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KÖSZÖT)CjÜ K ül V ASÓÍT)KAC A bARffiAbÍK ÉVEZREbBET)! 

ÍME AZ EMBER 

,,Íme az Ember én vagyok, 
az Atya hasonmása, 
kit a maga képére alkotott 
az Örökös Jelen Királya ... 

Íme az Ember én vagyok, 
a teremtés koronája, 
keresztfa alatt sárbahullt, 
le a gonoszság mocsarába ... 

Akit Péter is megtagadott, 
Círenei verve segített, 
S odafenn a Koponyák-hegyén 
Lator s kapitány istenített. .. 

Íme az Ember én vagyok, 
a meghalt és feltámadott Ember. 
s az Atyának Egy-személy Fia, 
Szentlélek.kel teljesedetten ... 

Minden éhes kenyéradója, 
Szomjúhozó itala s egyben 
vigasztalás - szomorúságban, 
béke-ága az ágyukkal szemben!" 

Ősz hajú bús pennarágója, 
az örökkön böjtös magyar sorsnak, 
végigjárom kálváriádat, 
feltámadást remélve holnap, 

sárból gyúrt szívem feléd nyújtom, 
s álmaimat, szárnyukszegetten . .. 
Légy az utols? menedékem: 
Ecce Homo! lme az Ember' 

Tímár A4óté 
198./. április 22. 

A K e r eszhefeszHeH. d e FellámadoH J ézu s Kriszlns 

örömével és dicsőségével kíván 
Szerkeszlőségiinl, minden K edves Olvasónak 

áldoH Húsvé~ol. 
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hoov mi mindenről döntött a testület 
..... március 29-én ... 

A polgármesteri beszámo l~bó~. me~cud
LUk hooy aláírásra került a gazkozmu va
gy~nnil I ~.apcso.la~os ö~onn~nyzalu~k~.t 
meoilktii 1arandosag. Az osszeg. 137 mill.10 
for~1t. :mielyböl készpénz átutalás 3? .. mil
lió. Cl többi érték államkötvény fornrnJaban 
k<.:!1til úcadásra. 

20 fővel po lgárőrség alaku l a városban. 
Vezetöjük Szücs Ferenc lesz. . 

Az árvízkárosultaknak a varos 400 
e"zer fori ntot juttat, a kedvezmén:yezen te
lepülés Gu l~cs . .. Ez~.nfe l.ül . termes~~te~en 
minden képv1selo sajat dontese ~lapjc:n JUt
rarhar készpénzt és más adomanyt itthon 
vaoy Kárpátalján é lő károsultakna~ .. 

"'Nagy értékű és fontosságú döntesek :-o!
tak ezen az ülésen. Talán a legnagyobb erte
kü dönléS a szennyvízcsatorna hálózat 11-!II 
ütem építésére vonatkozó ajánlati fe lh ívas. 
A formai és tartalmi dolgokat a Duplex Kft 
bonyolírja, a közbeszerzési ~örvénr, s~ell.e
mében, természetesen a testulet1 dontes er-
telmében. . 

A cryomai II. sz. Altalános Iskola mel
léképüiete a szakértői vél.~rnény ~lapján le
bontásra itélteten. Onkormanyzai:u~~ 
céltámogatási pályázatot nyújt be, 61 m.~lho 
forintos beruházási összegre, amelybol a 
kért 1ámooatás 29 millió forint 

A Go;dozási Központ konyha bővítése, 
ille1ve nappali és átm~neti. ell~tás bi~to~ítá
sánal< támooatására 1s palyazat keszul a 
Szociális és "'családügyi Minisztérium felé. 
A beruházások véoösszege 44 mill ió forint, 
a kért tárnooatásokösszege25 millió forint. 

A Kecskés zugi faház korszerűsítésére is 
elkészült a pályázat. 

Rendeletben került szabályozásra a 
helyi sporttevékenység támogat~sa. A t~
mogatás módjai: a sportlét~sítmeny.e~ ~eJ
lesz1ése, új sportlétesítrnenyek ep~tese, 
gyermek és ifjúsági .~port, a nők,~ csaladok, 
a hátrányos helyzetu csopor~ok, ~s a f?gy~
tékosok sportjának támogatasa, 1skolan k.1-
vüli önszerveződő spo11tevékenyseg 
fe ltételeinek elősegítése. A támogatás a 
sponszerv~ze~ e:edf!l~nyes~ég.ét. is figye
lembe vevó palyazan uton to!·te r~1 ~. . .. 

Jóváhaayásra került az 1de1 ev apn lls 
l-től érvé1~yes vásári és piaci dijtétele. Az 

VÁROSOHI< 

átlaoos emelés nem lépi túl az infláció mér-
"' tékét (9, 33%). .. . . . 
A gyomaendrődi utak kezelo1 joga at

adásra került a Gyomaszolg Kft.-nek. 
Lakossági kezdeményezésre új busz

meoálló lesz a Penny bevásárló üzlettel 
b 

szem ben. . 
1 

.. 
A Rózsahegyi Altalános Iskola neve „o

onhonos oktatási költségének fedez~t~ Je
lenleg még nincs meg. Az öss~e~ m!lltegy 
J ,6 millió forint, amelynek forrasat n:m?en~ 
képpen meg kell szere~i, ~észben palyazatJ 
úton, részben az iskolaztat~ssal kapcs~lat~s 
önkormányzati segélyek atcsoportos1tása-

val. . 1 • ö . 
A Gyomaszolg Kft., ami tu~va ~v. a ~a-

ros kötelező feladatainak szolgaltatasat veg
zi, (pld. fásítás,_u~.ti~ztítása, t.em~tés, stb.) 
valamint az utobb1 1doben az 1pan parkkal 
kapcsolatos tervez~si, szei:v~zés.i tevékeny
séoet. A nevének valtoztatasat kerte a Kft. A 
né~változás: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
Egy képvise lő - jelen sorok írój~ - .kért~ a 
testületet, hogy a névváltozás terjedjen k1 a 
város te ljes nevére. Jav~slata; 
Gyomaendrőd lpari p~rk és Szol_ga ltato 
Kft. A javaslat i~dokakent. eln:.on.?asra ke
rült, hogy az ipari park ~evet a J?Voben nem 
lesz szerencsés megvaltoztatn1 (rnertho.gy 
így nem maradhat). A marketing munk~ 1 ~
dul, hirdetni kell, prospektusokat kell kes:1-
teni meo kell ismertetni a Gyomaendrod 
vár~s Ip~i parkjának ajánlatait. A névva
lasztás nagyon fontosi Egy. cég életében a 
névváltoztatás csak nagyon indoko lt esetek
ben célszerű, hiszen ha a köz~udatb~ 
(Internet prospektus) bekerül egy nev, ami 
hajó má;ka, akkor annak a változtatá~a csak 
hátránnyal jár. Sajnos ne~ ke:tilt t~oga
tásra a ja vas lat, így a vá~os 1pan par~J~nak. a 
jelenlegi neve egy majdnem fa1~taz1a .1:ev 
len aminek az ideoen nyelvre valo ford1tasa 
se~ lesz könnyű, ;öt kimondani s~m! ~aló
szinü hooy lesznek az egyébként 1pan park 
szoloáltatásai után érdeklődök között olya
nok "'akiknek el ke ll majd magyarázni, hogy 
mit 'is jelent a „Gyomaszolg" név a város 
neve helyett. . . . . 

Módosította a testület a d1szpolgan es 
Gyomaendrödérr kitün te tő eml~~plakett 
adományozás i rendeletét. En~ek kovetk.ez-
1ében a „Kiváló pedagógus" c1m helyett 1s .a 
Gyomaendrödért emlé~pla~e~ le.sz ad~ma
nyozható. Tehát a modos1tas ertelmeben 
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évente maximum 4. ki.tüntet~s 
adományozható azoknak, a~1k a v~~s fej
lesztése, politikai, gazdasági, ok~at~s1, .kul
rurális, művészeti és társadalmi el~t.~ben 
kiemelkedő eredményt értek el. A k1tünt:
téssel emlékerem oklevél és pénzjutalom is 

.jár, ami 2001 -ben' 50 ezer fori.nt/fö. A.kitün
tető emlékplakett isméte lten 1s adomanyoz
ható, (minimum 5 éve~ként), é~ elhunyt 
személy részére is adomanyozhato. . 

A diszpoloári kitüntetés évente maxi
mum egy alkalommal .ad?m.á~yozható . 
Kaphatja magyar ,vagy kulfold1 a~larnpol
oársáoú szemé ly. Atadására a polgarme~ter 
fogos~lt díszkö~gyűlés k.~~~tébe~,. hazank 
vagy városunk k1emelkedo unnep1 evfordu-
1 • .. 
OJa~:z Önkéntes Tüzoltó Egyesület elnöke 
Farkasinszki Sándor kérelemmel fordult a~ 
önkormányzathoz, hogy az egy:sület táv!a!t 
és fo lyó beruházási elkép~e lé~e1 megvalos1-
tásának érdekében hasznalat1 Jogot kapJon 
az önkormányzat tulajdoná.ban. lévő telek
részre. A kérelem részben es bizonyos fe l
tétételek mellett elfogadásra került. 

Elutasításra került az Endrődi Vásártér 
eoy részére érkezett vásárlási igény. 

<=> Zárt ülésen került elfogadásra a 
Gyomaszolg Kft .. múl.t évi. mérle9e, ez é~.i 
üzleti terve. Annyi azert elarulhato, hogy J? 
évet zárt a Kft., pénzügyileg stabil, és terven 
minden mutatóban túl teljesítette. A ~öny~
vizsgáló is jóváhagyó záradékkal h1te les1-
tette a mérlegét. . . .. 

A Vásártéri lakótelep egy hazanak lakot 
ismételten az önkormányzat segítségét kér
ték az épület fe lújítására. Saj.nos az öi:J<or
mányzatnak felújítási kerete jel.en leg .~mcs. 
A leonagyobb baj az, hogy a haz lako1 sem 
rend~lk;znek annyi felújítási kerettel, hogy 
hitelképesek lennének. Feltétlen indokol_r, 
hooy módosítsák eddigi gyakorlatukat, es 
sü;gösen pótolják az eddig el.~ul~.sz!ott fel
újítási alap képzését, 3;1rn.t saJatero~enr. tud
nának felhasznaln1 bam1ilyen 
hitelkérelemnél. (Ez persze csak jó tanács e 
sorok írójától!) . 

Panasszal fordultak az önkormanyzat
hoz az Október 6 lakótelep egyes lakói. Pa
naszuk jogos volt, de az orvosl~sra az 
önkormányzat addig ne1:n képes, am1.g a~ ott 
lakók nem rendezd< a hatralekukar, es nmcs 
meo a lakók eoyséoes pénzügy i akarata a 
köz<=>ös helységek felÚjítására vona~kozóa.n. 

Tudomásul verte a tes!Ület az ASZ v1zs
oálati jelentését az ivóvíz beruházás vizsgá-
latára vonatkozóan. . 

Csaszárné Gyuricza Eva képviselö 

ftJ B 5500 Gyomaendröd, 
Ipartelep út 3. THERM X w r/F:66/386-614. 386-226 

ÜfTÖIPAl\I SZ.ÖVETKEZ.ET 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

C!PŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁTÓL 

o- Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
o-rra;szportbeton és beconac.!I értékesítés. elöregyártás. szerelés 
,,.. Egyedi asztalos és lakatos t.:rmékek gyartása (nyílászárók. fmerspan 

bútorok) 
V- Épitöipari anyagkereskedés ( lmerspan búro'rlap ... ) . 
~ Építőipari gépek. segédeszközök bérb.:adása (toronydaru. acelzsalu. 

keret<!s ;Hlvány. ú1panel ... ) 

RózstJltegijl· u. fi 
Telelfoí1.· ( 66) ,,2 84-301 
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Múlt év november hónapba n kér éssel fordultunk Önök
höz, lapunk támogatására (csek k ün ket megküldve). K öszön
jük m indazoknak, akik siettek a nyagi segítséget küldeni. 

Sajnos olvasóink egy r észének - fe ltehetően - elkerü lte fi
gyelm ét ez a kér elem. Ezért ismételten kéréssel fordul unk 
azon olvasóin k felé, akik még nem fizették k i újságunk támo
gatásár a szá nt (2001 évi) összeget, azt minél előbb t~gyék 
meg, hiszen lapun kat csak úgy tudjuk fe nnta rtani, ha Onök 
segítenek bennü n ket. V iszony lag oly csekély összeg, a mit ké
rünk! Hiszen az ezer fo rintna k majdn em a fele bélyegkölt
ség! 

Támogatásukat előre is köszönjük! 
SZERKESZTŐSÉG 

A Magyar Ker eszténydemokrata Szövetség 
gyomaendrődi és vidéki szervezetei május 14-én (hétfőn) du. 18 
órakor a Blaha úti Közösségi Ház földszinti termében taggyülést 
tartanak, melynek vendége lsépy Tamás országgyű lés i képvi
se lő, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke. Kérjük 
tagjain feltétlen megjelenését. 

Fe lh ív ás ! 

A Magyar Vöröskereszt 
Gyomaendrődi Területi Szer
vezete felliívja a segíteni akaró 
lakosság figyelmét, hogy a ti
szai árvízkárosultak megsegí
tésére: 

Pénzadományokat gyűjt. 

A támogatásra szánt össze
get a Takarékszövetkezet fiók-
jainál fizethetik be a 
53200132-10002175 számú 
számlára a Magyar Vöröske
reszt Békés Megyei Szerveze

te részére árvízi adomány jelöléssel. 

Adókedvezményre jogosító igazolást abban az esetben kap
hatnak, ha az adószámukat, vagy adóazonosító számukat közlik. 

Adomány fizethető a Vöröskereszt gyomaendrődi irodájában 
is. (Fő út 3/ 1. Tel: 282-977.) 

Tartós élelmiszereket, tisztálkodó szereket szintén az irodá-
ban fogadunk. · · 

Kurilla Jánosné 
VK. Területi vezető 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik bármilyen móaon támogatták aláirásgyüjtési kezde-
ményezésünket. · · 

Harrach Péter Soltész Miklós 
Az MKDSZ társelnöke ügyvezetö titkár 

Császárné Óyuricza Éva 
MKDSZ Békés megyei elnöke 

Az Endrőd iek Baráti K.öre értesíti tagjait, minden itthon és távol 
élö szimpatizánsait, hogy MAJUS 5-én, a Rózsahegyi Napok keretében 
k~z !Jyom~enprödön a következő találkozó. Ekkor kerül avatásra 
TlMAR MA TE emlékét őrzö bronz mellszobor. Az ünnepség 9 órakor 
kezdődik az Endrődi Római Katolikus Templomban. Szent misét mond 
Iványi László plébános úr. Ezt követően a Ligeti iskolában folytatódik 
az ünnepség, majd ebéd a Dombszögön. Az ebédet igénylők feltétlenül 
jelezzék részvételüket: 66 386-323, vagy Fülöp Imréné 284-435 tele
fonján , vagy írásban, 5502 Gyomaendrőd Damjanich u 15. 

A Baráti Kör Vezetősége az itthon és-távol élő érdeklődőket nagy 
szereteuel vá1ja. 

Tájékoztató a Békés Megyei Területfej lesztési programról 

Domokos László országgyűlési képviselő, aki a Békés me
gyei Területfejlesztési Tanács elnöke, két munkatársa O rosz Zita 
és Tárnai Hajnalka ügyvezető igazgató közreműködéséve l már
cius 7.-én szokatlanul nagy létszámú érdek lődöknek tartották 
meg tájékoztatójukat a 2000 évi megvalósult és a 2001 évi terü
letfejlesztési programokró l. 

Nagy érdeklődés volt a vállalkozók részéről , mind az ipari. 
mind a mezőgazdasági és kereskedelmi szektorból. A polgár
mester rövid bevezetője után Domokos úr mindenki számára jól 
érthető tájékoztatót adott a megye, a kistérség, és azon belül 
Gyomaendrőd vonatkozásában. 

Feltétlenül kiemelendő az a szem léletbeli és gyakorlati válto
zás, hogy a területfejlesztési tervezés nem arra irányult, hogy 
mire van pénz, hanem arra, hogy mit kell megvalósítani ahhoz, 
hogy vonzó, innovatív beruházások valósuljanak meg megyei 
szinten. Hangsúlyozásra került, hogy az üzlet i tervek, fejlesztési 
tervek készítésénél, amellett, hogy reálisak és megvalósíthatóak 
legyenek, arra'is figyelemmel kell lenni, hogy merre megy a vi
lág. Vagyis a béreknek emelkedni kell, a tudás alapú gazdaság
nak kell kialakulnia, ami a humán, emberi munka 
felértékelőMsét jelenti. Továbbá a képzés, a számítástechn ika 
fontosságára, ai. egészségügy és szabadidős programok és be
fektetési lehetőségek kerültek részletesen ismertetésre. 

Pályázati felhívás 
Az Endrödiek Baráti Köre Egyesület pályázatot ír ki: „Az endrődi 

, Tímár Máté" címmel Tímár Máté írói munkásságának nyelvi és/vagy 
· stilisztikai elemzését bemutató dolgozatokra. 

A pályázat célja, hogy a gazdag endrődi tájnyelvi elemek- ragad
ványnevek, tájszavak, földrajzi nevek, szólások, közmondások; hangta
ni, szótani és mondattani jelenségek- írói művekben való megjelenését 
a diákok megismerjék. 

A pályázaton részt vehetnek az alábbi települések középoktatási in
tézményeinek hallgatói: Békéscsaba, Dévaványa, Gyomaendrőd. 
Mezőberény, Mezötúr, Szarvas, Szeghalom. 

A kuratórium 10-20 oldalas dolgozatokat vár.. 
A sikeres pályamunkák között összesen 50,000.-forint kerül pá

lyadíj ként kiosztásra. 
A pályamunkák beküldési határideje: 2001. ápri lis JS. 

Cím: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Igazgatósága. 5502. 
Gyo(Tlaendröd, Népliget u. 2. 

Erdeklödni lehet a: 06 66 283-938-as telefonon. vagy e-mailen: 
endrodiiskola@bekesnet.hu 

Ladányi Gáborné 
igazgató 
A legsikeresebb dolgozatot újságunkban fo lyamatosan közzé 

tesszük! 

Nagylaposon az idősek otthona udvarán a XXI. század emlé
kére 2 1 emlékfát telepítettek Jakus Imre önkormányzati képvise-1 
lő vezetésével, melyen részt vettek a város polgármestere, 
jegyzője, kertésze, egykori tanyai tanítója Márton Gábor, aki 23 
évig tanított az iskolában, Gellai Józsefué intézményvezetö, két 
hölgydolgozó és két férfi alkalmazott 

Az Endrődiek Baráti Köre és a H onismeret i Egyesü let ál
tal az endrődi városrészben lévő Hősök Emlékművének felújítá
sához adományokat gyöjt. Kérjük mindazokat, akik e nemes 
célért anyagi áldozatot hozni hajlandók, azt a Városunk Nagyjai
ért Közhasznú Alapítvány, Endrőd és Vidéke Takarékszövetke
zetnél vezetett 5320015- 11042095 számú szám lájára fizethetik 
be. A csekkre írják rá: Hősök Emlékműve fe lújításához. 

Az adományozók nevét lapunk nyilvánosságra hozza. 
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Szülőfö ld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogkénl jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér íze, lepe rgő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő„. 

Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövő! 

Tímár Máté 

Ronyecz Pál 

Jászalsószentgyörgy 

1935, 

Gyomaendrőd 

2000. 

Mindkét szülője özvegyként 2-2 gyermekkel kötött házas
ságot, melyből született Pál. Idősebb testvérei közül egyik már 
nem él. 

Az elemi isl<alát szü ló'helyén végezte, végig kiemelkedő 
tudással. szorgalommal. Minta diák volt. Azonban negyedik· 
ben ~aknem végze,tes balesetet szenvedett. A hadi esemé
nyek során egy elhagyott kézigránát kezében robbant fel. 
Isteni szerencse, hogy csupán három ujját vesztette el. Szeren
csére játszótársai nem sérültek meg. Jó képessége, de a bal
esete is magasabb iskola felé irányította. Így került 8 általános 
után Ceglédre, gimnáziumba. Nem vallott vele szégyent a fa
lusi iskola. Végig kitűnő előmenetelű és példás szorgalmú volt. 
1953-ban az érettségit is kitűnően végezte. Budapestre az Eöt
vös Lóránd Tudományegyetemre került. A matematika-fizika 
szakot választotta. Sikeres évek után 195 7-ben szerzett diplo
mát. 

Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Tel/Fax: 66/386-578 
Mobil: 30/9-950-197 

Gyerek kora óta a természet, a vizek világa, a horgászat 
megszállottja volt. így esett választása a vízben gazdag telepü· 
lésünkre, ahol beteljesedhetett gyermekkori vágya. Kétévi ta
nítás után Darvas Tibor igazgató helyettessé választotta a már 
súlyos beteg Balogh Bálint utódjaként. E.ttó1 kezdve nyugdijba j 
vonulásáig nagy szorgalommal végezte teendőit. A mú1<ödése 1 

alatt Tömösváryné, Fekete Antal, Kovács Béla igazgatókat is : 
munkájukban elismerésre méltón segítette. 

Itt nemcsak jó munkahelyet. de hozzá méltó feleséget is ta
lált Takács E.szter tanárnő személyében. 1960-ban kötöttek há· 1 

zasságot, melybó1 két gyermek született; Anikó. aki MALÉ.V 
légi utaskísérőként, és Zoltán, aki gazdászként dolgozik a helyi ' 
földhivatalban, felesége postatiszt. Házasságukból született a 
rajongásig szeretett unoka. Most 3 és fél éves, ő volt a nagy
apa védangyala annak súlyos, hosszú betegségében. 

Kiváló szaktanár volt. Tanítványai közül több jó képességű 
fizikus lett. 1975-ben munkája elismeréséül az „Oktatásügy ki· 
váló dolgozója" kitüntetést kapta. Fiatal éveiben Gyoma és 
E.ndrőd pedagógusainak „derbijén" többször voltunk ellenfe
lek, de soha sem ellenségek. 

Most midőn e sorokat írom, el kell rnondanom, hogy három 
gyermekemnek vol t rajongásig szeretett tanára a g imnázium· 
ban. Köszönő szavaim legyenek hálám kifejezői. 

Nyugdijazásakor Dr. Kovács Béla igazgató mel~g. elismerő 

szavakkal köszönt el volt kiváló munkatársától. 
Az annyira várt és óhajtott boldog nyugd1jas évekból sajnos 

semmi nem jutott osztály részéül. E lőbb szemműtét akadályoz
ta, hogy felhőtlen pihenést a várt kedvenc szórakozásának ál
dozzá, majd szervezetében a gyógyíthatatlan kór kezdett 
munkálkodni. Kétévi súlyos betegség után, 2000. december 
16-án örökre lehunyta szemét 

Kiváló tanárt, értékes vezetőt, örök haségü férjet, jóságos, 
gondos apát, házastársat, rajongásig szeretett nagyapát vesz
tett halálával városunk. 

Legyen békés nyugalma! Emlékét szívünkben őrizzük. 
Márton Gábor 

koNCERTjE AZ ENdRődi TEMploMbAN 
MÁjus 4..-ÉN, pÉNTEkEN ESTE 

1 9 ÓRAkOR lEsz. 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hűtőszekrények, Jagi;asztólrídák, mosógépek, háztartási kisgépek 

Szórakoztató elektroníkn 
Szegek, csavarok, zárak, lakatok 

Fürdőlaídak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 
„ Villn11yszerelési anyagok 

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909 
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Régi utcák, utcanevek Gyomán - IV. 
Egy kis „nyúlfarknyi" utcával folytat- Hantoskerti utca ma is van, de az 

juk kalandozásainkat a régi gyomai ut- eredeti Hantoskerti utca a mostani Kö
cák között, mégpedig a mostani rösi Csoma Sándor utca volt. 1851. 
Batthyány utcával. E nevet 1906-ban Hantos kert utcza, 1883. Hantos uttcza, 
kapta, eladdig Dob utca volt a neve. Hi- 1906 Hantos utca. Az utca a hajdani 
ába, no! Az első felelős magyar kor- Hantos kertbe vezetett. 
mány mártírhalált halt miniszterelnöke, A Pósa Lajos utca Halász utcának 
ennyire becsültetett, egy kis közre. Az van feltüntetve 1851-töl, nyilván az ott 
1816-os térképen is még jól láthatóan itt lakos halászattal foglalkozó lakosokról. 
egy nagy árok volt, ami a „kisrét" áradá- Pósa Lajos utca lett 1931-töl 
sok utáni vizét vezette bele az akkor A Bercsényi Miklós utca 1851-töl 
még élő, község alatti Hármas-Körös- Salétrom utca volt. Nem lehetetlen, 
be. ~z olyan kettős hasznosítású fok hogy itt salétromfözö mesterséget űző 
volt. Aradáskor kijött a víz belőle, szétte- családok lakhattak s innen az utca elne-
rült a Kis és Nagyréten (ez utóbbi kele- vezése, · 
tebbre terü lt el a mostani-hajdani Az Achim L. András utca 1851-től 
fattyasi legelő szélibe) Majd, úgy ahogy Városház utca, 1883-ban és 1906.~ban 
jött, visszahúzódott a víz a Körözsbe. A is e néven szerepelt. 1906-ban Uveg 
sok hal kint maradt, s volt mit összefog- utca, majd 1931-ben Csaba vezér utca 
dosni. A vizenyős rét még sokáig kiváló lett. Amúgy a köznyelvben csak Haller 
sertéslegelö volt. A mostani Mikszáth utcája volt. 
utca tájékán még a 19. század végén is .Néhány felszínen talált régészeti 
csürhejárás volt. A Dobó István utca és anyag s a visszaem lékezésekhől szár
Batthyány utcasarki háztól két házzal a mazó adat al9pján alaposan fe.iéi,:) lez
Mirhó fele volt hajdan a „Vadmacska" hető, hogy a Hantos-kert elejétől a 
vendéglő. A páskomi és nyilasi gazdák Mirhóig s déli kiterjedésében pedig né
betéröje befele jövetbe, kifele menetbe. hány száz méterre terült el a középkorj 
Egy-két három nagyfröccs, hosszúlé- Gyoma falu. Utóbb felsorolt utcákban 
pés ki mit s mennyit bírt el, közben híre- lakó telektulajdonosok is bizonyosan 
ket cseréltek a községből, s a felfigyelhettek arra, hogy emésztőgö
nagyvilágból. dör- épületalap ásás, egyéb beásások 

A Körgát utca, hajdan Nap utca volt alkalmával világosszürke, porhanyós a 
1883-ban, majd 1931-ben Garzó Gyula talaj. Sok benne a csont, csonttöredé
utca lett, az emlékezetes életű reformá- kek, égett földdarab, paticsfal töredék, 
tus lelkipásztorunkról, aki igen nagy ha- különbö?Ö színű edénytöredék. 
lással volt Gyoma egyházi, társadalmi, . Az Almos utca 1851, 1883-ban 
közéleti, politikai életének fejlődésére. Akász fás útsza, Akáczfás uttcza, 
Garzó Gyula volt templomfelújító, isko- 1906-ban Széna ytca. Ismeretlen szá
laépítö, a neveléshez fűződik számos - momra mikor lett Almos utca. 
még ma is fennálló - Gyoma kü lső ké- Szabó Dezső utca 1851-töl Edé
pét alakító köz- és magánépület létrejöt- nyes utca volt. Talán az ott lakó „edé
te. Kár, hogy az utcanév rendezésekor nyes mesterekről", fazekasokról? Ez 
nem kapta vissza az ő nevét megillető helytörténeti kutatás tárgya lehetne. 
helyet, a néhai boldog emlékű nagytisz- Mátyás király utca 1906-ban is még 
teletű úr. Kis templom utca, a római katolikus 

Innen a „Felső ríszrűl" átváltunk az templomról. A negyven ötven éve törzs
„Alsó-ríszre". A réges-régen elfeledett lakosok csak „Kistemplom uccája" né-
„Dancza árkárúl" hajdan ismert „Dancza ven .emlegették. . 
innen, Dancza hátra". Az 1860-as éve- Arpád utca 1851-töl 1906-ig Ujváro
kig négy „egyházfi" szedte az „ágy, vagy sí utca volt. A sarkon lévő boltról „Glück 
párbírt" a hívektő l. Az egyház irattárá- utcájának" is ismerték. Később ugyan
ban fellelhető „lajstromok" szerint volt errő l a boltról, de már más tu lajdoni vi
„Mirhóháti, Mirhóinneni, Danczainneni, szonyok következtébE}n „Ruházati bót 
Danczaháti lakosok. „Kimutatása". uccájának" mondták. Ujvárosi utca nyil-

Mindent egy helyen 
a Piktor Boltban!~,,.: 

Gvomoendrőd. Fő út 212. f< 

(telef?n: 66/28?-0?9) _.-:--:~ ~ 
Dévovanva. Árpad ut 4 7 · ~ 

(telefon: 483-3 18) ~ ~ 
Kapható.......,_,, 

Festékek. lakkok. ecsetek. 
Szerszómok. zárok. vasalások. és linóleumok. 

Padlóburkoló lapok minta után. 
hozzá ragasztók. fugázó aljzat kiegvenl ítő. 

TIKKURILA Számítógépes színkeverés. 
Több mint 2001 színből választhat! 

ván azért lehetett, 
mert a belterületi 
bővüléssel errefe
le is osztottak tel
keket. 

Attila utca volt 
Holt-Körözs utca 
1851-tpl, 1906-ig. 
Ekkor · már „Kis 
pék ugcája", egy 
Kis nevű pékmes
terről. 
Holt-Körözs utca 
meg azért volt 
hajdan, mert a 
Körözsnek egy le-

fűzött fattyúága az utca végibe volt. 
Fegyvernek utca már 1851-től e ne

vet viselte. Feltételezésem, hogy ide 
Gyomára később települt lakosok kerül
tek. Tekintve a Mirhóhát-Fegyvernek „el
lentétet", lásd „Mirhóhát ne menny arra 
botot ád," s „Fegyvernek ne menj arra 
megvernek!" A XVIII. Század elején a 
r. kat. földesúr Fegyvernek községből 
(ma Jász-Nagykun-Szolnok vm.) sok re
formátus családot elűzött, s helyükre r. 
kat. németeket telepített. Esetleg azok 
közül jöttek ide többen. Az ilyen je llegű 
utcanévadás nem ritka a magyar telepü
léstörténetben. Majd elfelejtettem, hogy 
az elfeledhetetlen korszakban Micsurin 
utca is volt. (Endrődön még ma is van Mi
csurin utca! Szerk.) 

Cs. Szabó István 

K~se i virágok 
Nálunk mese-emlékek járnak: 
bársonyos fényü, meleg álmok, 
nyár e m 1 ékU, szíi1<esug ara s 
ősszel nyíló csodavirágok. 

És beragyogja a hideg éltünk, 
mint vén kolostort a szent ének, 
s megifjulnak, csodákat várnak 
az elfáradt öreg legények. 

Vágyva várjuk a komor estét, 
mint aki a mátkáját várja, 
s elfeled+ dalunk vad hangjától 
visszhangzik a múlt éjszakája. 

Milyen furcsa, hogy kivi rágzik 
régi kedvünk bokrétája, 
de mi lesz, ha álomszi rmait 
dér lepi be vak éjszakára? 

Hogy halnak meg sarjúvirágú 
tavaszt é rzo vén 1 eg ény-kedvek, 
s milyenek lesznek az álmatlan, 
koromsötét, mogorva estek? 

Higgyünk mesében, hogy ••. volt egyszer 
életünknek oly csodafája, 
melynek dérben, ködben és fagyban 
nyílt, pompázott m esevi rág a! 

Márton Gábor 
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ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI 

1. vasárnap: 
8. vasár nap: 

12. CSÜIÖrtök: 
13 . péntek: 
14. szombat: 
1 S. vasárnap: 
16. hétfő: 
22. vasárnap: 
23. hétfö: 
24. kedd: 
25. szerda: 
29. vasárnap: 
30. hétfö: 

Krisztus virágunk, 
Szép termő águnk, 

Nagyböjt S. vasárnapja 
Virágvasárnap 
Nagycsütörtök 
Nagypéntek 
Nagysz9mbat , 
HUSVETVASARNAP 
HÚSVÉTHÉTFŐ 
Húsvét 2. vasárnapja 
Szent Adalbert püspök, vértanú 
Szent György vértanú 
Szent Márk evangelista 
Húsvét 3. vasárnapja 
Szent V. Piusz pápa 

Dicsőség légyen 
Istennek égben! 

Felrámad1 Krisztus! Vigadjunk! 
A bűnből mink is támadjunk! 

Feltámadt Krisztus! Vigadjunk! 
A bűnből mink is támadjunk! 

SzVU 89 (Sík Sándor) 

A hét e lső napján kora hajnalban az asszonyok kimentek 
Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket 
is. 

A kő el volt hengerítve a sírtól.Bementek, de az Úr Jézus 
testét nem találták. 

Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből , amikor két férfi 
jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. 

Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így 
szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? 
Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nek
tek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának - mondta -
a bűnösök kezébe kell kerülnie, föifesz ítik, de harmadnapra 
feltárnad."Erre eszükbe j utottak ezek a szavak. 

A sírtól visszatérve mindezt hírü l adtak a t izenegynek és 
a többieknek. 

Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária, s né
hány más, vefök levő asszony hozta a hírt az aposto loknak, 
de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. 

Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, 
de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történte
ken, és hazament. 

Lukács 24, 1-1 2 

A= olda/1 s=erkes=1i: Iványi lás=ló plébános 

ÁPRILISI MISEREND 

Vasárnap: 8-kor, és este 6 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor. 
Keresztút nagyböjtben: péntekenként 6 óra, vasárnap az esti mise elötl. 

Nagyböjti lelkigyakorlat Endrődön és Hunyán: ápri 1 is 5-6· 7-én, 
csütörtök. péntek. szombat. Vezeti: Stanislaw Starostka. 

Kezdés: Hunyán 16. Endrődön 18 órakor. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
ápri lis 8-án és 22-én, vasárnap fél 12-kor. 

Vasárnap: délelött 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsöpénteken és 
szombaton este 6-kor. A szombat esti vasárnapi elöesti mise. 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 18 órakor. Nagy· 
böjtben keresztút péntek reggel a 8-as mise után. 

Nagyböjti lelkigyakorlat: április 2-3-4, hétfö, kedd, szerda, este 6 óra. 
Vezeti: Iványi László endrödi plébános 

A nagyhét és Húsvét templomainkban 

Endrőd Hunva Gvoma 
Virá!!vasárnao 8. 18 10 10 
Na1>Vcsütörtök. utolsó vacsora miséie 18 16 18 

Nagypéntek 
keresztút 9 16.30 17.30 
az Úr szenvedése 15 17 18 

Nagyszombat 
szentsír adoráció 8-18 9-15 9- 17 
Vi<>ília. feltámadás miséie. körmenet 18 15 17.30 

Húsvétvasámao. Húsvéthétfő 10. 18 8 10 

Húsvéthétfö 10. 18 8 10 

Bérmálás Endrődön 
2001. október 14-én délelőtt 9 órakor Endrödön bérmálás. A bérmá· 

lás a keresztény nagykorúság szentsége. ezért komolyan fel kell rá ké
szülni. 

Feltételei: 
0 A bérmálandó meg van keresztelve, és már vol1 elsöáldozó (ko

rábban, nem az idén). 
0 Alsó korhatár: betöltött 13. életév. Felső korhatár nincs. ezért 

ké1jük, hogy jelen1kezzenek felnőtt fiatalok. n1gy a bérm~lásból 
annak idején kimaradt idősebbek is! 

0 Megfelelő elökészület, oktatás, iskolásoknál rendszeres hittanra 
járás. A bérmálkozás előtt külön fe l készítő oktatást is meghirde
tünk, melyet késöbb fogunk közzé tenni. 

0 Vasárnapi rendszeres templomba járás. 
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Megalakult a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
Békés Megyei Szervezete 

Gyomaendrődön, 1 MAGYAR Azzal, hogy 
2001. március az MKDSZ Bé-

3.-án megalakult a .KE.R. ESZT,ÉNYDEMOKRATA kés Megyei 
Magyar· Keresz- Szervezete 
ténydemokrata SZO VETSEG megalakult, ez 
Szövetség '------ - ----------------- - -------' azt is jelenti, 
(MKDSZ) Békés megyei szervezete. ság megvalósítását célzó hogy szeretnénk megnyerni, a moráli-

Az MKDSZ Békés megyei elnöke intézkedéseiket, törvényjavaslataikat. san tiszta, és célkitűzéseinkkel egyetér-
Császárné Gyuricza Éva, titkára, Szervezetünkrő l elmondom, mert ta- tök minél szélesebb táborát, akik velünk 
Szabó Zoltánné. Megválasztották lán érdemes tudni, hogy az MKDSZ civil együtt azért hajlandók dolgozni, hogy 
még a megyei választmány 9 tagját, szervezet, tehát nem párt. Tevékenysé- Kormányunk a 2002.-es választásokon 
akik közül Gyomaendrődöt ge, országos méretű. Az egyesület tagja stabilan megmaradjon, és folytathassa 
Gyuriczáné Szabó Erzsébet, Iványi lehet minden magyar állampolgár, aki országépítő munkáját a mi közreműkö
Sándor, Koloh Elekné, Talán Mátyás elfogadja, és munkájával támogatja cél- désünkkel." 
- Körösladányt Botos Jánosné, - kitűzéseinket. De azonnal hozzá is te- Csépe Béla kormányfőtanácsos 
Battonyát Daróczi János, - Szarvast szem, hogy nagyon határozott előadásában részletes elemzését adta 
Dr. Pozsgai Elemér, - Szeghalmot ideológiát képviselünk, az összeurópai a rendszerváltozás éveinek, 1 990-től 

Szmola Imre, - Hunyát Szabó Bálint kultúra, a keresztény etika és viic...i:Jr.ó.ze- napjainkig. Kitért a Kisgazdapárt jelen
képviselik a megyei választmányban. ti értékrend alapján egy igazságosabb, legi válságára, reményét fejezte ki, hogy 

Az ünnepélyes alakuló ülésen részt 
vettek a megyei alapszervezetek képvi
selői, és természetesen a legnagyobb 
létszámú alapszervezet tagsága 
Gyomaendrődről. Az alakuló ülésen az 
országos elnökséget Csépe Béla Kor
mányfőtanácsos, az MKDSZ alelnö
ke képviselte, eljöttek még a Jász 
Nagykun Szolnok megyei elnökség
ből az MKDSZ megyei elnöke 
Battyányi József úr és a titkár 
asszony Kaló Istvánné. Megtisztelte 
jelenlétével az alakuló ülést Szarvas vá
ros plébánosa Réthy István apát-plé
bános úr. 

Ez alkalommal a megyei szervezet 
elnök asszonya beszélt az MKDSZ je
lenlegi helyzetérő l , szerepéről. Beszé
débő l idézet: 

„A magyar kereszténydemokrácia 
hál Istennek, jelen van a magyar köz
életben. Ott vannak a Parlamentben 
képvise lőink, akik nap-mint nap a tör
vényhozásban megjelenítik, érvényre 
juttatják a kereszténydemokrácia alap
elveit. Hogy melyek ezek? Perszonali
tás, szubszidiaritás, és szolidaritás. Két 
kereszténydemokrata miniszterünk van 
jelenleg a Kormányban a két keresz
ténydemokrata miniszterünk olyan terü
letek felelős vezető i , mint a szociális és 
családügy és az egészségügy. Intézke
déseik, törvényjavaslataik szinte min~. 
den magyar állampolgárt érintenek. 
Nap-mint nap hallhatjuk a tv-ben, olvas
hatjuk az újságokban Harrach Péter és 
Mikola István miniszter urak rendkívüli 
következetes, a társadalmi igazságos-

magyar társadalom építése a célunk. ez nem lesz hatással a kormány műkö
Tehát nem a demokrácia egyik alfaja 'a désére. Hangsúlyozta, hogy a 
kereszténydemokrácia, nem a kereszté- gyomaendrődi kereszténydemokraták, 
nyek demokráciájáról van szó, hanem amikor 1997-ben elsők között egysége
az egész nemzet javát, a közjót akarjuk sen kilépett a KDNP-ből s teljes tagsá
érvényre juttatni. Ez nagyon lényeges gávai az akkor alakuló MKDSZ soraiba 
momentum, és milyen csodálatos a ma- lépett, „jó iránytűt használt". A szervezet 
gyarnyelv, ezt azzal is kifejezhetjük, négy éves működése során több olyan 
hogy egybe írjuk ezt a szót, hogy ke- eredményt hagyott maga mögött, amely 
reszténydemokrácia. A kereszténység példaként szolgálhat más szervezetek-
2000 éves értékeiből, a legfontosabbak: nek. 
az élet és személyi méltóság tisztelete, Az MKDSZ Szolnok Megyei elnö
(perszonalitás), a családközpontú, szo- ke gratulált a megye megvál.asztott 
ciális közgondolkodás kialakítása, a szervezetének, örömét fejezte ki, hogy 
közélet tisztasága, a közjó szolgálata. A ez a szervezet is „hozzájuk hasonlóan" 
közéletben, a gazdaságban elősegítjük nem a megyeszékhelyen alakult meg, 
az emberek egymás iránti fe lelőségét, hanem a legerősebb alapszervezet 
azon munkálkodunk, hogy az erkölcsi székhelyén. Jó munkát kívánt a megyei 
elvek érvényesüljenek. Működésünkkel szervezet minden megválasztott tagjá
az ország gazdasági, kulturális, szociá- nak. 
lis problémáinak kezelésében részt kí- Ezt követően Réthy István atya - a 
vánunk venni Tőle megszokott magas színvonalú -

Mindenképpen megemlítem az or- felszólalásában a kereszténydemokrá
szágos méretű a láírásgyűjtési akción- cia történetérő l adott rövid ízelítőt, és 
kat, amely napjainkban folyik. hangsúlyozta, hogy a munka mellett 
Reményeink szerint márciusban fogja szükség van tudásra is, és felajánlotta, 
tárgyalni a Kormány a vallásügyi tör- hogy egy előadás sorozatban szívesen 
vényt. Az aláírásgyűjtésre azért van mutatja be a kereszténydemokrácia tör
szükség, mert szeretnénk, ha a száz- ténetét a kezdettől napjainkig. 
húsz ezer aláírás kellő súlyt adna törek- Réthy atya felajánlását a megyei el
véseinknek, ami szerint: a nök megköszönte és kérte, hogy a leg
vallásszabadsággal senki ne élhessen közelebbi összejövetelkor kezdje meg 
vissza, ne működhessen egyházként, oktató-nevelő munkáját. 
felekezetként, vallási közösségként 
olyan szervezet, amely gazdasági, poli
tikai, vagy pszichikai befolyásolás céljá
ból alakult, és a társadalomra veszélyes 
romboló szekták tevékenységét korlá
tozzák, vagy tiltsák be! 

Az alakuló ülést befejezve a résztve
vők baráti beszélgetés közepette fo
gyasztották el frissen sült pogácsát. 

Császárné Gyuricza Éva 



68 VfiROSOHK 2001. április 

~~tt! éb mttglJ1tt töt!ténelméndt e~eménl)ti 
Történelmi eseménye· 

iok során most nemeztünk 
első nagy tragédiájához ér· 
kezttink. mdyet a tatárjá
rás„·ként jegyzett fel a 
történelem. 

Szent László uralkodá· 
sa után ismét egymást kö· 
vmék a királyok. rövid 
idejű uralkodásuk alatt az 
ország az egymással civako
dó főurak és oligarhák ke· 
zébc került. IV. Béla 
ural kodása elsö éveiben. 
1241-42-bco történt a tatá
rok (mongolok) pusztítása. 
1240-beo már híre járt. 
hogy a mongolok Kievet 
elfoglalták. Béla rögtön az 
északkeleti határ megerősi· 
tésébe fogott. Az ország 
rendrci a tatárok közeledtét 
rémhirock tartották. A ki· 
rály 1240 telén. Budán or· 
szággyü lést tartott a 
védelem megszervezésére. 
1241. március clcjén Batu 
kan roppant seregével a 
V creckci hágóhoz trke· 
zett. A mindent eldöntő 

nagy csata Muhi pusztán 
következett be. A Hernád 
által már megnövekedett 
Sajó sárosan mocsarakat 
képezve hömpölygött a Ti
sza felé. Nyugati jobb part
(án széles síkság terült cl: a 
muhi puszta. A balpartot a 
Hegyaljával összefüggő 
dombsor erős kiágazásai 
szegélyezték. A magyar se
reg a sík. egészen belátható 
rónán ütött tábort. Béla 
maga vezérkedett. A tragé· 
dia. az összeomlás ápril is 
11-én következett be. A 
mongolok felgyújtották a 
sereget körülvevő szekértá· 

bort. s nyilaik ellen nem 
volt védelem. Béla mar 
csak a menekülésre gondol
hatott. A tatár hordák 
1242-iki kemC:Oy télen. a 
Duna jegén átkelve elfog· 
falták Pest után Budát. el
özönlötték az Alföldet. 
Bevették Esztergomot. bár 
a várral megbirkózni nem 
tudtak. Rommá tették 
Nagyváradot. Perget. Csa· 
nádot. A pusztításnak. 
mdyben több tízezer cm· 
ber lelete halálát. az adott 
véget. hogy Oktán főkán 
meghalt. S mivel Batu pá
lyázott a rangra elvonult az 
országból. IV Béla kirá
lyunk. • aki addi~ 
Spalatóban (ma SzplitJ 
Taru várába menekült. - ha
zatért s nekifogott országa 
újjáépítéséhez. 

Képeink: 

A tatárok betörését áb
rázolják a T úróczi króniká· 
ból. 

A Képes Krónikából 
egy miniatúra ábrázolja a 
tatárok betörését az ország
ba. 

T han Mór: JV Béla me· 
nekülése a tatárok elől e. 
festmény. melyben a búcsú 
fájdalmas pillanatát örökí
tette meg a művész 

Fényképünk a csata he
lyén emelt emlékművet 
mutatia. melyet a hálás ma· 
gyar nép emelt örök me
mentóként az útókornak. 
(Ha arra jár. nézze meg s 
hajtson fe jet a hős magya
rok emléke előtt. Megkö· 
zdithető a 35 főút és Muhi 
felé vezető út elágazásánál) 
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Jön a tatár! 
L Fejezet 

Gyermekkorom kedvenc emléke fűződik nagyapámhoz, 
Nagygyura Tímár Mátyáshoz. Mikor a morzsolás következett, és 
leült a morzsolószékre, mi kéttucatnyi unoka megszálltuk a kemen
ce környékét, és némán vártuk a mesezsilip megnyitását: 

... A régi Endrőd, akkor még „Kapolnas"-nak nevezték kicsi 
ternplomkája · után, a Körös közelében volt, közelebb 
Szarvashalomhoz. Hatalmas területű nádas borította a Körös ka
nyargó medrét. A magasabb részen volt a „telep". Paticsanyagú 
agyagból és szalmából kevert sár volt a házak fala. A telepen ,,látó
fa" létesített kapcsolatot a telep és a legelők között. 

1241 tavasza volt. A Körös melletti legelőkön a fű szépen sar
jadt már. A télen lefogyott, megsoványodott marhák a tavalyról 
maradt szénaszálakat felcserélve már a friss fűből haraphattak. A 
telep tűzhelyéröl füst gomolygott a tiszta égre. 

A férfiak lóháton a gulya és a nyájak körül őrködtek. Többen a 
nádast figyelték, ahormét éjszakán.ként farkasok törtek a pihenő ál
latokra. Egy fiatal üszőt alaposan meg is martak. Most azt forgatják 
a tűzhely nyársrúdján. 

Az asszonyok és a telep őrzésével otthon maradtak közül egy le
gény, Péter komótosan fellépdelt a látó.fára, hogy a pásztorok állá
sát kémlelje. Mindent rendben talált. Eppen lekászálódni készült, 
amikor északnyugat felől vágtató lovascsapatot pillantott meg. 
Mire az állandó figyelés, meg-megállás közben leért a magas fa 
hágcsóján, már tisztán látta a közeledőket, akik kék-fehér csíkos lo
bogóval egyenesen a telep fe lé tartottak. Túr irányából érkeztek. 
Péter kiáltására valami tíz asszonyféle, meg három legény került 
elő a szállások és a nyársaló irányából. Utolsónak egy öreg sánta 
férfi is előbicegett a tűzhöz legközelebbi kalyibából. Eddigre a jö
vevények is már négy-öt nyíllövésre közelítették meg a telepet. 
Most már. tisztán látszott, hogy katonák. 

Béla Ur véres kardját hozták, magasra feltartva mutogatták. A 
gőzö lgő testű , habos lovak párát fújtak orrlyukaikon. Meg sem áll
tak, csak kocogóra csendesítették vedlőszőrű paripáikat és 
torkukszakadtábó l ordították a bámészkodók felé: 

- Rákushoz! Fegyverükke l' Támadu tatáru1 

Azután a sarkantyúba kapott lovaikkal vágtában kanyarodtak 
ny-ugatnak, Szarvas-halom irányába. 

Péter újólag felkúszott a látófára, de már sietve, macskaügyes
séggel, és már a legfelső ágra felfüggesztette a dobot, és pogányul 
püfölni kezdte egy bunkós végű csontverövel, melynek gömbje 
bőrrel volt bevonva. A dob tompa puffogása riasztóan hatott. Ha
marosan lovasok indultak meg a gulyák és a nyájak irányából. A ló
ról szállva a látófához igyekeztek, ahol a Péterrel beszélgető sánta 

Egyed és a három legény körül az asszonyok, gyerekek valóságos 
csődületet alkottak. 

Kurta idejű tanácskozást kezdtek. 
Péter elmondta a látottakat, hallottakat, aztán a telep közepén 

felállított nyársalónál falatozni kezdtek a sült üsző húsából. 
Egyed rendelkezett: 

. - Tarcsu, Kászon, Edömér, Yojta, Kete, Mart, Bénye, Turul, 
Arpú ... - hosszasan mustrálgatta az ott lévőket, s kevés fontolgatás 
után buggyant ki a szájából a tizedik név: - Tárkony. Aztán meg
bolydult a telep. Készülődés kezdődött. 

Még alaposan fenn volt a nap Szarvas-domb felett, mikor tarso
lyosan, fegyverzettel, útravalóval fe lbatyúzva a tíz levente, ölelés
sel búcsúzott a maradóktól. Mind lovon voltak, felsorakoztak 
Kászon után, kantárt leeresztve, süvegükkel visszatekintve, kiröp
penő nyílként indultak északnak Túr irányába. 

- Ne erüsszétek az ürdüg fajának ez földre jöttit! - visított utá
nuk kétségbeesett hangon egy kevés fogú, vékony asszony. Négyen 
is felkapaszkodtak a látófára, hogy messzebb kísérhessék szemük
kel a hadbavonl.llókat. Még kétszer kell a napnak kelnie, mire Rá" 
kos mezejére érkeznek. 

* * * 
A 'tizenkét paticsházból álló telepen nyugtalanabb lett az élet. A 

gulyát és a nyájat a Körös náddal, kákával, gyékénnyel, sással fel
vert járásho7 közelebb terelték. Időnként közülük két-három pász
tor messzire t.1111~rga lt, Túrig is nem egyszer elfutottak, hogy hátha 
hírt hozhatnak. Onnan jött a krónika, hogy a 

- hat újjú táltos král seregi és társzekerei már a Tisza fetí járnak. 
- Az is hírlett, hogy- csata volt, ravusz kunok a tatáruk cimbrái. 

Aztán hetekre csend lett. A látófa mindezek dacára sűrűn szol
gált. Hullámokban, egymást követve pásztorok jöttek a Tisza felső 
vidékéről, nyájat, gulyát tere lgetve, menekülve a betört tatárok elöl 
biztonságosabb tájakra. 

Szent György hava második felében hazavergődött mellén üsz
kös sebbel Mart vitéz. Forró láz, és gonosz hideg gyötörte. Félig ér
telmetlenül beszélt, lázálomban mondta el, hogy a sárga bőrű, ferde 
szemű tatárok milyen kegyetlenkedést vittek véghez a lobogó tár
szekerek fényénél a csapdába esett hadakon. Hiába próbálkozott 
vele más-más főzetekkel a telep legöregebb asszonya, Mart vitéz 
meghalt. 

A domb alatti. temetőbe vitték, ahol már pár százan nyugodtak 
az elődök közül. Ugy, a harcból hozott véres ruhában fektették a sír
ba. Az öreg sánta Egyed pogányosan Szent L.ászló pénz~t tette a ha
lott üveges szemére és Csaba, Bendegúz, Almos és Arpád vezér 
segítségét kérte részére az odaáti útjához. 

Márton Gábor 

A Közösségi Ház szolgáltatásai 

Terembérlet 

A Közösségi Házban működő (székelő).~ulturólis és sza-
badidős csoportok, közösségek: · 
hétköznapokon: 350 Ft/óra, hétvégeken: 2.000 Ft/al-
kalom. • 
Nem a Köiösségi Ház székhellyel rendelkező civil szer
vezetek és intézmények (pártok, alapítványok, egyesü
leteke, egyházak, vallási kozösségek, iskolák, óvodák): 
hétköznapokon: 385 Ft/óra, hétvégeken 1,200 Ft/óra 
Bevételorientált rendezvények estében + 25 % áfát szá
molunk fel. 
Vállalkozók és más intézmények által szervezett lanfo
lvamok: 
Hétköznapokon: 500 Ft/óra+ 25 % óla hétvégén: 800 
Ft/ óra + 25 % áfa 
Családi és baráti ünnepségek. találkozók: 

Hétköznapokon 800 Ft/óra, hétvégeken: l .000 Ft/óra 
Lakodalom: 30.000 Ft. 
Termékbemutatók: l .800 Ft/óra (Nem gyomaendrődi 
székhellyel rendelkezők estében + iparűzési adót sze
dünk be.) 
Árusítás, céggyűlés, vacsorák: l .400 Ft. + 25 % áfa/óra 
(Árusítási folytatók esetén + iparűzési adó) 

Hangosítás: l.500 Ft+ áfa/alakom, hangmásolás: 10 
Ft/perc 

Telefonhasználat 
az intézményben kifüggesztett dijszobás szerint. 

Eszközök bérleti dijai 

Asztal kölcsönzése: 150 Ft+áfa/db/nap 

Székek kölcsönzése: 56 Ft+áfa/db/nap 
Asztalterítők kölcsönzése: 20 Ft+áfa/db/nap 
Nagyképernyős, mobil televízió és videó - kivetítő: 

350 Ft+áfa/nap 

A Kecskés-zugi faház bérleti dijai 

Általános iskoláknak: 1.700 Ft + 12 % áfa/ éjszaka 
Középiskoláknak: 2.200 Ft + 12 % áfa/ éjszaka 
Egyéb igénybevétel esetén: 

3.200 Ft + 12 % áfa/ éjszaka 
Idegenforgalmi adó (nem helyi igénybevétel esetén): 
170 Ft/fö/éiszaka 

Kérjük, hogy idóöen jelezzék igényiket a Közös
ségi Házban! T.:386-917. 
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„Nyelvében él a nemzet" 
(Kölcsey) 

A Magyar Nyelv hete alkalmából Szilágyi Ferenc küldött 
néhány szatirikus, s nagyon tanulságos verset. Intő példa, s 
egyben figyelmeztetés mindazok számára. akik idegen imá
datukban elcsúfítani akarják szép magyar nyelvünket. 

Shop-land 

Snack-, pub-, drink- ország, hol a shop már népi ízű lett, 
gin-t vedel a bojtár, s véle drog-ot, füveket; 

a nagy Puszta fia s baromökre így legelész már 
s várja, hogy a mohikán sorsa elérje honát; 

mert nyelvében vész legelébb el a haza és a nép: 
country lesz a honod s Hungery árva hazád 

kit ma üveggyöngyért vásári meg a jószemü bróker -
s holnap pár falu s hegy őrzi, ha őrzi nevét. 

(Magyarország angolul: Hungary. az éhség(érzet), az éhes 
pedig hunger, ill. hungry) 

Bíbor és Shadow 

Már a Magyar Tenger partján új dísznövevény nyit 
Bíbor Shadow Bar - szívre ható ugyebár? 
Hű jelképe a korcs, nyelvrontó sandali trend-nek 

fél magyar és fél brit: bárgyú sziámi iker; 
Mert a Magyar Tenger- ne magyarkodj, ostoba bugris: 

Pannon Sea - ez a szép, új divatú neve már: 
mert fövényében az ős pannon csiga héjai helyett 

„ kecskeköröm „ helyett cola. orange kupakok. 
S míg a regés csigahéj a zsebünkben hozta a hasznot, 

most lelkünk viszik el a kortynyi silány italért! 

„Deep f o rest" 

Óh. mily szép e magyar nevű pop-zene poster 
mély erdőd, anyanyelv, hogy fölüdíti e név: 

ózondús l evegőt áraszt szent rengetegedbe: 
hol pintyők, s cinkék helyin a vércse sivít 

irtván ős szavaink. s a halálmadarak kuvil<olnal<: 
már a Bagoly söröző: Owl pub - ez már eurós ! 

És ahol ezt írom, Mátránk ősrengetegében, 
itt a Club Silver (szálloda) csöpp teraszán, 

ringó mély erdő csendjébe a sárga oroszlán
poster ím otthonosan ice-crem-et, lce-ot üvölt. 

Sült keszegárusító 

Vágott csirkekofák, s használt ruhaárusok; íme 
méltó társatok a sült keszegárusító; 

és a vajas süteményboltost se felejtsd ki, barátom, 
a kannibáloknak nyelvi ínyencfalatok! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csi!<ós János 

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3. 

(Öregszó1ő, Kondorosi út) 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41 -es méretig 

Az őszi szezon befejezése után, lendületesen indult a fe lkészülés. 
Jó edzőtársak? Kondoros, Törökszentmiklós. Orosháza, Csorvás le
hetőséget adtak az erőnlét és a technika felmérésére. 

A játékos állomány némileg változott: Hanyecz J., Kondacs, Ti
már, Csikós, Tóth, Hidvégi, Bélteki, Nagy Jstván, Mester, Ilyés, Ka
tona, Farkasinszky, Hunya, Dinya, Szakálos, Fekécs, S„ Osán. 

Krónika: 

Edző mérkőzések 

Január29. Gyomaendrődi VSE-Orosháza-Csorvás MB. II.: 2: 1 
Meglepetéses győzelem. Góllövők: Mester, Hunya. 
Február 4. Orosháza-Csorvás MB.II. - Gyomaendrőd: 1: 1 
Az NB. II-es csatárok jól semlegesítették a Gyomaendrődi VSE 

védőit. 

A bajnoló szezon hazai sikerrel kezdődött. 

Március 3. Gyomaendrődi VSE - Szeged: 2: J. 
A mezőnyben remeke lő vendégek nehezen birkóztak meg a hazai 

védőkkel. Remek kezdés volt, az egész csapat dicséretet érdemel. 
Március 11. Kiskunfélegyháza - Gyomaendrődi VSE: 2:0 
Ennyivel volt jobb a hazai gárda. A pályán kemény küzdelem 

volt, a vereség ellenére együttesünk nem vallott szégyent. 
Március 18. Gyomaendrőd - Algyő: 0: 1. 
Jó iramú, váltakozó küzdelmet vívott a listavezetővel csapatunk. 

Zárt védekezés, veszélyes kontrák j ellemezték a párharcot. A 22. 
percben Osán feje lt 8 méterről a vendégek hálójába. A megítélt gólt a 
partjelző meghallgatása után Gyertyás játékvezető visszavonta. A 80. 
percben szabadrúgás utáni kavarodásból a győztes gólt Algyő meg
szerezte. 

Március 25. Szajol - Gyomaendrőd VSE 2: 1 
Az első félidő a hazaiaké volt, a forduló után a vendégek szebb, 

veszélyesebb focit mutattak. Fordított eredmény sem lett volna igaz
ságtalan. 

. J 7. percben Hidvégi előrtört, de Moga kapus leszedte lábáról a 
labdát. 

24. percben Kálai a I 6-osról hálóba talál 1 :0 
29. percben Hunya bead jobbról, Osán a hálóba kotort 1: 1 
37. percben Hanyecz remekelt. Beso 18 méterrő l hatalmas bom. 

bát zúdított a kapura, de Henyecz nagyszerű reflexszel védte. 
42. percben a hazaiak Hegedűs révén kapufát bombáztak. 
52. percben a sarokrúgásnál elméláztak a vendégek !és Viola5 

m-ről a hálóba fejelt. 2: 1. 
72. percben Farkasinszki jól eltalált kapáslövését Kállai a gólvo

nalról mentette. 
Jók: Hanyecz, Kovács, Hidvégi, Tímár 

Tabella állás: 
10. Gyomaendrőd 8 2 0 6 7: 14 7 
A mezőny utolsóelőtti helyén! 

Márton Gábor 
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A Szécl1c11\•i tcr\' 
a magyar gazdaság európai felzárkózási stratégiájának programja 

Célja a hazai gazdaság nemzetközi ver- zedes lemaradásunk van, ráadásul ezen a té-
senyképességének javítása, a gyors és ki- ren a fejlesztések csak tavaly a nyárutón in-
egyensúlyozott gazdasági növekedés dultak be, előtte e területen viszonylagos 
fe ltételeinek stabilizálása, és az EU integráci- pangás volt tapasztalható. 
óra való felkészülés. Súlypontját az autópálya Hátrányunk az is, hogy a jövedelmi vi-
építés, a lakásépítés feladatai, a kutatás- és in- szonyok rendkívül egyenetlenek. Az ország 
nováció-, a beszállitói-, a turisztikai-, és regio- leggazdagabb és a legszegényebb tizedének 
nális gazdaságfejlesztés hosszabb távú jövedelemviszonya Magyarországon 8 körüli 
programja, valamint a kis- és középvállalko- (nem olyan régen még 9 volt,) ami rosszabb 
zások fejlesztéséve l kapcsolatos tennivalók az európai átlagnál. 
képezik. Ma még a kis- és középvállalkozások 

Az állam nem akar túlköltekezni! - helyzete nem megfelelő. A fejlődéshez a 
hangsúlyozzák a terv ké~zítői, ezért összesen pénzügyi források megszerzésének nehézsé-
434 mil liárd forint értékü állami társfinanszí- gei, az információk hiánya miatt olyan kor; 
rozással számolnak. A kormány a gazdasági mányzati magatartást tesz szükségessé, ami a 
növekedésből származó többletbevétel nyugat-európai országokban tapasztalható 
meghatározott százalékát kívánja felhasz- volt 20-30 évvel ez előtt. 
nálni a programok finanszírozására. A terv Szétzilálódott a magyar kutatásfejlesz-
abból a megállapításból indul ki, hogy tés az elmúlt 15-20 év során. A tudásalapú 
1990-es évtized végére Magyarország integ- társadalom kialakítása szempontjából nagy 
rált piacgazdasággá vált, amelyben a gazdaság hátrány. 
fejlődését nem az állam, hanem az üzleti szek- A mezőgazdasági termelés még mindig 
tor és a régiók alakítják. Az Európai· Unió je- A bruttó nemzeti össztermék frtékének nem érte el a 15 évvel ez előtti szintet, annak 
lenlegi peremvidékén müködö gazdaságok növekedése. Ugyanakkor, ha alaposabban ellenére, hogy a támogatottsága tavaly és fő. 
gyorsabban növekednek, mint az EU magjá- szemügyre vesszük ezt a növekedést, csak a leg idén már reménykeltő. 
nak számító területek gazdaságai. Ennek alap- vámszabad-területi gazdaság eredményeivel Környezetvédelem szempontjából nem 
vető oka az, hogy az unió magterületének lehetünk maradéktalanul elégedettek. állunk igazán jól. 3-4 milliárd forintra lenne 
országaiból kiinduló globális tőkeáramlás A költségvetés hiányának kézben tart- szükség ahhoz, hogy föl tudjuk számolni a fe l-
hulláma napjainkban ért el a hatósága. halmozódott környezeti kárt. 
peremországokhoz. Ezek az előnyeink vélhetően a következő Az import növekedése, sajnos, nagyobb 

A magyar gazdaság az ezredfordulóra évtizedben is megtarthatók. volt, mint az export növekedése. 
duális szerkezetűvé vált. Alig félszáz, java- E mellett azonban a magyar gazdaságban Kom oly gondot okoz a feketegazdaság, 
részt vámszabad területen, vagy vállalkozói fellelhető hátrányokat is célszerű csokorba melynek becsült részaránya 10-20 %-os a ma
övezetben működő multinacionális társaság gyüjteni: · gyar gazdaságban, s ez hatalmas adóbevé-
nagyvállalata ál 1 ítja elő a bruttó hazai termék, Az egyik legnagyobb hátrányunk, hogy az tel-elmaradást jelent. 
az export s a kutatás- fejlesztési tevékenység ország lélekszáma évente egy kisvá r os né-• Láthattuk az előnyöket, ismerjük a terhe
meghatározó hányadát. A vámterületi magyar pességével fogy. ket, cipeljük hátrányainkat. A mindenkori 
gazdaság és ezen belül is a hazai kis- és közép- A növekedés mögött· ( 1998-ban 5,2 - egyenlegképzés jelzi a jövőbeni lehetőségein
vál lalkozások hozzájárulása a GDP-hez - a I 999-ben 4,3 - tavaly 5,8 százalékkal nőtt a ket. Ha felzárkózhatóvá válik a nemzet, s vég
fog lalkoztatásban játszott jelentős szerepük bruttó hazai össztermék) háromnegyed rész- re a népesség fogyása megállítható, akkor a 
ellenére is - csekély. ben a vámszabad területen, az általuk be- növekvő gazdaság eredményeit kihasználva 

Ugyanakkor a hátrányok, hiányok és le- hozott technológiákkal és gépekkel termelő megkezdődhet az egészségügy és az oktatás 
maradások ellenére a felzárkózás esélyeit nö- multinacionális cégek állnak, azaz a „hazai reformja is. Ekkor pedig bizton reménykedhe
velheti: gazdaság" nem tud lépést tartani azzal a fejlő- tünk a jövőben , mert sikerrel kecsegtetően 

A magyar gazdaság hatékonysága, mely déssel, amely a hazánkba települt multinacío- lesz helyünk az Európai Unió közösségében. 
az elmúlt hét évben, évről-évre, tíz százalék- nális cégek fejlődését jellemzi. 
nál nagyobb értékekkel nőtt s a jövőnk szem- A régiók fejlődése nem kedvező , az Dr. Latorcai János 
pontjából a legfontosabb tényező. öröklött szerkezet miatt. Közhely, de a fejlett 

A munkaerő magas szintű képzettsége, régiók sem egyenletesen fejlettek, van olyan (A Széchenyi Terv súlypontjait következő 
amellyel kiemelkedünk környezetünkből. rész, amelyik biztatóan növekszik, de itt is számunkban ismertetem) 

A politikailag kiszámítható környezet, megtalálhatók a le
mely a magyar gazdaság egyik sajátos előnye. maradó, elsorvadásra 

Hogy hazánk Közép-Kelet- Európa ítélt részek. 
egyik legker esettebb befektetési célországa, 10 év alatt mint-
eddig mintegy 24 milliárd dollár tőke érkezett egy 2 millióval ke
ebbe a kicsinyke országba. vesebb főt 

Az ipari növekedés, mely talán már köz- foglalkoztat a gaz
helynek tűnik. Az 1993-ban beindult növeke- daság. Tehát a ked
dés, 1 994-től a gazdaság egészét m.ozgásba vezönek mondható 
hozta, s azóta ez a növekedés tart: munkanélküliségi 

A munkanélküliség csökkenése, mely 6%-os aránya elbiza-
6%, ami már európai mércével mérve is bizta- kodottságra nem ad-
tó eredmény. hat okot. 

A lakosság növekvő vásárlóereje, mely a lnfrastrukturá-
gazdaság, a piac számára nagyon fontos, s az, Iis lemaradásunk, 
hogy az inflációt sikerült tíz százalék környe- társadalmunk köz-
zetébe szorítani. megítélésének kö-

A hazai termékek iránti kereslet növe- zéppontjában álló 
kedése, mely a fogyasztás növekedésével van hátrány Az út- és 
szoros arányban. vasútépítés fejleszté

si területén több évti-

, 

EPFE 
Építőipari Szakipari Festő Szolgáltató 

Betéti Társaság vállalja: 
Közületi - yáUalJsozói és magán megrendelőinek 

EPITOIPARI - SZAKIPARI 
munkáinak elvégzését. 

Teljes körű ügyintézéssel, 
tervezéstől a kulcsátadásig. 

ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL 
rendelkezünk Alföldön és Budapesten! 

Hívja: 06-66-295-659 vagy 06- 20-9367-514 számot. 
Fax:06-66-385-896 

Cím: 5502. Gyomaendrőd, Juhász Gyula utca 34/1. 
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Endrőd életében fontos szerepe volt a 
Körösnek. Ivóvizet, halat, víziszál lítást, 
(tutaj, csónak, ladik) biztosított. Eleinte 
gázlók, majd kompok, pontonhíd, révha
jó segítette az átkelést a Körösön túli terü
letekre. 1894-ig a Dombszög 
mel léképülete mellett kb. 10 méter 
hosszú szel íd lejtő volt készítve a komp 
kikötésére. 1 894-ben a szabályozás le
vágta a Révzugot. A kompot a mostani 
híd nyugati oldalához kb. 50 méterre he
lyezték el. Az áradás idején azonban sok
szor hónapokra megszűnt a kapcsolat a 
Körösön túli részekkel. Fontos volt tehát, 
egy áll<rndó híd megépítése. Gyoma ek
kor már több híddal is rendelkezett. A 
község elöljárósága több alkalommal 
próbálkozott a megvalósítással. Abban az 
időben, amikor Kovács István vo lt a falu 
bírája, elérhető közelségbe kerü lt a meg
valósulás. Mégis évekbe telt míg 
J 914tavaszán az „álom valósággá vált" . 
lgy írja le az ünnepet a Historia Oomus: 

„Az épü lő vashíd munkálatai annyira 
előre haladtak, hogy április 30-án a .~íd 
próba1erhelését meg lehetett ejteni. Un
nepélyes megáldása 1914. május 24-én 
tartott, mely nemcsak Endrődnek, de az 
egész vidéknek nagy ünnepe lett. Elő
estéjén a községben álta lános kivilágosí
tás, lampionos zenés takarodó, a híanak 
kivilágításC\, örömtüzek és vegyes tűzijá-
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tékok a Körös partján az egész lakosságot 
nagy lelkesedésre keltették. Az utcák fel 
voftak lobogózvC\, egyes helyeken díszka
puk és virágfüzéres árbócfákkal felékesít
ve. HajnaTi órákban rezes bandával 
ébresztő tartott az utcákon, nem kis mér
tékben az ünnepélyes hangulatot eme
lendő. 9 órakor ünnepélyes hálaadó 
istentisztelet volt, utána processió az új 
hídhoz, hol szentbeszéd kíséretében 
Zeli.nka János plébános az új hidat az 
anyaszentegyház áldásos imáival sok 
ezernyi nép jelenlétében ünnepélyesen 
felavatta. Délután és az esti órákban a li
getben népünnep, táncmu latság, társasjá
tékok voltak! Az endrődiek régi vágya 
végre megvalósult! 

A híd a vármegye legszebb hídjainak 
egyike, amelyre méltán büszke lehet 
Endrőd községe és - bár nem sok része 
van benne - a vármegye is. A híd, mely 
Endrőd községnek va lóban érdekszük
ségletét képezi, kétségtelen tanúbizony
sága annak, hogy áldozatkészséggel, 
szívós és erős akarattal, nem lankadó ki
tartással mily nagy dolgot lehet létrehoz
ni. A községnel< kellett áldozatkészség 
terén jó pélááva l elő l járni, és ennek di
cséretes módon meg is felelt, mert a kép
viselőtestület az új híd felépítésére 
egymaga 200.000 koronát szavazott 
meg. Hozzájáru lt a hídépítéshez a Keres-
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kedelm i Miniszter, C\Zután· - főleg kegyes 
főpásztorunk: gróf Széchenyi Mil<lós püs
pök őnagyméltóságának közbenjárása 
folytán -50.000 korona és a földművelési 
miniszter 40.000. koronáva l, továbbá a 
Körös-Maros Társulat 5.000 korona, az 
lvánfenéki Társulat S.OOO korona, gróf 
F ... iné 2.000 korona. 

A híd felavatásának ünnepén üdvözlő 
táviratok érkeztek kegyes főpásztorunktól 
szent tartalommal: nagyságos Zel inka 
apát úrnak, Endrőd. - Endrődi kedves hí
veimnek a híd avatásánál küldött meleg 
üdvöz letét hálásan köszönöm, Isten min
den áldását esdem az egész községre, 
Széchenyi püspök. Nagyvárad, 1914. 
május 24. - báró Terényi ? Zsigmond ál
lamtitkár számára távirati lag megköszön
te az endrődiek megemlékezését!" 

És ál lott a büszke híd 1944. október 
8-ig. 

Endrődre 6-án jöttek be az oroszok. 
Tovább haladásuk iránya Gyoma volt. 
Csupán a harmadik nap indultak volna 
Mezőtúr fe lé. Ennek megakadályozására 
8-án dé le l őtt következett be a híd fe lrob
bantása, melyre a magyar 101 -es gépko
csizó veg.yiharc zászlóalj egyik szakasza 
kapott parancsot. Azonban Radnai 
György tartalékos zász lós (későbbi híres 
operaénekes) helyett egy német tiszt ren
delte el a robbantást. A külső lábnál elhe
lyezett erősebb robbanóanyag jobban 
megemelte a híd tú lsó végét, s az becsú
szott a két hídláb közé. Az oroszok azon
nal elrendelték a híd építését. A liget 
fenyőit és tölgyei! kivágva építették az 
endrődi ácsok, asztalosok, kőm ívesek, 
bognárok a fahidat. (A hídlábak épek ma
radtak.) 

A tavaszi jégzaj láskor rendőrök fauszt 
patronokkal lőtték az úszó jégtáblákat, 
hogy azok a hidat el ne sodorják. · 

Az ötvenes évek elején épü lt a máso
dik vashíd, majd két évtizeddel később 
avatták fe l a mai is álló vashidat, melyen a 
későbbiekben erősítést és szélesítést is 
végeztek. 

MÁRTON GÁBOR 

S a,-dkliá:: 
Partner üzlet

ház tagja 

Csemege 
Ct.: Tímár Vince 

Kedves vásárlóink! 
Ter.mékeinkkel mindig 
az Önök szolgálatában 
állunk• 

-------------- cr Folyamatosan 
friss húsok 

o- akciós termékek 
o- kolbászhús minden mennyiségben 
cr cukrászsüieménvek 
o- tortarendelést fe.lvesziink 

Blaha u.27. Tel.:386-691 
Nyitva lartás: hétfötöl péntekig 6.30-tól 17 óráig 

szombaton 6-tól 12 óráig 
vasárnap 7-töl 10 óráig. 
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HÍREK ERDÉLYBŐL 
„. .. megmarad egy diadal
mas erdélyi igazság: ez a 
föld egymás mellett ... meg
tartja örökös tarka virágzás
ban a népeket, akik rajta és 
érette munkálkodnak." 

Kós Károly 1925. 

NAGYENYED A KÖZÉPKORBAN 

A város alapítása 

p~sztítást kelleu szenvednie. Hogy mikor veszítette el szász jelle
get, azt nem lehet pontosan évszámokkal megjelölni, de ké1sC:~1~
lenül hamarabb, mim azt a közfelfogás mondja. mely szerint. : 1L 

1658. évi 1atárpusz1ítás után maradtak voJ na itt nagyobb számmal 
a~ elpusztult Gyulafehérvár magyar Polgárai, és ők magyarosítot
tak volna el a várost. Meglevő egykori okiratok és névsorok két
ségtelenné teszik, pogy jóval ez idő előtt már túlsúlyban vannak a 
magyar lakosok. Utban fekvő helyzete miatt a város lakói korán 
arra kényszerültek, hogy oltalomról gondoskodjanak. 1241 a vár 
~melyet sokan kastélyként is emlegetnek) építésének éve, melyet 
allítólag a tatárok jövetelének hírére kezdtek építeni. (Keletkezé
sét, szerkezetét, történetét a jövő számban közöljük.) 

Bajusz Tünde 

Nemzetközi közgazdász konferencia Kolozsváron 

Nagyenyed 
szászok 
Strassburgnak, 
románok 
Ajud-nak hívják; 
az egykori Erdély
ország első me
gyéjének 
Alsó-Fehérnek fö
városa. Némelyek 

Kétnapos nemzetközi közgazdász konferenciát szervezett a 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) 
a Sapientia Alapítvány támogatásával. Sok érdeklődő, zömében 
fiatalok. (középiskol~s diákok, közgazdász egyetemi hallgatók) 
v~ttek re~zt, de tenneszetesen banki dolgozók, vállalkozók is kép
v1seltettek magukat a nem mindennapi rendezvényen. A kolozs
vári Bethlen Kata Diakóniai Központban meorendezésre kerü lő 

(a banki, pénzú_,y! tematikai konferencia címe: Befektetés elemzés 
és kockázatkezelés. Akár az előadások, akár a meohívon előadók 

a listája is nagyon színes volt: dr. Bokros Lajos, a világbank Pénz-

romai gyarmatot, 
mások egész na
gyobb várost ke

resnek e helyen, s valóban az enyedi patak mentén római 
ten:etkezés nyomai. l~thatók; az út Apulumtól (Gyulafehervár) 
S~ lma~ (T~rda). fele itt ment ~eresztUI, sőt egy pár római iratos 
kovet 1s-cala lt~ itt, !11elyek e nezetet igazolják.( ... ) Nagy-Enyed a 
Maros mellett igen 1s középponti helyen feküdvén mindazon csa
pásokn_ak ki volt t~ve, melyek az országot érték, s Így teljességgel 
ne~ d1csekedhet1k azon boldog vidékek sorsával, melyeknek 
„nincsen_ históriáj_uk" .. (Musnai László (i.m. 12) nem tudja, vagy 
nen~ meri_ pontos ~vszamhoz kötni a város keletkezési idejét, csak 
feltetelez1, hogy igen korai lehet. P. Szathmári Károly szerint 
1 ~3? Enyed városának létrejötte. Az Erdélyben lakó szászok épí
tese1: Medgyes J 146, Szász Sebes 1150, Szeben 1160, Kolozsvár 
1178, Segesvár 1198, Szász-Város 1200, Brassó 1203 s végü l 
„Nagyenyed Erdélyben kezd épülni 1239.-ik esztendőben !V. 
Béla király idejében". Mindketten (Musnai és P. Szathmári) Meo
egyeznek abban, hogy a város a X ITT. század. elején keletkezett. A 
köze~i t~r~.czkói vasgyár alapítása 1221-re vezet, - írja Musnai L., 
s ~a~oszm~, ~ogy ~nyed m~r ko.rá~bi, sőt régebbi is lehet a király
földi telep1teseknel IS. Az IS ketsegtelen, hogy iaen korán mea
kezdődött a szászoknak innen a kiváltsáo;s földre való 
átszivárgása, amint ez más olyan területekről i; történt, amelyek 
nem tartoztak a külön életet élö szász kerületekhez, sem a Brassó
tól Szászvárosig terjedö királyföldhöz, sem a Beszterce vidéki ki
rályné fö ldjéhez, hanem nemesi birtokot képeztek. Bár mint 
~i~ásutt, ~-nyeden is voltak a városnak é1tékes kiváltságai, amelyek 
JOVal felul emelték lakóit a közönséges jobbáoyi sorson méais 
szívesen húzódtak szász lakói a széleskörű önk~rmányzattal bfró 
szász földre. Az eltávozók helyett a vidéket magyar és román la
k~sok fog~alták el úgy, hogy a város akárcsak Dés, vagy Kolozs
var egyre Jobban el veszítette szász jellegét, ami annál érthetőbb 
mert nagyon is nyílt helyen, az ellenség útjában feküdt és sok 

ügyi Tanácsadó Irodájának igazgatója, volt pénzügyminiszter; dr. 
Bozz~ Jáno~, a _BKAE .Ga~daságtörténeti Tanszéknek vezetője; 
Horvath Knsztma, Ra1ffe1sen Bank vezérioazoató ·helyettese· 
Neményi. József Nándor, a Rom~niai Versen;tan{ics tagja; ' 

Horvath Zsolt, a budapesti Ertéktőzsde üoyvezető ioazoató 
helye~tes~; dr. Odry .Ágota, a ~SZAF ügyvez~tő igazgatója~ dr. 
Szabo Geza, a Roman Nemzett Bank nagyváradi fiókjának osz
tályvezetője. 

A rendezvénynek kettős célja a magyar anyanyelv (oktatás és 
a s~a~mai t?vábbképzés) támogatása volt. A magyarországi elő
adok Jeleztek, hogy a jövőben bármikor segítik a hasonló konfe
renciák megrendezését. 

Sükösd Anila 

* * * 

A Fehé.r megyei R:MDSZ, a Református Egyházközség és a 
Bethlen Gabor Kollégium közös szervezésében emlékeztek meo 
a nagyenyediek március 15.-éröl. Az ünnepi műsort a Bethle~ 
Kollégium VI. és VII. osztályos tanulóinak előadása nyitotta 
meg, majd 16 órától ünnepi istentisztelet következett. Bálint Emil 
r~mai. k~tol ikus ~lébános többek között elmondta, hogy „Megem
l~kezesu~_kben _t1s~telettel. adó~unk az 1848-as szabadságharc 
r~sztvevom~k, ertek~ l ve bat~rsagukat, szellemi nagyságukat, ér
t~nk hozon aldozata1kat. Amikor emlékezünk, nem azért idézzük 
~1ss7a a r:iúl~~~· ~ogy sebeinket nyalogassuk, hanem hogy nagyja
ink ~letpeldaJa?.ol tanulhassunk. Az emlékezés arra szolgál, hogy 
felra_zzon bennunket köz?mbösségünkből, fásultságunkból, hogy 
akarJ_unk magyarok lenni, akarjunk létezni, jelen lenni ebben az 
orsza?b~n.~ ... ) A kör~l?_t~ünk ~lő szomszédos nemzetek nyelvé
nek, ertekemek, kulturaJanak tiszteletben tartása nem jooosít fel 
~e~kit a beolvadásr~, s~j~t ~rtékeinek a feladására.( ... ) E1~élyben 
elo magyarnak lenni k1h1vast, fe ladatot jelent." 

Simon Já~os, a Bethlen Ko llégium igazgatója ünnepi beszédet 
mondott, maJd a vártemplom udvarán elhelyezett Széchenyi Ist
ván emléktáblát koszorúzták meg az RMDSZ képv iselői. 17 órá
tól a k?llégium ~ísztermében hangzottak el a szavalatok, majd a 
Colleg1um Gabnelense együttes régi zene és tánc összeállítása 
került bemutatásra. Az esti programban Makoldy József festő- és 
építőművész rajzaiból válogaton kiállítás me!!nyi1ója szerepelt 
és találkozás a Művelődés folyóirat szerkesz1ö~égével. ' 

Bajusz Tünde 
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Március 15. Gyomaendrődön 

A város hagyományainak meg
felelően ismét két helyszínen tartot
ták megemlékező ünnt::pségüket a 
város lakói. 

Endrődön a Szént Imre római 
katolikus templomban Iványi Lász
ló plébános atya szentbeszédében 
így emlékezett meg az ünnepről: 

:··:-

„1848. 
március 15-e 
nemcsak egy 
a sok ünnep 
közül. Ez az 
öntudatra éb
redt nép, az 
Isten adta 
szabadságá-
ért küzdö 
nép, népek 
ünnepe lett. 

Az el-
múlt 40 év
ben ezt az 
ünnepet pró
bálták elfe
led[etni a 
leigázott ma
gyar népünk
kel úgy, 
hogy hétköz
napi, iskolai 
ünneppé 
degradálták. 
Köiben a ha
talom 100 év 
távlatából is 
félt„. ilyen
kor megsza
porodtak a 
közúti rend
öri ellenőrzé
sek, 
városokban 
őrizték Pető
fi és Kossuth 
szobrát - pe
dig senki 
nem akarta 
őket elvinni. 

port, amely a polgári Magyarország 
születésének ünnepét idegennek 
érezné . ... Az újra helyére került 
nagy nemzeti ünnepünket csak egy 
veszély fenyegeti: az, ha sematikus
sá, ha procokollá válik, s nem lesz 
része a maga sokszínű gazdagságá
ban öntudatunknak. 

A modern világ egyre kevésbé 
tud ünnepelni. Aki nem tud ünne
pelni, az lélekben szegény, sivár. 
Az ünnep kiemel bennünket a hét
köznapokból. .A mai ünnep erőt ad 
nemzetünknek, és szimbóluma a 
nemzeti összetartozásunknak, test
vériségünknek. Őrizzük meg, és va
lóban legyünk egyek. 

,A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez, 
Mit ró kentek a századok, 
Lemossuk a gyolózotot.' Amen." 

Gyo'm'Án Kovács Károly a Beth-
len Gábor Szakközépiskola igazga
tó helyettese az ünneppel 
kapcsolatban többek között így em
lékezett meg a dicsőséges múltról: 

„Az euförikus hangulat a kora
beli Gyomát is áthatotta. A belső 
rend és köz
biztonság őr
zésére hívták 
fegyverbe és 
szervezték 
meg a nem
zetőri alaku
latokat. 
Gyomán, an
nak ellenére, 

Mára 
legegyete
mesebb ma
gyar ünnep 

lett. Ünneplik jelenlegi határainkon 
kívüli magyar testvérek, ünneplik a 
határokon belül is. Ha néha van is 
némi vita még az ünneplés körül, de 
pártállástól, felekezeti hovatarto
zástóé függetlenül mára már min
denki a maga módján megünnepli. 
Egyetemes ünnep lett, me11 nincs 
olyan párt, vagy más emberi cso-

hogy az úr
a béri per mi

att a tavaszi 
hónapokban 
igen feszült 
volt a hely
zet, április 
3-ára 300 fö-
nyi nemzet-
ő rséget sikerült kiállitani 
Debreczeni András fö és nemes 
Kruchió Mihály alvezérsége alatt. 
Május 26-án Gyomán 308 gyalogos 
állt fegyverbe. Június második felé-

... 7 ~ „„ 
• ~ ... „~:.. 

~ - . '> 

2001 . április 

Március 1 S 
Füst ver s löporszog, 
Mivel szabadságot váltottak a, 
A 48-os magyar ifjak. 
Még okkor is, ha elhulltak, 
Mini az őszi októberi falevél, 
Mit betemet a rideg fagyos tél. 

Lánc, bilincs s béklyó 
Mi ellen már nem elég a szó, 
Hanem hitel, s kardot kell forgatni! 
Így kellett okkor szabadságot váltani. 
Még ha hit, s kord mellett, 
Vértenger, majd robsór született. 

Kordcsörgés, tüz s kiállós, 
Mi adja a harcmező dallamát. 
Ily zene jutott a Hősöknek, 
Gyönyörű szép óda helyett! 
De abban benne voll minden igazság, 
Benne az öröm, elbukás és o szabodsógl 

Himnusz szózat, s a hősi emlék, 
Mi oszlatja a történelem sűrű ködét, 
S emlékezik az igaz múltra, 
Mi a szabod jövőbe markolva, 
Hirdeti a tettel: 
Amit okkor ó'k megtettek! 

Stronszky Viktor 

re már, az összeírt és fegyveres 
szolgálatra kötelezett 308 fö helyett 
a korabeli krónikást idézve: '717 a 
hazáért - majd élni-halni kész nem
zetőr esküdött a zászló alá. A Békés 

megyei önkéntesek szeptem
ber 16-án indultak Aradra, 
ahol Arad város védelme és 
megtartása volt feladatuk a 
délvidéki harcokkal össze
függésben. Az ekkor táborba 
szállt gyomaiak is lelkesedés· 
sel indultak. A harcokban 
fegyverük egyszerű csákány 
volt. S a gyomai csákányok jó 
fegyvernek bizonyultak az 
október 21-i Arad mellett le
zajlott angyalkúti csatában, 
ahol különösen kitüntenék 
magu~at a reguláris katonák 
között.' 

Mindkét helyszínen az if· 
júság adott megemlékezö 
műsort, és a város vezetöi, az 
egyház, a párt és társadalmi 
szervezetek koszorúztak. 
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Híradás az Endrődiek Baráti Köre Egyesület vezetőségválasztó közgyűléséről 

A jelenléti ív tanúsága szerint jelen volt 76 
fö. Föleg Budapestiek, Itthonról 17-en men
tünk .. A Közgyűlés az elhunytakra való meg
em lékezéssel, egyperces néma felállással 
kezdödött. 

Elnökünk Dr. La1orcai János sajnos nem 
tudott jeJen lenni. Üzenetét Császárné 
Gyuricza Eva olvasta fel: 

„Kedves Barátaim! 
A 1avaszi, nagyböjti készülödés jegyében 

nemrég, szükebb pátriámban Gyomaendrödön 
jártam- Néztem a formálódó, alakuló, 
városiasodó endrödi környezetet, szépülő öre
gek otthonát, a vele szemben álló modern, lép
téktartó Takarékszövetkezetet. Az egyik 
utcasarkon kedves régi ismerősömmel futot
tam össze. Ragyogott az arca, az izgalomtól ki
pirulva újságolta, hogy valaki az elöbb 
megszorította a kezét, és köszönetét fejezte ki, 
mert segített hivatalos ügyét elintézni. 

Néhány pi llanatra elnémultam ... 
Arra gondoltam, hogy így kellene vala

mennyiünknek gondolkodni és cselekedni, 
mos a harmadik évezred küszöbén. Mint min
dig, így most is, hosszan diskuráltunk a múlt
ról, ajelenröl, kik azok, akik végleg eltávoztak, 
hol tapasztalható a legtöbb változás és melyek 
azok a helyek, ahol a legnagyobb szükség len
ne a segítségre. Lelkesedése, lázas 
tennjakarása lenyügözött. 

Edes Istenem! Mennyi minden fér bele 
szük tíz percbe, ha mindazt a szeretet és szolgá
lat vezérli. Pedig beszélgetésünk során ez a két 
szó el sem hangzott. Ugy mondják kultúráit 
ember az aki, nem felej tette el a szolgálat fon
tosságát. Komoly gondoi&1 ez, hiszen a szolgá
lat, - mára többnyire megszokott, megfakult 
szó lett, - lassan-lassan kezd kikopni hétközna
pi fogalomtárunkbó l, több más testvérével 
együn: Pedig valamikor összetarcozóan együtt 
meneteltek még azokban a nehéz években is, 
amikor már gyermekfejjel is láttam és éreztem 
a kiszolgáltatottságot, az anyagi élet szükössé
gét. Fel nőtt fojjel, ma már tudom, az anyagi hi
ányosságok ellenére fojlödésemben nem esett 
kár, nem szenvedtem csorbát. Mindezért kár
pótolt a szellem vi lágának fönye, mely egy 
él_etre megmaradt bennem. Talán pontosan a 
húsvéti ünnepre való fel készülés, vagy a hét
köznapok fájó szükségei és szomorúsága oltot-
1ák belém az igényt a harmóniára. Akkor még 
nem ismertem Beethoven gondolatát: 
'Tanítsátok gyermekeiteket erényre, mert 
ai boldogít, nem a pénz!' Akkor gyermek fej
jel még csak ösztönösen éreztem, hogy legna
gyobb érték a szeretet és abban is a teljességre 

való törekvés. Ma, mintha sokan másként lát
nák mindezt, mintha sokan visszautasítanák 
Beethoven üzenetét. Úgy tűnik, ma a többség a 
szellem csak lassan beérö eredményei helyett a 
pénz gyorsabb boldogítását választaná. Nincs 
egyensúly a szellemi és anyagi javak között! 
Az anyagi elömenetel hártérbc szorítorta a sze
retetet és a szolgálatot'. Pedig mindezek nélkül 
sehová sem jutunk. Húsvétra készülünk. A böj
ti idöszak a magW1kba nézés, a megtisztulás 
ideje. E készülödés során nem haszontalan, ha 
megidézzük régi ünnepeinket, családi otthona
inknak a nehézségek közepette is meleget 
árasztó közelségét. 

Kedves Barátaim! Ezekkel a gondolatok
kal köszöntelek benneteket. Oszintén sajná
lom, hogy nem lehetek köztetek. Sajnos 
elszólított a kötelesség Esztergomba. Kérlek 
benneteket, hogy a mai Közgyű lésen olyan ve
zetöket válasszatok, akik egyesületünk 5él-kitü
zéseit megvalósítják. Bízom benne, hogy 
májusban, otthon találkozhatom Veletek! Kí
vánok mindannyitoknak kedves baráti beszél
getést." 

A Nagy tapss.al fogadott üzenet után Csá
szárné Gyuricza Eva beszámolt az eln 'é 1 év 
eredményeiről, a pénzügyi hel yzetről. LapW1k 
szűkös terjedelme nem teszi lehetővé, hogy a 
hosszadalmas beszámolót közzé tegyük, mégis 
a beszámoló legfontosabb gondolataival sze
retnénk megismertetni mindazokat az olvasó
inka!, akik a Közgyűlésen nem vettek részt. 

Eva asszony beszámolójában elmondta; 
hogy 14 említésre méltó kezdeményezése volt 
a Barti Körnek. Ezek: 

• a székhely áthelyezése Gyomaendrődre, 

• új alapszabály megalkotása, elfogadta
tása, 

• lapkiadási tevékenység felvállalása, 
• Vaszkó Mihály volt endrödi kisgazda 

országgyűlési képviselö emlékére utca
név elnevezési kezdeményezés, 

• Rózsahegyi Marika örökös tagsága, 
• Endrödi származású írók, költök, festők 

munkáiból kiállítások szervezése, lebo
nyolítása, pályázatok írása, 

• közhasznú alapítvány létrehozása, 
• a Baráti Kör Interneten való bemutatása, 
• Vaszkó Irén kitüntetésre való ajánlása, 

am it meg is kapott, a „Kultúra lovagja" 
címen, 

• Timár Máté emlékére bronzszobor ké
szíttetés, és írói munkásságának elemzé
sére pályázati kiírás. 

• A pénzügyi helyzet a 3 év alatt kedvező
en alakult, tekintve, hogy az átvett pénz
eszköz 33.060 forint volt, a záró 
pénzeszköz (2000.dec. 31 .) 10 l ,321 fo. 
rint vol t. Részletesen beszámolt a Váro
sunk Nagyjaiért közhasznú Alapítvány 
pénzügyi helyzetéről, melynek az a lé
nyege, hogy további adományra van 
még szükség, amelyhez csekkeket töb
ben is elvittek. 

A beszámolót a közgyűlés elfogadta. 
A 12 fős vezetöség lemondotr, és átvette a 

közgyűlés levezetését Pintér Béla aki a jelölő
bizottság elnöke volt. Felolvasta a vezetőségi 
tagságra való jelölést, és me~álasztásra ke
r ültek: Császárné Gyuricza Eva, Dr. Dávid 
Imre, Fülöp Imréné, Iványi László, Ladányi 
Gáborné, Márton Gál.>or, Ungvölgyi János, 
Dr . Szilágyiné Németh Eszter, Tímár Imre, 
Vaszkó András, (ők az elmúlt idöszakba n is 
vezetőségi tagok voltak,) elöször ker ültek a 
vezetőség tagjai közé: Buta Katalin, Dr. 
Dinya Elek, Kovácsné Oláh Irma. 

Pin1ér Béla Alapszabály módosítási javas
lata: a tisztségviselők mandátuma 5 éves le
gyen. A közgyű lés egyhangúlag elfogadta. 

Knapcsek Béla további módosítási javasla
tát, melyszerint: az elnök, mandátuma is mától 
5 évre szóljon, és így egyszerre lehet öt év múl
va tisztújítás, ezt a javaslatot is egyhangúlag el
fogadta a közgyűlés. 

Kovács Zoltán javaslata az volt, hogy 
Gyomaendröd testvérvárosával Nagyenyeddel 
együtt ünnepelje, jövöre Misztótfalusi Kis 
Miklós halálának 300 éves évfordulóját Fel
ajánlotta segítségét az ünnepség megszervezé
sében. 

A Városunk c. újság több elismerő kritikát 
kapott tartalmára és fo1májára vonatkozóan. 
Dr. Kovács Imre is hozzájárult egy ötletével 
ahhoz, hogy az újság most már föliaborításban 
kerül expediálásra. A közgyülés után családias 
hangulatú ebéd köverkezetr, ízletes gulyásle
ves, és finom túrós, almás rétes volt a menü. 
Ebéd után tovább folytatódott a baráti beszél
getés, amelyet nagyon nehezen lehecen abba
hagyni, de sajnos a busz indult haza fe lé, és 17 
Endrödön illetve Gyomán é lőnek véget a talál
kozó A Budapesten élök közül még sokan ott 
maradtak és jóízüen diskuráltak tovább. 

Nagyon fontos üzenet mindenkinek, aki 
szerette és tisztelt Tímár Mátét, ez év május 
5.-én lesz a bronzszobrának avatása 
Gyomaendrödön a Rózshegyi napok kereté
ben. Aki tud, jöjjön' haza' Illetve aki itthon él, 
az jöjjön el az ünnepségünkre. 
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- Sajnálod a 

régi barátodat? -
.J • ,,_, i< .,, ; , vv-,. n A. ~ ; , kérdezte résztve

J ~ V\./ I J 1..A:~A„lA::./V vőn a sün. 
- Nagyon! 
- Egyet se bú-

Miska meg barátai 
1. rész 

sulj! Kerül majd itt is 
bőven, akivel 
majd jól megérted 
magadat, kisko- Jó reggel erdő, jó reggelt fák! -

köszöntötte Miska örvendezve a sűrű 
árnyas erdőt. A nap még nem régen 
búj ki a hegyek mögül. Sugarai 
meg-megcsillantak a friss zöld levele
ken, a gyönyörű harmatcseppeken. 
Az ösvény mellett. amin Miska végig
ugróndozott, tarkán nyíltak a tavaszi 
virágok. - Szervusztok! Szervusztok! -
köszönt azoknak ls jókedvűen a kisfiú, 
s már éppen le akart szakítani egy lila 
harangvirágot, amikor váratlanul 
megnyílt a lába alatt a föld. - Na tes
sék' Most valami csapdába 
pottyantam - morfondírozott félhan
gosan, ám csak akkor ijedt meg iga
zán. amikor valaki haragosan 
ráförmedt: 

- Aki másnak vermet ás, maga esik 
bele! 

- Jaj nekem! - szepegte megret
tenve. Igazán szólt valaki, vagy csak 
képzelődöm? 

- Szóltam bizony! - hallatszott újra 
a morcos hang, de látni nem lehetett 

. senkit, mert sötét volt a verem. - Vagy 
talán nem te ástad ezeket a csapdá
kat? Te mihaszna erdészkölyök! 

- Bocsánatot kérek! - hüppögte 
Miska. - De én igazán nem áshattam 
ezeket a csapdákat, hiszen csak teg
nap költöztünk ide. Apuka itt az új er
dész. Most ismerkedem az erdővel. 
Mondhatom, nem számítottam ilyen 
barátságtalan fogadtatásra! 

- No lám. nem a haszontalan er
dész Ferke vagy? 

- Ne(íl, kérem szépen! Azok elköl
töztek. En Kerekes Mihály vagyok, de 
mindenki csak Miskának szólil, és én 
még sohasem ástam vermet. 

- Nem is ajánlanám! No! Hát akkor 
elnézést kérek! Igazán nem láthat
tam a sötétben, hogy ki az, aki majd
nem a fejemre pottyant. Azt hittem, 
hogy a gonosz Ferke, aki örökösen 
azon mesterkedett, hogyan tudna 
ártani nekünk, szegény kis erdei álla
toknak. Bocsánat! Mé9 be sem mu
tatkoztam. Tüske Tóbias vagyok, de 
szólíthatsz nyugodtan Tóbinak! Re
mélem jó barátok leszünk! Persze, 
csak ha innen kiszabadulunk. 

mám. Itt vagyok például én. 
- Az ám! - nevetett Miska - az a 

baj, hogy még mindig itt vagy! Gye
re, hadd tegyelek ki a jó meleg nap
sütésre! Kapaszkodj! Fönt vagy már? 

- Fönt! Csak siess Te is! Nagyon hi
deg van ott lent! 

- Még szerencse, hogy erre jár
tam! - Kiáltotta Miska és szaporán ka
parta a lyukakat kiskésével a. verem 
falán. Nem sok idő múlva, ott lihegett 
ő is Tóbi mellett a selyempuha fűben. 
Fáradtan végighevert a pázsiton. de 
fel is pattant nyomban, mert egy 
mérges kis hang dühösen ráförmedt: 

- Nem tudsz vigyázni, te szélkakas! 
Nézd meg, egészen összegyűrted a 
kalapom! 

Miska ijedten pislogott a hang 
felé, s hát, uramfia! Egy mérges kis 
gomba igazQatta a bokor alatt szét
lapult kalapjat. 

- Ne haragudj! Igazán nem tud
hattam, hogy itt vagy. - szabadko
zott Miska. - De hogyan lehet, hogy 
itt még a gombák is beszélnek? 

- Nem tudtad, hogy ez itt a Mese
erdő? - néztek rá csodálkozva új is
merősei. 

- Meseerdő! - Álmélkodott Miska, 
de nem sok ideje maradt a csodálko
zásra, mert valahonnan a magasból 
egy fürge kis mókus szökkent a vállá
ra . 

· Ki ez a kisfiú Tóbi? - válto9atta 
két fényes gombaszemét Miskara. -
Igazán nem vagyok kíváncsi, de ször
nyen szeretném tudni, hogy került ide 
s meddig marad nálunk? 

- Ez itt az új erdész gyerek, - mond
ta kelletlenül a sün, - Nagyon rendes 
kis fickó, éppen azért nem ajánlom, 
hogv. untasd oktondi f ecsegéseddel. 

- 0, igazán nem untat - simogatta 
meg a mókust szeretettel Miska - Sőt, 
örülök, hogy megismertem őt. Na
gyon hasonlít Marcihoz, az én kedves 
kis mókusbarátomhoz. Hogy hívnak? 

- Az én nevem Kukucska, és téged 
hogy hívnak? 

2001. április 

HOVÁ LETT A BUBORÉK 

l<icsi kerék, nagy kerék, 
Vígan száll o buborék. 
Egyik kisebb, másik nagyobb. 
De mind ezer színben ragyog. 

Ha elpattan, az se baj, 
Száll utána víg kacaj. 
Fényes-máza kis csuporban 
Ilyen gömb még jaj de sok von! 

Csupa csillám, csodaszép 
Ez o szappanbuborék! 
Itt lebeg o szalmazsákon, 
Torka, mint o legszebb.álom. 

Repül, repül, messze száll, 
Tündérföldig meg se áll. 
Hopp, egy tündér el is kapta, 
S lett be l őle tündérlobdo. 

Katika és anyuka 

Be nem áll a kicsi Koli 
Csöppnyi szája, 
Haragosan inti csendre 
Anyukája 

·Anyuka! Anyuka, mért haragszol? 
- Haragszom kicsikém, mert nem alszol. 
-Alszom én anyukám réges-régen! 
Nem tudod? Álmomban vagyok ébren. 

S úgy mosolyog kicsi Kati 
Csöppnyi száio, 
Hogy nem tud már haragudni 
Anyukája. 

- Annál ml sem könnyebb! Téged 
egyszerűen kiemellek innen, ma
gamnak meg lépcsőt vágok a verem 
falába. Várj, megkereslek ebben a 
sötétben. 

Miska megmondta a nevét, de a 
mókus már rá sem hederilett. Kerekre 
nyitotta a szemét, és á lmélkodva bá-
mult egy apró emberkére, aki pont ,(>.':
ott nyargalt el mellettük, egy gyorsjá- · 1 

ratú csigán. 

- Itt vagyok a válladon, hi, hi, hi. -
kuncogott Tóbiás - Hát nem vetted 
észre. hogy felmásztam? 

- Tudod ez azért lehetséges, - só
hajtott bánatosan Miska - mert a ré9i 
erdőben volt egy nagyon jó bara
tom, Mókus Marci. Az mindig a válla
mon ült, észre sem vettem, amikor 
odaugrott. 

- Makk - mondta meglepetten a 
kis bojtosfülü. - Igazán nem vagyok 
kíváncsi, de szörnyen szeretném tud
ní, hogy ki volt ez, és mit keres itt a 
Meseerdőben? 

Ha TI is szeretnétek tudni, kedves 
gyerekek, elmesélem majd a jövő 
héten. Szervusztok! 

A mesét és o verseket írta Iványi Mária 
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Az. esküvő 

1977. húsvét hétfőjén, a Feltámadás második napján a bu
davári Mátyás templomban T. Károly budapesti fiatalember 
és B. Midori jokohamai kisasszony örök hűséget fogadtak egy
másnak. Odakint fújt a szél, nyers lapulevélszag érzett a leve
góben; a pap magas, őszülő, rendkívül szép arcú férfi, a 
szertartás előtt átismételte a részleteket a sápadt jegyespárral -
az esketés szövege s a prédikáció két nyelven fog elhangzani 
magyarul és angolul-, ezalatt a sekrestyés (idősebb kövérkés 
férfi, megközelítően sem olyan szép, mint a pap) fölvette a két 
tanú adatait: a vőlegény tanúja italmérő az óbudai Mák étte
remben; a menyasszony tanúja foglalkozására nézve író. A 
sekrestyés ezután a tanúk vallása iránt érdeklődött; a meny
asszony tanújának kijelentése után csak egy másodpercre állt 
meg kezében a toll. A menyasszony - még mindig kicsit sá
padtan - megkérdezte a papot, vajon nem akadály-e, hogy 
buddhista. „Mindenkit tárt karokkal fogadunk" - válaszolta a 
pap. A menyasszony tanúja ekkor - nagyon halkan - azt kér
dezte: őneki kell-e ,megfogni a keresztet, amelyre a meny
asszony esküszik. „Altalában az a szokás" - mondta a pap, és 
elmosolyodott. Milyen jóképű, gondolta a menyasszony ta
núja, milyen kedves. Sugározhatna máshonnét is, mint az ol
tár elől. 

A szertartás rövid volt és barátságos. A vőlegény szülei sír
tak, a násznép szorongott; a sekrestyés a mikrofont igazította, s 
a pap háta mögül súgta, mutatta a szerepeket, míg a meny
asszony Jokohamából érkezett nagybátyja macskaléptekkel 
járt az oltár körül, és filmre vette a jegyespárt, a papot, a mo
solytalan szenteket s az apszis félhomályos, kongó boltíveit. A 
jegyespár letérdelt, a pap két nyelven föltette a kérdést, a vőle
gény tanúja - az italmérő -odanyúlt a fehér uszály, a fekete 
szmoking s az aranyló ornátus háromszögébe, jaj, Istenem, si
koltott a vőlegény anyja, ekkor a pap még egyszer föltette a 
kérdést, s a más,ik tanú - az író - keze is megmozdult, arra felé 
mozdult, ahol Őt sejtette, akit - valakik, valahol - megsebez
tek, hogy aztán harmad napra föltámadjon, s a tanú egész tes
tében reszketett: most fogja érinteni a jóvátehetetlent - a pap 
ekkor ~yengéden elhúzta előtte a fából készült jelképet, és a 
menyasszony kezébe adta. Egy pillanat, már idő sem volt 
ocsúdásra, az orgona fölcsapó zenéjén átberregett a felvevő
gép, fölvette a mosolyokat, a színeket, kipirosodott a násznép, 
a vőlegény, a menyasszony, a tanúk, a sekrestyés, a szobrok, 
„most kellett volna odaadnom magának" - mondta hangsúly
talanul a pap, s a hangsúlytalanságban az volt: „most kellett 
döntenem". Tehát tudta. Miri.dent tudott. S a menyasszony ta
núja az utolsó szavaknál - „1 see no legal inpendiment in the 
way of your marriage" nem !átok házasságkötésük útjában 
akadályt - kitágult szemmel nézett fölfelé a papra. Nem; gon
dolta, nem látok én sem akadályt. Most már tudom. Ertem. 
Most már megcsinálom. 

Lassan a fejét is fölemelte. Nem érzett semmit, csak hálát. 

Ciergely Ágnes 

Megjelent 1983-ban ,,Stációk" c. kötetben. 

(jER(jEL Y Á(jNES VERSEI 

H AJNALI Á HÍTAT 

Dícsértessék, ki terhet ad, 
és ki könnyít a terhen, 
s ki tudja, nincsen más kudarc, 
csak a befejezetlen, 

dícsértessék, ki szóra bír, 
mert lábánál a zsámoly, 
ha ráhajtod a homlokod, 
mindig mérj, sose számolj, 

dícsértessék, ki jellel olt 
- veszélynek higgy, ne tapsnak-, 
ahogy a fényérzékelést 
megadta a kakasnak 

teme.sse hajnal késhegyét 
toronyzúgás a csendben: 
dícsértessék, ki nem teremtett 
rabszolgának engem. 

1990. NOVEMBER 17. 

A 137. ZSOLTÁR 

Ültünk Babylon folyópartja in. 
Sírtunk. Babylon tenger nélkül él. 
Hárfánk a fűzfán. Másképp szól a kín. 
Tőlünk verejték kell, nem szenvedély. 
S nem érv, erünkből mért dől t itt a vér. 
Hát kihűlt jobbom legyen rá az ámen, 
ha elfe!edlek egyszer, Jeruzsálem. 

Jelünk itt falba karmolja a nép. 
l(ik bíztatják, sem tudják, mért teszik. 
l(irályi jel, sok más jelet túlélt. 
Ne ródd fel, Vram vétekü! nekik! 
Ne vágasd falhoz szép kisdedeik ... ! 
Es fájó orcám rángjon majd a számhoz, 
Ha elfeledtek egyszer, Ara.ny János. 

1992. OKTÓBER 3. 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fő út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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Április, Húsvétra - ünnepi töltött liba 
6-8 kg-os liba, 1/2 kg borjúmáj v. libamáj, 20 dkg aszalt szilva, 20 dkg aszaltsáraaba

rack, 20 dkg szárított füge, 10 dkg mazsola, 5 dkg zsemlemorzsa, 1 1 testes vörösbor, só, 
bors, bazsalikom, kakukkfű, fokhagyma granulátum, szegfűszeg . 

Az egész libát megmossuk, szárazra törüljük. A belsejét bedörzsöljük bazsalikommal, 
sóval, borssal és megtöltjük a következő töltelékkel: kockára vágott máj. magnélküli aszalt 
szilva, aszaltsárgabarack, apróra vágott füge, mazsola, zsemlemorzsa, szegfűszeg ízlés 
szerint. A nyílást összevarrjuk. A libát kívül bedörzsöljük sóval. borssal, kakukkfűvel és 
megszórjuk böven fokhagyma granulátummal. Mély tepsibe tesszük, aláöntve a bort, be
takarjuk alufóliával és közepes lángon sütjük két órán át. Utána levesszük az alufóliát és 
megforditjuk a libát, félóránként locsolgatjuk a pecsenyelével. Tüvel megszurkáljuk a liba 
börét, hogy kisüljön a zsírja. Ropogósra sütjük a börét. Párolt kelbimbóval és rizibizivel kö· 
ritve tálaljuk. 

NÉPI MONDÁSOK AZ IDŐJÁRÁSRÓL 

április 

6-án: Ha 1rén napján nedves az idő, szűk lesz az esztendő 
24-én: Ha Szent György napján a varjú elbújhat a vetésben, jó lesz a ter

més 
25-én: Ha Szene Márk napján énekel a fülemüle, j ó tavaszt hirdet, ha hall

gat változó lesz a tavasz 
30-án: Ha május elseje előtt esik az eső, akkor nagy termés lesz, ha hideg 

van, vagy fagy, termés nem lészen. 

Szólások 

Egy fecske nem csinál nyarat 
Ha a holdnak udvara van, eső lesz 
A szél szél, ha meleg is. 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
~ ·~ . . 

'-.f '·~ r'.:-1 • ~_J 
._ ,;i·' 1;f i~ ~ ... 

=.::d= .. „ : 
. : / 

Fö út 81/l.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes kör
nyezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, kon
ferenciák, találkozók rendezése mérsékelt 
árakon lehetséges 160 fő befogadásáig. Az 
étterem speciális kívánság szerinti menü el
készítését is vállalja. 
Délután öt órától a bow ling pálya bérelhető 
óránkénc 1.500.-forintér t. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

Seidl Ambrus 

NŐI CIPŐT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TE RMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

GYOMAENDRŐD1 FÖ ÚT 140/2 • TEL: 06·66·283·359 

A TURUL CIPŐ KFT 

Corvo Bianco Schuh Bt. 
Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaenröd, Fő út 14. 
ir/Fax (66) 386-896 

1iií(30) 9457-148 

Női, Leá~yka-, és Fiú- cipőgyártás 

Felvételre keres varrónőket , cipő· 

fe lsőrész-készítőket és cipő gyártókat 
gyomaendrődi, dévaványai és kamuti 
telephelyeire, tartós munkára. jó kere
seli l e hetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, vagy 
megoldjuk. 
Érdeklődn i lehet: 66/386-251 telefo
non Oláh Ferencnél 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak! 

BÍRÓ ISTVÁN, aki a Gárdonyi u. 13. sz. 
alau lakott, március 8-án életének 87 évében 
rövid szenvedés után eltávozott az élők sorá
ból. Gyászolják: felesége, és annak családja, 
testvére és családjuk, a rokonok és az ismerő
sök. 

Özv. CSATH SÁNDORNÉ ÁGOSTON 
TERÉZ, aki a Bocskai u. 31 -ben élt, február 
22-én életének 88 évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Gyászolják: fia, menye, unokája, 
unokája férje, dédunokái, a rokonok és az is
merősök. 

CSERENEYECZ ELEKNÉ RÁCZ 
HERMfNA, Aki a KatonaJózsefu. 46. sz. alatt 
élt, március 4-én életének 87 évében befejezte 
füldi pályafutását. Gyászolják: fia, unokái, 
azok családja, a rokonság és az ismerősök. 

DUDA LAJOS, volt endrődi lakós március 
9-én Budapesten, életének 85. évében megtért 
Teremtő Istenéhez. Gyászolják: cs::-ládja, test
vérei, rokonai és ismerősei, az End1 öd1-.:k Ba
ráti Körének tagjai. Temetésére március 29-én 
a szarvasvégi. tem~tőben került sor. 

GYEBNAR JOZSEF, aki a Dobi u. 8.-ban 
él!, március 15-én életének 84 évében vissza
adta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: fia és 
családja, a rokonság és az ismerősö~. 

GYURICZA GIZELLA, aki azMlmos utca 
7. sz. alatt lakott, március 21-én életének 81. 

Segítsétek a bajbajutottakat! 
Segítsétek az árvízkárosultakat! 

Árvízi gyorssegély a gyomaendrődi gazdáktól 

Mindannyian megdöbbenéssel és teljes együttérzéssel figyeltük a tiszai árvíz drá
mai képeit, szorongva hallgattuk a híradásokat, a heroikus küzdelemrő l a mindent el
borító vízzel, az ott élő emberek tragikus sorsáról. 

A Vöröskereszt már a tragédia napján mozgósította a képzett és szolgálatot vállaló 
vízi-mentőit, s gyorsan elindította első segélyadományail. Gyomaendrődön több 
gazdálkodó úgy határozott, hogy termény és takarmányadománnyal próbál eny
híteni a beregi emberek, gazdák sorsán .. Az adomány felajánlása március 12-én 
este történt s már IS-én 91 q. búzával, kukoricával megrakott teherautó indult 
útnak az á rvizes terü letre. Küldeményüket vetéshez, az állatállomány takarmányo
zásához ajánlották fel. A nagy örömm el fogadott adományt Tákos, Csavoda, és 
Hetes-Fejércse községekben adtuk át a Polgármesteri hivatalokban lakossági fel
használásra. A szál lítást szintén adományként ajánl·onák fe l. 

A Vöröskereszt, mint közvetítő nagyon szívesen vette ki részét a fe ladatokból, an
nál is inkább, mivel az ilyen tevékenység a leglényegesebb feladatai közé tartozik. 

Az 
adomá
nyozók: 
Búza Mi
hály, 
Csath La
jos, Dávid 
Vince, 
Diós Fe
renc, Fog
lár 
Mihály, 
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évében hosszú betegség után eltávozon az élők 
sorából. Gyászolják: testvére Károly, a roko
nok és az ismerősök. 

KOVÁCS SÁNDOR, aki a Vásártéri Ltp. 
28/B/8. sz. alall lakon, március 11-én életének 
74 évében rövid szenvedés után elhunyt. Gyá
szolják: fia és családja, a rokonok és az ism~rö
sök. 

KOCSIS LAJOS, aki a Vörösmarty u. 43. 
sz. alatt élt; február 27-én életének 72 évéb<!n 
hosszas betegség után eltávozott az élők sorá
ból. Gxászolja: A .család_. 

MARTON LASZLO, volt endrődi lakos. 
február 8-án Orosházán, életének 74-évéb~n 
elköltözött az élők sorából. Gyászolják: Leá
nyai és családjuk, testvérei és családjuk, a ro
konság és az ismerősök . Hamvasztás uráni 
temetése Budafokon volt tebruár 28-án. 

SÜTKEI JÁNOSNÉ GIRICZ 
ERZSÉBET, aki az Október 6. Ltp. 8/1. sz. 
alatt lakott, március 8-án életének 7 1 évében 
váratlanul elhunyt. Gyászolják: leánya, veje, 
unokái, dédunokái, a rokonok és az ismerősök. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Pincér Sándor hunyai lakost ucolsó útjára 
elkísérték, és részvétükkel gyászunkban osz
toztak . 

Gyászoló család 

Békesség haló pora\kon, 
fog~dja be őke t az Ur 
az 0 országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

•. J, . 1 

•. ="" · 

-'· 

Giricz Máté, Hanyecz László, lpacs József~ Iványi Miklós, Köles Ist
ván, Molnár Endre, Nagy Endréné, Paróczai Józset~ Püski Sándor, 
Szabó József, Székely János, Szujó Péter, Szujó Zoltán, Tímár Ernő, 
Vaszkó Imre, Vaszkó Sándor. 

A szállítást szervezte Gellai Béla, lebonyolította Gellai László, á 
rakományt kísérte Kurilla Jánosné 

Fotó: Császár Claudia) 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI... 

Zöldségtermesztés múltja és jelene 

„Dalolj, pacsirta, hang_jaid 
Kikeltik a virágokat; 
Szívem mily puszta volt és benne már 
Milyen sok szép virág fakad." 

gyasztáson tú l az árutermelés is kifej lőd i k. A nagy városok kör
nyékén lévő településeken már jelentős ez a tevékenység. 

Azokról a vidékekről, ahol nagy mennyiségben termesztet
tek télire el tartható zöldségféléket, a betakarítás után kocsikk~l 
hordták más fa lvakba eladásra. Sok esetben a zöldségről nevez
ték el az őszi vásárokat, pl.: káposzta vásár, hagyma piac. 

Szarvason 1700-as évek második felében Tessed ik Sámuel 
~~lesége segítségével 1773-ban első ízben termelt őszi salátát. 
Osztönzésére kezdték meg intenzívebben termelni a zöldségfé
léket. A vasút feltalá lása, és a hálózat kiépítése után nagy tö
megben kezdték szállítani a fővárosba a zöldségfélékec. 

Az 1800-as évek második felében, majd 1900-as évek ele
jén jelentek meg hazánkban, a városok környéki falvakban a 
bolgá rkertészek. Agrotechnikájukra jellemző volt a bolgár 
ágyas, barázdás öntözés, a kettős köztes terme lés. Fő leg a korai 
és nyári zöldségféléket termesztették (víz és hőígényeseket) . A 
területet jól kihasználták, mert ugyanazon a földön évenre egy
mást követve 3-4-féle növényt is termesztenek. Nagy súlyt he
lyeztek az öntözésre, figye lembe vették a szél, a 
talajviszonyokat. Gyomára és Endrődre is több család jött Bul
gáriából. Szakszerű és sok munkával (napkeltétől, napnyugtáig) 
eredményesen dolgoztak, kisegítőket alkalmaztak. Sokan elsa-

Részlet Petőfi Sándor: játították a melegágykészítés, palántanevelés, palántázás, öntö
„ Pacsirtaszót hallok megint" e. verséből zés fortélyait. Utódaik, a szorgalmas elődök nyomán itt élnek 

A táplálkozáshoz szükséges növények között már legrégibb 
időben is fe lta lálhatók a zö ldnövények. Kezdeti időszakban, 
feltehetően , gyűjtögetéssel biztosították a táplálkozásra alkal
mas növényeket. Megbízható forrásból tudjuk, hogy már 5-6 
ezer évvel eze lőtt termesztettek zöldségféléket. Az ókori 
Egyiptomban már öntözéses műveléssel termeltek hagymás 
(fokhagyma, vereshagyma) majd gyökérféléket (retek, zeller). 
Hasonlóképpen Kínában is erre az időre tehető a fenti növények 
termesztése. Az időszámításunk kezdetén a R ómai biroda lom
ban már magas fokon termesztetek táplálkozásul szolgáló hasz
nos növényeket. E urópá ban a Földközi tenger keleti 
medencéjét érintő területekrő l kerültek be hasznos zöldségfé
lék. A Középkorban, az egyházi intézményekben, kolostorok
ban folyt szakszerűnek mondható termesztés. 

A honfogla ló magya rok a vándorlás évei alatt, majd letele
pedésük során ismerkedtek meg az itt lakó népek által termelt 
növ~nyl!kkel (bab, tök). A XII 1. században már a konyhakertek
ben rermeszcetrék a táplálkozáshoz szükséges zöldség és fű
szernövényeket. Ez a kert. általában a lakóház és a gazdasági 
udvar mel lett vo lt. A gyümölcs, szőlő, káposztatermelés a falun 
kívüli nedvesebb területeken történt. Sok te lepülésen kívüli el
nevezés ma is utal erre (Szőlőskertek, káposztás-dűlő stb.). A 
XV. Századról a zöldségtulajdonosok már alkalmaztak kézi
munkásokac. pa lántázásra, gyom lálásra, öntözésre. 

közöttünk. (Dragonovék) Endrődön Petkov Tliev Dimitrov foly
tatott zö ldségtermesztést a most Csókási-zug néven ismert terü
leten. 

É tkezésünkben a zö ldségfélék fon tos szerepet töltenek 
be. Magas vitamin és ásványanyag tartalmuk, de nem utolsó 
sorban kedvező étrendi hatásuk miatt fogyasztjuk. Nem hanya
go lható el egyes növényeknél az íz és zamatanyag. (pl. Dinnye, 
paradicsom stb.) Hazánkban fokozatosan nő a zöldségfé lék fo- . 
gyasztása. Jelen leg az egy főre jutó fogyasztás meghaladja a 
90 kg-ot. Legtöbbet káposztából fogyasztunk. Jelentős a zöld
borsó, sárgarépa, dinnye, vöröshagyma fogyasztása is. 

A korai zöldségfélék magjait a jó kertészkedő már elvetette, 
de még sok növény magját, a melegigényes növény palántáit ez
után vetjük, illetve palántáljuk. Használjunk ki minden területet, 
termeljünk mennél több zöldségfélét családunk részére, sőt érté
kesítés céljából is. 

Jó kertészkedést, sok örömet és sikerélményt kívánok vala
mennyi kerlbarátnak. 

HUNYA A LAJOS 

AGRO Kedves vásárlóim! 
~.lt 1W:rr!~~ 

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

06-66-386-274. 

Lippay J ános 1664-66-ban kiadott kertészeti könyvében 
részletesen elemzi a zöldségfélékre vonatkozó termesztési eljá
rásokat. Ugyan is testvérének az esztergomi érseknek kertjében -
tanulmányozhatta az ott látottakat, tapasztaltakat. Az ö korában, 

Tavaszi ajánlataim: 

q -kukorica vetőmag, DEKALB - KISKUN stb. 
G -lucerna mag, fűmag, tokarmányrépa, 

a XVII. Században, országszerte kezdtek kialakulni különféle 
zöldségtermelő területek: ilyen Gyula, Szentes környéke, He
ves térségében a dinnye, Makó vidékén a hagyma, Szabolcs 
egyes községeiben a káposzta. Ebben a században a saját fo-

. . . . 
MÁRcius 1-ról MÁRcius 26-iq GyoMA bElrrnülETÉN 

48,7 MM CSApAdék 1-iullon . 

G -burgonya, bioburgonya 
e:> -tasakos zöldség, borsó 
e:> -virágmag, virághagyma, rózsatő 

_ G -virágföld, virágláp, és cserepek 
-= G -lemosó vegyszerek, műtrágyák 

e:> -kézi permetező~, szerszámok, létrák 
G fűnyírók kedvező áron 
e:> gumicsizmák, munkaruhák, eső ruhák 
t:> szivattyúk, töml ők, fóliák. 
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