templom 
Tovább halad a templom építése. A falak már majdnem 

mindenütt teljes magasságban állnak. A torony is emelkedik. 
Nap-mint nap történik változás. 

Szeptember 8-án Gyulay Endre püspök úr is megszemlélte 
az építkezést. 

Jó hír, hogy már harangjaink is ki vannak öntve, még némi 
utómunkálatok vannak rajta. A nagyobb harang Szent László 
tiszteletére készült, a régi is ez volt. A kisebb, mivel nem volt 
fellelhető, hogy volt-e neve, így Szent Flórián tiszteletére önte
tett. 

(r/ 181 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep út 3. THERM x ~TIF: 66/386-614, 386-226 

t PIT Öl PARI SZÖVETKEZET -

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

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

Interspan bútorok) 
o- $pítőipari anyagkereskedés (Interspan bútorlap. „) 
o- Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acél

zsalu, keretes állvány, úrpanel „.) 
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Levél a kiskakastól Ill. 
kor tűnt el a nokedli. Míg mi 
torzsalkodtunk. a szemfüles 
Hápi megkaparintotta. és 

SzeNusztok. gyerekek! Bú- uccu neki vesd el magad. 
zaszemes jóreggelt kívánunk meg sem á llt vadvirágos ré
mindannyiótoknak Dorombi- tig. Mire észbe kaptunk, már 
val. a cicával együtt. nyomát s láttuk. 

Nagyon örülök. hogy le- - Kukurikú! - borzoltam én 
velet küldhetek nektek. mert haragosan a tollamat - Hova 
ilyenkor úgy érzem. hogy ti is tűnhetett egy szempillantás 
o barátaim vagytok. Mint alatt? T cián elnyelte a föld? 
Sápi és Hápi o volt baromfi- - Nem o föld. hanem kerí-
udvorbon . tés. - mondta izgatottan 

Őket Kotkodács néni köl- Csőrike - láttam. hogy á tbújt 
tötte ki. és kezdetben igazán egy lyukon. 
nem szerettem barátkozni - Utána! - kiáltottam har
velük. Kényeskedve sipog- ciasan. és még Sápi is enge
tak. és borzasztóan falánkak delmesen totyogott 
voltok. Nem volt o világon nyomunkba. 
annyi répalevél, ami nekik A kerítés mögött. o végte
kevés ne lett volna. Egész len mezőn. azonnal megpil
nap csak azt kérdezték fűtől lantottuk Hápit. Ott 
is meg fától is. hogy : „Hány bukdácsolt a hullámzó fű 
zsák ór-pó-tok von még?" A közt, és a csőrében még 
dororeggelinket is örökké messzire fehérlett o kövér no
megdézsmóltók. kedli. Nem is tudta elnyelni, 

Hogy mégis jóborátok let- mert az. nagy volt, ő meg ki
tünk. annak különös történe- csi kacsa. Azért lehet, hogy 
te van. Ugy kezdődött, hogy végül sikerült volna neki, ha 
Sápi visszaütött nekem. Kuku- meg nem pillant a tű között 
rikú. Mi tagadás, először én valami szokatlanul furcsa dol
koppintottam a tejére a ke- got. Azon aztán úgy elbá
mény csőrömmel. na de ő mészkodott. hogy tűbe 
meg is érdemelte . Legalább pottyantott a galuskát. Oda
is okkor még nagyon biztos ugrottam. hogy felkapjam. 
voltam ebben. de én is álmélkodva megtor-

Mari néni egy néhány pontom. A rét közepén egy 
szem nokedlit szórt ki az ud- földre kuporgó fészek ölén 
varra. biztosan az ebédből négy pici csőr tátogott. s ijed
maradt. No. futottunk ten pislogott felénk nyolc fé
Csőrikéve l . a kishúgommal, nyes gyöngyszemecske. 
ahogy a lábunk bírta. de - Közel ne merészkedje-
Sápi és Hápi közelebb voltak tek1 - csipogták fenyegető-
és előbb odaértek. Persze. en a csőrikék. - mert mindjárt 
hogy Sápi azonnal bekapta jön a mamánk. és akkor. jaj 
o legkövérebb nokedlit. Na. lesz nektek! 
nekem se kellett több! Úgy - Akkor láttuk. hogy a cső
megbúboltam a kis totya- röcskék tulajdonképpen 
kost, hogy menten kipottyant majdnem o lyan csibék. mint 
o cs{:Sréből a gyönyörű galus- mi. csak borzasztóan kopa
ka. Es még neki állt feljebb. szok. 
Mérgében belecsípett a la- - Ne féljetek! - lépett köze
pos .csőrével piros tarajom- lebb hozzájuk Csőröcske. -
bo. Eppen. mikor fel akartam Nem akarunk mi bántani sen
kopni a finom falatot. És ok- kit, csak Hápit ... izé ... őt sem. 

NŐI CIPŐT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

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

csak éppen erre jártunk. Én 
Csőrike vagyok, és csirke. Ez 
itt a bátyám. Kapari. és ők a 
kiskacsák; Hápi és Sápi. Ti ki
csodák vagytok? 

- Mezei pacsirták! - Felel
ték egyszerre a csöröcskék. 

- A pacsirtáknak nincsen 
tolluk? 

- Dehogyis nincs. Amikor 
már nagyobbak leszünk. ne
künk is lesz, mert megtollaso
dunk. De még csak tegnap 
bújtunk ki a tojásból. 

- Akkor gyertek velünk bo
garászni! - hívtam őket ba
rátságosan. de azt mondták. 
hogy a pacsirták nem tud
nak azonnal járni és repülni. 
Ott nőnek fel a fészekben, és 
a csőréből eteti, itatja őket a 
mamájuk. 

- Kukurikú' ezt sehogyan 
se akartuk elhinni nekik. De 
egyszerre csak. mint a villám 
lecsapott a levegőből egy 
madárka. és eltűnt teje. az 
egyik tátogató 9sőröcské
ben. Képzeljétek! Ugy etette 
o fiókáit. Azaz. hogy egyszer
re csak egyet. A többiek csi
viteltek egy kicsit. de 
csöppet sem irigyen. Türel
mesen várták, hogy újra fqr
duljon a pacsirta néni. Es 
eszükbe sem jutott. hogy ve
rekedjenek. 

Mi csak néztük. néztük 
őket, aztán szégyenkezve 
egymásra pislogtunk 

- Nézzétek csak. - muta
tott Csőrike a fűben szomor
kodó áNo nokedliro- - Milyen 
óriási! Jut ebből mindannyi
unknak. Osztozzunk meg raj· 
to! 

Soha anná l jobb ízű fala
tot egyikünk sem evett. Az
tán elbúcsúztunk a 
pacsirtáktól. és ők megígér
ték nekünk. hogy amint kire
pülnek a fészekből. 
meglátogatnak majd, és 
énekelnek nekünk. 

Otthon. Kotlós anyu kicsit 
haragos volt. amiért elkószál
tunk, de mikor megtudta. 
hogy hol jártunk. elmesélte, 
hogy milyen kedves mada
ra~ a pacsirták! Magasra 
szornyolnok a hajnali égen. 
és olyan gyönyörűen dalol-

nok. hogy öröm hallgatni. 
Ráadásul hasznosak. mert 
pusztítják a káros rovarokat. 

Hát így lettünk jóbarátok 
négyen. Most elbúcsúzom 
tőletek . szeNusztok gyere
kek. 

Legközelebb majd 
megint írunk nektek. Addig is 
maradunk, Dorombivol 
együtt igaz jó barátok: 

Kapari a kiskakas. Virág 
utca Csibekas. 

A mesét 
és a verseket írta: 

Iványi Mária. 

ALTATÓDAL 
~icsi tündér tarisznyája 
Alomporral telve, 
Azzal járja a világot 
Vígan énekelve. 
Alomporát a tejúton 
Csillagoktól kérte, 
Csillagapó nem sajnálta, 
Bőven telemérte. 
Csillaganyó telerakta 
Mindenféle jóval, 
Csiri-biri dalocskákkal, 
Tarka meseszóval. 
~lmos szemed, ha lehunyod 
lgér sok, sok szépet, 
Elhozza a pilleszárnyú 
Kicsi tündérkéket. 
Fűhegyéröl szöcske szökken, 
Virágkelyhek nyílnak, 
Csengő-bongó harangocskák 
Harmatkönnyet sírnak. 
Csiga-biga házikóján 
Napsugárka csillan, 
Ha nem alszol, a sok csoda 
Hipp-hopp, mind elillan. 
Hunyd be hát a szernecskédet 
~icsi lelkem, kincsem, 
Alorntündér meséinél 
Szebb rneseszó nincsen. 
Álomporát szer tehinti 
Az egész világon, 
Hallgat a dal, álmos a csönd, 

Aludj, kis virágom! 

A TURUL CIPŐ KFT 
Felvételre keres varrónőket, 

cipőfelsőrész-készítőket és ci pő 
gyártókat gyomaendrődi , 
dévaványai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
telefonon Oláh Ferencnél 
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Szilágyi Ferenc versei 

Irodalmi oldalunkon ezúttal Dr. Szilágyi Ferenc verseit tárjuk 
az Olvasó elé. A városban a gyomai szü letésű írót, a l<ároli Gás
pár Refonnátus Tudományegyetem dékánját talán nem kellene 
bemutatnunk, hisz. sokan ismerik, s lapunk hasábjain többször 
megjelentek n)ár novellái, mégis olvasóink teljes tábora kedvéért 
valljon most Ő önmagáról: 

„Gyomán születtem, a l(ner nyomda tőszomszédságában, itt 
írtam első verseimet is. amelyeknek kiadását Szabó Lőrinc (első 
kötele a Föld, erdő, isten Gyomán jelent meg, l<neréknél) felaján
lotta a Válasz-ba n. A folyóirat azonban a .fordulat évének" neve
zett politikai változások folytán megszűnt s magam is 
. kényszerpályára· kerültem - bár íróknak igen hasznos és előnyös 
az ilyen kényszerpálya: Nyelvtudománnyal kezdtem foglalkozni 
az MTA Nyelvtudományi Intézetében, de közben a szépiroda
lommal sem hagytam fel soha. 1966-ban nyelvész-kandidátusi 
fokozatot szereztem, megjelent első regényem, s közelebb kerül
tem az irodalomhoz azzal is, hogy megbízást kaptam Csokonai 
Ö5.szes versének jegyzetes, ötkötetes kiadására, csaknem 4000 ol
dalon. (Ezt a feladatot másfélszáz éven át senki nem tlidta megol
daní.J Ekkor már a debreceni l<ossuth Lajos Tudományegyetem 
főmunkatársa voltam, s maradtam 1993-ig. amikor megbízást 
kaptam a l<ároli Gáspárról elnevezett első magyar református 
egyetem megszervezésére mint szervező, -majd választolt dékán s 
a Magyar Intézet vezetője. Itt szereztem meg - ekkor már iroda
lomtörténetből - akadémiai doktori címemet. Itt szerkesztettem a 
Studia Nova - 0; Tanulmányok - című egyetemi folyóiratot, 
megjelent második. 18. sz~zadi irodalmi tanulmánykötetem, 
hallgatóimnak ajánlva, „Az Esz világa mellett" címmel s harma
dik verses kötetem, a „Hét szűk esztendő", 1963-1970 közt írt, s 
újabb verse imből válogatva . Sok azonban még a kiadatlan, kéz
iratban lévő munkám. Mióta egyetemi, tudományos pályafutá
som befejeztem (bár a tudományos munkával nem szakítottam: 
feleségemmel együtt készítjük, pl. az Endrődi Tájszótá r nagy köte
tét), ezek kiadása vált fő feladatommá, most már itthon, i hlető 
szülőföldemen, amelyhez nemrég kötött házasságom révén még 
szorosabban kötődöm.· 

Körös-parti Éden 
Feleségemnek 

(Lejegyezte: Németh Eszter) 

A tücsökdalú.éj álmából lassan ocsúdván 
újra a tűnt Eden fényibe fürdet e hely: 

Hajnali kertünknek lugasából nézem az áttört 
fényl. szőlőlevelek zöld selyem ujjai közt 

Melyek kis békdk - levetik - nagy talpai szinte: 
kúsznak az égre, ahogy béka fiú üvegen: 

Az ablak lapján -és ebben a percben a béka 
zeng is a flízfácskán, közbe a gerlice búg -

Az dszia! közepén friss tej, nem gyári: bocikból 
fejt és fnss a vaj is: itt a közelbe köpült 

szólal kis kakasod, kicsi tyúkod kottya világgá 
zengi a hírt: megfojt; Morzsi ölembe teszi 

buksi fejét, nálad - pisze orrán angyali folttal -

csöpp macskád duruzsol. s nyúl kezed ál az arany
zöld fürtért. _közben csillan bronz fürtöd d napbdn -

Óh ez az Eden, az ez! - mondja nevetve a szánk 
színi' ugyanegy percben; szeret az Ég, hisz - noha későn -

végül összehozott: áldjuk a pillandtot 
s minden pillanatot, amit együtt élni ajándék

képpen megkaptunk - Boldog imám ez a vers. 

ln M emoriam 

A belső bástyán 

l<ünn gépfegyverek muzsikálnak -
s én írógéppel kattogok; 
mint világító lövedékek 
süvítnek ki a verssorok. 

Szégyelljem-e, hogy nem vagyok kinn! 
Harc ez is, elszánt küzdelem; 
Ciyilkol a szó és szabadít: 
Segít kivívni, győzelem! 

1956, október 26. 

Legenda 

Jött a tündér, - a szép Szabadság -
s megi!leté az ifiut: 
s az érintésre számya nőt! 
s mire a zajra fölocsult 
- az első gépfegyver szavára -
csak nézett s nem ismert magára: 
kőfalakon vitte a szárny át 
ba rikádokra fölrepült 
gyilkos tankok csövére ült 
golyók fellegén átrepült! 

- Mi van velem! - csodálkozott 
s keze fegyverré változotl 
és puszta kézzel nekitámadt 
a dühödt ha rci elefántnak! 

S győzött! 
- Tudjuk, miért tehette: 
Mert a Szabadság megillette. 

1956. október 31. 

Magyar O xford a Körös partján 
ln memoriam Kner Imre 

Szép „magyar Oxford" -ot láttál l<örösünk vize mellé 
házadban Cioethél, Poe-t Tennnysont fogadád 

a poros utcában, hol a bölcs Móricz Zsiga bátyánk 
édesatyáddal szólt, s írt gyönyörű sorokat 

róla, ki a könyvek száz titkú büszke csodáját 
hozta közénk, a kenyér és a szalonna fölé; 

s Bartók is járt itt a tűnt vadgesztenye-sorban 
átszállás közben, Ványa fe lé utazón, 

és a forradalom szent néma szavát aki hallá 
s hangját elfojták: itt menedékre talált. * 

- Cioethe barátját is kitaszíták; Cioethe hazája 
. fegyverilől lelt rab s néma megint az igaz. 

Am a .magyar oxford" bűvös szép álma miénk lett: 
Szíved ott dobog a szellem, a könyv millió 

m_agvát szóró gép zsongó halk munkazajában 
Es a l<örös-parti álmod örökre/örökbe miénk. 

* (l<ovács Imréről, a . .Néma forradalom" elítélt és bebörtönzött 
kiváló írójáról van szó, aki 1944-ben a német megszállás ulán 
Ciyomán rejtőzködött, rokonainál.) 
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Gombás palacsinta 

Apróra vágott hagymát pirítunk olajon, majd hozzáadjuk a gombát, amit szin
tén apróra fel-vagdaltunk, valamint kevés pirospaprikát, sót. Lefedve hagyjuk sa
ját levében rotyogni, míg meg nem fő a gomba. Ha kell, kevés vizet még töltünk 
hozzá, hogy megfőjön, de a végére elpárologtassa a levét. Ekkor levesszük a tűz
ről , s ha már kicsit meghűlt, tejfölbe kevert liszttel behabarjuk, és krém sűrűségű
re főzzük. A korábban megsütött palacsintákat megtöltjük vele, és tűzálló tálba 
tesszük. Ráöntünk tejfelt, és sütőben s(i~jük tálalás előtt. Fejenként 2-3 darabot 
számoljunk, mert laktató étel: ennél lényegesen többet nem lehet belő le megenni. 
Ezért főétkezésnek is ajánlható, de vendégváró ételnek is .. 

TÁJSZÓ-TOTÓ 

Seidl Ambrus 

Megfejtéseket legkésőbb október 20-ig kérjük szerkesztő
ségünknek megküldeni. 

Mit jelentenek Endrődön az alábbi szavak? 
A helyes válasz előtti jelzést írjuk az utolsó oszlopba! 

.A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Előző (szeptemberi) számunk helyes megfejtése: 
X-2-X- l-2-X- l-2-X-X-2-X- 1-2. 

Lecsapintó 1. légycsapó, a lányok használják, 
ha be akarják csapni a legényeket 

Kivált tojás l .a kétsárgájú tojás, ez a nagysága 
miau kivált a többi közül 

Sorompló 1. vasúti átjáró Endrőd és Öregsző-
lő közölt 

Vacokágy 1. a nagyszobában az ajtó mögött 
volt, vetetlen, heverésre való ágy a 
gyerekeknek 

szabadkémény 1. a szabadba. föleg a szalmakazlak 
mellé rakott kémény 

Szél érte 1. agyvérzést kapott 

Bakó 1. a böllér udvarias megnevezése 

rácsocska 1. rácsos tetejü sütemény 

árvaganaj 1. legelőn megszáradt tehéntrágya. 
tüzelőnek hasznáhák 

tabuiya 1. fenyőtoboz a nagylaposi fenyő-
fákból 

Egy kenyéren van- 1. ketten osztoznak egy szelet ke-
nak nyéren 

csoze l . Elnyüll otthoni lábbeli 

Seggenülő fazék 1. ollhonülő természetü, terebélyes 
nőszemély 

Madari Jankó 1. kistennetü 

A helyes megfejök között könyvjutalmat nyert: Koloh 
Elekné, Temető utca 4. 

2. a tető szélét egy kicsit (kb.2 m) to-
vább építik, pl. nyári konyha fölé 

X. csapóajtó, először a Csapó csalá-
doknál volt ilyen 

2. a kotló alá űltetell tojások közül az, X. másképpen kártojásnak is mond-
amelyikben nem indult fejlődésnek a ják, kicsi, nincs sárgája, át ke ll dobni 
kiscsirke a szomszédba 

2. orom, mely előtt a ló rendszeresen X. az utcai ablak előtti léckerítés 
megtorpan 

2. vacak, már használhatatlan ágy, va-
cog, aki benne hál 

X. az istállóban fe lállitott priccs 

2. ellentétben a nádtetők.re rakou több- X. a pitamak nem volt mennyezete, a 
(sokszor 6-7) kéménnyel. ez a kémény kemence szájából a füst szabadon 
egyedül. szabadon állt ment felfelé 

2. a gáton érte a szél, emiatt legurult X. megcsapta a szélmalom kereke 

2. a kocsi bakján tartott takaró X. iskolatáska 

2. szépen ki faragott kétfokú létra, a sü- X. tornác díszítése fából 
tőteknöre rakták keresztben 

2. egyedül élö. rossz életü ember X. egyetlen ganajdomb 

2. népmesei ihletésü zeneszerszám X. nappal az ágy alá tolható kerekes, 
fiókszerü kiságy 

2. közös háztartásban élnek. közös X. testi-lelki jóbarátok., aki mindenü, 
konyhát vezetnek ket megosztják 

2. rossz - szándékosan rossz gyerek X. csoszogva járó csámpás ember 

2. menyénél túl sok idöt töltő anyósra X. alul erősen kiszélesedő vászonfa-
mondták zék, amelyben nem borult fel az étel 

2. valójában: Magyari Jankó, a magyar 
népmesék egyik höse 

X. jól tudta utánozni a madárfüllyöt 

Összeállította: Németh Eszter, Marsiné Giricz Erzsébet 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 

•. ...... ; ' : 
"""" .. ... - ·-- .„ ... . „, .... 

:;;, ~;-;i ' ; .:: ._.. . ~ ..... -.. _.-... .... 

Fő út 8 1/ 1.a volt ENCI udvará ba n 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek. bá lok. vacsorák. lakodalmak. 
diszebéddel összekötött értekezletek: 
konferenciák, találkozók rendezése mér
sékelt árakon lehetséges 160 fö befogadá
sáig. Az étterem speciális kívánság 
szerinti mcn ü elkeszitésc'.t is 'a 1la1 ia. 
D~lután öt órától a bP'' l in~ pály<l l<rdhe
tö óránkem 1.500.-forintát. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

Corvo Bianco Schuh Bt. 
Cipőipari Bt. 

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

li(30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
RÁCZ PIROSKA, aki korábban gyo

mai lakós volt, szeptember 6-án 61 éves ko
rában hosszú betegség után eltávozott az 

„ ~ -U.ea4 d ~. ~ ~.4kt. Űl<d: 

-;:?<".ata. ~ <Vut~. ~. Wd. 
Öé. ta ~ ~ ~ "'4· 
-;:?<"wµ t~ ~a. ~uU"4ÜJ. „ 

{fl~ tju,,.ta.) 

Híradásunkban csak azokról emléke
zünk meg. akiknek közléséhez a hozzátarto
zók hozzájárultak' 

Özv. FAR.KAS IMRÉNÉ TÓTH 
BORBÁLA, aki lakott a Mirhóháti út 
3-5-ben, szeptember 1 l-én 93 éves korában 
rövid szenvedés után eltávozott az élők so
rából. Gyászolják: rokonai és ismerősei, 
Valamin~ az ÖS~I KÉK otthon dolgozói. 

FUTO Ml HAL Y, Hunya, Rákóczi út 
44.sz alatti lakós, szeptember 17-én, 22 
éves korában tragikus hirtelenséggel el
hunyt. Gyászolják: édesanyja, édesapja 
testvérei, nagyapja, a rokonság, a barátok és 
az ismerősök. 

HARGJT AJ BÉLA, budapesti lakos, aki 
újságunknak évek óta hűséges olvasója volt 
szeptember 15-én 77 éves korában hosszas 
szenvedés után megtért Teremtőjéhez. 
Gyászolják: Gyennekei és barátai, akik sze
relték. 

Szerkesztőségünk együtt érző szivvel ez 
úton nyilvánítja részvétét a családnak. 

HEGEDÜS JENŐNÉ MUNDRUCZ élők sorából. Gyászolják: testvérei és azok 
ILONA, aki Fő út 132-ben élt, szeptember családja, a roko.nság és ?Z ismerősök. 
23-án 75 éves korában hosszú betegség CS. SZABO ISTVAN aki a Rózsa F. 
után földi pályafutását befejezte. Gyászol- utca 8-ban lakott, szeptember l l-én 74 éves 
ják: gyermeke, unokái családjai, a rokon- korában hosszas betegség után elhunyt. 
ság. Gyászolják: felesége, gyerkmei és család-

PEL YV A MARGIT, aki Bartók Béla u. juk, a rokonok és az .ismerősö~. . 
8/2. sz. alatti lakós volt szeptember 19-én SZMOLA JOZSEFNE, TOTH 
77 éves korában hosszas betegség után KA TAUN, Zrinyi flona utca 2 szám alatti 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászol- lakós volt 89 éves korában rövid szenvedés 
ják: a rokonok és. az ismerősök. után augusztus 29-én az Örökkévalóság ho-

ID. JENEI BALINT, aki a Bajcsy-Zs. út · nába költözött. Gyászolják: gyermeke és 
61 sz. alatt élt, szeptember 23-án 92 évese családjuk, elhalt gyermeke családja, a roko
korában rövid szenvedés után az Örökkéva- nok és az ismerősök. 
Jóság honába költözött. Gyászolják: gyer- TÓTH LÁSZLÓ, aki a Hösök útja 72. 
mekei, unokái, dédunokái azok családjai a sz. alatti házban élt, 77 éves korában rövid 
rokonság és az i~merősök. szenvedés után szeptember 8án véget ért 

KISS ISTV AN, aki a Munkácsi M. u. földi pályája. Gyászolják: gyermekei és 
5-ben élt szeptember 14-én 73 éves korában családjuk, rokon9k és i~merősök. . 
váratlanul elhunyt. Gyászolják: felesége, 5 TOTH MIHAL YNE PAPP MONIK.A, 
gyenneke és családjai, a rokonság is az is- aki a Fő út 31-ben lakott, szeptember 23-án 
merősök. 86 éves korában hosszas betegség után az 

Özv. KISZELY JÁNOSNÉ TÍMÁR Örökkévalóság honába költözöct. Gyászol 
ESZTER, Blaha út 6. sz. alatt élt szeptem- ják: Leánya, veje, unokái, rokonai és isme
ber 20-án 91 éves korában hosszas betegség rösei. 
után az Örökkévalóság honába költözött. VÉHA LÁSZLÓ, aki a Polányi út24-sz. 
Gyászolják: gyennekei és azok családja; a alatt élt, 75 éves korában hosszas betegség 
rokonság és gZ is erősök. után szeptember 8án visszaadta lelkét Te-

KMELLAR ELEK, aki a Szélmalom remtöjének. Gyászolják: felesége, gyerme
utca 2/1-szám alatt élt: szeptember 21-én, kei és azok családja, rokonai és ismerősei. 
71 éves korában rövid szenvedés után meg- VARGA BELA, aki lakott 
tért Teremtőjéhez. Gyászolják: fe lesége, Nagy laposon augusztus 23-án 65 éves ko
gyermekei és családjuk, rokonai és ismerő- rában váratlanul elhunyt. Gyászolják: fiai 
sei. és csé!ládjuk, a ,rokonság és az _ _ismerősök. 

KOCSIS GYÖRGYNÉ NÁDUDVAR! TlMAR SANDOR, aki Oregszölőben 
ERZSÉBET, aki a Balassi u. 7 sz. alatt élt lakott Kör út 26.-ban augusztus 29-én 78 
augusztus 26-án 75 éves korában rövid éves korában rövid szenvedés után befejez
szenvedés után elköltözött az élők sorából. te fö ldi pályafutását. Gyászolják: gyerme
Gyászolják: férje, gyermekei és azok csa- kei és családjuk a rokqnok és az ismerősök. 
ládja, .? rokonok és \smerős~k. . WEIDMANN JOZSEF, aki Fő úc 

KOSZEGJ JANOSNE KOVACS 141 -ben élt augusztus 29-én 72 éves korá-
ERZSÉBET, aki a Mikszáth út 43-ban la- ban rövid szenvedés után elhunyt. Gyászol
kott, szeptember 2-án 72 éves korában ják: gyennekei és családjuk, rokonai és 
hosszú szenvedés után befejezte földi pá- ismerősei . 
lyafutását. Gyászolják: férje, gyermekei és 
azo~. családja, a rokons~g és az is111erősö.k. 

Ozv. NAGY SANDORNE GAL 
IRMA, aki a Mirhóháti út 3-5-ben élt, 92 
éves korában rövid szenvedés után. szep
tember 1 én elhunyt. Gyászolják: gyel!l1e
kei, vejei, menye, unokái, dédunokái. Es a 
rokonság. 

NEfBORT GIZELLA, aki a Sebes Gy. 
u. 34-ben lakott 37 éves korában szeptem
ber l 5én váratlanul elhunyt. Gyászo lják: 
édesapja, férje, gyermekei és azok családja, 
a rokonság és az i smerősök. 

t 
Békesség haló poraikon, 

fogadja be őket az Úr 
az Ö országába. · 

_Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

C!PŐTALPBÍLÍ3T 
SZONDÁTÓL 

Csikós János 

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

Telefon: 06 60 485-788 

RPzsafteglji tf. II. 
Telelfo11: ( 66) -2 84-501 

Tel„ Fax: 06-66-285-863 

Béby-leányka-füunodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41 -es méretig 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ... 

Zöldségfélék betakarítása, tárolása 

„lrr van az ösz, itr van újra, 
S. szép, mint mindig énnekem, 
Tudja isren, hogy mi okból 
Szeretem? De szeretem." 

Petőfi Sándor 

A zöldségfélék túlnyomó részét ma még (90 %-ár) frissen fogyasztjuk. 
Ezalan a friss zöldség fözéssel. párolással történő elkészítését értjük. Az 
utóbbi időben mindjobban rért hódit a hütöládában tö11énö eltartás. Ennek 

.. . . 

eredményeként az egy före j utó évi 
zöldségfolék fogyasztása eléri a 90 
kg-ot. 

A tél folyamán jobbára csak fel
dolgozott, félig kész, tárolt zöldsége
ket fogyasztu nk. Télen 
zöldségfogyasztásunk _lényegesen ke
vesebb, mint nyáron. Eppen ezért ok
tóbertől májusig ke ll még jobban a 
zöldségellátást biztosítani. A hétvégi 
kertekben igen sok zöldséget termel a 
lakosság. A megtermelt termékek 
szakszerü ta rtósítása fontos felada
wnk. Nem utolsó sorban a korai. fó lia 
alalti termesztéssel. hajtatással ·segít
hetjük elö a szükségleteker. 

Az idei aszályos nyár miatt. már e 
sorok írásakor (szeptember 15) igen 
magasra szökött a gyökérfélék ára a 
piacokon, de elmondh<'trjuk ezt a többi 
zöldségfélére is. Azt hiszem nem késö 
még fclhívni a figyelmet egyes zöld-

Auquszrus 27-ról sz.eprnv1brn 24-iq GyoMA bd-
1rnülETÉN °54,8 MM ESŐ ESETT„ Ál EIMúlT ÉV AZ.O

NOS idŐSlAkÁbAN 20} MM CSApAdÉk ESETT. 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Főút8 1/ 1 

Tel/Fax: 66/386-328 

ségfo lék beszerzésére, illetve tanósitásának mikéntjére: 
A fogyasztással történő tartósítást beszámítva, a hagyományos tárolás 

természetes apadással és romlási veszteséggel jár. A párolgás következté
ben súlya csökken, kevesebb lesz a cukor, vitamin, és nedvesség tartalmii. 
A tárolási veszteséget nagyban befolyásolja a fajta és érettségi állapot. 
A veszteségek megfeJelö páratartalmú és hőmérsékletű környezetben 
kisebbek. A magas hőmérsék leten a terméket károsító különbözö gombák, 
baktériumok (mikroorganizmusok) rohamosan szaporodnak és kifejtik 
élettevékenységüket. (Rothadásnak indul a gyökérféle, a hagyma stb.) Ma
gas páratartalom esetén kisebb a súlyveszteség, de nagyobb a romlási 
arány. Tehát a hőmérséklet és páratartalom szorosan összefügg egymással, 
melyet a tároló helyiség szellőztetésével tudunk befolyásolni. A pincét, 
vagy más tároló helyiséget a raktározás alatt fertőtleníteni kell. A fala
kat meszeljük be, a padozatot és a mennyezetet 2 % bordói lével permetez
zük. Mikor teljesen kiszáradt a helyiség, csak azurán helyezzük el a 
tárolásra szánt gyümölcsöt, illetve zöldségfélét. 

A gyökérfélék felszedéséc a földből száraz i dőben végezzük, amikor a 
talaj nem nedves. Az egészséges, ép gyökerek (sárgarépa. petrezselyem. 
paszternák., cékla) kerüljenek tárolásra. Az említett gyökérfélék fején lévö 
leveleket a szivlevelek kivételével távolítsuk el. 

A tárolás egyik módja az, amikor homok közé rétegezve tesszük a 
gyökeret oly módon, hogy a „feje" kifelé nézzen. 

Egy másik lehetőség pedig az, hogy ládába rétegezzük. A rétegek 
közé hullám, vagy csomagolópapírt tegyünk. 

A tároló h·elyiség hiányában az udvar magasabb részén (fő leg akkor, 
ha nagyobb mennyiséget kívánunk tárolni) építsünk vermet az alábbi rajz 
alapján. Petrezselyem. zeller, kapor, zöldjét megszárítva üvegben lehet tá
rolni. Szokták azr is csinálni. újabban, hogy adagokban föliába csomagol
ják, majd fagyasztják. Vöröshagymát alaposan szárítsuk meg(padláson) és 
csak utána tegyük ládába, hasonlóképpen a burgonyát is. 

A gyümölcsféléket polcon tároljuk. Ezeknél is fenn áll a fonnyadás, 
zsugorodás veszélye, nery utolsó sorban a rothadás. · 

**:!t 
Az idei száraz nyár miatt minden gyümölcs, zöldségféle hamarabb be

érett. Vonatkozik ez a szőlöre is, és ezért igen korán kellett szüretelni a ma
gas cukortartalmú csemege. és borszölőt. A magas hömérséklet miatt az 
e1:jedo:!s a préselés után mindjá11 megindult. és két-három nap alan szinte 
befejezödött. Ez a gyors erjedés ánou a bor minőségének. men <'I zamat és 
illatanyag egy része megsemmisü lt. Tanácsolni rudom. hogy a hónap .ro-
ly~mán, a~ikor ~ 0 ~-~ . ·· , 
mar leusztuh ff.„ .. Y.·-·--~·· ~ 
fejtsük le, hogy __ D .:„9-J:..~~ .. / · ..... , 
seprő nélkül ér- - ········ ./ · 
jen. fejlödjön / 
az évi munkánk 
eredménye. 

HUNYA 
ALAJOS 

AGr~O 

~l\UB~Z 
Gyomaendrőd, Fő út 15. 

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

Kedves vásárlóim! 
Ajánlatok az őszi árukínólataimból: 

- Virághagymák, rózsatövek, fűmag 
- Műanyag cserepek, dézsák 
- Többféle virágföld, mülrógyák 
- Savanyító edények, cefrés hordók 
- Esököpenyek, gumicsizmák, keszlyük 
- Vasalók, vasalóállványok, ruhaszárítók 

létrák, talicskák, üstök, üstházak 
- Egér és palkónymérgek, csapdák 
- Oüfo fal- és zománcfestékek, ecsetek 
- VAPORESX C+M falszárító adalék 

Várom kedves vásárlóimat! 
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