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a legmagasabb főméltóság, az új köztársasági elnök 
Ha- különböző társadalmi rétegekhez, „M·i magyarok, életet és ku ltúrát te-

zánk ha- legyenek azok romák, nemzetisé2:iek, remtettünk meoélhettük füooetlensé-
- - ·> 0 V:::> 

todik köz- magyarok, vagy külföldiek, egészsége- oünk · újjászü letését, hűek rudtunk 
társasáo-i sek, vagy fogyatékosok. Számos közös- ~rnradni a Szent fstván-i örökséahez" 
elnöke~ s ség körében kerestem eddig is valami hozzáfűzte: ~ 
egyben belső igény folytán a szolidaritást. Eb- „H ittel va lljuk, hogy egy jobb évez
Mao-yar- ben az új helyzetemben szorgalmazni fo- red felé vezető útra léphetünk. S nem 
ors;ág go•'.1,_ l~o~y a k?rm.~ny . és minden csupán gazdasági, hanem szel lemi , er

hetvenedik ál lamfője, Mádl Ferenc, aki po l1.t1ka1 tarsadalm1 ero seg1tsen megol- kölcsi értelemben is emel kedő nemzetté 
nem ·pártpolitikus, hanem vi láo-látott, dan1 azokat a gondokat, amelyekkel a válunk, amire minden történe lmi esé
nemzetközi jogban jártas tudós ~mber, társadalom jelentős része, illetve nagyon lyünk meg van." 
aki ígérete szerint az egész nép érdekeit sok ré!eg küs~kö?ik." , . , . Augusztus 20-án a Parlament kupola
nézve tölti be hivatalát. Elnöke volt a Szekesfehervarott az allamalap1to k1- csarnokában a Szent jobb és a Korona ta
Polgári Együttrnüködés Egyesületnek. ~ály e.m_léke elö_tt tis~te lgö é~ .~ magy~r lálkozásakor mondott beszéde is 
Errő l mondja: alla~1sag ez~r eves e_vforduloJar~ em le.~ hitvallás volt a nemzeti egység, a·keresz-

„nem pártrokonszenvek vezettek, ha- kezo ünnepsegen Madl Ferenc allarnfo tény maayarság és a hazaszeretet me l-
nem a tisztelet nemzeti és demokratikus felidézte az ott eltemetett uralkodó hatá- lett. 

0 

~ 
értékeink iránt." ·rozottságát, türe lmét, emberségét és 

. .. „Nincsenek pártkötöttségeim, so- messzetekintő jogalkotó államférfi alak- Sokan vagyunk, akik há lát adunk ajó 
hasem vol tak. Másfelő l keresek minden- ját. Mondotta: „Szent István intelmei és Istennek, hogy Mádl Ferencet adta ne
kit, ·aki az a l apvető emberi és nemzeti törvényei, mintha a mának szólnának, künk, hqgy ö legyen országunk első em
~rtékek tekintetében velem egyetérthet. olyan alapvet? . ál !an~bölcs~letet alkot- bere. Oszintén reméljük, hogy a 
En mindenkihez elmegyek, aki ilyen ér- nak, olyan pol1t1ka1 kodexetJelentenek a gondviselés segíti őt, ad neki erőt, egész
telemben társként válla lható, akár a poli- mai ember számára is, hogy méltán lehe- séget elnöki munkájához, és családja kö-
tikában, akár a maaánéletben. Eddig is tünk rá büszkék." rében is. . 
elmentem különbÖzö közösségekhez, A továbbiakban hangoztatta, hogy: Császárné Gyuricza Eva 
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Allami kitünt e t e ttj e ink 

Kunkovács László 

Mádl Ferenc köztársasági elnök a 
Szent István napi díjkiosztó ünnepsé
gen méltatta mindazokat az alkotókat, 
akiknek teremtő ereje hozta létre a ma
gyarság értékeit az elmúlt 1 OOO év so
rán. „Hasonlóképpen a 
kortárs-alkotóinknak is kijár a megbe
csülés, nélkülük nem létezne sem kultú
ra, sem ..tudomány, nem haladna előre 
az élet. Ok azok, akik nem önös érdeke
iket követve, hanem a közjavára mun
kálkodnak. E kitün tetésekkel a haza 
elismerését szeretnénk kifejezni." A ki
tüntetettek között voltak hárman, akikre 
mi gyomaendrödiek, különösen büsz
kék lehetünk. Ketten Endrődről szár
maznak: Dr. Solymosi Frigyes és 
Kunkovács László 

Solymosi Frigyes 

A Magyar Köztársasági Érdemi end 
Középkeresztje (polgari tagozat) kitün
tetésben részesült Dr. SQL YMOSI 
FRIGYES akadémikus, Széchenyi dí
jas kémikus, a Szegedi ·Tudomány
egyetem egyetemi tanára . . 

A Magyar Köztársasági Erdemrend 
Lovagkeresztje polgári tago~at) kit,ünte
tést kapta: KUNKOVACS LASZLO Ba
logh Rudolf dijas fotóművész, 
kultúraantropológus. . 

A Magyar Köztársasági Erdemrend 
középkeresztje a .csil laggal kitüntetettje 
Dr. Varga László ügyvéd, országgyű
lési képviselő, a Magyar Keresztény
demokrácia hiteles, töretlen 
képviselője, az 194 7-es választásokon 
a Néppárt képviselője volt. Többször 

, 

Varga Caszló 

járt városunkban. Akik eljöttek, 
e lőadására, hal lhatták hitvallását. politi
kai álláspontját. „Mind~nt meg kel l ten
nünk, hogy a Nemzeti Osszefogás, ami 
1998-ban a választásokon politikai cso
dával győzött, tovább erősödjön, mert 
aki ezt az összefogást gyengíti, az a 
nemzet érdeke ellen vét Ugyanakkor a 
kereszténydemokráciát önállóan, érez
hetően kell képviselni, mert a keresz
ténydemol<rácia érvényesülése nélkül a 
nemzeti összefogás nem életképes." 

Őszinte szivvel gratulálunk mindhár
muknak. és életükre, munkájukra Isten 
áldását kérjük. 

Jöjj Szentlélek Uristen! 

. Jöjj el. lelki vigaszunk. 
testi. lelki támaszunk. 
~rezziik bőségedet, 
Ere::ziik bőségedet. 
Jöjj el, jöjj el, jbJ} el, j öjj el, 
Jöjj S;.entlélek Uristen!" 

Augusztus 27-én, vasárnap délután. ismét nyitó ünnepélyen - minregy bemutatkozás
benépesült ~Szent Ge llért Katol ikus Altalá- ként - már ők is szavaltak. 
nos Iskola. Evnyitóra jöttek az ünnepi ruhába Másnap, hétfőn , az elsö tanítási nap a 
öltözön gyerek szüleikkel , családtagjaikkal. Yen i Sancte Szentlélekhívó misével kezdö
Mindenki nagy izgalommal várta már az új dön. Ké11ük a Szentlelket, segítsen minket az 
tanévet, különösen is a kis elsősök . Az év- egész év folyamán. 
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Kincskeresés a templomkertben 

Augusztus 2-4 között a Szent Gellért Katolik.us Alta
Iános Iskola református gyermekei vidám játékos prog
ramokkal tarkított napokat tölthettek el. 

A gyermekek számot adhattak bibliaismereti tudá
sukról. összemérhettél' ·erejüket sportban, ügyesség
ben, találékonyságban egyaránt. Fantáziájukat, 
kézügyességüket is bizonyíthatták az üvegfestés alkal
mával. A programokat strandolás egészítette kí. 

A rendezvény fénypontja a templomkei:tben tartott 
KJNCSKERESÖ AKADÁLYVERSENY volt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Sipos Tas 
Töhötöm tisztelete.s t;m:iak és feleségének, kolléganőm
nek Kondomé Tímár Erzsébetnek és férjének, Szarka 
Elemérnek, Kiss Rózsának, Lapatinszki Lajosnénak, 
Dobó Imrénének, Papp Sándornénak, Ajtai Andreának, 
a tavaly konfirmált református fiataljainknak, akik áldo
zatkész munkájukkal támogattak bennünket: hO?Zájá
rultak a rendezvény lebonyolításához. 

Mészárosné Kiss Katalin 
ref. hitoktató 

MEGHÍVÓ 
A mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

Gyomaendrodi Csoportjána·k vezetősége szeretettel meghívja 
sorstársait október 7-én 19 óra i kezdettel megrendezésre ke
rü lő Évzáró vacsorásra a Katona József Muvelodés i Házba. 

A vacsorára jelentkezn i lehet október 3-ig CsOke János 
csoportvezeto::él a 285-942-es telefonszámon, vagy levél
ben. Cím: Gyomaendrőd, lévai út 8. sz. 

Mindenkit szeretettel hív és vár a vezetőség. 
Zene - Tánc - Tombola! 

Dévaványa város lett 

Vilt. 17-én szomszédos településünket, 
Dévaványát, várossá nyilvánítótták. E bensöséges 
ünnepségen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, 
Vígh Ilona országgyűlési képviselő, és sok más köz-
életi személyiség. · 

Az ünnep hangulatát emelte a Gyomaendrődi Ze
nebarátok Kamarakórusának műsora, melyen elhan
gozott: Hgsser: Ünnepre jöttünk, és Bartók Béla: 
Levél az otthoniaknak cimü műve. 

Ezen a napon Dévaványán múzeumavatásra is sor 
került. 

Történelmi emlékút ·szarvason 

Augusztus 18-án Tempfli József Nagyváradi római Katolikus. 
megyéspüspök, és Tőkés László, a Királyhágó-melléki Reformá
tus Egyházkerület püspöke, mint fővédnökök megszentelésével és 
áldásával, Domokos László Békés Megye ~ö.zgyülésének elnöke 
jelenlétében ava;!ták fel Szarvason a történelmi emlékutat, amelyet 
Szarvas Város Onkormányzatának Képviselő-testülete és a Szar
vasi Történelmi Em lékút Közalapitvány ép íttetett hazafiúi hálával 
emlékezve országépítő őseinkre. 

Az emlékút a történelmi Magyarország közepéhez vezet. Az 
emlékút történelmi stációit bemutatta: Pécsváradi Antal tanár úr, 
Lestyán Goda János szobrászművész alkotását méltatta Dr. Bálint 
Péter író. 

MEGHÍVÓ 

A Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesü-
let és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
Gyomaendrődi Szervezete.. . . 

NYILVÁNOS FÓRUMOT 

rendez az Endrődi Déryné Művelődési Házban 
(Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.) 

Időpont: szeptember 15. délután fél öt óra. 
A fórum témája: a Kormány által meghirdetett Széchenyi 

Terv és a hozzá kapcsolódó Baross Gábor terv. 

Meghívott előadók: 

Nógrádi László Közlekedési és Vízügyi miniszter 
Dr. Latorcai János az Országgyű lés Gazdasági Bizott
ságának elnöke 
Csenger Zalán Attila a Pro Patria ügyvezető elnöke. 

Tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt a 
Rendezőség 
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Szülőföld: Bölc:>ö, majd kopor:>ól 
5Jrkc;;il1,1g a négy égtáj fclöll 
/\nyanyclved billyogként jelöli 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 
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új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten áldjonf Te légy végső álmunk, 
s ivadékumkba szebb Jövői 

olvasta, olvastatta, kivágatta - velünk, gyerrnekekkel - a filmekkel 
kapcsolatos hfreket. 

1930-as évek elején jelent meg a hangosfilm világszerte, így ha
zánkban, s csakhamar Endr5dön is. Szabó Imre különös gondot fordí-· 
tott arra, hf>gy. magyarul beszél5, magyar gyártású filmeket is 
bemutasson. hiszen a külföldiek feliratosok voltak, nehezen bet<Izhe
tök a m ezei munkához, s nem a „betcrolvasáshoz" szokott falusiaknak. 
Ide kfvánkozik, hogy Endr5d Korona Mozgóképszfnházában a néma· 
filmek sem vol~ némák! A Korona Vendégl5 Szálloda. Mozgókép: 
szfnháZban az rvó vendégl6 részében, cimb.aJommal, nagybő'gövel, 
hegedCfvel egy 8 karú cigányzenekar maködött, azaz állt rendelkezé
sére esténként Farkasinszky Imre, majd Dógi Gyula cigányzenekara. A 
némafilm korában két és háromtagú hegedcrs szolgáltatott zenét a 
fümvetftések idején a filmek aláfestéseként a tulajdonossal megbe
szélt, a filmekhez illeszked5zenedarabokkal. A filmek megrendelését, 
sőt olykor átszállítását is a gyomai vasútállomásról Szabó Imre maga 
intézte. 

A vendégl5, szálloda ellátása a Kondor-család feladata volt. 
Tímár Máté Ugyancsak feladata volt Kondor József édesapámnak a tanyai, a zugi 

=----.-.,,....,.,.,===----=============== mCfveletekre való felügyelés, s5t együttdolgozás is. Revizorok, ügy
nökök, néha egy-egy mCfvész foglalta el néhány napra a két vendég
szobát, vagy egyikét. Az id5sebbek emlékezet szerint 1926-ban 
Rózsahegyi Kálmán díszpolgári avatásakor a Korona vendéglő szol
gáltatta az ebédet a tulajdonos Szabó Imre és nagyh!riTÚjházi kántor 
asztaltársaságában. Nagylánykoromból emlékszem, hogy átfutó ven

SZABÓ IMRE 

. ( 1875 - 1946) dég volt Dajka Margit szfnmCfvészn5 is jeles társai kíséretében. 
.. Hosszabb ideig a KALOT (Katolikus Országos Legényegylet) idO:· 

t 25 éve született, és 54 zo~ a Koronában, a vendégszobákat Agonás László KALOT titkár vet
éve hunyt el. Pályája; élette- te 1gén~e és az ebéc!e~~t. néhány társával szintén. A 20-30 ft5s 
vékenysége fegfoöb adatait KAL~"!" ifi dolgozott a kljelolt gazdaságban és tanult közben (A KALOT 
már az 1936-ban megjelent helyi kirendeltsé~ levelezésé~. mint frissen végzett kereskedelmi isko
Békés Vármegye Monográfiá- lás, gyors-gépírást tudó, .én intéztem, Agonás László felügyeletével 
ja megörökftette. Emígyen: 1943 _nyarától 1944 6"széig.) 

.Szabó Imre vendéglős, a .Mint korábban utaltunk r~ nem~ bolgárkertészként maködött 
Magyar Korona Szálló tulaj- .saját találmányú motoros szrvattyúvaJ , - ahogy a Békés Vármegyei 
donosa, Endrőd. _ l 875-ben Monográfi~ is feltüntette - hanem a mozi is, - sz:ükség esetén faluban 
Endrődön született, Szarva- yaló áramkimaradásokkal számolva - saját áramfejlesztő motorh~ 
son ipariskolát végzett. Kita- 1s rendelkezett. . 
nulta a vendéglős a szobafes- Kérdezgetvén az 1d5sebb „emlékező" férfiakat. Sokan úgy emlé
tő, aómfestő, az~ranyozó, és k~ek az .öreg.Szabó"-ra, mint aki i.fjú.ságukat megszépítő „munka
fényképész ipart. Egy negyed adó • „kultűrterjeszt6" noha a háziak szemében mindig szigorú, 
századon keresztül volt parancsadó volt. Ez is igaz, az is igaz. Az egész falu számára kultűrát 
Gyoma és Endrőd fényképé- hozott, már korán a mozival. 
sze. Mai vendéglőjét és szál- Polgár volt. a szón~ abban a n~es érte!mében, .hogy küzdött, 
fodáját 1909-ben vette meg. dolgozott, v~lalkozott, ifjúkorától sikereket ert el. efJsmerést nyert 
Ipara mellett 30 holdon gaz- sz:akebb hazájában. 

d~kodással foglalkoz!k. Bolgá~endszerO" kertészete van, saját talál- 19~. október. 6-án Gyo'!'~. voltak a bev~nuló .orosz-román ~p
manyú motoros szivattyú ontézéssel. Az Ipartestület elnöke, tok, amikor Szabó Ii:nre átb1c1khzett az esedekes Játszandó filmert a 
választott közsé~i képviselő testületi tag. ő létesítette Endr5dön v

0
asútállomásra. A~1tte a fi!met. s a ~~o~.ák között ~alálta magát ... 

1920-ban az elso mozgó képszfnhá.zat. Az orosz és dalmát fronton reg ember, látták, s valamit fuvaroz b1akl11én. fgy amint hazaérve di
harcolt a világháború alatt, 1917-ben, mint rokkant leszerelt. Neje csekedett a katonák •. s a tan.kok „védelmében" tért meg otthonába. A 
Hunya Erzsébet. Fia Imre-Elemér, a doktorátus megszerzése után Korona -:zonnal a bevon~ó tisztek ft5hadiszállása lett. A nagykonyhá-
1931-ben elhunyt." ban egyutt fO'ztek a ~áziak az orosz-román tiszti legényekkel. Szabó 

A lexikális szöveg mögül oly szorgos, sikeres fiatalember taiúk Imre. négyszobás !~osztályába nem költöztek be, az ivó, a 
szemünk elé. aki fényképész. szobafestő, aranyozó, stb. mestersége m~terem, '.!- szállodaJ szobák, s a Korona u. 2 (ma Köztársaság utca) 
nyomán 34 éves korában már megvásárolta a Korona-vendéglőt s t l egyik szobája. a Kondor-család lakóhelye elégnek bizonyult. Szabó 

. évvel késóbb - a megyében elsők között- mozgóképszfnházat 1étesf- Imre hábo.rftatlannak érezhette magát, s szokásait is. Csengetett, mint 
tett. M unkájával szerzett tó'l<éjéből tehette ezt, vagy szüleitó1 örökölt? azel5tt, mikor hfvta a személyzetet. Mi a konyhában a tiszti szolgákkal 
Szüleiró1 a monográfia nem tudósít, s más források sem. ValószfnCfsít- együtt ténykedők észJelti.ik: .,...-------------~ 
hetö mégis, hogy valami földet örökölt is, hiszen 30 hold földje volt, „ro~sz vért szül ez." Ám hiá
amit pár évvel kés6bb már 40 holdja volt. Másfelől az endrődi .szájha- ba intettük 5t, s a legénye
gyomány" szerint az első világháború alatt .Gyoma és Endrőd" fény- k~t. hogy csengetnie kell, 
képésze a hadbavonulók, s hozzátartozóiknak fénykép-igénye hisze~ beteg, "sztari". Egy
nyomán dús jövedelemhez jutott. szer hiába volt már az intés: 

10 évvel kés6bb - 1930-ban - felépült a ma is mO'ködő Kultűrház Misa az egyik tiszti legény 1-~~~~~~~~~.:Q~!t;..;. 
vendéglővel, udvarán virágágyások között asztalokkal, mellette kugli- bedühödött a hosszas csen
pályával. A földszinten {vagy az emeleten?) korszeriT mozi-helyiség- getésre, megel6"zve a házia
gel. Az intelligencia azután nem a Koronában időzött napközben, kat futott s .„ Ci.gy 
h~em, a Kultúrházba tért be egy-egy rövid eszmecserére, egy-egy me~.ru~dosta .bUZSUj „bu~- . 
froccs. egy-egy pohár sör mellett. Késő délutánonként szívesen kugli- ZSUJ kiáltások s efféle szi
zott itt a jegyző, aljegyző, pap, orvos, állatorvos, tanító. ~almak közepette az 

A filmvetftések, azaz a mozi ü.z.emeltetési jogát azonban nem sike- oreg-urat, hogy pár nap 
rült átvennie a Kultúrháznak Szabó Imrétől. A mozit nem, de Szabó műlva sérüléseibe belehalt. 
Imre unoka~ccsét, Kondor Józsefet (aki korábban nála szolgált, nála ta- Talán mégis kegyes halál 
nulta a festo- s fényképész mesterséget. közben megnősült, két fia volt.. · 
volt már) átcsábította a Kultúrház Szabó Imre halála után. Egy évig Így nem érhette meg 
„ven~églősködött" itt apánk. Azután 1931 késő őszén - Terka húgom Szabó lm~e. hogy e~ész él~ 
pár honapos korában, alti a "Kultúrházban született-átköltöztünk a Ko- te-munkája semmivé vált. 
ronába véglegesen. Áll~osftották a mozit, 

__ ~ici ?Yerm~!<l<orunktól a mozi. a film szenvedélyes varázslatánal< maid a vendégl6' szállodás_ 
buvoletebe estunl<. A gyermel<el<nél jobban csak Szabó Imre szerette az egész Korona vendéglo 
a mozit. Sz.aklilpol<ból. az elólizetéses Pesti Hírlapból, a 8 órai újságból kompl~umot, s végül a föl

deket 1s. 
M . Kondor Viktória 
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TÖRTÉNETEK A RÉGI GYOMÁRÓL VII. 
Az iskolák fűtése ősszel-télen még jányiskola, mag · Varga Pál-féle 1703-1708 közötti rácjárások idejére 

a századfordulón is úgy történt. hogy a jányiskola. és ez az ár'tézi kúthoz közel utal a visszaemlékezés) 
gye~ekeknek kellett vinni a tűzrevalót. vót. Fiúiskola vót a Nagy Győző-féle, „Itt aztán kis gödörházakat csináltak. 

„ldesapám is vitt vetett ganét, meg meg a központi fiúiskola a templom Behajazták gazzal, ezzel-azzal, a fődön 
Mihály bátyám is, meg János bátyám is mellett." tüzeltek. A fődön aludtak. Meg a fődön 
az iskolába. Vót nagy öntöttvas kályha, A történeti emlékezetben tovább főztek. A s_zükségöket is a fődön 
vaskemence, abba tüzeltek. Vagy a tallózva településtörténeti elnevezé- vígezték el. En még gyerekkoromba is 
gyerekik, vagy az iskolaszolga gyújtott sekkel folytatom írásomat: láttam ilyent itt Gyomán, Gödrös Kiss 
be, de ha muszáj vót a tanító úr is be- „A Rílapost (Révlapost) azír hítták János bácsit láttam. hogy a házba nem 
gyújtott. Felváltva, sorrend szerint vit- így, mert kikötő vót. Ott a városháza fűtöttek, hanem morzsolt csutkával rak
ték az aznapra való ganét tüzelni. mellett, ott ahun a kocsihíd van (a holt- tak tüzet és körülültík. A füst bennma
Odahaza a konyha közepin is tüzeltek ágon áthidaló téglahíd). A kikötő ott radt, úgy szivárgott kifele az ajtón, a 
már akkoriba vetett ganéval, a vót, ahun Debreczeni Lajos háza van. szemöldökfa felett." 
szabadkímíny alatt. De még apácának a Hősök útján (az un. Mirhó, most már „A Kisrétet azír hítták így, mert ahun 
valót is a gyerekikkel vitettík osztán aki beépítve). Mikor a református templo- a Tisza malom van, meg a Budai Nagy 
vitte, az kapott ki belőle először. Mo- mot építették, a Körözsön hozták az Antal utca. az rét vót. Ez nádat is ter
gyoró, kökíny, vagy meggyfa vessző anyagot, Nagyváradrúl. Hozták a fát, mett. Ottan v.ágták is a nádat. Mikor 
kelletett. A tanító úr igen hamar leverte deszkát, meszet, éles homokot. Sokan osztán tágult Gyoma, kipusztították a 
a görcsöket rúla." adakoztak bele akkoriba, 22 évig ípült. nádat. Attak is belül le haszonbérbe, az-

A vetett gané vagy tözek itt a Ti- A mostani folyó Körös fele a Révlapo- tán házhelyeket adtak el ottan tízévi 
szántúlon, de sokfelé másutt is az or- son van a 6-os számú őrház. Ezt 1886 törlesztísre. Ezeket 1899-be vettík 
szágban általánosan elterjedt tüzelő után csinálták, addíg rígebbi őrházak meg." 
volt. A szarvasmarha, ló, juh. ritkábban szerepeltek. Itt Tari Dániel. előtte Izsó .Gyomának a legrígibb rísze a temp
sertés trágyájából, legelőn összesze- Lajos, Ladányi Antal vót gátőr. Az.tán lom körül, amit Mirhóhátnak mondanak, 
dett „árvaganéból" (megszáradt állati meg Domokos László. Ez a második ott vót. A Mirhón errű l , a templom fe!e 
ürülék, „tehénlepény"), pusztai juhszál- háború után vót gátőr. Bíkísi ember. való ríszt Mírhó innennek mondták. 
láson összesepert „juhporból" (száraz Ladányi Antal köröstarcsai, Nagy Imre azontúl Mírhóhát. 1848. március 22-én 
juhtrágya) készített tüzelőanyag. Fel- nem tudom hová való vót. Ez mind a leígett a falu. Ott ahun piac van (Sza
használták ezt az anyagottermészetes három szerette az italt nagyon. Itt nem badság tér). Egy Buzdor nevü ember 
alakjában. aztán szalmával keverve, vót gyomai ember gátőr. Itt protekció háza megígett, oszt a szél rávitte egísz 
nagy állattal megtaposva, az udvaron kellett. hogy valaki· bejusson." Gyomára, még a templomra is. A temp
elterítve ásóval nagyobb darabokra „Ezt a Sirató-zugot azír hí]ák Sirató lomtorony belső rísze meggyulladt, 
vagdalták és így került szárítás után tü- zugnak, mert oda Egérűl mentek átai még a garádics. Az.úta osztán 
zelésre. De formákba, „ganévetőbe" (elpusztult falu Gyomától keletre) vaslípcsők vannak. 42 vaslípcső van a 
verik a szalmával kevert trágyát, majd Körözsön télen. Mert ottan vótak ·sis- harangoktúl a tűzőrszobáig. Nem sok 
élére, lapjára kivetve szárítják s azután kák, kákák, ilyesmi gyíkínyek, oszt be- ház ígett le, Fegyvernek fele 
került felhasználásra. Magam még ül- lehúzódtak még kisgyerekes anyák is. (Fegyernek Attila utca) vitte a szél az 
tem olyan tűzhely mellett. ahol gané- Az.tán a gyereksírás meg az asszony- még nem vót beépítve." 
val , illetve tőzeggel tüzeltek, de nem sírás hallatszott, azért nevezték el Si- Cs. Szabó István 
egy illatos tüzelőanyag, viszont jó me- rató. zugnak. 
leget adott. Merthogy rájuk .---------------------~ 

Maradjunk az iskolánál úgy száz jöttek a vadrácok, 
esztendőre visszatekintve, egy vissza- átmentek a jégen 
emlékezéssel folytatom: a Körözsön, mert 

„Mikor iskolába kerültem, gatyát csi- ottan jobb 
náltattak kedves apámék, bűgatyát. menedíkek vót. Az 
Meg vászonbakót vittünk amibe bele- embereket (ti. a 
tettük a kűtáblát (palatábla). ábécés férfiakat) meg el
könyvet. Mikor bevígeztem az iskolát, hajtották. Ezt 
eladtuk az ábécéskönyvet. Ajányok fő- nagyapámtúl hal
kötőbe mentek iskolába, a fiúk kalap- lottam, Bíró Já-
ba. Külön vótak fiú és jány iskolák. Vót nosnak hítták, 
a Váradi-féle jányiskola, Varga-féle 1831-be szüle-
jányiskola, Arany András-féle tett." (Az 

Mindent egy helyen 
a Piktor Boltban! ,„-.- · 

Gvomoendrőd. Fő út 212. 
(telefon: 66/283-079) . --: ·: 

Dévavánvo. Arpó_,d, ~~ 47 ~-~ "}.lt 
(telefon: 483~ r 

Kophatól-i: 
Festékek. lakkok. ecsetek. 

Szerszómok. zárak. vasalások. és linóleumok. 
Padlóburkoló lopok minta után. 

hozzá ragasztók. fugazó aljzat kiegvenlítő, 
TIKKURILA Szómítógépes színkeverés. 

Több mint 2000 színből választhat! 

„ 

EPFE 
Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 

Betéti Társaság vállalja: 
Közületi - vállalkozói és magán 

megrendelőinek 

ÉPÍTŐIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak. elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
tE2rvezéstől,.? 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. 
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SZEPTEMBERI MISEREND 

Vasárnap: 8-kor. és 1:ste 6 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. 

Szent Gellért I skola kápolnájában 
Szeptember 10 és 24„ vasárnap fél 12. 

Vasárnap: délelőtt 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsöpénteken és szom
baton este 6-koJ. A szombat esti vasárnapi döesti mise. 

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

Bemutatj uk 
Rendhagyó beszélgeté

sünkkel köszöntjük a 94 
éves Gellai Jánosné Gellai 
Mariska nénit, aki szep
tember 17-én ünnepli szü
letésnapját. 

- Mit szeret a legjob
ban olvasni? 

- A „Városunkat" az el
sötől az utolsó betűig kiol
vasom, nagyon szeretem 
ezt az .újságot, mert ez ke
resztény lap. 

- Mivel tetszett foglal
kozni fiatalabb éveiben? 

A családommal és a 
temp lommal. Polyákhal
mon 30 évig voltam, ott 
laktunk. Ott harangoztam, 

. . . . díszítettem, még 
kantonzaltarn 1s. 1963-ban költöztünk be Endrődre, de itt is az 01-
táreg~ l.et aktív tagj~ volt~m~. sör a Máriatársulacnak a mai napig 
vezeto_ie vagyok. V 1gkedelyu vagyok, szeretem a fiatalokat. 

- Csalúdjáról tessék mondani néhány szót! 
- Marikám most 74 éves, Jánosom 72, Gizikém 68, Imrém 66, 

és Margitorn 63 évesek. Van hat unokám és tizenegy dédunokám 
a férjem már meghalt. Gizike lányommal élek. ' 

- Mive l telnek napjai? 
. ~ C?élelőtl imádk?zom, ebéd után lefekszek, és délután pedig 

G1Z1ke111111el együtt imádkozzuk a rózsafüzért - minden tizedet 
egy-egy gyermekemért. Gizikém egyébként a Szent Vincérő l ne~ 
vezeu Irgalmas Rend tagja, ő is legalább harminc évig díszítette a 
tel)lplomot, és harminc évig az énekkar tagja is volt. 

- Elégedett-e az élettel? 
· fgen. Sokat imádkoztam mindig, és ez nekem mindio seoített. 

Gyermekeimet vallásosan neveltem. Tisztesséoes és b~csUletes 
emberekké váltak. · 

0 

- Mit üzen a mai fiataloknak? 
- Vallásos hitre és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket, mert 

akkor ők ezt megl1álálják. 
. A mási~ pedig az, hogy tiszteljék mindig az öregeket, és azért 

neha fogad; ak el a tanácsaikat. 

Köszönöm a beszélgetcst. és egyházközségünk nevében kö
szö.ntük, Kedves Mar isk:i nen i, 1 sten éltesse még sokáig népes csa
ládja körében. 

Cngvöfgyi Jó.11os 

SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

3. vasárnap: 
7. csütörtök: 
8. péntek: 

10. vasárnap: 
12. kedd: 
13. szerda: 
14. csütörtök: 
15. péntek: 
16. szombat: 
17. vasárnap: 
20. szerda: 

21. csütörtök: 
24. vasárnap: 
27. szerda: 
29. péntek: 
30. szombat: 

évkozi22.vasárnap 
Szent Márk, István, Menyhért kassai vértanúk 
Kisboldogasszony 
évközi23.vasárnap 
Szűz Mária szent neve 
Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító 
Szent Kereszt felmagasztalása 
A fájdalmas Szűzanya 
Szent Kornél és Szent Ciprián, vértanúk 
évközi24. vasárnap 
Kim Taegon Sz. András, Csong Haszang Sz. 
Pál és társaik vértanúk . 
~zent Máté apostol és evangélista 
Evközi 25. vasárnap - Szent Gellért ünnepe 
Páli Szent Vince áldozópap : 
Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

Hunyán, a szentmisék után szokták e két imát mondani. Közzé 
tesszük, hátha mások is imádkozzák. 

Templomodból, Uram, mielött távozom, 
Föld porába hu ll va ismét imádkozom! 
Gyermeki ajakkal arra kérlek téged, 
ne ostorozd tovább sanyargatott néped. 

~ 

Ha tebenned bízva, m'unkája után lát, 
hullasd munkájára áldásod harmatát. 
Ha könnyei között örömért kiált fel, 
bűnbánatos néped, ó Uram, ne vesd el. 

Ha veszély környezi, oltalomért sóhajt, 
add meg az oltalmat, s fordítsd el a bajt. 
Hogy így napról-napra virrad már örömre, 
szent neved dicsérje most és mindörökre. Amen. 

* * * 
Mindenható Isten, tiszta szívvel kérünk, 
fogadd imádságunk, buzgó könyörgésünk. 
Amit eddig végzett töredelmes lelkünk, 
vagy amit mulasztva eddig meg nem tettünk: 
pótolja szent Fiad drágalátos vére, 
legyen buzgó lelkünk megszentelésére. 
Tedd boldoggá, Isten, aki remél benned, 
szenvedö hazánkról töröld le a könnyet. 
A meghalt híveknek, akik a sírba tértek, 
adjon drága Jézus örök üdvösséget. Amen. 

Közlemények 
Szeptember 24-én, vasárnapra minden egyházközségből 

várja a püspök úr a híveket Szegedre a 2000. és az 1000 éves 
jubileumi év megünneplésére. Egész napos program lesz . 
9.30-kor gyülekező, 10-kor iskolásaink e lőadása, 11-kor ün
nepi szentmise. Mise után jövőbe nézés, szentségimádás. 
Teljes búcsúnyerési lehetőség a Dómban. 

Előtte való napon, tehát 23-án ifjúsági találkozó. 

Ismét meghirdetjük a keresztelet len felnőttek (fiatalok) 
számára a keresztelkedési lehetőséget. Ezt azonban előké
szgietnek kell megelőznie (katekumenátus). Kérem, minél 
elobb Jelentkezzenek a keresztelkedni szándékozók. 

Elkezdődött az új iskolai év. Ne fe ledjük, minden iskolában 
lesz hitoktatás! Senki nem mondhatj a ma már, hogy ebből 
hátránya lesz. Gondoskodjunk, hogy gyermekeink részesedje
n~k keresztény nevelésben, hitoktatásban, járuljanak szent
segekhez. Ha most e lhanyagoljuk, később nagyon nehéz ezek 
pótlása. Jövőre bérmálás is esedékes lenne. Természetesen, 
csak a rendszeres hittanra és templomba járók bérmálkozhat
nak. 

A;; oldal1 s;erkes;1e11e: Iványi László plébános 
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Hangverseny Illéssy .Gyula kántortánító emlékére 
A gyomai Jézus Szíve Római Katolikus 

Templom adott méltó helyer a 
Gyornaendrődi Zenebarátok Kamarakóru
sának„ melyet a nevezetes kántortanító 
emlé~ére rendezrek július29-én délután. 

„Os_szegyűltünk, hogy megemlékez
zünk Illéssy Gyuláról kántortanító-zene
szerzőró1''.- ezekkel a szavaKkal nyitotta 
meg Mag Lajos plébános atya e bensősé
ges ünnepet, amelynek helyszínéül mél
tóbb, meghittebb helyet nem . lehetert 
volna választani. Mag atya meleg.szavak
kal köszöntötte Illéssy Zoltán urat, aki a 
kántortanító unokája s a Magyarok Nagy
asszonya Szent korona Lovagrend tagja és 
a családtagokat, akik eljöttek e nevezetes 
eseményre, valamint a lovagrend itt meg
jelent többi tagját, köztük Kocsis István 
urat a lovagrend nagymesterét, valamint a 
Templomos Lovagrend tagjár Ungvölgyi 
Jánost, .Réthy István szarvasi apátplébá
nost és a megjelent gyomaendrődieket. 

Az ünnepséget Illéssy Zol tán úrnak a 
kántortaníró és zeneszerző rövid élertörté
neréró1 szóló ismertetése vezetre be. (En
nek teljes szövegét lapunk ohóberi „In 
memoiram" rovatában olvashatjuk majd.) 

Ezután szavalat következett. Zsamba 
Edit gimnáziumi tanuló „ Kö~zönrő" című 
verset adta elő. Ezt a verset Ujházi Miklós 
„Endrőd nagy kántora" írta Illéssy kántor
hoz.. S mielőtt a meghívóban szereplő 
hangverseny elkezdődhetett volna, Bálint 
Sándorné Kató Klára nyugalmazott tanár
nő szívélyes hangon emlékezett első taní
tójára, mesterére, Illéssy Gyulára. Az ő 
szavair idézzük: 

„A volt tanítványok nevében tisztelet
tel és hálával emlékezem első tanítónkra. 

Ma is úgy áll előttem, mint kedves öreg 
nagyapó, akir szererünk, tisztel ünk és fel
nézünk rá. Reggel fél nyolcra mentünk 
misére, tanító bácsi orgonált, reánk pedig 
Kauczil Boriska tanító néni vigyázott. De 
tudtuk, hogy Gyula bácsi le-letekint akó
rusról, - és lesz majd elszámolás! 

Mise utári együtt mentünk a tanterem
be. Odahozták reggelijét, s míg elfogyasz-
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totta, mi kórusban mondtuk a katekiz
m.ust. Soha nem hagyta magára osztályát. 
Szünetekben fel-alá sétált az udvaron. 

Különösen szerettük a hittan és ének
órákar Volt a ranteremben egy öreg har
mónium, azon tanította és kísérte 
énekünket. . 
, ViÚga után egyszer e ljött hozzánk 
Edesapámmal beszélgettek. Ott kíván
csiskodtam én is. Akkor tudtam meg, hogy 
búcsúzni jött. Nyugalomba vonul és elköl-
tözik. · . . . 

Mi voltunk az utolsó osztálya. 
. A sors érdekessége, hogy utódja lehet

tem. Ugyanabban a tanteremben tanítot
tam, onnan mentem nyugdíjba, 
ugyanazon az orgonán játszhattam pár 
évig, amelyen első tanítóm Illéssy Gyula 
bácsi. Pályatársai elismerését had olvas
sam fel . az 1926 évi egykori 
Gyoma-Endrőd és Vidéke c. újságból: 'A 
gyomai pedagógiai társaság nagyra becsült 
elnöke, Illéssy Gyula tanító a folyó iskolai 
évben immár a nevelői munkásságának öt
venedik esztendejét tölti be. Fél évszázad 
nagy idő az ember életében, de még in
kább megbecsülendő akkor, ha azt az isko
lában töltötte el. Közel háromezer 
gyermek lest~. eddig a ma már öreg szavait 
és tanácsait. Otven esztendő a tanítói pá
! án! Menn i bölcs ta asztalat, micsoda 

Illéssy Zoltán, az unoka 

lelkiismeret gyűlhet össze ennyi 
esztendő alatt! Ez a szempont vezérelte 
a mester barátait és tanítványait, kik 
hozzá hasonló pályái/ működnek, hogy a 
tanítás, fó1eg az írva-olvasás és a számok 
tanítása terén szerzett tapasztalatai t írja 
össze a jubiláló tanítómester, hogy az 
eredeti módszere, melynek páratlan 
eredményét alkalmunk volt megtekin
teni - az illetékeseknek vezérfonalul 
szolgálhasson. 

A mű „Az írva-olvasás és a szám taní
tás új módszertana" címen már sajtó alatt 
áll. Reméljük, hogy ez a szakmunkája ép 
oly közkedvelt lesz a pedagógusok előtt, 
mint amilyen kedvesek mindnyájunk 
előtt azok a magy;i.r nótái, amelyek.kel ő 
ismertetett m.eg bennünket.' 

Tanítói, zeneszerzői és tudományos 
munkájának gyümölcseit és a megérde
melt pihenést nem sokáig élvezhette, 
mert Gyomáról való elkölti;izése után 
egy év múlva Budapesten elhunyt. 

Megbecsülésünk és tiszteletünk kí
sérje emlékét." 

E meghatóan szép szavak után kez
dődött~ hangverseny, ahol a Zenebarát
ok Kórusa Illéssy műveibó1 is énekelt. 
Mucsi Márta karvezető csodálatos hege
dű szólója is meghatotta az ünneplő kö
zönséget. A fel-félharsanó taps ékes 
bizonyítéka volt annak, hogy a . műsor 
megnyerte a hallgatóság tetszését. 

A hangverseny után a templomban 
elhelyezett emléktábla leleplezése és 
megszentelése következett Réthy Ist
ván atya közreműködésével. E tábla -
míg ez a templom áll - örökké fogja hir
detni Illéssy Gyula emlékét. 

Az ünnep szentmisével ért véget, 
melyet Réthy István szarvasi apátplébá
nos atya celebrált. 

Császár Ferenc 

(A hangverseny önkéntes adománya
. it a Zenebarátok Kórusa felajánlotta a 

templom orgonájának javítására.) 
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~iirténe nünk nttgt)jtti 
Deák Ferenc, a ··haza bölcseh 1803-1876 

Október 17-én Söjtörön (Zala megye) 
szü!ctett tekintélyes vármegyeí nemesi család 
sarjaként. mely a vármegyei politikai "irányí· 
tását több századon át Werbőczy bagyomá· 
nyai alapján vezette. 1833-ban került az 
országgyűlésbe. Kiemelkedő alakja Jen a 
megalakuló liberális ellenzéki pártnak. 
1839·40-iki országgyűlésen határozott ellen· 
illást feitett Metternich politikiiával szem· 

ben. Bár visszavonult a politikától 1845-ben a védegy Jeti mozgalomban 
Kossuthhoz csa rlakozott. A Brnhyány·i kabinet megalakulásákor clfo· 
gadta az igazságügy miniszteri tálcát melynek éléről Batthyány kmon· 
dás.a kor ő is távozott. A szabadságharc viharai és az elnyomatás éveiben 
birtokára vonult vissza. 1851-bcn visszautasította a bécsi udvar által fel · 
Jtánlot t hiva talokat. 1855-bc:n Vörösmarty irviinak gondozására orszi· 
gos gyűjtést szervezett. melyben 100.000 forintnál nagyobb összeget 
gyűj tött össze. Az 1867-bc:n létrejött kic:gy~zésbcn lett kiemc:lkc:dő sze
repe:. ekkortól nevezik a haza bölcsének". Elcte művének koronája vo.lt 
n !867.XII. re. elkészítése. s ennek folyamán jun.8·án a koronázás, a tel
jes politikai am nesztia és a királyi pár adománya a 48-as honvédek részé· 
re. 1867. ianuir 29-én Budapesten halt meg. A nemzet gyászában 
mindenki osztozott. A 72 vármegyéből a küldöttségek egy-egy marék 
földet hoztak. hogy az egész ország földjében nyugodjék. 

Damjanich János honvédtábornok 
1804 . 1849 

A bánsági 2-ik hat.irörezred S tása közsé
gében született december 8-án. Mint a szabad
ságharc annyi hőse ő sem volt magyar. 
Nemzetiségére nézve hithű szerb volt. A csá· 
szári hadseregben kezdte hadi szolgilatit. 
1848 ny arin azonnal csatlakozott a magyar 
honvédséghez. A legendás tavaszi hadjárat" 
legsikeresebb hadtestparancsnoka volt. A 
szolnoki. hatvani. isaszegi. tápióbicskei. váci. 

nagysallói ütközetekben győzelmesen vett részt. Személyes bátorságá
val a küzdelemben mindig elöl iárt. Szerencsétlen baleset folytán boká· 
já r töm:. s így egy időre kivonta magát a harcokból 1849-ben Görgey 
para ncsára átvet te Arad várának védelmét. mc:lyct a harcok befejeztével 
Bu1urli n orosz tá bornoknak adott át. Október 6-án szekéren vitték a 
vcszröhclyrc. ahol nyolc társával együtt bitófán végeztél ki. 

Klauzál Gábor 1804 -1866 

November 18-án Pesten született. Cseh 
eredetű katonatiszti családból származott. 
mely a 18. század elején kapott magyar nemesi 
címet. M int Csongrád megye küldötte 
1832-töl az ellenzék padi a iban részt vett az or
szággyűléseken. 1848 tavaszán Nyári Pállal 
együtt szervezte a pesti nemzetőrséget. A Bat
thyány-kabinetben elvállalta az ipari. kereske
delmi és fö ldművelési tircit. dc egészségi 
álJapotára való hivatkozással szeptemberben 
lemondott. A Bach korszak alatt tc:ljc:sc:n 
visszavonult. 1860-ban Deák oldalán újból 
megjelent az országgyűlésen. dc mielőtt a ki
egyezés megtörtént. 1866 augusztus 3·án Sze· 
gc:dc:n elhunyt. Nevét Szegeden tér. majd 
szobra. Budapesten utca és tér őrzi. 

T elcky Blaoka grófnö. 1806 - 1862 

A család. mc:ly 1409-ben Zsigmondtól 
nyer nemesi címeres levc:lc_t. 1865-bcn kapott 
grófi rangot. sok nagy embert adott a nemzet
nek. Blanka T elcky Imre leányaként látta meg 

a napvilágot. A Pesten alapított leánynevelő intézetben tanított. A 
szabadságharc idején írt politikai cikkei miatt az osztrák bíróság tíz évi 
börtönre ítélte. Megrongált egészségi állapotával került szabad lábra. Az 
üldözöttek pártfogója. a nevelés ügyének buzgó c:löharcosa lett. A nőne· 
velés lelkes úttörője 1862 október 23-in Párizsban hunyt cl. 

Batthyany Lajos miniszterelnök. 
1806 -1849 

Ösi magyar család. 1207-böl származnak az 
első cs~_ládi felic:gyzésck. Amidön a 
Kővágó-Orsi Miklós mester a XIV században 
a Batthyány családba bizasodott. ivadékai ezt a 
nevet vették fel. Lajos gróf Pozsonyban szüle
tett február 14-én. 1839-40-iki országgyűlésben 
az akkor szervezkedő főrendi c:llenzék vczc:tö
je. 1847-ben ~eresztül vitte. hogy Pest várme-
gyében Kossuthot követté válaszszák. 1848 

március 17-én F erdinind király által neveztetett ki Magyarország első 
független miniszterelnökévé. Legmaradandóbb müvc a honvédség első 
tíz zászlóaljának felállítása. mely késöbb a dicsőséges honvédsereg mag
ja lc:tt. Nem értett egyet a forradalmi politikával. október 2-in lemon· 
dott. s birtokaira vonult vissza. Windischgratz herceg császári fővezér 
1849 január 8·án Pesten a Károlyi palotában elfogatta. Laibacbba. június 
végén OJmützbe vitték. hol a haditörvényszék dőbb néhány évi börtön
re:. utóbb halálra ítélték. Az ítélet módosítása előtt Pestre hozták. hogy 
Haynau iárhasson cl vele szemben. Bár ítélete előtti napon tőrrel nyakán. 
mellén mcgscbesíti;ttc magát. mégis bágyadtan. de törhetetlen lélekkel 
áJlt a golyók c:lé Eljen a haza" {clki.iltással ért véget hősi élete. 

Knézich Károly ma_gyar tábornok 
1808 - 1849 

Horvát származisü határőr lévén. Belikc 
Gajozváczon született. Apja horvát katona
tiszt volt. Pályáiát a bécsü jhclyi katonai aka· 
démián kezdte. majd a 34. Erccst 
gyalogezrednél szolgált néhány évet Egerben. 
1848 őszén hazajött Lcmbcrgböl. mint száza
dos lépett ki ezredébol. s a honvédek sorába 
állt. Több ütközetben vett részt. különösen a 
tápióbicskei csatában t űnt ki. ahol már. mint 

ezredes harcolt hősiesen. Budavár visszafoglal.isánál. a bécsi kapu bevé· 
telében oroszl.in része volt. Sok más csatában harcolt a magyar szabadsá· 
gért. Hazánk végharcaiban Tokainál illett s néhány rosszul 
fc:Jfcgyverezctt zaszlóaljjal védte a Tiszát. az oroszok elől . Majd vissza· 
vonult Arad fel és Görgey csapatához csatlakozott. Végül osztoznia kel· 
lett a 13 aradi vértanú sorsában. 

Szemere Bertalan 1812 - 1869 

Ősrégi magyar család. mely magit a hon
foglaló magyarok egyik vezérétő l Hubától 
származtatja. Okleveles adatok már a tatáriá
rás előtti idokböl valóak. Bertalan Vattán szü
letett (Borsod vármegye) augusztus 27-én. 
1832-bc:n ügyvédi oklevelet nyert. 1834-bc:n 
Borsodban aljegyző. később főbíró lett s fő
leg irodalommal foglalkozott . 1843·44-iki or
szággyűlésben Borsod követe. 1848-ban az 
első független magyar kormányban belügy 
minisztere lesz. Mikor a Batthyány kormány 

visszalépett. a Kossuth vezetése: alatt megalakult Honvédelmi Bízott· 
mánynak i~ tagja lett. Majd Kossuth kormányzósága aJatt miniszterel
nök lett. 0 ásta cl a koronát és koronázási jelvényeket Orsova vidékén. 
Az összeomlás után Viddinbc. s Konstantinápolyba menekült. később 
családjával Párizsban. majd Angliában élt Gyógyithatatlan elmebaja mi
att kapott engedélyt a hazatérésre: 1865-bcn. Pesten 1869. ianuár 18-án 
hunyt el. 
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„ ... ezer esztendő előtted . .. " 

ISTEN IGÉJÉNEK TISZTA HIRDETÉSÉVEL ... 
A M agyar Reformátusok IV. Világtalálkozója 

2000. június 30 .-án a Ferencvárosi Stadionban a 90. zsól
tár töredék.sora fénylett a magasban „Ezer esztendő ... " A vi
lág több mint 40 országából összeseregJ61<. között ott voltak 
még a római katolikus, az evangélikus, belföldi és külföldi 
protestáns egyházak küldöttei, a hívek és lelkipásztorok. Ott 
volt Orbán Viktor miniszterelnök, és a Kormány több jeles 
képviseléije is. M egtelt a t ribün, Kárpátalja. Amerika, Ausztrá
lia, a magyar református egyháztestek szívszorító távolságait 
lengették a zászlók. Tól<.és László királyhágó-melléki püs
pök, a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöke 
arról is beszélt, hogy 10 éve omlott össze a kommunizmus. s 
végre rá kellene döbbennünk arra, hogy „kilépni a kommuniz
musból annyit tesz. mint belépni a történelembe", vagyis 
megszakftani a Kun Bélától Kádár Jánosig tartó sort, s visszaál
lítani a magyar történelem folyamatosságát. „Nagyváradról 
jövök - mondta a püspök - Szent László most is imádkozik". s 
a Trianon óta eltelt 80 esztendő keserveit idézi. „Nap-mint 
nap viaskodnunk kell a maradvány kommunizmussal. 
Imádkozzunk érte, hogy a Kommunizmus feketekönyve 
áttörje a hallgatás falát!" Azt kéri az ebben érintett v ilágtól, 
hogy az illetékesek „kövessék meg a kommunizmus áldoza
tait, hogy megbékélés következhessen". S ami ennél is több, 
kimondja, hogy „a szétszakftott nemzet határmódosítás nél
kül egyesüljön, eza követl~ezö évezred feladata!" Orbán Vik
tor miniszterelnök is felszólalását a történelemmel folytatja, 
noha minden szavával a jelenre, és a jövőre irányítja a figyel
met. „A magyar kormány tudja, mit köszönhet nemzetünk 
a reformációnak és a magyar reformátusoknak." Számve
tést és önvizsgálatot kell végeznünk, hiszen eddig „a puszta 
megmaradásra lehettünk a legbüszkébbek", arra, hogy „ túlél
tünk nehéz századokat, mint ez a legutóbbit is, de tudnunk 
kell. hogy gondviselés és hit nélkül nem ment volna". Tisza 
Istvánt idézi, s azokat a református államférfiakat, lelkészeket, 
kántorokat, presbitereket, akik ébren tartották bennünk a ma
gyarság tüzét. „Nem mindegy, hogy az egyház megtalálja-e 
az utat azokhoz, akiket az elmúlt 50 év sodort el közössége
inkb61." Kell, hogy legyen erőnk azoknak a nemzetrészeknek 
az istápolására. amelyeket elszakítottságunkban különösen 
megpróbált a történelem. „Egyetlen magyar nemzet van, s 
mint tudjuk, minden magyar felelős minden magyarért." He
gedüs Lóránt püspök, a Dunamelléki Egyházkerület házi
gazda püspökeként egyperces néma felállásra szólítja a 
sokezres gyülekezetet annak a többmilliós halotti seregnek az 
emlékezetére, akik az abortusz miatt nem születhettek meg. 
Nyitó beszédében hangsúlyozta: „Meg kell maradnunk! Ne 
adjuk sol1a oda az életet az életszínvonalért, a lelket a pén
zért. akkor sem, mikor a szellem gondolkodik, és a pénz ural
kodik egy félelmetes önépftve-önpusztító korban." Csiha 
Kálmán Erdély püspöke (aki megszenvedte Románia börtö
neit és munkatáborait) is a történelem megélt személyes sor
sával utal a közös sorsra. Atömlik rajta a 20. század minden 
szenvedése, amikor azt mondja: „Ha a történelem szétszag
gatta is a testünket, de a lelkünk egy maradt. Imádkozzunk 
ezért az egy lélekért!" 

A Világtalálkozó egyik kiemelkedő eseménye volt Kálvin 
János szobrának felavatása a róla elnevezett téren, Budapes
ten. A másnapi istentiszteleten a debreceni Nagytemplom
ban Szabó Imre esperes hirdette az Igét. Beszédben 
hangsúlyozta: „Meddig lehet nekünk így megmaradni ma
gyarnak, ez a kérdés ég a szívünkben. Különös sors, különös 
nép ez. amelynek álmaival ellenkező irányban kell menni, 
hogy el ne tévedjen. Magyar népünk oly sötétségbe került, 
hogy senki sem lát semmi biztosat. Egyet tudunk, Isten nem 
vetett el bennünket, és titkos utakon most is Ő hordoz min-

ket". „A magyar magyar maradt, mert ke reszténnyé lett. Mi 
Krisztus népe vagyunk, és aiok akarunk maradni, és a po
kol kapui sem vesmek rajtunk diadalt." 

A Világtalálkozó több mint 300 gyülekezetben különféle 
szakmai konferenciák, plenáris ülések, szeretet vendégségek 
sok gazdag p rogram keretében teljesedett ki, a Kárpát-me
dencéből, illetve a világ minden részéb61 itt lévő református 
lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, ifjak részvételével. Az 
Ópusztaszeren tartott rendezvényen az ünnepi istentisztelet 
nyitányaként bevonultak a történelmi zászlók, az ezeréves 
múltat is idézve. Takaró Mihály főgondnok beszédében hang
súlyozta, hogy a világtalálkozó eddigi eseménysorozata a hit 
és a haség győzelmér61 tett bizonyságot. „Nemcsak tegnap 
van, hanem a ma alapján létezik a holnap is." Hegedűs Lóránt 
köszöntésében kiemelte a történelmi hely jelentőségét, és 
így fogalmazta meg a találkozó egyik célját: „Nem a világ el
len, hanem a világért!" T61<.és László igehirdetésében két gon
dolatra hívta fel a figyelmet. Az egyik: „munkáljuk népünk 
megmaradását, népünk megtartását, a másik: munkáljuk né
pünk egységét a szétszórattatásban. A püspök hangsúlyozta, 

. hogy népünk az elmúlt ezer évben valóban megtapasztalhat-
ta Isten megtartó kegyelmét. Idézte Szabó Imre és Ravasz 
László üzenetét 1938-ból. „Mi tarthatna össze jobban és in
kább, mint aki velünk sátorozik eleitó1 fogva, aki hajlékunk 
volt nemzedékr61 nemzedékre" - mondotta. Mi a Krisztusban 
akarunk együtt maradni! A ma is érvényben lévő vérszerző
dés Krisztusban erősítheti meg nyelvében és hitében élő 
nemzetünket." 

Bölcskei Gusztáv az MRE Zsinatának lelké szi elnöke 
szerint a Világtalálkozó leglényegesebb üzenete, „hogy van 
és lehet folytatás. Együtt, nekünk, magyar reformátusoknak. 
Tegyünk is meg mindent, hogy ez az alkalom is az egymás 
számontartásának, az egymásért vállalt és nemcsak szavak
ban hordozott felelősség növekedésének alkalma legyen 
mindazok számára, akik közelb61 és távolból együtt lesznek. 
Áldja meg Isten kis- és nagy közösségeinket, komoly és 
örömteli ünneplésünket." 

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó zsinata és a 
Magyar Reformátusok Világszövetsége közös Millenniumi 
Nyilatkozatot adott ki: (részlet a nyilatkozatból) 

„Isten Igéjének tiszta hirdetésével és cselekvő hittel kell 
kivenni részünket az egyetemes és nemzeti szolgálatból . En
nek legfóbb célkitCizéseit ekképpen foglalhatjuk össze: 

a hitében meggyengült, és közösségében szétszakított 
nemzet egységének visszaállítása, (visszatérés a történelmi 
folytonosság útjára,) társadalmi igazságtétel és megbékélés. 
nemzetünk vészes fogyatkozásának megállítása, az l.ge iránti 
haséggel. (Bocskai István testamentumával valljuk, hogy 
,egységgel a kicsinyek is nagyra növekedhetnek'. Meggyő
ződésünk. hogy a hit erejére és a reménységre igen nagy 
szükségünk van ebben az országban és annak határain kívül, 
tudván, hogy ,a reménység pedig soha sem szégyenít 
meg.'(Róm 5,5)" 

A záró rendezvény július 15-én volt a Kálvin téri reformá
tus templomban. A Világtalálkozó utórendezvénye július 
22-én Genfben volt, a magyarországi és határon túli egyház
testek részvételével. Genfben folytatódtak az előadások, ün
nepi Istentiszteletek, emlékbeszédek. Klapka György 
valamint az 1956-os forradalom emléktáblájának megkoszo
rúzásával ért véget a Református magyarok JV. Világtalálkozó
ja, amely három hétig tartott. 

A tudósítást híranyagokból összeállította: 
Császárné Gyuricza Éva 
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Gyomaendrődi Nemzetl1özi Művésztábor 
A Bethlen Alapítvány ötödik alkalom

mal rendezte meg a Gyomaendrődi Nem
zetközi Művésztábort. 

A:z. elmúlt évek során ez az alkotó tábor
rangot kapott, nyert. Ide meghívást kapni 
akár először, akár törzstagnak számító 
visszajárókéot, egyfajta elismerést jelent. 
Látogatásomkor, a táborzárás napján, sze
rencsém úgy hozta, hogy elsőként épp Pataj 
Pá! doktor művész úrral találkoztam. Róla 
tudni kell, hogy Békéscsaba festője, s ez 
nemcsak azt jelenti, hogy ott született, és 
élte le eddigi életét (leszámítva a szegedi ta
nárképző főiskolán végzett tanulmányai 
idejét, melyek során rajz-földrajztanári ké
pesítést szerzett), hanem, hogy oly mérték
ben elkötelezett szülőföldje s annak 
környéke, tájai iránt, hogy szeretetét 
sok-sok festménye kifejezi. 

Mik a tapasztalatai, hogyan értékeli az 
elmúlt éveket? 

„Mindenképpen jó látni, hogy a több
nyire visszajáró résztvevők legtöbbje ho
gyan produkál egyre több és jobb alkotást. 
Akik törzstagnak számítanak, vagyis kez
dettől fogva velünk vannak, s fogékonyak, 
szívesen tanulnak egymástól, ha komolyan 
veszik, amit csinálnak. Szépen dolgoznak, 
technikájuk finomodott, csiszolódott, sok
kal rutinosabbak lettek. Sajnos, van olyan 
is, aki egy bizonyos szinten megrekedt, nem 
fejlődik, szép dolgokat csinál, de évről-évre 
nem „hoz" semmi újat. De előfordul ennek 
ellenkezője is. Itt van mindjárt Polányi Laci 
barátunk, aki mindössze 18 éves, de már 4 
éve itt van velünk, s akinek alkotásai előtt 

állunk pont, akkor 14 évesen megnyert egy 
rajzpályázatot, így nyert részvételt a tábor
ba. Tavaly a müvésztábor ideje alatt mind
össze egy képet produkált, s idén, mint aki 
szárnyat kapott, csodálatosan dolgozik, ren
geteg újat alkot, s felfedezhetők képein egy 
nagy tehetség kibontakozásának jegyei. 
Neki nagy jövőt jósolok, biztatom, és lehe
tőség szerint segítem is abban, hogy ha le
érettségizik, bekerülhessen a Pécsi Főiskola 
vizuális szakára." 

Meg van-e elégedve a szervezéssel, 
vagy van-e javaslata, lehetne ez jobb is? 

„Csak köszönet illeti a szervezőket, de 
nagyon szeretném, ha jövőre meghívást 
kapna, és részt venne a város minden rajzta
nára is. S még van egy negatív tapasztala
tom sajnos. Idén itt e lőször, s azt hiszem 
európai szi.i:lten sem fordult még elő, - az én 
javaslatomra, ötletemre, - kimentünk feste
ni az emberek közé, (nevezetesen a strand
ra, gondolván, hogy ott a hőség miatt nem 
kevés szemlé lőre számíthatunk) azt akar
tuk, hogy az emberek lássák, mit csinálunk, 
felkeltsük érdeklődésüket, esetleg kedvet is 
kaphatnak olyanok, akikben szunnyadó te
hetség lakozik. Sajnos, szinte semmilyen 
érdeklődést nem tapasztaltunk, nem volt 
összesen húsz ember, aki érdeklődést muta
tott volna. Lehet, ez az infonnáció áramlás 
hiánya is, s ebben önöknek újságíróknak 
nagy felelőssége van. Ezen kivül talán a 
technika is megtréfált minker, elromlott a 
hangos-bemondó is. Közben ANTSZ ellen
őrzés is folyt végig, pont akkor. Pedig ez a 

helyi alkotóknak, a város szülötteinek lehe
tett volna jó reklám." 

Megkeresem hát a helybeli résztvevő
ket, bár zsűrizést követően hajnalig folyt az 
eszmec~~re, így elég gyér a még jelenlévők 
száma. ürömmel látom, hogy Lona látható
lag ereje teljében, jókedvűen dolgozik. 

Nagyon örülök, hogy alig jó féléwel 
szívműtéted után alkotni láthatlak. Mit je
lent Neked, aki a kezdetek óta jelen vagy, 
ebben az alkotótáborban a lehetőség, hogy 
itt részt vehetsz? 

„Az életet. Évről-évre készülök rá, vá
rom. Ez is, mint minden művésztelep, cso
dálatos élmény, tanulási, fejlődési 
lehetőséget jelent, csiszolódunk, fej leszt
hetjük a technikánkat, tanulunk egymástól. 
Ezen túlmenően is jó így együtt lenni, re
mek ez a kollektíva." 

Szakál Sándort kérdeztem még meg a 
„mieink" közül, mert ő idén van itt először. 

Hogy érezte magát, milyen tapasztala
tokkal gazdagodott? 

„Rengeteget tanultam, különösen Pali 
bácsitól, a tábor vezetőjétől, de a többi 
résztvevőtől is. Kellemes volt a légkör, ösz
tönző, segítő. Nagyon örülnék, ha ezután 
minden évben itt lehetnék." 

Reméljük, így lesz. Kívánunk teremtő 
erőt a sikeres alkotásokhoz a tábor vala
mennyi résztvevőjének, és köszönetet mon
dunk minden szponzornak így névtelenül, 
hiszen szerencsére olyan sokan voltak, 
hogy nevük közlése jelentős lapterjedelmet 
igényelne, de hiszen ők nem is ezért teszik. 

Marsine Giricz Erzsébet. 

Tovább épül a hunyai templom 
Az augusztusi lapzárta után Budapestről szép képek érkeztek a június 

27-i ünnepélyes alapköletételröl, melyet köszönünk, és közkinccsé tesszük. 
A bal oldali fölvétel tanúsága szerint is a templom építése tovább halad. 

Adományozóink nagylelkűségének, a Generali Providencia Biztosító 
Rt.-nek, a Kormánytárnogatásnak, a Megyegyülésnek köszönhetöen az 
építkezésre és a harangokra, a munkálatok befejezési idejére a pénz biztosí
tottnak látszik. 

Azonban ez még csak az üres épület. Felszerelések is kellenek: padok, 
padfütés, oltár, liturgikus felszerelések, hangszer - ezek összege is néhány 
milliót ki fog tenni. Bízunk abban, hogy mire kell, ezek bekerülési összege 
is rendelkezésünkre fog állni. 

Ha valaki segíteni szeretne: 
Szent Imre alapítvány: Endrőd és Vidéke T akarékszövetkezet 

53200015-10003231. Föltétlenül jelöljék meg: Hunyai templom javára ! 
Vagy: a Hunyai Plébánia bankszámlája: Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet 53200022-11042057 
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A gyomaendrődi SOCZO Motormúzeum története 
Írója és kiadója: Sóczó Elek, 
Gyomaendrőd 2000. (87 oldal) 
Előszó: Ocskay Zoltán 

Részletek az előszóból: 

„Tudós ember legyen a talpán, aki ~..,...~,,.,. 
meg tudja magyarázni, miért éppen 
az Alföldön lehet (lehetett) a legtöbb 
régi járművet, gépet épségben meg
találni. Miért pont a föld hasznából 
élő faluk, tanyák lakosai őrizték a leg
több mlíszaki emléket, és miért nem 
a meslerségükre büszke iparosok lak
ta gyárviclékek? 

Talán, mert a földműves számára 
minden mechanikus szerkezet sokkal 
nagyobb becsben állt? Vagy a paraszt
ember értékszemlélet dolgában áll 
feletLe más polgároknak? Nehéz a vá
laszt megtalálni. Nyilván az sem vélet
len, hogy a legnagyobb hazai 
régiamó-gyűjtemény éppúgy az Al-
földön található, mim a legjelentő
sebb motorkerékpár-múzeum. Az 
már viszont igazi fimora a sorsnak, 
hogy az utóbbi léu-ebozására egy fá
val-fából élő embert, szakavatott bog
nán bízou meg" 

Sóczó Elek: 

--~~~~~~~~~~~~----' 

.. „Sóczó Elek teijeset alkotott. 
Osszegytijteni a múlt értékeit- becsü
lendő dolog. Rendbe hozni, restau
rálni . őket - több mint erény. 
Kiállítást építeni, a köz e lé tárni saját 
erőből - kivételesen nagylelk(í és ne
mes gesztus." 

A gyomaendrődi 
Sóczó Motormúzeum története 

Az alföldi ember dicsérere a 
gyolllaendrődi mowrmúzeum. 

Sóczó Eleknek, a könyv szerzőjé · 
nek, a múzeum gyűjtőjének vallomá
sából részlet: 

„Azt vallom, hogy engem a munka 
éltet, és az is visz a sírba. A léha éleL 
nem az én világom. Írásommal azok· 
nak szeretnék segíteni saját tapaszta
lataim alapján, akik olyan 
vállalkozásba fognak, amelynek kita
posou ú~a nincs. Az ilyen vállalkozó 
csak önmagába bízhat, legfelj ebb a 
szerencséjében, a körülmények ked
vező összjá tékában" „Aki magasra tör, 
jól gondolja meg, van-e testi és lelki 
ereje elegendő a harc megvívásához." 

A gy(ijtő munka izgalmas, fáradsá
gos részleteit igen olvasmányos mó
don é lvezheúk, akik megvásároiják, 
az igényesen szerkeszteu és kivitele
zett, gyönyörű fotókkal ékesített 
könyvet. Aki ellátogat a múzeumba, 
lenyűgöző látványban lesz része, és az 
ott szerzett élményeit megörökítő 
könyvet is haza viheti. 

Császárné Gyuricza Éva 

SOKOL M 1 11 - 1935 - Lengyelorsz.lg 
IOOO<:m·' - 22 Lf: - 95 <111/h 
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GYOMAENDRŐDIEK VILÁGTALÁLKOZÓJA < ~- , .• „. / 
.„ "! . 
~ f~ :~~. 

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata valamint a 
Gyomaendrődiek Világtalálko-

-~-- zója rendezésében részt vállaló 
civil szervezetek és a városla
kók nevében meghívja vala-

~- ·--- - mennyi Gyomáról és Endrődről 
------ -- -. elszármazottat és családját, is-

merőseit a millennium évében 
és annak tiszteletére elsőként 2000. Október 23-án 1 O 
órai kezdettel megrendezésre kerülő Gyomaendrődiek 
Világtalálkozójára. 

Akiknek ideje · engedi és invitálásunkat. elfogadva 
részt kíván venni a ma gyomaendrődön élő és innen el
származottak e lső találkozóján, azt visszajelzésével 
szíveskedjék megtenni. 

Terv~zett program: 

9 óra 

10 óra 

10.30 óra 

11 óra 

11.30 óra 

13 óra 

16 óra 

16.30 óra 

Ünnepi mise a Szent Imre templomban 

Október 23-i ünnepség 

Koszorúzás a felújított Hősök Emlékművénél 

Emléktábla avatás a Városházánál 

Gyomaendrödiek Világtalálkozója 

: Ebéd 

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet új 
ügyfélszolgálati kirendeltségének avatása 

A város kiállító helyeinek megtekintése 

Részvételi szándékát az OTP gyomaendrődi fiókjá
nál vezetett 11733120-15346614-02130000 számú 
számlára történő személyenkénti 1750 HUF, vagy 8 
USD, illetve 16 DM befizetésével teheti meg legkésőbb 

Köszönet! 
A Városunk Nagyjaiért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 

köszönetet mond mindazoknak, aki eddig már pénzadományaik-

kal támogatták . • , • „ • . 

TIMAR MATE ENDRODI IRO 
MELLSZOBRÁNAK FELÁLLÍTÁSÁT. 

Továbbra is kérjük és várjuk adományaikat e nemes célra. 
Számlaszám: Városunk Nagyjaiért Alapítvány Gyomaendrőd 

- Endrőd és V idéke Takarékszövetkezet: 532000 15-11042095. 

Szeµcember 8-a Szűz 

\1 ii.ria születésének az ün

nepe, népi nevén Kisbol-
. dogasszony, vagy Kis-

asszony napja . 

Köszöntsük Jézus Any
ját Kunszery Gyula versé
vel. 

" ... „_:,. ' 
2000. szeptember 30-i beérkezéssel. (Az átutalás az 
ebéd, és családonként 1 példány „Gyomaendrődi sé
ták" cmű kiadvány költségét tartalmazza) Kérjük, hogy 
az összeg átutalásakor pontosan jelöljék meg a részt
vevők nevét és címét, hogy a részletes programot tar
talmazó meghívót időben el tudjuk juttatni .. 

Amennyiben e programon kívül több időt kíván szü
lővárosában tölteni és _nincs közeli hozzátartozója aki
nél megszállhat, úgy ajánljuk · az alábbi 
szállá~lehetőségeket térítés ellenében. 

Körös Étterem és Szálloda 
Telefon: 66-386-055 
Szilvia Panzió 
Telefon: 66-386-7 41 
Tímár Panzió 
Telefon: 66-386-444 
Vadászház 
Telefon: 66-280-002 
Harang Szálló 
Telefon: 66-284-062, illetve 20/9940-231 
Termál Panzió 
Telefon: 66-282-1 39, illetve 60/61 1-743 

További részletes információ: 

Polgármesteri Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Sza
badság tér 1. 

Megyeri László aljegyző, tel.: (00-36-66)-386-122, 
fax.: (00-36-66)-283-288 

E-mail : 
aljegyzogye@gyomaendrod.bek.kozig.b-m.hu, il
letve cc892@mail.kerszov.hu 
Web site: http://www.gyomaendrod.hu/ 

Gyomaendrőd, 2000. július 31 . 

Üdvözlégy 
Nem tör fel ajkunkról ha_rsogó ária, 
csak egy halk imádság: ü dvözlégy Mária! 
E fohásszal soká-sok százezer magasztal, 
s méltó is vagy rá, mert teljes vagy malaszttal. 

Csillagos glória kosz~)fúja fejed, 
egek Kirá l ynője, az Ur van Teveled! 
A2 angyal i,rnár e szavakkal üdvözölt, 
mondván: Aldott vagy Te az asszonyok között; 
nem fogható Hozzád még királyi hölgy se, 
ál_dott vagy. s áldott a Te méhednek gyümölcse: 
JEZUS . 

Asszonyunk, Mária! - Hozzád folyamodunk, 
Te légy közbenjárónk, Te légy a gyámolunk, 
nincs semmi. mi t Isten Tökd megtagadna, 
mivel hogy Te \·agy az Istennek szent Anyja; 
Uradhoz-fiadhoz imádkozzál énünk 
bűnösökért, főként életünk vége táján, 
imádkozzál most és halálunk óráján. 
AMEN. 
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KÉZILABDA 

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület 2000/2001 évi őszi 
fordulója 
Megye I. o. 

Aug 26. GYENK SE - Sarkadkeresztúr Felnőtt 16.00. 
Szept.2. Kétsopony- GYENK SE Ifi: 15.30 Felnőtt: 17.00 
Szepc.9. GYENK SE - Gádoros Felnőtt : 1 S.30 
Szept.17. Békéscsaba. Fő isk. -GYENK SE Ifi: ?Felnőtt 18.00 
Szepc. 23. GYENK SE - Békéscsaba Előre Ifi: 14.00 fe l nőtt: 
1 S.30 
Szepc. 30. Doboz - GYENK SE Ifi. 13 .00 Felnőtt: 14.30 
Okt. 8. Békés - GYENK SE Ifi : 13.30 Felnőtt: 15.00 
Okt.14. Gerla - GYENK SE Felnőtt: 15.00 
Okt. 2 1. GYENK SE - Békéscsaba Jamina Fe l nőtt: 16.00 
Okt. 22 . Magyarbánhegyes - GYENK SE Felnőtt 16.00 (Me
zőhegyesen) 
Okt. 28. GYENK SE - Békésszernandrás Ifi: 14.00 Felnőtt: 
15.00 
Nov. 4. Mezöberány- GYENK SE Ifi: ? Felnőtt: 15.00 
Nov. 11 . GYENK SE- Okány Felnőtt16.30 

LABDARÚGÁS 

Nagyon csikorog a város labdarúgása! 

Mint várható volt megoldhatatlan feladatai vannak a város 
mindkét csapatnak. 

Túlságosan magas az átszervezett volt Barátság számára az NB 
11. Góllövő csatár nélkül nem születhet győzelem. Az eddigi utolsó
tól ~zenvedtük e l a legsúlyosabb vereséget 

lme, a le.~újtó eredmények: 
Aug. 6. Orkény - Gyomaendrőd 2: l 
Aug. 12. Gyomaendrőd - Békés 2:3 
Aug. 19. Abony - Gyomaendrőd 2:0 
Aug. 26. Dömsöd - Gyomaendrőd 3:0 
Aug. 29. Gyomaendrőd - Makó 1: 1 

Tabella állása: 
Gyomaendrőd 5 - 1 4 4.: 11 1 . 
A megfiatalodott Gyoma a megyei 1 .osztályban vergődik: lrne 

az eredmények: 

Gyoma - Battonya 0:0 
Szarvas - Gyoma 5:0 
Gyoma - Orosháza 1: 1 
Gyoma - Vésztő 1 :2. 

Mint láthattuk, mostanában nem sok öröm jut a szurkolóknak! 
Talán, ha a Gaál Pisti csemetéi fe lnőnek? ! 
Ha őket is meg nem csípi a magyar foci de,re! ! ! . 

MARTON GABOR 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gcízkészűlékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

háztartási kisgépek 
Szórakoztató elektronika 

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

Villa'Y!yszerelési anyagok 
GYOM.AENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. 

Telefon: 386-909 

Jogi tanácsadás 

venrú. 

Kedves olvasóink! Sokak kíván
ságára új sorozatot indítunk. Tud
juk jól, hogy a jogban l~evéssé jártas 
olvasóink szívesen fogadják Ugrinné 
Dr. Katona Klára jogi tanácsait, s 
könnyebben fognak eligazodni a jog 
útvesztőiben. 

Az Adásvétel 

Az Adásvétel szabályait a Polgá
ri Törvénykönyv rögzíti. 

Az adásvétel kapcsán az eladó a 
dolog tulajdonjogát átruházza a ve
vőre, és ezzel egyidejűleg, vagy a 
felek által megállapított ídőpont-
ban birtokba adja, a vevő köteles a 
vételárat megfizetni , és a dolgot át-

Az adásvétel tárgy lehet minden dolog, amely forgalom 
képes, ingatlan és ingó dolog. 

Ingatlan alatt értjük a földet, pl. szántó, kert, erdő stb. és 
a felülépítményeket pl. lakás, üdülő, garázs stb. és mind azt 
ami a dolog állagának sérelme nélkül le nem választható ar
ról. 

Az adásvétel megkötése nem minclen esetben kötelező 
írásban. Azonban egyes dolgok adásvételéhez a jogszabály 
kötelező írásbeliséget ír elő. Nevezetesen ingatlanok, gép
járművek esetében. 

Az ingatlanra vonatkozó adásvételek csak abban az eset
ben érvényesek, ha a szerződést közjegyző, vagy ügyvéd 
készíti el és ellenjegyzi. 

Más esetben is köthetnek a felek írásban adásvételi 
szerződést, ebből a szerződésből, annak tartalmából ki kell 
tűnnie: a felek (eladó, vevő) személyéi adataiknak, az adás
vétel tárgyát képező dolognak, vételárnak, a tulajdon átru
házását célzó akaratnak, az átadás időpontjának. 

Minden esetben az eladó és a vevő alá kell írja a szerző
dést, és aláírásukat két tanúval kell hitelesíteni, akik annak 
valódiságát igazolják. 

Fontos az adásvétel megkötése előtt, hogy a vevő min
den esetben kellően megtekintse az általa megvásárolni kí
vánt dolgot, ugyanis a későbbiek során a szerződés 
megkötését követően igen hosszadalmas és bonyolult a ki
fogások érvényesítése. 

Ingatlan adás-vétel esetén az eladó a rejtett hibákért is 
felel a jogszabály értelmében. · 

Rejtett hibának minősül az ingatlan állagában az a híba, 
amelyik nem látszik. Pl. az épület alapja nem megfelelően 
készült el az építkezéskor és a későbbiek során az épület
ben, súlyos károkat okoz. 

Allatok esetében is szavatossággal tartozik az eladó a 
vevő felé, az állatszavatosságot érvényesíteni az állat átadá
sától számított 60 nap alatt lehet. 

Az adásvételi szerződéseket közös megegyezéssel bár
mikor fel lehet bontani. Egyoldalú felmondás estén a bíró
sághoz kell fordulni, és ott kell megtámadni a szerződést, 
és annak érvénytelenítését kell kémi, a szerződés kötés 
időpontjától számított egy év alatt, vagy azon oknalc a fél tu
domására jutásától számított egy év alatt, amely miatt a 
megkötött szerződés fennmaradása a továbbialcban már 
nem áll érdekében. Gogvesztő határidő) 

Ugrinné dr. Katona Klára 
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Siker külfö,dön, „ara·nyévek" i~~on 
II. fejezet ·: 

Újságíró, fotóriporter lettem 

_ Az l 956-os események engem Eger
ben értek, ahol a Gárdonyi Színháznál Újla
ki Béla mavész-névvel az akkori 
főrendezőnek, Kalmár Andrásnak, voltam 
a rendező asszisztense. A forradalom nap
jaiban az Egri Líceum tornyában felállított 
Szabad Egri Rádió rögtönzött adásaiban 
vettem részt l<o llégámmal, s ezért kellett 
elhagynom az országot. Első feleségem 
Déry Mária, színésznő volt ugyancsak a 
Gárdonyi Színháznál. Ő nem al<art külföld
re menni velem. Én már egy éve Mün
chenben laktam, amikor ügyvédjén 
keresztül válást kért tőlem. Mivel gyerme
künk nem volt, én hivatalosan is szabad fo
lyást engedtem a·z ezzel kapcsolatos 
bírósági eljárásoknak, annál is inkább, mert 
másoktól hallottam, hogy Mária férjhez 
akart menni valakihez. Mi többé nem lát
tuk egymást. Ő 1985-ben halt meg. É.n tíz 
évvel később érkeztem feleségemmel, Manuelával Magyaror
szágra. 

Visszatérve a müncheni időkre, több mint öt évig éltem eb
ben a szép. vidám városban, ahol 195 7 / 58-ban fi lm és 1V rende
zést hallgáttam a German lstitut für Film und Fernsehn 
intézetben. ma.ic' p-edig egy két éves tanulmány után 1960-ban 
d iplomáztam a fotózsurnaliszikából a (lnstitut für 
Bildjournalizrnus) Fotózsuranlisztikai Intézetben. M egemlítem, 
hogy ez Időben Laci bátyám már az Egyesült Államok 
Conecticut-i államában dolgozott, s öcsém, Imre pedig Új-Zé
land Aucland nevCf városában telepedett le. Anyagilag mindket
ten sokat segítettek nekem a müncheni tanulmányaim koplaló 
évei alatt, melyek után a Münchemben kiadott Quick magazin 
fotóriportere voltam két évig. 

Végül 1962-ben megkaptam· az amerikai kivándorlási vízu
mot és áttelepültem az új hazámba, Laci bátyámhoz. 

Rövidesen New-Yorkban meglátogattam endrődi barátomat, 
Vaszkó Andrást, s vele laktam egy ideig. de a fotózás vonalán ott 
nem sikerültek a dolgok. Akkor kezdtek megszűnni a híres ame
rikai fotómagazinok, mert a TV csatornák vették át a képhíradást. 
Viszont. ezekben a hónapokban ismertem meg André Ke1tészt, 
a világhíra fotómavészt. Kérdésére, hogy mit tehet értem, 
mondtam, hogy szeretném tudni mit csinált a párizsi évei előtt 
Magyarországon. Magyaráztam neki, hogy a müncheni fotózsur
nalisztikai tanulmányaim során, sohasem derült ki, mi volt a ma
gyar háttere a fényképészet vonalán. Csak annyit tudtam, hogy 
1 925-ben Párizsba érkezett. s egy év múlva ott remek ldállftáso
kat rendezett, melyeket még az akkori dadaista költők is dicsőí
tettek. André (vagyis ahogy szólítottam, Bandi bátyám) erre 
intett, hogy kövessem kis archívumába, ahol a szekrények fiókja
iban régi magyarországi, és az E.lső Világháború alatt készült ké
peinek halmaza volt kronologikusan raktározva. „Nézd, ez 13 
évem mL1nkája az óhazában és a környező országokban a háború 
alatt, de eddig sehol senkinek nem kellettek ezek a képeim." Re
mek gyorsmozgásokat rögzítő pillanatfelvételeket villantott 
meg szemem előtt, melyek az emberek és katonák mindennapi 
életét ábrázolták, s a képek szinte beszéltek hozzám. Megjegy
zésem önkéntelen volt: „De Bandi bátyám, te már akkor úgy 
fényképeztél, mint mi ma, vagy jobban is.!" 

Ettől kezdve barátságunk23 éven keresztül haláláig tartott, 
mely 1985 szeptemberében következett be. Közben aztán, 
1981 -ben mégis csak kiadták Bostonban a szépkivitela fotó
könyvet pályafutásának első időszakáról „Hungarian Memories" 
(Magyar emlékek) címmel, melyről a Houston Post-ban, képek-
1,01 Ó<: <:7;.\\1.:uTtTol h5rnr"r'\f'\lrt:)l:tc ril,lr~""' i~l~nt rY\.OC'Y J:.olhí\/ntt ~e. 

megköszönte az -újságcikket, és hálából két 
fot6t ·küldött: az',,Elveszett Felhő"-t a fele
ségemnek, s a Piet Mondriánnál" címer ké
pét neke'm dedikálta kedves sorokkal a 
hátlapokon._ 

Összegezve, az amerikai karrierem fel
felé törő fázisait nem volt könnyű fokozni. 
Manuélámat már Münchenben megismer

. tem, ahol ő németet tanult, s évekkel ké
sőbb, 1964-ben, Amerikában . vettem 
feleségül. Első éveinkben Connecticut Al
lam Westport nevCí vá:rosában a Westport 
News hetilap fotóosztályának voltam a ve
zetője, aztán 1969-ben Houstonba költöz
tünk Manuela rokonai közelébe. Pár évvel 
később kezdtem el az .egyetemi éveimet a 
szintén teljes elfoglaltságot igénylő mun
kám mellett. E.löbb. újságírásból szereztem 
egyetemi diplomát, majd pedig bölcsé
szetből kaptam meg a magiszteri (Master 
of Arts) kisdóktori fokozatot. A Houston 
rost nevű, 400.000 példányszámú napilap 

fotóosztályának lettem a vezetője,_ a_hof 1 7 fotóriporternek vol-
tam a főnöke. s akiket nemcsak helybeli, hanem Texas államán 

. kívüli városokba és külfö ldi eseményei~ fényképezésére is kellett 
küldenem - nem beszélve a fotóanyagok megrendelései ről és a 
napi szerkesztőségi konferenciákra való előkészületekről. fele
ségem egy houstoni montessori i'skolában tanított görög-római 
történelmet, angolt, spanyolt és latint. 

A fotóriporterek sokat pletYkáltak a.hátam mögött. Asszisz
tensem szerint azon mérgelődtek, hogy 'ezek az idegenek ide
!önnel<, s elBbb_ utóbb mind főnökök akarnak lenni felettünk, akik 
itt születtünk Amerikában. s nem valahol, egy semmitmondó kis 
európai lyukban.· E.gy alkalommal néhányL1kkal elmentem söröz
ni, s egyikü_I< ezt mondta: „Én valahol olvastam, hogy nekünk vi
gyáznunl.< kell a magyarokra. mert ai:ok olyan leleményesek és 
ügyesek, hogy ha például egy magyar utánam lép be a forgóaj
tón, mégis e lőttem fog kilépni belőle." Erre óriási hahotába tör
tek ki a többiek. Udvariasságból én.is nevettem a remek viccen, 
habár én már ísmertem. ezt a Korda Sándor-korabeli hollywoodl 
adomát. 

De valóban boldog voltam, ha a főszerkesztő néha-néha 
megkönyörült rajtam és engem küldött külföldre utazási riporto
kat írni és fotózni PL.Portug~liába, Olasz- és Franciaországba. Ju
goszláviába és még Magyarországra is. Amikor 1975-ben 
Budapestre jöttem, mint a 12 amerikai újságírók egyike, az akko
ri Duna lntercontin.ental Hotelban -voltunk elhelyezve és nagy 
díszvacsorát rendezett számunkra a Magyar Turizmus akkori ve
zérkara (AVH-sol<kal felhígítva). A legfelső emeleti luxusétte
remböl lenéztem a kivilágított Lánchiara, Budavárra és némi 
elégtételt éreztem üldözött családom balsorsáért. 

Magyarországi utammal kapcsolatosan az újságom vasárnapi 
magazinjának szerkesztője megkért: hogy Budapest kulturális 
életéről is készítsek egy külön riportot. Azt a Cikket a színházi 
életről előbb az akkori Operettszínház förendezőjével, Vámos· 
Lászlóval ·történt interjú keretében készítettem, majd velük 
szemben, a Thália Színházban Kazimi r Károly igazgatótól tud~
kolóztam meg az akkori színházpolitika csínját-bínját, mely sze
rint a Kádár-rendszer három „ "T" -vel intézte a szfndarabol< 
sorsát: tcrrés, tiltás, vagy támogatás. A Houston Post-ban 1975. 
augusztus 3-án megjelent vasárnapi magazin címlapját pedig 
Magdó húgom kislánya Heim le Andika pipacsszedő alakja díszí
tette, melyet Budától nyugatra a bécsi autóút mellett egy pipacs
domb oldalán fotóztam. Sajnos, a Houston Post-ot a tulajdonosa! 
egy kanadai kiadó vállalatnak adták el 1984-ben, s én ott hagy- · 
tam az újságot . 

U~rin Béla 
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Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány 
5502 Gyomaendrőd, Fö út l. Tel.: 66/283-940 

Közhasznúsági jelentése az 1999. évről 

L SnírnvíteJi éves beszámoló a me l lékel.ten csatolt J 715/b sz. 
nyomtatványon. . 

Jl. Az Alapítvány l 999-ben költségvetési támogatásban nem 
részesült. 

III. Az Alapítvány tevékenysége során a saját töke. 2. 172. l 62 
Ft-tal növekedett. 

TV. Célszerinti juttatások, költségvetési, önkormányzati támo-
gatás nem volt. 

V. Tisztségvi~elök semni.iféle j uttatásban nern részesOJtek. 
Vl. Közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló. 

Az alapítók szándékai szerint l 999-ben is a fő célkitűzés az 
endrődi egyházi temetők karbantartása volt. 

1999. május 22-i kuratóriumi ülésen hozott határozatunk értel
mében a hunyai templom újjáépítésére érkezett adományokat is fo
gadjuk - mivel a hunyai Szent László Egyházközség ellátása is az 
endrődi Szent Imre Plébánia plébánosához tartozik - azt átadjuk a 
hunyai plébániának. 

A HUNYAI VAGYON 

59 adományozó 
átutalva templombontásra 
év végi eredmény: 

2.975.630 Ft 
-1.375.000 Ft 
1.600.630 Ft 

AZ ENDRÖDI EGYHÁZKÖZSÉG CÉLJÁRA 

50 adományozótól 793.455 Ft 
Maradvány előzö évröl ---~9_,,.J~.972=2~F~t 
Összesen: 885.377 Ft 

Kiadások: 

1. 4 fö munkanélküli temetői munkás 6 havi személyi jellegű 
költségének 30%-a 253.156 Ft 
2.Temetőí munkák dologi kiadásai 62.654 Ft 
3.Gyomirtó, törött eszközök pótlása 45.742 Ft 
4.Postai kiadások 7.390 Ft 
Összesen: 368.942 Ft 

Bevétel: 885.377 Ft 
Kiadás: ________ ____ ~3~68~._24~2~F~t 
Endrőd vagyona év végén: 516.435 Ft 
(Ebből 330.000 Ft templom festésre) 

Hunya: 1.600.630 Ft 
Endröd: 5 16.435 Ft 
1999. évi kamatok: _· ---------~! 4~7~·~0~19~Fr 

2.264.084 Ft 

Tehát egyező a mérleg 20. soráv<1l: 2 .264.084 ít 

Kuratóriumi döntéssel a kamatok szétosztása után: 
Hunya: 100.000 Ft 
Endrőd: 47.019 Ft 

Hunya vagyona: 1.700.630 Ft 
Endrőd vagyona: _ _ ______ __ ---"'5=6~3~.4"""5-'-4 -=-=ft 
Összesen: 2.264.084 Ft 

Az alapítvány vagyonát teljes egészében adományokból, illetve 
azok kamataiból gyarapította. 

. , Munkák felügyeletét Iványi Sándor, és Császárné Gyuricza 
Eva végezték. 

KiadásaiL teljes egészében - kizárólag az Alapító Okirat szerin
ti közhasznú célokra fordította, vagyis az egyházi temetők karban
.tartásához, a hunyai templom újjáépíLéséhez járult hozzá. 

A beszámolót a május 29-i kuratóriumi ülés egyhangúlag elfo~ 
gadta. 

Gyomaendrőd, 2000. május 29. 

Szabó Zoltánné 
kuratórium elnök 

Ungvölgyi János 
kurátor 

Iványi László 
plébános 

Kiegészítés az IN MEMORIA.M Szabó Remekül haladt a tudásban, ám mint „cseléd- zó búcsúztatója könnyzáport okozott. Később 
Imre cikkhez könyves orvos" rettenetes tragédia áldozata lett. szülei is mellé temetkeztek. Most kitört, korhadt 

Val1bélgyulladását ö maga kfv.'\nta kezein!, ope- fakereszt jelzi a fiatal reménységet elnyelt helyet. 
Piktor Szabó Imre fáradhatatlan volt a kínál- ráció helyett fagyasztással (jegeléssel) kereste a Azt beszélik, hogy apja ez időtől fogva 

kozó lehet6ségel< hasznosításában. Reménysé- gyógyulását. Bélperforáció, a követl<ezménye összeomlott, jelleme, egyénisége teljesen 
gük és büszkeségük volt E.lemér, aki két nővére hasnyálmirigy gyulladás 'lett, kórházba szállftot- átformálódott, goromba, nyers öregember 
közt született 1906 április 1 7-én. Mezőtúron vé- t<'ik, de már ne~ lehetett segíteni rajta. Apja ha- lett a szörnyű csapás súlya alat t. 
gezte a gimnáziumot, majd Budapesten, az Or- zahozatta és a Szarvasvégi temetőben helyezték 
vostudományi Egyetemen szerzett dip lomát. örök nyugalomra. Ujházy Miklós fó1<ántor megrá- Márton Gábor 

. h 181 5500 Gyomaendröd, 
... lpartelep út 3. THERM 1.. x ~T/F:66/386-614, 386-226 

~ PfT<lJPAl\1 SZÖVETKEZET -

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

o- Magas és mélyépítési munkák generál ki.vitelezése- tervezése 
e-Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártas, szerelés 
7 Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, 

lnterspan bútorok) · 
o- Építőipari anyagker·eskedés (1 nterspan bútorlap ... ) 
'

7
• Építő i pari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acél
zsalu, keretes állvány, útpanel. „) 

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

r ,~-.!!!liiiii„„„„„lllliil„„„„iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
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ott kotnyeleskedett a kis senki sem hitte v~l_na róla, 
haszontalan. Hiszitek, vagy hogy valaha sirC!nkozva 
nem hiszitek, de még Ka- futkc:~ott, .. szerenc~es _ tes!: 
kos apó is elnézte neki, vérke1 korul. Mos! 1nkabb o 
hogy csámcsogva felkap- látszott szerencsesn_ek. 
kodjo előlük a darát, és a - Ez~n ne csodalkOZZ?-

Levél a kiskakastól 11. egyszeriben nagyon elszo- szemet. Persze . ez már ké- to~! -_gc;:igogc;itt okosk9don 
morodtam. Elgondoltam. sőbb volt. amikor lassan el- G.agod1 ~ h1.szen meg . a 
hogy mi lenne velem, ha érte a választási kort. A kozm~~d~s ts .azt tc:rtJa . 

SzeNusztok gyere~e~! nem jutna búzaszem. Az- malacok akkor lesznek vá- hogy Jol Jart, m.1nt, az 9N.~ 
Búzoszemesjó regge~t ktva- tán végig néztem a h~I- lasztásiak,. mikor mór meg malac. m~rt k1g9m~olyo
nok_ nektek C?,oromJ:'1val..? Jámzó búzat?bló~. es tudják enni 0 darát is, ~s dött a szanakozast91. Le
cicaval . egy~tt. K~pzelJe- vidáman kukorek?lni kezd~ nem kell többé tejet cum1z- het: hogy nem . ~ppe~ 
tek, Man ne:n1, az en gaz- tem. Hogyisne, .m1kc:r a0ny1 ni. _ . . a_ttol. honer_n. o sok JO f?lot 
daosszonykom .. volt ott o kiverni valo buzo- Nahát Töpörtyű is vo~ tol , d~ om1 igaz. az 19oz. 
meglátogatott bennunket. kalász. hogy elég lett voln_? lasztási lett, de azért ő még Nem 1s lehetett ~ossz a Na 
No, nem éppen engem. a világ minden kiskokasa- mindig megkapta a nap i malacnak ~enn1. Persze 
hanem Klárikóékat. De nak. Miért pont nekem tejecskéjét is. azért én inkabb maradok 
azért én is nagyon boldo9 nem jutna! De_ há_t attól az _ Hadd egyen szegény Kapori,?. kis kak~s. 
voltom, mert hoz<;:itt e9y ~1s áNa malac meg ehen ma- kis áNa! _ mondogatta · Legk~zel~bb1 le':_elem-
hazai levegőt. Meg i:n1nd1g radhot. , _ Mari néni. · ben . l°?l!<;suzom toletek. 
szívesen gondolok vissza a Aznap mar talalkoztam _ Hadd egyen szegény Kukunkuuu! 
boromfiudvarro. Nektek is a szegény jószággal. Pa- kis óNa! - mondogatta ko-> . 
bevc::illhotom: hogy ~okszor naszosan sírdog91t._. ~-~QY kos apó is, kotlósanyu is, és 
bizony ~o~vagyam is von. miközben a testverket 191zu- még Cirmos sem prüszkölt, 
Csak Krisztinek nehogy el: en szopták a buggyano te- ha üresen találta egy-
áruljátok, me.rt sz?moru jet, ő ott _ ·fujkoso_tt szer-egyszer a tányérját. 
lenne. Tulo1donkeppen körülöttük oprocskon, es Csak 

0 
Bodri morogott 

magam ~em ~rt~_m a dol- áNán. Röfi mama eJgc:n- hangosan, amikor az ő 

A mesét 
· és a verseket írta: 

Iványi Mária. 

got , mef!1gaza~;o dolgom doikodva p islo9ott._de lat- ebédjét, vacsoráját is meg 
von. m1~deí'.k1 , enQer:net tom, hogy egyalto}on nem akarta dézsmálni. , A SZAJKÓ 
eyetget, es mar_ugy k1g;:im- tudja. hogyan seg1thetne. _ vau, vak! - vicsontotto 
bölyödtem. ?kar _egy oNo No ha ő nen: tu_dt? , an- ró tűhegyes fogait - Nem 
malac. A;z om_!_ /l;_NC} mc;i- nól inkább Mon. nen1. Egy- elég neked, am i_ k.apsz? 
Joc! Nahat az o tort~netet szer csak megJeler:t egy Még a mások jussot is mo
igozón el kell meselAem jókora üveggel, amin~~ a gadnok akarod? - Vou. 
nektek. · _ száján volt egy lyu~o-~ iz~._„. vakk! Vrrrr! 

Akkor hollottc:im r_ola valami olyan. am1bol. ktJO- Irigy kutya - fújta föl a 
először. amikor m.or kolosz- hetett a tej, és hollJat?~ szakállát Tyityakk, é~ h_ara
bC} sz~kkent o_ foldeken a csodát! Megszopt_o_tto Rof1 goson szétteregette-a tol
b~zo, es o ko~los anyu le~le- mama _helye'.t a s!ro mola- lait, _ Sajnálod attól a 
huzott egy-ket zsenge . k~- cot. Hat ez igazon n<?QY- szegény kis árvától? · 
lószt. hogy _ o~bol szerű dolog volt. Nem igaz _ ÁNo? - húzta el száját 
csipegessük az edes buzo- gyerekek? Attól kezdve re- csúfondárosan Bodri,- hi
szemeket. Ott .tolólko~tunk mek dolga lett·o Töpörtyg- szen az egész udvar csak 
Tyity5Jkkol, a_ m1nder: le_t?~n nek, Nemcso~ re1.e,~sket őt dédelgeti! Mahol~ap 
konol pulykovol. El is UJS()~ kopott ám Mon nen1tol, de gurul akár 

0 
labda, ugy 

golto _nyomban, hogy .. Rofi még í'.ev~t i~. El:;evezte a meghójosodott. Nézd csak 
momonok ma.loca~ szul~t- kis óNot Toportyunek. mert meg, Röfi mama nevelt e 
tek'. eggyel tobb is. mi~t hogy oly?n pi<?i~e .v~!t. qe ekkora gömbölyű mal~co
om1 kellett volna. Azt a kis nem soka1g! Rov1~ id.~ ml!.1- kat? Hát. ami igaz. az igaz. 
óNa malacot nem ~udto tón elkezdett hízni, gombo- Töpörtyű mór egyáltalán 
felnevelni, mert nem Jutott Jyödni. Nem is csoda. f'!lert nem is volt sem töpörtyű, 
neki tejecsk~. . az üveg-cumiból cu.m1zott sem áNo. Nagyszerűen 

Gyűlés von oz öreg tölgyön? 
Vagy mi ez o lárma/ 
Mintha ezerféle madár 
Hangia kiabá lna! 
Von ott rigó, szarka, sármány, 
Tövisszúró gébics, 
Vörösbegy is, ökörszem is, 
Pinty, meg seregély is. 
Ám, ho nézed, keresgéled 
Ágak között őket, 
Ezerféle hangon szóló 
Szárnyas csevegöket, 
Nem rejt ott csak egy madárkái 
Az öreg tölgy lombja. 
Azt a sok, sok „kár"-1 meg „csekk"-el 
Szerény dolt, vagy ékesebbel, 
Mind a szajkó mondia. 

O, ó - szanokoz9tt? k!s tejecskére még hol itt. hol megállt a saját lábán. és 
óNón kotlósonyu, es en is :.:..:_:~_:__:___::__ __ --::;-------------i 

NŐI CIPŐT A TURUL CIPŐ KFT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKiŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 
C I P Ő GYÁRTÓ 

GYOMAENORÖD, FÖ ÚT 140/2 • TEl! 06-66·283·359 

Felvételre keres varró nőket, 
cipőfelsőrész-készítőket és cipő 
gyártókat gyomaendrődi , 
dé\avám ai és kamuti telephe
lyeire, tartós munkára, jó ke.re
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, 
vagy megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 
telefonon Olah Ferencnél 
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Készül az Endrődi Tájszótár 

Az elmúlt évtizedekben számos kitűnő tájszótár, szóföldrajzi munka 
jelent meg hazánkban1 ilyep első helyen A magyar nyelvjárások atla
sza térképes hat kötete, az Vj Magyar Tájszótár elkészült három kötete 
(A-tól M-ig). Ezek a nagy összefoglaló munkák azonban korántsem tet
ték - teszik - fölöslegessé a kisebb tájegységek, helységek tájszótárait, 
amilyen például a határon túlról a Penavin Olga szerkesztésében megje
lent, A jugoszláviai Muravidék tájnyelvi atlasza (1966), s a Szlavó
niai (kórógyi) szótár-ának két kötete (1967), Qálffy Mózes és Márton 
Qyula Székely nyelvföldrajzi szótár-a (1987), Imre Samu felsőőri táj
szótár-a (1971 ), vagy az anyaországiak közül Kiss Qéza - Keresztes 
Kálmán Ormánysági szótár-a (1952), Bálint Sándor Szegedi Szótár-a 
1. 11. (1957), vagy a földrajzi névgyűjtemények közül pl. Zala megye 
földrajzi nevei (1964), Tolna megyei földrajzi nevek (1989) Somogy 
megye földrajzi nevei (1979), stb. hatalmas kötetei. 

A tájszógyűjtés tekint~tében különösen fontosak, az un. nyelvjárási 
szigetek, amilyen, pl. az Őrvidéken a mai Ausztriához tartozó Felsőőr 
nyelvjárása, vagy a délvidéki Kórógyé. Ilyen nyelvi sziget az anyaor
szágban a Békés megyei Endrőd nyelvjárása is, amellyel igen mostohán 
bánt a Magyar Nyelvatlasz: nem történ szógyűjtés az igen sok nyelvi ré
giességet és nagyon gazdag nyelvjárási anyagot őrző helységben. Ezt is 
fölismerve támadt a gondolata Homokné Németh Eszternek, az 
Endrődi Füzetek hét kiváló néprajzi kötete gyűjtőjének és szerkesztőjé
nek, a könyvtár-magyar szakos tanárnőnek, hogy abból a hatalmas 
hangszalagos gyűjtésből, amelynek egy részéből az említett kötetek is 
megszülettek (s a gyűjtő munkát mai is folytatja), összeállítsa az Endrődi 
Tájszótárt. 

Arra a kérdésre, hogy Endrőd hogyan válhatott nyelvjárási szigetté, 
hogyan őrizhetett meg ily nagy számban tájjellegű szavakat, Homokné 
Németh Eszter így adta meg a választ: 

.1. Enqrőd a többnyire református vidéken, a kálvinista többségű és 
gyakran vegyes felekezetű helységek között zárt katolikus település volt. 
A múlt században nemigen házasodtak a környék más vallású községei
vel. 

2. Igen sokáig (kb. 1970-ig} megmaradt a községhez tartozó tanyavi
lág. Közismert, hogy a magyar népi kultúrát a tanyavilág népe őrizte a 
legtovább. Megőrizték a gazdálkodás több évszázados tapasztalatait és 
az ehhez tartozó szivárványosan gazdag szókincset, pl. menyecskedere
kú kéve, körteszárú asztag stb. a paraszti munka eszközeinek megnevezé
se is közös szellemi kincsünk: pl. anyatészta, gaggancs, ízik, varicska, 
stb. /\z. adatközló1< zömükben az 1920-as években született parasztem
berek, paraszasszonyok. Nem lebecsülve a szótárban szorgoskodók 
munJ<?ját, meg kell állapítani, gyűjteni csak ott lehet, ahol van gyűjteni 
való. Es Endrődön van, az itteni népnyelv gazdagsága ezt a munkát lehe
tővé teszi. Tisztelet érte! Ne kérdezzük, hogy kell-e mindez a mai fiata
loknak: a magyar nyelvtudománynak, a magyar művelődéstörténetnek s 
az anyanyelvápolásnak nagy szüksége van rá! Mentsük meg ezt a nagy 
értéket, s adju~ tovább. Emlékezzünk: a mi elődeink is így tettek az ő kin
cseikkel, továbbadták nekünk. Ez a magyar kultúra folytonosságának lé
nyege. 

Köszönet illeti a gyűjtésben Vaszkó Irén ny. tanárnőt, az endrődi táj
ház volt vezetőjét, s a Honismereti Egyesület tagjait. Nyelvészeti szak
mai tekintetben a munka során közreműk!)dik a gyomai születésű 
akadémiai doktor, Szilágyi Ferenc, e sorok írója: 

/\z. Endrődi Füzeteknek Homokné Németh Eszter által szerkesztett 
eddigi köteteit - érdemes felsorolnunk ó1<et: 1. Az endrődi gyerekek éle
te (1991), 2. /\z. endrődi asszonyok élete (1992), 3. Az endrődi paraszt
emberek élete (1993). 4. Népszokások Endrődön (1995), 5. Az endrődi 
ipar, kereskedelem és közlekedés története (1996), 6. Fölp nélkül (Ame
rikások, summások, kubikosok, áttelepültek) (1998), 7. Edesanyám em
lékére (Tájjellegű ételek és háziszőttesek) (1999) - a szakfolyóiratokban, 
de a közérdekű sajtóban is a legnagyobb elismeréssel fogadták, országo
san is magára vonta a sorozat a figyelmet: szerkesztőjével több rádió és 

tévébeszélgetés készült. S az is említést érdemel, hogy a legmagasabb iro
dalmi és tudományos fórumok képviselőinek dicséretét is kiérdemelte e 
kitűnő vállalkozás, ha ezek a méltatások eddig nem is kerültek a nyilvá
nosság elé. A Magyar Köztársaság elnöke 1995-ben a sorozat három kö
tetéről írt nagy elismeréssel levelében: .Kedves asszonyom! Tegnap a 
könyvtáramat rendezvén - hét kosár könyvet kellett volna beraknom a 
helyére a polcon - a könyvhegy kellős közepén kezembe került az 
Endrődi Füzetek három kötete. Mikor az első kötetet kinyitottam, ott ta
láltam benne levelét, ami eddig úgy látszik elkerülte a figyelmemet. Na
gyon röstellem, hogy nem válaszoltam rá rögtön. Tanácsához híven 
elolvastam .A NACiY LEVEL"-et.* Valóban csodálatos, s ennek hatása 
alatt még aznap este kivégeztem az első kötetet. Engedje meg, hogy ne 
csak a könyveket köszönjem meg Magának, hanem az élményt is, amit 
adott. /\z.t hiszem ez a három kötet valódi tett volt, nemcsak a helybéliek
nek nyújt mély, teljes emberismeretet, hanem a városi embernek i.s, aki· 
nek a kezébe kerül. Meleg barátsággal köszöntöm: Qöncz Arpád, 
Budapest, 1995. szeptember 4." 

1999-ben pedig legfőbb tudományos testületünk, a Magyar T udo
mányos Akadémia elnöke, Qlatz Ferenc méltatta a sorozat 6. kötetét: 
.Kedves Kollegina! Köszönettel megkaptam a Föld Nélkül ... című köte
tet: Szép, hasznos munka és mindenek előtt rendkívül jó szakmailag és 
irodalmilag egyaránt. A História ez évi évfolyamába fogok kijelölni be
lőle két-három részletet is. Igen örülök, hogy vannak még, akik nem ad
ják fel azokat a tematikákat, amely tematikákat ugyan túlpolitizált az 
elmúlt 40 év, de amely tematikáknak mégiscsak jelen kell lennie történet
írásunkban és történeti gondolkodásunkban. A Históriában is éppen 
ezeknek a szegénységhez tartozó társadalmi rétegeknek és a kétkezi mun
kájukból élő társadalmi rttegeknek a történelméről állítottam össze egy 
tematikai tervet, amikor Ontó1 ezt a kötetet megkaptam. Kérem Tímár 
Antal tanár úrnak az üdvözletemet átadni. Ismételten gratulálok, a szer
kesztőség majd jelentkezik Onnél - igen fontos volna a jó illusztráció -
sokszor üdvözli: Qlatz Ferenc." 

Jó kezekben van tehát a rendkívül értékes gyűjtés, több mint félezer 
hiteles hangfelvétele, a készülő Endrődi Tájszótár alapanyaga. 

A megjelenés előtt álló próbafüzet, az első számbavétel is fel tűnő 
nyelvi gazdagságról árulkodik: méreteiben - ha akad, s remélhetőleg 
akad hozzá támogató, különösen a jeles gyűjtés szú1<ebb hazájában, a sok 
szép néphagyományt őrző Békés megyében - olyan munka születhet, 
amellyel csak Kiss Qéza, Bálint Sándor említett művei, vagy Csüry Bá
lint Szamosháti szótár-a vetekedhetik. A megfelelő köznyelvi szavaké
val azonos jelentésű, un .• alak szerinti" tájszavakat a szótár erősen 
megrostálva veszi fel, az alakváltozásokat elsősorban a terjedelmi korlá
tok miatt mellőzi. /\z. endrődi nyelv hangtani, kiejtésbeli jellegzetességei
ről, valamint nyelvtani sajátosságairól a szótár bevezető fejezetében lesz 
bővebben szó. A fentiekbó1 következik, hogy a munka elsősorban az un. 
jelentésbeli, s a valódi tájszavakat veszi számba, amilyen pl. a bélykó = 
béklyó, a rákláb = csutkatő, a mazujás csík = tésztaféle, vagy a vizitke = 
női blúz. 

A következó1<ben egy részletet közlünk, mutatóba; ez is tanúsíthatja, 
hogy- akárcsak az említett tájszótárak - nem pusztán nyelvi adatokat fog 
tartalmazni a munka, hanem - gyakran rajzos - néprajzi vonatkozású is
mereteket is, s így valóságos leletmentő, muzeális értékű mű lesz az eltű
nő - vagy már részben eltűnt - endrődi parasztkultúrát illetően, ideértve 
természetesen a vallási, az un. szakrális néprajzot is. Rendkivül sok szem
léletes - gyakran helyi jellegű - szólást, közmondást is tartalmaz a tájszó
tár; ezeket a székelyföldi tudós szótáríró Baróti Szabó Dávid több mint 
kétszáz éve már .a magyarság virági'-nak nevezte. 

Következik hát egy kis válogatás, mutatóba, a készülő próbafüzet 
anyagából: 

Angyali esik fn: gyúrt, majd jól megszikkasztott csíktészta, amelyet 
karácsony böjtjén mákkal megszórva, és mézzel vagy cukros vízzel édesít
ve fogyasztottak. Az angyali csíkot egy vajling hideg vízbe szűrjük, jó 
nagy gyúródeszkára teríttyük. Egísz écaka ot van a hidegbe, jó 
mekszíkkad. Akkor oszt nem romlik el. 

Batu fn: a b~tyuzó abroszba kötött teher. Vittük a naty hízót libákot 
Túra a piacra. Egyik liba elő, másik liba hátú. M indég nagy batuval 
mentünk. 

Mézga fn: mészkó: a sérült fa sárgás, nyúlékony, majd keményre szi
lárduló anyaga. Qyerekkoromba de sok mészkót lekapartunk a fárú, 
meg}s ettük, jó édes vőt. 

Ogyelít ige: elegyít, kever. Akkor kesztiik őgylíteni a tésztát: a 
lisztet bekavartuk abba a sós vizbe. 

Strózsák fn: trózsák: szalmazsák, házi készítésű ágybetét. Szalma 
vót az ágyba, a szalma trózságba vót. 

Varícska fn; a kenyértészta összeállításához használt nagyméretű ko
vászoló kanál. Edésapám faragta a varicskát télbe, kettőt is. Kellett a 
kenyérsütéshő. 

Vízenkőtt fn vizenköt: Id. Kútbakőtt. 
Dr. Szilágyi Ferenc 

*Pintér Antal levelét az Endrődi füzetek 1. kötetenek 23. lapján olvashatjuk. 
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marmacsik 

tyúksegg 

rák láb 

putyelka 

mészkó 

hamvas 

topelec 

lábatlankodik 

lipántos csirke 

postorkodik 

kankurulyázik 

ereszkednek 

lére haj t 

pucsit 
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Mustáros szelet · · 

Egy kiló szeletnek yaló comb kél! hozzá. Ha marhából vagy borjúból készítjük, 
célszerű a húst egy napig tejben pácolni (sóval, borssal bedörzsöljük az egész
ben lévő húst egy edényben tejjel felöntjük, hogy ellepje, másnap folyó vízzel le
mossuk). Felszeleteljük, darált fehérborssal meghintjük a szeleteket, majd 
megkenjük mustárral."Teflon lábosba rétegeljük, és felöntjük annyi borral, hogy 
ellepje. Lassú tűzön kb. egy órán át.főzzük. A keletkezett levet egy kis tejfeles ha· 
barással sűríthetjük. Mivel sót eddig egyáltalán nem tettünk rá, ekkor kell kissé 
ízesíteni. · · 

Seidl Ambrus 

TÁJSZÓ-TOTÓ 
Mit jelentenek Endrődön az alábbi szavak? 
A helyes válasz előtti jelzést írjuk az ufolsó oszlopba! 

A helye"s·megfejtök közön könyvjutalmat sorsolWlk ki.· 

J. marással készített díszítés a ke-
rítésen 

1. valaki a fenekére esik 

1. csak a Körösben élő rákfajta 

1. kis holmi, kézi poggyász 

1. a méz becézett változata 

1. fiatal, üde ló 

J. vízi szörny 

J. sántikál 

1. kendermagos csirke 

1. ostort pattogtat 

1. kanos tevékenységet végez 

1 . ereszcsatornába esnek 

1. ünneplő ruhát hétköznapra be-
fog 

l . acsít 

2. mancsosra sik~rü lt lekvár csík 

2. rojtos szélú szemölcs 

2. rákláb minta szöneseken 

2. az Etelka becézett váltoiata 

2. a fa betegsége 

2. a rózsafa hamuja 

2. a top-féle divatirányhoz tarozó 

2. \ltban van 

2. a lábán pánttal megjelölt csirke 

3. tanyai postai kézbesítö 

2. néhányat fordul alevegöben 

2. félnek. reszketnek 

2. jószágot itatókúthoz hajt 

2. úgy hajol le, hogy a feneke ke-
rül felülre 

x.°karnilla· 

x. a tyúk alsó testrésze 

x. csutkatő 

x. pityókás asszonyokra mondják 

x. köves roész. 

x. durva szövésú vászonlepedö 

x. nem komoly, szeleburdi 

x. lábatlan lábasban föz 

x. beteg csirke 

x. nehéz, időigényes munkát végez, 
bajlódik 

x. furulyaszerú hangszeren játszik 

x. szánkóval magaslatról lecsúszik 

x. gyümölcsöt présel 

x. száját csücsöríti 

Összeállította: Hornokné Németh Esner 
Marsiné Giricz Erzsébet 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 

' . 

", ~ y ; 
' ·....,r 

Fő út 81/1.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, 
konferenciák, találkozók rendezése mér
sékelt árakon lehetséges 160 fő befogadá
sáig. Az étterem speciális kívánság 
szerinti menü elkészítéséris vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tö óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

Corvo Bianco· Schuh Bt 
Cipőipari Bt. 

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

W (30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 
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Híradásunkban csak azokról emféke
ziink meg, akiknek közléséhez a hozzátarto
zók hozzájárultak! 

BODON LAJOS, aki Újkert sor 
3.-ban lakott, augusztus 18-án 51 éves 
korában hosszas betegség után e lkö ltö
zött az élők sorából. Gyászolják: felesé
ge, két lánya és veje, édesanyja, a 
rokonok és ismerősök 

GECSEI SÁNDOR, Aki a fürst S. 
utca 1. sz. alatt élt, augusztus 3-án 79 
éves korában rövid szenvedés után be
fejezte fö ldi pályafutását. Gyászolják: 
felesége, gyermekei és azok családja, 
rokonság és ,'}Z ismerősök. 

HEGEDUS IMRE, aki a Yízműsor 
12. sz. alatt lakott augusztus 16-án 7 1 
éves korában hosszas betegség után 

visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyá
szolják: felesége, fiai és a rokonok, is-
mer.9sök. , , , , 

Ozv. HUNY A IMRENE TIMAR 
ESZTER, ki korábban a Fő út 162-ben 
lakott augusztl!? 5-én 85 éves korában 
váratlanul az Orökkévalóságba költö
zött. Gyászolják: rokonok és az ismerő
sök, a Rózsakert Otthon lakói és 
dolgozói., 

KOY ACS LAJOS, aki a Mirhóháti 
út 3-5-ben élt, augusztus l-én 85 éves 
korában hosszas betegség után megtért 
Urához. Gyászolják: felesége, gyerme
kei és azok családjai, rokonok és isme
rősök. 

KURILLA LAJOS, aki a Bem Jó
zsef u. 17-ben élt július 29-én 67 éves 
korában váratlanul elhunyt. Gyászo l
ják: fe lesége, gyermekei és azok csa
ládja, a rokonok és cy; ismerő$ök. 

MAJOROS GYORGYNE, ROTIK 
VERONIKA, aki a Dobi u. 3-ban la
kott,július 29-én 64 éves korában rövid 
szenvedés után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Gyászolják: férje, testvé
rei, rokonai és ismerősei . , , 

PALERCSIK SANDORNE 
MAJOROS KATALIN. Aki a Mohácsi 
u. 2-ben lakott, július 29-én 62 éves ko
rában rövid szenvedés után megtért Te
remtőjéhez. Gyászolják: gyermekei és 
családjuk, rokonok és az ~smerősök. 

Ifj. RONCSEK JANOS, volt 
gyomaendrődi lakos augusztus 7-én 61 
éves korában hosszú betegség után el
hunyt. Gyászolják: testvére és családja, 
rokonai és ismerősei. 

Özv. SZÉKELY LAJOSNÉ 
WEIDMANN MAGDOLNA, aki a 
Sal lai utca 17-ben lakott augusztus 
16-án hosszú szenvedés után 75 éves 
korában befejezte földi pályáját. Gyá
szolják: gyermekei, unokái, testvére, 
rokonai és ismerősei. 

UHRIN MIKLÓS, Aki a Dózsa Gy. 
út 18-ban élt, július 29-én 79 éves korá
ban hosszú szenvedés után megtért te-

CIPŐ TAL PBÍLÍ3 T 
SZONDÁTÓL 

R6zsafreg1f i t1. 11 
Telelfotl ( 66) -2 84-301 
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remtő Urához. Gyászolják: leányai, 
veje és unokái, a ~okonság. 

UHRIN OTTO, aki a Fő út 27-ben 
élt, augusztus 2-án 54 éves korában vá. 
ratlanul e lhunyt. Gyászolják: felesége, 
gyermekei és azok családja, testvérei és 
azok családja, rokonai és ismerősei. 

VARJÚ IMRE, volt gyomaendrődi 
Zöldfa utca 15 sz. alatti lakos augusztus 
l-én 79 éves korában váratlanul el
hunyt. Gyászolják: felesége, gyermeket 
és azok cs~ládja, ro~on~i és ismerősei. 

VARJU IMRENE GUBUICZ 
MARGIT, Blaha L. út 35/1 sz. alatti la
kos augusztus 21-én 86 éves korában 
hosszú szenvedés után visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Gyászo lják: leánya és 
annak családja, rokonai és ismerő,sei . . 

VASZKO TAMASNE 
GYURICZA ESZTER, aki a Bem Jó
zsef utca 18-ban élt augusztus 9-én 79 
éves korában hosszas betegség után az 
Örökkévalóság honába költözött. Gyá
szolják: gyermekei és azok családja, ro
konai és ismerősei . 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönet mindazoknak, .akik részt 

vettek édesanyám temetésén és fájdal
munkban osztoztak. Ambrózi Lászlóné 
és családja. 

* 
· Hálás szívvel köszönjük, ·mindazok;

nak, akik MOU TORISZ .TIBORNE 
KATIKA halála alkalmából részvétü
ket kifejezvén fájdalmunkban osztoz
tak, valamint azoknak akik budapesti 
temetésén részt vettek. Molitorisz Ti
bor és Edit 

t 
Békesség haló poraikon, 

fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 

Az Örök Világosság 
ragyogj'on fel ettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

Telefon: 06 60 485-788 
Tel., Fax: 06-66-285-863 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 1-es méretig 
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Városunk 

A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI ... 

zöldség- és gyümölcstermesztő 
területei - II. rész 

. . 

tek, majd áttértek a nemesebb csemege és borfajta szőlő 
telepítésére. Az elmúlt évtizedekben a kiöregedett gyü
mölcsfák helyett újakat, nemesebb, bővebben termő fákat 
ültettek. A kertkultúra minőségi változásokon ment·át. A 
tulajdonosok igényesebbek lettek. A mai szóhasználattal 
élve a hétvégi telkeken esztétikai és gazdasági szempont
ból is magasabb szintű termelés folyik. 

Az utóbbi években a szaporító anyag beszerzése okoz 
gondot. Nagyon kevés a választék, új fajtákat nem lehet 
kapni. Ez vonatkozik a gyümölcsfa csemetékre, valamint 
a szőlő oltványokra egyaránt. Javaslom, hogy a Kertba-
rát Kör vezetősége tegyen lépéseket annak ér dekében, 
hogy megfelelő mennyiségű bő választékú szaporító 
anyag lerakat létesüljön j ó szakemberek vezetésével. 
Egy ilyen nagy településnek, városnak sz:üksége van erre! 
A virágárusítás bő választékkal megoldott, talán a dísz
cserjék, díszfák beszerzése okoz még gondot. 

A következő esemény is igazolja, hogy Gyomán miért 
Gyomán sokkal nagyobb területeken alakultak ki"- a van nagyobb hagyománya a gyümölcstermesztésnek. 

település szélein -gyümölcsös kertek; mint Endrődön. 1936-ban Pajor Gyulának, a Gazdasági Népiskola 
Talán hamarabb felismerték a zöldség és gyümölcsfa- igazgatójának kezdeményezésére gyürnölcskiállítást ren
gyasztás jelentőségét. Hozzájárult ehhez az is, hogy aki- deztek. Gyomán az Erzsébet Népligetben. A kiállításon a 
nek szántóföldje volt, járadékként adott az Elöljáróság a 30 termelő 98 termékét mutatta be a nagyközönségnek. A 
falu közelében lévő zugokból területet burgonya és egyéb Békési Hírlap 1936. <1któber 4-i számában a következőket 
konyhakerti növények termesztése céljából. írja a kiállításról: „Ilyen seregszemle alkalmával csodál-

A település nyugati részén holt ágakkal körülvett terü- kozva látják maguk a termelők is, hogy mit rejtett magá
letet Fűzfás-zugnak nevezték. Ettől tovább haladva a · ban az istenáldotta békési föld. A mézédes fi.igétől a 
közúti híd felé szintén már a múlt században gyürnölcs és nem-kevésbé ízletes honi aszalt szi lváig, az 1 kilón felüli 
veteményes kertek létesültek, melyeket ma is Han- birsektől , téli körtéktől a gyönyörűbbnél gyönyörűbb szí
tos-kertnek neveznek. Legnagyobb kiterjedésű gyürnölcs nekben pompázó almákig, diót, mandulát, naspolyát és 
és zöldségkertek a Pocosnak nevezett területen jöttek lét- mindent ami szemnek-szájnak kedves megtalálhatunk 
re, ahol magas szintű, intenzív kertkultúra honosodott itt." 
meg. Ennek a területnek folytatása a Torzsásnak nevezett A zsűri a Magyar Királyi Földművelésügyi Miniszté-
zöldség és gyümölcsöskert. rium által 26 kiállítónak adományozott „A magyar gazda-

Az említett kertekben a gyümölcs és konyhakerti nö- ság terén szerzett eredmény elismeréséül" című 
vények terrnesztésén kívül szőlőműveléssel is foglalkoz- emlékérmet. 
tak, de itt is úgy, mint Endrődön a gyökértetű tönkre tette 
a szőlőkultúrát. A század elején d irekt-termő fajtákat 
(Othelló, Delawére, Izabella, Noah és Feri-szőlő) ültet-

.. ' . 

Auqusnus 6,ról Auquszrus 27, iq GyoMA bEhE, 
nülETÉN CSApAdÉk NEM l·wllon . Előz.ő ÉvbEN 

Ylll.1},TÓ[ 28, iq 16 MM CSApAdÉk ESETT. 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Föút 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 

Hunya Alajos 

~Ql\O Kedves vásárlóim! 
ÁI\ 'O"llÁZ Őszi ojónlotoim: 

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

06-66-386-274. - Vetőmag búza 
- Mütrógyók 
- Virághagymák 
- Rózsatövek 
- Gumicsizma 
- Virágföld, virágcserepek, 
- Szivattyúk, tömló1c, szórófejek 
- Fűnyírók, sövényvágók 
- Kerti szerszámok, talicskák 
- Vegyszerek, növénytópok, 
- Fo 1~,trq~,. kerti bú!~rok „ 
- BEFOZO UVEGEK, UVEGTETOK 
- Szúnyoghálók, szúnyogirtók 
- VAPOREX C+M o vizes falakra! 
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