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Szemünket már a jövő horizontjára kell feszíteni 
Csak igazán keveseknek adatik meg, hogy ré

szesei lehetnek egy államalapítás millenniumá
nak, a kereszténység kétezer éves fennál lásának és 
e'iri új évezred indulásának. Kivételesen hatalmas 
szerencse ez valamennyiünknek, amelyet immár 
másfél éve megfelelö emelkedettséggel és ünnepi 
lélekkel van módunkban megélni. Ez alatt az ün
nepi év alatt volt lehetőségünk feltárni, és elemez
ni a múlt eseményeit, azokat az áldozatokat, nem 
e'iriszer véráldozatot és keservet jelenté százado
kat, melyek nélkül, az akkori ma'iriarok rendíthe
tetlen hite nélkül, ma nem lett volna lehetöségünk 
ünnepelni. 

Most, az új évezred kapujában szemünket már 
a jövö horizontjára kell feszíteni, ho'iri biztos kéz
zel és tudattal jelöljük ki azon saját célponrunkat. 
Hányszor idézheltűk tavalytól Vörösmarty csodá
latos sorait 

„Annyi balszere11cse közt, 
oly sok viszály után 
megfogyva bár, de törve nem 
él nemzet e liat.án!" 
Ami bár e'iri e'iriszerű ténymegállapítás, még

is örök, mert a túlé lés képességének hatalmas dia
dalát hirdeti . Hiszen ez a teljes siker! Joggal tehetö 
fel tehát a kérdés, mi adja, mi adta, e tú lélés titkát? 
Bár annyiszor megfogalmaztuk, mégsem könnyü 
a válasz. De ha ezer éves államiságunk sikerei 
mögé tekintünk s ismereteinket, tapasztalatainkat 
rendszerezzük, kézenfekvővé válik a válasz. Min
denek elött a kétkezi iparosok, a földjüket müvelö 
parasztok, a gyermekeiket nevelő édesanyák, akik 
napról-napra tették, amit tudtak, s amitéppen lehe
tett, talán éppen azt, amit kellett. Azután az a né
hány bölcs királyunk és fejedelmUnk, élükön 
Szent rstván királyunkkal, akik nem hatalmi esz
köznek tekintették a n~pet, de akik szolgáltak, is
kolái, templomot és nemzetet építenek, népet 
fonnáltak . S végül az értelmiségiek, a papok, a ta
nítók. az orvosok, a tudósok, a mérnökök, akik 
nem e'iriszer mártírként életüket áldozva mindig 
tudták hitelesen mut(itni a jövöt, a boldogulás út
ját Mutatták., hisz ez volt a dolguk, ez volt a külde
tésük. 

Most az idei augusztus 20-ai nemzeti ünne
pünkön erről ajövöröl kell beszélnünk, erröl ajö
vöröl kell a ma élöknek, valamennyiünknek és az 
utánunk jövöknek is szóló üzenetet megfogalmaz
ni. Nem könnyü feladat ez, de közös akarattal, hi
teles elszántsággal mindez megalkotható. 

Az első üzenet: 
Szüleinkért, öseinkért ismernünk és tiszte l

nünk ke ll a múltat! Merítsünk belöle tapasztalatot 
~s .:rö1! - foga lmaz tömören az ógörög közmon
dás. De - gyermekeinkért - legfőbb erönkkel al
kossuk. tegyük- ne csak álmodjuk és mondjuk - a 
jövöt. Mi is ez a jövö és mit kell tennünk? Nem 

többet és nem kevesebbet Saint-Exupéry kertészé
né l, aki amikor hajnalban végigjárta földjét, ha 
köre bukkant felemelte, ha tövisre kitépte azt. Nem 
bosszankodott sem a tövis, sem a kö miatt. Szépí
tette földjét, tette a dolgát, és nem érzett mást, csak 
szeretetet. Tette munkáját szótlanul, napról-napra, 
mert tudta, hogy kertjét - jqjjön bár jég, aszály, 
vagy zivatar - 0 és csakis 0 teremti, s kertjével 
e'iriün alakul, formálódik lelke is, Í'iri teremtve 
családot, barátot, közösséget és nemzetet. 

Tegyük hát dolgunkat! Erró1 szól a második 
ü z.enet is. 

Arról, hogy mi is valójában a dolgunk? Ne
kem, nekünk, valarnennyiUnknek, nem több a dol
gunk, mintho'6Y beleoltsuk nemzetünkbe a siker 
titkát, a siker alkotásának örömét, mert a sikert 
csakis átgondoltan lehet és kell is alkotni. Hány
szor tesszük fel a kérdést: mikor sikeres e'iri nem
zet? Milyen nehéz, de mégis mennyire egyszerü rá 
a válasz: Ha tagjainak szelleme ép, és magabiztos, 
ha teste egészséges, ha elfogadható gazdagságban 
él, ha szabadon alkot. Vagyis, ha tetteinkben -
mert nem béklyózza semmi - szabadok va'6Yunk. 
Dolgunk tehát egyszerű, számba kell vennünk 
mindazt amink. van, tudni, ho'6Y hol állunk, és tisz
tában lenni azzal, hogy mit-te'6Yünk. Mit kell tehát 
tennünk? Erre kell most megtalálni a fe letetet! Ne
künk, nekem, valamennyiünknek, közösen. Ahány 
város és falu, annyi közösség, és ahány közösség, 
épüljön annyi műhely ! S e múhelyekben terem
tődjenek meg a jövö építőkövei. S aztá n - mert a 
kő önmagában csak puszta építöelem - közös aka
ratta l, közös izzad tságga l, na pról- napra szor
gosan, rakjuk össze a köveinket együtt, 
katedrál issá magasztosítva azt! 

S nú a harmadik üzenet? 
A világ drámai változásokon me'iri át Új tár

sadalom fonnálódik, új társadalom: az infomációs 
társadalom. Aho'6Yan ma a telefonok és TV-k há
lózzák be a városokat. falvakat, úgy érik el napja
inkban az infonnációs számítógép-hálózatok az 
iskolákat, intézményeket, sőt a lakásokat, otthona
inkat is. Ezeken a számítógépeken nemcsak híre
ket kaphatunk, de mindannyian híreket is 
adhatunk, távoli országok lakóival léphetünk kap
csolatba E társadalom most van kibontakozóban. 
Számos lehetöséget, elönyt kínál , de számos ne
hézséget is rejt magában. Viszont aki tudja, aki ta
pintja, hogy a vi lág merre halad, s elsöként szakajt 
'6Ylimölcseiből. az elkerülheti a buktatókat. Vala
mennyiünknek szól tehát a felhívás: Magyar, Hon
fitárs, ha a jövődre gondolsz, vésd jól eszedbe, 
hogy e lőször adaton meg számodra az a történelmi 
pillanat és fdelösség, ho'6Y másokkal egyUtt, elsök 
közt lépj át c:gy új világ, e'iri új társadalom küszö
bén. Hát el ne késsUnk, merjünk a pi llanatta l élni, a 
siker reményében merjünk bátran vállalkozni. S 

- ::r!" „ i_ 

hogy mi keli ehhez? Mindenek előtt tudni, ho'6Y 
eme új társadalom alapvetö erőforrása a szellem, a 
tudás. A tudás az, ami megszabja a nemzetek sor
rendjét, egymáshoz való vis.zonyát. A rudás lesz 
az, an1i alapvetöen meghatározza majd egy nemzet 
versenyképességét, s a versenyképesség peáig az, 
ami meghatározza, hogy mit fordíthatunk az 
egészség biztosítására, a környezet megóvására, a 
kultúra és a múvészet értékeinek megismertetésé
re. A hannadik évezred kapujában, a globális in
formációs társadalom küszöbén minden korábbit 
felülmúló kihívásokkal kell szembenéznünk. A 
kérdés az, ho'6Yan tudunk helytállni a jövőben a vi
lág versengö országai között. Mit tehetlink. és mii 
cegyünk, hogy a hannadik évezred sikeres nemze
tei közön legyünk. és egyáltalán milyen legyen a 
XXI. századi sikeres Magyarország? Ezekre a 
sorskérdésekre sokan keresték az elmúlt másfél 
évben a választ, határon innen és határokon túl. vi
lágiak és egyháziak, tudósok és kétkezi munkások 
egyaránt. Ezer éves léptékkel tekintve vissza és 
t:lőre, láthatóvá vált a honalapicók kora és a mi ko
runk, a magyarság Szent István-kori és jelenlegi 
helyzete közötti történelmi analógia Elödeink a X. 
század végén egy új évezred küszöbén álltak, egy 
új társadalmi rendszerbe történő fe lemelkedés volt 
számukra a törté ne lm i fe ladat. Akkor sikerrel vizs
gáztak E'iri évezred múltán. a XXJ . század első 
évében r. • ismét ' 1oly1atas a 149. oldalon 
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A Megyék Ill. Országos Gyűlése 

Legyen a megye a közjó szervezője . 
\,, (i;t \~{11 1\i.:.. . 

.lunius .J tkin Ópusztn,1.L"rL"1i 
gyúhek össze hazánk 19 meg~~· 1 i •ll · 
kormányzatának képvise l ői 111. t >r
szágos Gyűlésükre. A Tanácskozast 
fe lemelő ünnepség e lőzte meg, ame
lyen a .,Vidék Magyarországa„ 
összefogásának jeld il a ~9 vármegye 
mindegyike és aL „ópusztaszeri 
Nemzeti Történelmi Emlékpark 
Kin" egy-egy történelmi személyi
s.ég emlékművével gazdagította az 
Arpád-em lékmü környezetét. A 10 
bronz mellszobor félkörben veszi 
közre a millennium i em lékművet. 
Géza, Szene István. Aba Sámuel. 1. 
András, J. Bé la, Szent László, 111. 

Béla, II. András, IV. Béla. 
(Kun) László, Nagy Lajos. 
Luxemburgi Zsigmond, 
Hunyadi János. Hunyadi 
Mátyás. Báthory István, 
Bocskai István. II. Rákóczi 
Ferenc, gróf Batthyány La
jos, gróf Széchenyi István, 
s végü l Kossuth Lajos 
bronzalakja alkotják a szo
borpanteont, amelyet Mádl 
Ferenc köztársasági elnök 
avatott fe l. Beszédében 
mait arra a je lentős mo
mentumra is, hogy a Ma
gyar Himnusz után az 
Európai Unió Himnuszát 
hallhattuk. Az elhangzott 
beszédek után került sor a 
szobrok leleplezésére. Ez 
úgy történt, hogy a szobro
kat átfogó nemzeti színű 
szalagot a megyék önkor
mányzatának elnökei ol
dották meg, egymás után 
sorba. Minden szobor előtt 
ott állt az alkotója is, és a 
megye je llegzetes népvise

letében egy fiú és egy leány. A köztársasági elnök minden mü
vésszel kezet fogott, miközben gratulált nekik. 

Békés Vár
megye Önkor
mányzata 
f lunyadi János 
,zobrát állíttatta 
le l, amely Széri 
Varga Géza 
szobrász impo
záns, művészi 
alkotása. 

Az ünnepsé
get végü l az 
„Aranybu I
la-emlék" elhe
lyezése zárta. 
mely alatt egy 
légmentesen el
zárt üregben 
lévő fém kazet
tában, - az ava
tás alkalmából, -
minden megye, 
különböző em
léktárgyakat he-
lyezett el. Az emléktárgyakat a főjegyzők helyezték az urnába. 
Békés Vármegye tisztelegve a nagy múltú Kner és Tevan emléké
nek, könyv 
alakba elhe
lyezte CD-n a 
megye mi l
lenniumi tör
ténéseit, a 
megyei kép
v iselők alá
írását, a 
megye jelleg
zeces cermé
nyeic. és a 
Csabai kol
bász recept
jét. 

AzArany
bul la-emléket 
fé 1 évszázad 
múlva 
2050-ben, az liiil1111M• 
államalapítás 
1050. évfordulóján mozdítják el majd he lyérő l, ekkor nyitják fel a 
fémtrezort. Az Aranybulla-emlék Benedek György szobrászmű
vész alkotása. 

Ez után került sor az Országos Gyűlésre, melyen fe lszólt Mádl 
Ferenc köztársasági e lnök, Stwnf István kancellária miniszter. 

A III. Országos Gyűlés közösen elfogadott kiáltvánnyal ért vé
get. E dokumentum hangsúlyozza, hogy Szent István által ezer év
vel ez előtt létrehozott megyerendszer gyökerei kitéphetetlenek, 
amelyre építeni lehet és kell minden kormánynak. „Legyen a me
gye a közjó szervezője , közvetítője, az önkormányzati érdekek 
megtestesítője, és védelm ezője" -mondja ki a dokumentum, majd 
így összegezi állásfoglalását: 

„Mi, a tizenkilenc megye képvise lői , a Megyék Ill. Országos 
Gyű lésén valljuk és kinyilatkoztarjuk, hogy a megyei önkormány
zati rendszer alkotó elemei, jelesül a testí.iletek, s azok hivatalai tu
dásukkal és szakértelmükkel egyaránt alkalmasak a sorjázott 

Képek: 

1. 
2. 
3. 

. 4. 

Békés megye ajándéka 
Köztársasági elnök a szoboravatáson 
Szobor alkotója, és a megyei elnök 
Békés megyei Közgyülés képvisel őcsoport 

5. Aranybulla emléke 

feladatok gyakorlá
sára, s a települési 
önkormányzatokkal 
való alkotó, eredmé
nyes együtcműködés
re." 

Császár Ferenc 
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Mi llennium. záró ünnepség - Augusztus 19-én, délutá n 2 
óra kor az Endrődi Ligetben kezdődik, és késő este, tűzijáték
kal fejeződik be. 

Az új kenyérszentelést Iványi László plébános úr végzi. 
Az emlékező beszédet Domokos László országgyűlési kép

viselő mondja el, a műsort a helyi Néptánc együttes, a Mazsorett 
csoport, a Békéscsabai Kommandósok bemutatója biztosítja. 
Nosztalgia labdarúgó mérkőzés, és tombola, és az elmaradhatat-
lan birkapörkölt, vígság, élő zene. . . 

Minden érdeklődőt vár a BARA TSAG SPORT 
EGYESÜLETÉRT ALAPÍTVÁNY, mint az ünnepség szerve-
zője. Ünnepeljünk együtt! · 

Megkezdődött a szennyvíz csatorna 
II-111. ütemének építése 

Két éves nagy beruházási program, kezdődött el, és mint
egy 3000 ingatlant fog érinteni. A város több éves kitartó (és 
jó!) pályázati milllkájának eredményeként a lakosságn~ a be
kerülési értéknek mintegy 10%-át kell „csak" fizetni. Igy is 
nagy teher, de lehetett volna több is. Nagyon nagy dolog, és re
mélhetőleg az érintettek 90%-a örömmel fog élni a lehetőség
gel. A lakossági teher, számítások szerint 100 ezer forint, amit 
be lehet fizetni egy összegbei:i (idén dec. 15-ig) és ebben a fi
zetési módban további kedvezmény, hogy „csak" 85 ezer fo
rint az egyösszegű befizetés. Aki ezt az egyszeri terhet nem 
tudja vállalni, annak l 0 éves törlesztési lehetősége lesz, ne
gyedévente 2500 forint. Aki korábban kötött lakossági 
előtakarékossági szerződést, annak nincs más dolga, mint aláír 
egy engedményező nyilatkozatot l 00 ezer forintról, és fizeti 
szépen a szerződése szerinti összeget vagy a Fundamentának, 
vagy az OTP-nek. Ezek a lakosság pénzügyi terhei a szenny
víz beruházással, de vannak kedvezmények is, ötféle jogcí
men. 

A befizetett összeg 15%-a mindenkinek visszajár a követ
kező évben, (a lakás előtakarékossági szerződések esetén az 
elszámoláskor) továbbá, a kerítésen belüli építési és bekötés 
részbeni fedezetéként lesz egyszeri 5000 Ft térítés, és a bekö
tési munkához is jár kedvezmény, a város elengedi a kommu
nális adót 4 éven át, és a Vízművek elengedi a havi szennyvíz 
költség 50 %-át 6 hónapon át. A kedvezmények csak abban az 
esetben járnak, ha a bekötés megtörtént. A beruházás érintett 
területein utca felelősök felkeresték az ingatlan tulajdonoso
kat, elvégezték az első agrninisztratív milllkákat, amiért kö
szönet mindnyáj4J<nak. Ok fogják a lakosokat képviselni a 
megalakulandó Szennyvíz Társaságban. Akit nem lehetett ott
hon találni, vagy netán nem tudott azonnal dönteni, az a Pol
gármesteri Hivatal Műszaki os~tályán személyesen intézheti 
az elmaradt adminisztrációt. 

Császárné Oyuricza Éva 

FELHÍVÁS 

S porttörténeti könyvemhez illusztrációt keresek. Kérem 
mindazokat, akik az új Barátság SE futball csapatról, játékosok
ról, "fényképpel r~ndelkeznek, szíveskedjenek kölcsön adni. 
Visszaadástikat személyesen garantálom! Fáradtságukat előre is 
köszönöm. 

MÁRTON GÁBOR 
Alkotmány u.7. 

Régi típusú 3 ~zobás családi házunkat (Gyoma, Katona Jó
zsef u.2) lakótelep.i lakásra cserélnénk. 

Ajánlatokat het közben: 06-20-9-884-003. sz. telefonon, 
vagy hétvégén a helyszínen várunk. 

T isztelt művészetpártoló vállalkozók és magánszemélyek! 

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 
kuratóriuma tisztelettel kéri a képzőművészetet pártolókat, hogy 
az alábbi feladatokra anyagi lehetőségük szerint nyújtsanak tá
mooatást: 

A Vidovszky Béla helytörténeti gyűjtemény ismertetőjének 
kiadásához. Az ismertető anyaga elkészült, nyomtatásra vár. (A 
támogatókat a kiadványban feltüntetjük és a kiadást követően , 
tiszteletpéldányt küldünk.) 

A Vidovszky képek restaurálásához. 
Tekintettel az idegenforgalomra, német és angol nyelvü rö

vid ismertetővel szeretnénk az idelátogató külföldi vendégek 
számára a Képtár gyűjteményét ismertetni. 

Nagylelkű mecénások nélkül a művészet nem virágzik. 
Számlavezető pénzintézetiink: Endrőd és Vidéke Takarék 

Szövetkezet. Számlaszám: 53200125- 10002089. 
Adományaikat előre is köszönjük 

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 
kuratóriuma 

Nagy laposon jó állapotú paraszti ház, á llattartásra alkal-
m as m elléképülettel eladó. · 

Érdeklődni lehet: 66-284-138, vagy a 283-358 telefonon. 
Irányár : 700.000.-Forint. 

Bará tság Sport Egyesületért Közhasznú 
Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2000 évről 

1. Számviteli beszámoló. 

a) Az alapítvány 2000 évi bevételei (Ft) 

az 1999. évi záróegyenleg 
a 2000. évi adományok 
a 2000. évi bakkamat 
bevételek összesen: 

b)Az alapítvány 200 évi kiadásai: 

bankszámla költség 
Barátság SE támogatása 
Gyomaendröd VSE támogatása 
Gól-Suli Alapítvány támogatása 

kiadások összesen: 

2000 évi záróegvenleg: 

139.011.-
116. 950.-

9.547.-
265:508.-

210.-
142.400.-
50.000.-
15.000.-

207.610.-

57.898.- Ft 

2. Az alapítvány 2000 évben költségvetési támogatásban, cél 
szerinti juttatásban, elkülönített pénzalapból, valamint a helyi önkor
mányzat támogatásban nem részesült. 

3. Az Alapítvány vezetö tisztségviselői, ·a kuratórium tagjai, díja-
zás nélkül látták el feladatukat. 

4. Az Alapítvány tevékenysége 

Az Alapítvány 1999. július 7-én kezdte meg tevékenységét. 
A Békés Megyei Bíróságjúlius 14-én, a Pk. 60.146/ 1999. szá-

mú határozatával minősítette az alapítványt közhasznúvá. 
Az alapítvány célul tűzte ki, hogy támogatja a város endrőd i 

településrészén a verseny, valamint az ifjúsági és szabadidős 
sporttevékenységet. E célok elérése érdekében gyűjti és kezeli a 
támogatók adományait, valamint önmaga is igyekszik pályázatok 
útján anyagi támogatást elnyerni. Beadott pályázataink sajnos 
nem jártak sikerrel, támogatást nem kaptunk, csupán magánsze
mélyektől és társaságoktól kapott adományokkal 
gazdálkodhattunk. 

Mivel az alapítvány nem régen jött létre, 2000 évben csak kor
látozott mértékű támogatást tudott nyújtani más szervezeteknek. 

Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évben mind a támoga
tóink köre, mind a támogatandó célok jelentősen emelkedni fog
nak. 

Gyomaendrőd, 20001. május 30. 
Fülöp Zoltán. a kuratórium elnöke 
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Szülőföld : Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

új kenyér ize, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki l<ába-kő ... 
Isten áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövői 

Tímár Máté 

falusi közmüvelödésl esték 
Endrődön a XX. század derekáig 

A Historia Domus fel
jegyzései között fontos 
adatok maradtak fenn a 
község közművelödésé

ró1. Az 1920-as években 
már „Téli esték" tették 
mozgalmassá és vonzóvá 
a község életét. Sok he
lyen; tanyákon, kaszinók
ban, olvasókörökben 
történelmi, földrajzi , ter
mészetrajzi , néprajzi és 
egészségügyi előadáso

kat tartottak a község leg
képzettebb emberei; 
orvosok, tanítók, ügyvé
dek. Ezeket az előadáso
kat gyakran 
diavetítésekkel színesítet
ték. Szervezójük, irányí

tójuk Koczkás Sándor polgári iskolai igazgató volt, aki Móra 
Ferenc íróval. dr. Bánkúti Sándor néprajztudóssal, s több más 
közismert személlyel tartott fenn baráti kapcsolatot. 

Így kerülhetett sor a Lyukas-halmi ásatásokra, amely 
Endrőd területének első fontos, országos jelentőségű leleteit 
tárta fel. 

Az iskolás gyermekek számára a vallási ünnepek közeled
tével nagy készülődés indult meg. pásztorjátékok. valláserköl-

csi történetek, misztériumjátékok, egyházi énekek, neves 
költők verseinek előadására. 

A KALÁSZ lányok és a KALOT fiúk tanulságos, erkölcsi töl
tésű színművek bemutatásával tették emlékezetessé a közelgő 
ünnepeket. Az ország más-más területén fellelhető betlehemi 
pá.sztorjátékokkal ismertették meg a falu népét. 

A nagylánypk, legények zömmel ismert népszínművek (A 
vén gazember. A falu rossza, A bor, A vén bakancsos és na a 
huszár .. . ) bemutatására verbuválódtak. Ezek bemutatása való
ságos ünnep volt abban az idóben. Az előadások után bállal, 
zeneestekkel, „batyussal" szórakoztatták magukat és a népes 
közönséget. Sok bálozó „nagylány~ gardija kíséretében szé
pen. kulturál tan. vidáman szórakozott. (Hol voltak akkor még a 
diszkók?!) 

A tanyákon sem volt hiány szórakozásban. Csejten 
Lesnyiczkiék, Varjason Giricz Bertalan, Nagylaposon Kovács 
Imre (a közkedvelt Stüszi) , majd én magam is társaimmal szer
veztük az előadásokat. Produkcióinkkal ellátogattunk a környe
ző tanyákra is: Balára, Polyákhalomra, Vízközre, Zuberecre. 

Az iskoláskorú gyermekek számára magam dolgoztam át 
neves színműveket (A bajusz, Háry János ... ) a népdalok, ver
sek, elbeszélések feldolgozásával. 

A községben az Ipartestület. a Kultúrotthon, a Gazdakör 
nagy termei kiváló lehetőséget biztosítottak, hiszen színpad
dal. színfalakkal, világítási technikával is fel voltak szerelve. A 
színműveket betanították: Kondor Gyurka nyomdász, 
Farkasinszl<i Imre zenész. Palotai Ferenc és Kovács Imre tanítók. 
Ekkor már komoly zenés darabok bemutatására is sor kerülhe
tett. Ilyenek voltak a Cigány. Dankó Pista, János vitéz. 

Sorolhatnám még a neveket. egyesül«;:teket: az ötvenes 
években Kovács Imre tanító vezetésével az egész fiatalságot 
összefogó 150 tagú furulyazenekart. a híres Iparos Dalárda 
hangversenyeit, népdalestjeit, mely országhatárokon túl is csil
logtatta művészetét, a Barátság Sportegyesület felejthetetlen 
szilveszteri műsorait. farkasinszki Imrét. Dógi Gyulát, akik ze
nekaraikkal szórakoztatták közönségüket. nemegyszer játszot
ták Murgács Kálmán, de még Csernus Mihály apátplébánosnak 
(Apácai István év alatt) megjelent dalait. Említhetném, hogy 
innen indult el ország s világhódító útjára község első díszpol
gára és szülötte Rózsahegyi Kálmán, említhetném az endrődi 
származású Kalmár Illés, csongrádi fökántort és országos hírű 
dalszerzőt. vagy Ökrös Olíviát, aki Angliában a rádió énekese
ként futott be szép karriert. Sorolhatnám ... de talán ennyi is 
elég annak bizonyságául, hogy az olvasók megismerhessék 
(sokan talán emlékeiket is felidézhessék), volt egyszer egy köz
ség, hol magasra szökött a kultúra virága, s tarka színeivel elbo
rította a kis falusi házacskák ablal<ait. 

Márton Gábor 
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Hunyai búcsú - 2001 o június 30. 
Nagy örömmel készültünk a mil lennium 

évében felszentelt templomunk első búcsújá
nak megünneplésére. 

Már a második harangszó előtt érkeztek a 
különjáratú buszok a hívekkel, 
Békésszentandrásról, Kétsopronyból, 
Gyomaendrődről, a helyi járattal Endrődről, 
gépkocsikkal Szarvasról, Kamutról, Gyuláról, 
Békéscsabáról, Kondorosró l. 

A buszokkal érkezőket harangszóval fo
gadták, majd megérkezett az esperesi kerü let 
papsága Szurovecz Vince esperes plébános-
sal, a volt endrőd-hunyai káplánok, Bielek ""/" 
Gábor Békéscsaba-Jamina apát-plébánosa (a 
szentmise főcelebránsa). 

A szentmise kezdetén Iványi László plébá
nos atya köszöntötte a megjelent atyákat és a 
híveket. A templomépítő Bielek apát-plébá
nos urat kérte fel a mise celebrálására és a 
szentbeszéd megtartására, akitől megszívle
l endő szép beszédet hallottunk. 

Szentbeszéde elején kifejtene, mi is a bú
csú. 

A búcsú a szentgyónás és áldozás által a 
megérdemelt büntetés részben, vagy 

egészbeni elengedése. Régen, mint mondta, 
tömegesen gyóntak, áldoztak búcst'.1 napján. 
(Csak zárójelben jegyzem meg, irt is két pap 
gyóntatott egész mise alatt.) 

Szólt a szülők felelősségéről, a gyermek
neveléssel kapcsolatban, hogy ne csak a hit
tanra írassák be a gyerekeket, hanem a misére 
is küldjék el őket. Ne csak a gyerekeket küld
jék, hanem ők maguk is vegyenek részt a 
szentmisén . Tanítsák imádkozni, keresztény 
értékekre nevelni, legyenek a gyerekek elsőál
dozók, bérmálkozók. Tudjanak róla a szülők, 
hol szórakoznak gyermekeik, erkölcsös életre 
neveljék. Rombolja az erkölcsöt az éjszakai 
diszkózás, hajnali hazatérés. Ne engedjék a 
szülők élettársi viszonyban élni gyerekeiket. 
Erkölcsös élettel nem lesz kábítószerezés, ita
lozás, bűncselekmény. Beszélt Szent László
ról, akit őseink templomunk védőszentjévé 
választottak. Szent Ist
ván után gyenge ural
kodók következtek, az 
erkölcsök meglazu l
tak, a visszaélések 
megszaporodtak. 
László lovag király 
szigorú törvényeket 
hozott, lopást, vissza
éléseket szigorúan 
büntetett, de az erköl
csök megszilárdítása 
után enyhítene a tör
vényeket. 

Szentté avattana 
Istvánt, és Imre fiát, 
sőt az idegen Gellértet 
is. Kevesen tudják, 
mint mondta, hogy 
nemcsak hármat, ha
nem ötöt avattatott ~~~ 
szentté. Két szláv Len
gyelországból jött job
bágyot, akik remete 
életet éltek, 
tszak-Magyarorszá-

gon. Tehát az idegent, a szegény sorsút is 
megbecsülte. 

Családi élete is példás volt. Irén leányát 
görög császár vette feleségül, akit szintén 
szentként tisztelnek. 

A nép nevelte, az egy fejjel mindenk itől 
magasabb termetlí, délceg királyt. A sok le
genda közü l a magyar lány elrablását említet
te, akit - amit számos templom falára festenek 
- László megszabadítja a kun lovastól, igy 
megmenti a lányt a rabszolgasorstól. 

Sok helyen t isztelete újra indult. Békéscsa
bán is készítettek szobrot a jaminai templom 
előtti téren. 

Befejezésül kérte: becsüljük meg papjain
kat, neveljünk papokat. Beszéljünk a m(Jltról, 
ismertessük meg a múltat fia taljainkkal. Aki a 
múltat nem ismeri, nem építheti a jövőt. Tart
suk számon hány papot adott az egyházköz
ség az egyháznak. 

Imádkozzunk meghalt papjainkért! 
Két papot említett, páter Hunya Dániel!, 

aki kispapnevelő volt a szegedi szeminárium
ban. Nagy-nagy szeretettel emlegetik azok, 
akiket még ő tanított. A másik, Iványi György 
plébános, hunyai születésű, akit Erdély egy ré
szének visszacsatolása után a Bihar megyei 
Mezőbikácsra helyeztek plébánosnak, és ott 
áldozata lett az elégedetlenségnek. A faluból 
kihurcolták és agyonverték a románok. Ma
gyarországért, hitéért adta életét. (A hunyai te
metőben a második világháború áldozatainak 
emlékművén raj ta van a neve.) 

A szentbeszéd végén következett az új 
Szent Antal szobor megáldása, amit a 
békésszentandrási Klimaj János faragon, és az 
ifj. Arnótszky család készíttetett. Az ünnepé
lyes szentmise körmenettel folytatódott, több 
mint húsz ministráns gyerekkel az élen, utána 
a hordozható M áriát vivő lányokkal, valamint 
a gyertyát és zászlókat vivő felnőttekkel. 

A jelenlevők nem mind fértek be a temp
lomba, de hangosítóval a kívül maradtak is 
bekapcsolódhattak a szentmise szertartásába 
(kb. 400 személy vett részt a búcsúi misén). 

Körmenet után a messziről jöttek megven
dégelése, az ismerősök, rokonok beszélgetése 
kezdődött. 

Majd lelkiekben megerősödve, búcsú! 
nyerve, otthonunkba tértünk. 

Pintér Hermina 
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AUGUSZTUSI MISEREND 
Endrőd 

Vasárnap: 8-kor, és este 7 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor. 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
nyáron nincs mise! 

Hunya 

Vasárnap: délelőtt 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és 
szombaton este 6-kor. A szombat esti vasárnapi előesti mise. 

Gyoma 

Vasárnap !0-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 18 órakor. 

Bemutatjuk ... 

Dózsa Gy. u. 3 1. sz. alatt. 

„ ... Életem
ben mindig a 
hit, a bizalom és 
a szeretet segí
tett át a nehéz
ségeken ... !" 

Az egyházi 
rovatban most 
Vaszkó András 
urat mutatom 
be Önöknek. 
aki feleségével; 
Paula 
asszonnyal él 
Endrődön, a 

A településen, de még a megyében is sokak által ismert Vaszkó urat 
kevés embernek ke ll bemutatnom. 

- f-lányan voltak testvérek? 
- Osszesen heten voltunk testvérek. 
- Hogyan emlékszik vissza gyennekkorára? 
- Nagy örömmel emlékszem vissza a gyermekkoromra, mert a puszta 

gyermeke vol tam. Csudabala-pusztán születtem. Az ifjúságom legszebb 
éveit itt é ltem le. szabadon, mint a madár. Minden nap megcsodáltam ls, 
ten ajándékát, a gyönyörú napfelkeltét és a naplementét. 

- Mi volt a szakmája és hol dolgozott? 
- Három évi jogi egyetem után politika i okok miatt kizártak az egye-

temről, így elmentem dolgozni. Egy Villamossági és Tervező irodába ke
rültem. mint segédtervezö. 1956-ban végül e lhagyni kénys?erültem az 
országot. Előbb Nyugat-Németországban, majd az Egyesült Allamokban 
telepedtem le. Itt egy gyárban kezdtem el dolgozni, majd építész vállal
kozó lettem. Egészen nyugdíjazásomig ebben a körben dolgoztam. 
Nyugdíjazásom második napján végleg hazatelepültem feleségemmel, 
Paulával. folytatás a J 47. oldalon 

2001. augusztus 

AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI 

1. szerda: 
2. csütörtök: 
4. szombat: 
S. vasárnap: 
6. hétfö: 
7. kedd: 
8. szerda: 

10. péntek: 
11. szombat: 
12. vasárnap: 
13. hétfö: 
14. kedd: 
15. szerda: 
19. vasárnap: 
20. hétfö: 
21. kedd: 
22. szerda: 
23. csütörtök: 
24. péntek: 
25. szombat: 
26. vasárnap: 
27. hétfő: 
28. kedd: 
29. szerda: 

Liguori Szent A)fonz püspök 
Vercelli Szent Ozséb püspök 
Vianney Szent János áldozópap 
évközi 18.vasárnap 
Urunk Színeváltozása 
Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk 
Szent Domonkos áldozópap 
Szent Lőrinc diakónus, vértanú 
Szent Klára szűz 
évközi 19.vasárnap 
Boldog XL Ince pápa 
Szent Maximilian Kolbe áldozópap 
Nagyboldogasszony 
évközi20.vasárnap 
Szent István király 
Szent X. Piusz pápa 
Boldogságos Szűz Mária királynő 
Limai Szent Róza szU2 
Szent Bertralan apostol 
Kalazanci Szent József áldozópap 
évközi21.vasárnap 
Szent Mónika 
Szent Ágoston püspök, egyháztanító 
Keresztelő Szent János vértanúsága 

Úton egy új világ felé 

Július 29-töl augusztus 4-ig ismét megrendezésre került Rómában a 
nemzetközi ministráns találkozó. Itt egyházmegyénk és plébániánk támo
gatásával jutalomként ketten vettünk részt Harnos Vincével. 70-en képvi
seltük egyházmegyénket. Festői tájak érintésével jutottunk Olaszországba. 
A Tevere jobb partján lévő egyik plébánia adott szállást. Délután már az 
Örök Város szépségeiben gyönyörködhettünk. A következő napok esemé
nyeit, bár le tudom írni, de hangulatát, felemelő érzését nem. Ahhoz kevés 
a szó. 

Szívet dobogtató élmény volt a Szent Péter Bazilikában a magyar mise, 
majd a Panteon, a Szt. Maria Maggiore, a Spanyol lépcső, a régi Róma és 
sok más érdekesség megtekintése. 

A ministráns találkozó másnap IO órakor kezdődött, melyen 22,000 
„kiválasztott" vett részt a Szent Péter téren, a pápai kihallgatáson. A Szent
atya szavait talán egy életre szívünkbe rejtjük. Tűzoltó tömlőkkel locsolták 
a jelenlévőket, mert nemcsak a lelkünk volt tüzes, de szinte égetett a medi
terrán hőség is. 

A pápai kihallgatást követően csapatunk egyik része a kupolacsamok
ba ment, másik része a Vatikáni Múzeum pazar gyűjteményét tekintette 
meg. A következő délelőtt a tenger sós habjaiban fürödhettünk. Délután 
Assisibe látogattunk, ahol Szent Ferenc és Szent Klára sírja található. A 
Szent Klára templom ·egyik ablakában magyar címert fedeztünk fel, jó ér
zés volt megpillantani, kicsit otthon éreztük magunkat a világban. 

Programunk zárásaként Velencébe indultunk. Útközben" érintettük 
Murano szigetét, melynek temploma Szent Gellért sírját rejti. E templom
ban tartottuk záró misénket. Volt mit megköszönni a Jóistennek. Számom
ra kicsit jelképes is. Új nap kezdődött. Talán a lelkünkben is. Még jobban 
elmélyedh~ttünk a hitben, a reményben, a szeretetben. Ahogy szemtanúi 
voltunk Rómában a múltnak és jelennek, ez erősít bennünket és formálja 
jövőképünket is. 

Köszönjük egyházmegyénknek és plébánosunknak László atyának, s 
szüleinknek, hogy ilyen életre szóló élmény részesei lehettünk. 

· Cikk: Kiss Anikó.fotók: if}. Harnos Vince 

Balra: Úton a Szent Péter térre, jobbra: Szent Gellért síremléke 
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A magyar kereszténydemokrácia apostola 1. fejezet 

Kedves Olvasóink! 
Az idei könyvnapra jelent meg 

Barankovics István összegyűjtött 
írásaiból egy ugyancsak vaskos kö
tet: Híven önmagunkhoz címmel, Ko
vács K. Zoltán és Gyorgyevics 
Miklós szerkesztésében. Nem való
színű, hogy olvasóink túlnyomó ré
széhez eljut e könyv, ezért Kovács K. 
Zoltán úr engedélyével sorozatot in
dítunk ismertetve a mű egyes részle
teit, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy aki teheti, vásárolja meg e nem 
mindennapi kiadványt. Szerkesztő
ségünk csupán arra vállalkozhat, 
hogy bemutassuk Önöknek a De
mokrata Néppárt egykori vezetőjét, a 
magyar kereszténydemokrácia apos
tolát, a. neves újságírót, politikust, 
hogy miként volt aktív résztvevője a 
II. világháborút megelőző szellemi el
lenállásnak a szociális reformmoz
galmaknak, s miként vezette 
győzelemte pártját az 1947-es vá
lasztásokon. ·· 1. fejeztünkben 
Gyorgyevics Miklós írását közöljük, 
melyben felvázolja a politikus pálya
futását !--

Barankovics István 1906. december 
13-án ,született a Szabolcs vármegyei 
Polgárdon. Édesapja, Idősebb 
Barankovics István a község katolikus 
elemi iskolájának kántor tanítója, édes
anyja (született: Bartha Erzsébet) ennek 
az iskolának tanítónője volt. Az első szü
lött Istvánt követték a családban testvé
rei: Sarolta, László és Irén. Barankovics 
apja az egri érseki tanítóképzőben vég
zett, így nem meglepő, hogy fia is elemi 

iskolai tanulmányai befejezése után 
1917 őszén az egri Ciszterci Főgimnázi
um növendéke lett. Barankovics István 
jó tanulmányi eredményeit a gimnáziu
mi ösztöndíjakkal, ingyenes internátusi 
ellátással s jutalmakkal ismerték el. 
1925~ben megszerzett érettségit köve
tően Szremcsányi Lajos érsek támogat
ta további tanulmányaiban. Így az év 
őszén beiratkozott a Pázmány Péter Tu
dományegyetem jogi fa:<ultására. Egye
temi évei alatt a nevezetes budai Szent 
Imre Kollégium lakója volt. Korán meg
mutatkozott közéleti érdeklődése és 
publicisztikai hajlama. Az Országos Ma
gyar Katolikus Főisko lai Diákszövetség 
főtitkárának választották 1928-ban, és 
publikálni kezdett a szövétség lapjában 
Vox Académicában. Barankovics- tuda
tosan - nem az 'Exkluzív Emericana tag
ságot választotta, hanem egy olyan 
diákszervezetet, amely kritikusan viszo
nyult a fennálló társadalmi rendhez, és 
egy szociálisabb, keresztény és nemze
ti politikát sürgetett. Az Országos Ma
gyar Katolikus Főiskolai 
Diákszövetséget szoros szálak fűzték a 
Bartha Miklós Társasághoz, melynek 
Barankovics szintén tagja volt. 
1925-ben alapított társaság nyitott volt a 
baloldali és elsősorban a népi gondolat 
irányában. 

1929 februárjában tartott költő i est
jén jelen volt többek között Németh 
László, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Fo
dor József, Féja Géza, Kodolányi János 
és József Attila. Barankovics későpbi 
politikai pályája igazából nem ehhez a 
körhöz kötődik, mégis elgondolásai - el
sősorban az agrár kérdésben - számta
lan ponton találkoztak. Így nem véletlen, 
hogy Barankovics "A magyar szociográ
fia a vádlottak padján" című cikkével ha
tározottan kiáll évek múlva is Féja Géza 
mellett, akit a Viharsarok munkájáért 
első fokon öt hónapra elítéltek osztályel
lenes izgatás vádjával. 

A Bartha Miklós Társaságból kiválók 
csoportjának részvételével 1929 no
vemberében megalakult a "Wesselényi 
Reform Klub", melynek 8 tagú Intéző Bi-

' ' ' zottsagaban helyet kap 
Bartha-Barankovics István is. (Anyai 
magyar hangzású előnevét utóbb már 
nem használja), többek között Aradi 
Zsolt, Acsai László, Oláh György, Fábi
án Dániel, és Vitéz Endre László társa
ságában. (A névsor jól jelzi, hogy milyen 
eltérő irányba vezethettek később az 
utak.) 

A klub névadója önmagában szim
bolizálta azt az eszme.iséget, amely felé 
egy új nemzedék tájékozódott. Önmeg-

határozásukban a néwálasztást azzal 
is indokolták, hogy Wesselényi a reform 
ifjúság bálványa volt. A kor fiatalsága 
pedig úgy érzi, a nemzeti lét mélypontra 
jutott, és egy új reformkorra van szük
ség. A reform első rendű célja a paraszt
ság felemelése egy demokratikus 
földreform megvalósítása. Prohászka 
egy korábbi - elutasított - javaslatára hi
vatkozva memorandummal fordultak 
Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, eb
ben kérve, hogy az egyházi nagybirto
kokat vegyék ki a nagybérlők kezéből, 
és adják a földmunkások, valamint a tör
pebirtokosok használatába. 

(folytatjuk) 

- Tisztességé- folytatás a 147. oldalról 
vel és emberségé-
vel példaként áll itható a fiatalok, de az 
idösebb emberek elé is. Erkölcsi életét végig 
Istenbe vetett hite határozta meg. Mi a véle
ménye a politikáról és hogyan kerül t kapcso
latba a politikával? 

- Nem tartom magam politikusnak, csak 
politikával foglalkozó személynek. Azon be
lül is a politikának az emberre vonatkozó ré
szével és erkölcsi oldalával foglalkozom. A 
kereszténydemokráciát a politikával megke
rülhetetlennek ta11om, ·és ezért csatlakoztam 
1991 .ben a Kereszténydemokrata Néppárt
hoz, majd 1997-ben a Kereszténydemokrata 
Szövetséghez. A helyi szervezetnek előbb tit
kára, majd elnöke lettem és vagyok a mai na
pig. 

Az a véleményem, hogy politikával min
den józanul gondolkodó embernek kell fog
lalkoznia, még akkor is, ha nem életfeltétele. 

- Van-e olyan élménye, amit szívesen 
megosztana az olvasókkal? 

- A legszebb élményem az 1956-os forra
dalom és szabadságharc kitörése volt és en
nek következtében a legszebb a magyarság 
összefogása volt, de magának a forradalom 
leverése is mélységesen hatott rám, amely 
meghatározta hátralévő·.életemet is: úgy a fel
emelő érzése is, mint a sorscsapása is! 

- Mi adott életében mindig eröt és kitar-
tást? 

- A hi t, a bizalom és a szeretet. 
- Mit jelent Önnek az a szó, hogy szeretet? 
- Szeretet nélkül nincs élet, nincs család, 

nincs nemzeti hovatartozási 
- Önnek mint jelent az a szó, hogy Haza? 
- Sok verset olvastam a Hazáról és min-

denki ugyanazt mondja, csak más szavakkal. 
A válaszom erre egy idézet: „Minden, amit a 
szem belát; ez a Föld, mely kenyeret ád; ahol 
szüleink és öseink nyugszanak: EZ A 
HAZA!" 

Vaszkó Úr! Köszönöm a beszélgetést. Is
tentöl azt kérem, hogy sok ilyen becsületes és 
tisztességes Embert adjon a hazának, mint ön. 
Legyenek bátrak és hősök, legyenek mindig 
ösziriték és tisztelettudók, legyenek magya
rok és hittel felvértezett fiatalok, legyenek 
mindig példaképek. 

A sorozatban bemutatott er:nberek, sze
mélyiségek példaképül állhatnak mások clött. 
A következökben is ezt teszem, hogy !lláso
kért dolgozó személyeket mutatok be Onök
nek. Kísé1jék figyelemmel továbbra is 
sorozatunkat. 

Fr. Ungvölgyi János 
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Mátyás király dicsőséges uralkodása után ismét főurak. oligarchák 
kezébe került az ország. Ugyanakkor a török már ott állt batárúoknál. 
1490. iúlius 15-én Rákosmezőn a rendek az arisztokrácia nagy részének 
támogatásával megválasztották a 34 éves cseh királyt. Jagelló Ulászlót. 
Mátyás híres fekete serege szétzü!lött. A trónért folytatott harc azon
ban uem szűnt meg. Az országgyűlések a főnemesség és a nemesség 
összet űzésitöl voltak hangosak. az erősödő ilemes-iobbágy szembenál
las az !5! 4-es véres parasztfelkelésbez vezetett. melyre X. Leó pápa által 
meghi rdetett keresztes hadjárat jó alkalmat adott. A keresztesek föve
zére Sztkcly Dózsa György (~redc:tileg nándorfehérvári lovastiszt) 
azooba~ lángba borította az ország nagy részét. (Kivégeztette Csáki lst
vao csanádi püspököt. felgyú jtatta Nagylak vüát.} Temesvár ostromára 
készúlt. mikor megérkezett Szapolyai János vajda 20 ezer főnyi seregé
vel megvedte a virat. Dózsát különös kegyetlenséggel kivégezték. 
. 1516. március 13-án Budán meghal 11. Ulászló magyar és cseh király. 

Apri lis 24-C:n trónra lép az a!<kor 10 éves fia. II. Lajos. aki mellé 6-6 föúr
ból és föpapból királyi tanksot rendel a Budán. majd Rákos mezőn meg
tartott országgyűlés. 

1521 tavaszáo a szultáni hadak megindultak Magyarország clkn. 
Szabács. Zimony. a szerémségi várak. de Nándorfehérvár is elesett. 
1524-re a törökök már a bánságot is elfoglalták. felszámolták a Száva. 
Al-Duila vonalon kiépített védelmi rendszert. 

1525 év novemberétől egyre másra érhznck a hirek arról a nagy ki· 
terjedésű hadi készülődésről. melynek célja Magyarorszig elfoglalása. 
A királyi tanácsba!! azonban senki sem akarta felismern i a !lyi lvánvaló 
veszélyt. 1526. júíius 2-án a török sereg megkezdi az átkelést a Száván. 
júiius 20-án II. Lajos négyezer ember élén megil1dul Budáról. Földvár. 
Paks. T o!na. Szekszárd. Báta után augusztus 23-án ér Mohácsra. Augusz
tus IS-én Szapolyai János erdélyi vajda hadaival Tordáról megindul a ki
rályi táborba. Augusztus 19-én a tö rök sereg Eszéknd átkel a Dráván. 
Az augusztus 20-án a haditanács Tomori Pál kalocsai érseket vá lasztja 
meg a sereg fővezérévé. Augusztus 26-an megkczdödnek az összecsapá
sok. Augusztus 29.-t:n kezdőd ik a mohácsi csata. A 25 ezer főnyi magyar 
sereg a kezdeti kisebb sikerei után a í5·80 ezres főnyi szultán i sereg dön· 
tö győzelmet uat. A csatában elesik 7 !öpap. köztü k Tomori Pál kalo
csai. Szalkai László esztergomi érsek.- számos főúr. így Drágffy János 
országbíró. Sárkény Ambrus volt országbíró. Szapolyai György főve
zér. Elesik mintegy tízezer főképp cseh. német. lengyel gyalogos. zsol
dos és menekülés közben II. Laios magyar és cseh király. Ez alatt 
Szapolyai János erdélyi vajda tízezer emberével a Tisza bal partiáo tábo
rozik. A ba jok. a széthúzás olyan súlyosak voltak hogy a nemzetet a 
mohácsi katasztréfa sem vo!t képes egyesíteni. 
Megkezdődött ;;z ország hárorr: részre szakadása. mely a testvér har

cokat a török hódítás iszoilya!t hoztú. magukka!. 
Nem csoda. hogy e ne~zeti tragédia kstőink legkiválóbbjait is 

megihlették. 

Képeink: Than Mór: Mohács csata. Sztkely Bertalan II. Lajos 
holttestének feltalálása (lenn. iobr-~). Kovács Mihály Mohácsi remc
téS {lenn. balra) . 

Forrásmunkák: a Magyar Nemzet Története ( Athc:neum kiadása 
1896.) Magyarország Történeti Kronológiája (Akadémiai Kiadó 1983.) 
Csukovics Enikő Liliom és Holló" c. könyv (Magyar Könyvklub ki
adásában 1999.) 
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Végy halál engümet 
Végy halál engümet, 
Eggyedüm illyen, 
Maraggyun urodum, 
~i világ féllyen! 
0 igoz Simeinnok 
~ezzeg szavó ére; 
En érzem ez butörüt, 
Kit niha egire ... 

(Részlet az „ó magyar" Mára siralomból 
Három földlépcső vezetett a házba. Bent 

sötétség, doh, áporodott szag, fojtó levegő. 
Fapriccsen, szalmán, rongyokkal letakarva 
beteg gyermek kínlódik. „Gyötri a hagymáz". 
Szerencsétlen kis penészvirág. Magán viseli a 
szolgasors minden átkát. 

Padlástalan, tapasztott falu patics, zsup
pos nyomorúság. Ezt sajnálták itt hagyni? 
Ezért várták be a törököt? Bizonyára mindegy 
volt nekik. Rosszabbat képzelni sem tudtak 
jelenüknél, jobbat nem mertek remélni. 

Az ember, merőn néz keltnek. Alkonyo
dik. Ide látszik, hogy Nyárszegen a nyomor
viskók lángja égre csap. Az asszony, ott áll 
ura mellett. Kétségbeesetten jajgat. Kezét tör
deli. Bámulják az órajárásnyira lévő pusztu
lást. Farkasszemet néznek a halállal. · 

Kint elbűvölt áldozat várja, hogy a raga
dozó odaérjen és széttépje. Nincs ébredés a 
szörnyű kábulatból. 

Igen, itt van, amitől évek óta remegtek, 
amitől nem volt egy nyugodt éjszakájuk. Ha a 
kutya csaholt, megfeszült minden idegszáluk, 
várták a rablók érkezését. Most valóban meg
jött a török. Szurokfáklya lobban a szélső ház 
eresze alatt. Lakatlan. Gazdája elmenekült. 
Lángra kap a szalmatető. Már ég a második is. 

Az eddig mozdulatlanul álló szikár job
bágy befordul a házba. Hosszú nyelű baltával 
tér vissza. Háta mögött földre ereszti. Jobbal 
rátámaszkodik. Ballal párját markolja. Dühö
sen rágja a csutorát. Szemében vész és el
szántság vibrál. Már hét ház ég a sorban. A 
török megáll Illés jobbágy előtt. Leugrik lová
ról. A tüzes fáklyát ~ házaspár arca elé tartja. 
Arcán a sátán gonosz vigyora ül. Valami ér
telmetlen vakkantás szerű hangot hallat, és 

oda tarja kéjelegve a tüzet az eresz alá. Az 
ember felemeli a fejszét, és iszonyatos erővel 
elsújt. 

Az asszony befut a házba. Karján hozza 
tűztestű gyermekét. Futna véle. De már körül
állták az érkező vadak. A gyermeket kitépik 
kezéből, öt derekán kapják. A férjét már hatan 
dögönyözik, rugdossák .. 

Néhány szerencsétlen a templom felé fut 
menedéket keresni. Már késő, hozzák a papot 
a temető sírja közt a falu felé. Ott nyolc férfi 
már kötélen van, az asszonyok is odakerül
nek. Egy lóháton ülő török fülsiketítő, ordí
tással hozta magasra emelve a szegényes 
kelyhet. Azt hitte szerencsétlen, hogy arany. 

Az egész falu ég. A templomra elfelejtett 
örömében üszköt vetni a rabló. Már sötétedik, 
de mennek tovább Sima felé. Hajtja őket a 
rablás állati ösztöne. Az öreg pap ott fekszik 
hörögve az égő ház tövében. A fejszés jobbá
gyot valósággal felapritották. A beteg gyer
mek sem szenved már. Még hét öreg holtteste 
van mellettük csomóra hányva. A távolodók 
örömujjongásán átszűrődik a rabok idegtépő 
jajgatása. 

*** **** **** 
Mikor 1882-ben a mostani híd alatti átvá

gás medrét készítették, rengeteg csontra talál
tak, mivel a régi temető egy része beleesett. . 

1913-ban, mikor az első vashidat építet
ték, a láb helyének ásásakor újabb sírokra 
bukkantak. 

„A mai községet alapító ősök 
Nemes-Kerekiből jöttek Endrőd régi helyére. 
Kerekiben ugyanis a Körözs folytonos áradá
saival sok bajuk volt, ezért folyamodtak 
Harruckern János György báróhoz, a megye 
földesurához, hogy engedélyt nyerjenek a 
régi Endrőd megszállására. Az ő engedélyé
vel költözött be 1730-ban Endrődre a kereki 
katolikus raj lelkipásztorukkal, Pocsuk Imré
vel és tanítójukkal, Zámbok Istvánnal, aki 
egyúttal az új falu jegyzője is volt. 

Az új települők a régi kanyargó Körözs 
partján talált régi, omladozó öreg templom 
környékét szállták meg." (Historia Domus) 

Márton Gábor 
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egy új évez- folytatás az / . oldalró 
red és egy új 
társadalom küszöbén állunk mi is. mai 
magyarok. Mostani helyzetünk hasonló 
az ezer évvel ezelőttihez. csak sokkal bo
nyolultabb és sokkal hatalmasabb a kihí
vás. Akkor az európai földműves 
társadalomhoz kellett felzárkózni. most 
az európai integráción túl a globaJis infor
mációs társadalomhoz is. Akkor a mások 
ál.ta l kifejlesztett rendszerbe kellett előde
inknek beilleszkedni, most egy születő új 
világ küszöbén állunk, amelyhez nincs 
kész minta sehol a Föld kerekén. Világvi
szonylatban is újat kell teremteni. A hon
alapitáskor, de még száz éve, a 
millennium idején is viszonylag gazda
gabb volt az ország. Most any~gilag sok
kal szegényebbek vagyunk. Am ahol a 
szükség, ott a segítség. A szüle tő info.-
mációs társadalomban a szellemi tőke a 
legfőbb erőforrás. A jövő társadalma 
tudásközpontú társadalom. Ma különö
sen igazak Széchenyi szavai: „a kiművelt 
emberfők sokasága a legfőbb nemzeti 
vagyonunk", és ebben gazdagok va
gyunk. Feladatunkat és teremtő szelle
münket é11ékelni megtelelöen, talán csak 
egy Bólyai-idézetei lehet: ,.most nem 
durva erőve l, hanem műveltségge l kell 
igyekeznünk ki-tűnni, s lehet nem csak 
elérnünk, hanem el is hagyunk más, 
már rég-óta messze előre rugaszkodott 
nemzeteket, azoknak dicső példát ad
ván ... " Ez a piciny, sokat szenvedett or
szág a középkorban a világegyház 
szentjeinek. az új korban pedig a No
bel-dijasoknak a sorát adta, akik 
mind-mind magyar templomokban sze
reztek élerre szóló hitet, magyar iskolák
ban tanultak, itt tanulva meg, itt szívva 
magykba a kitartást és tudást. 

/gy szól a negyedik üzenet: 
Ha beruházunk. a tudásba ruházzunk! 

Itt a legbiztosabb, legmagasabb, a legidö
állóbb a megtérülés. Ezért ide kell beru
házni. akár lemondás árán is. Ezt kell 
megéÍtetni minden gyermekét nevelö 
édesapával és édesanyával. Azt kell meg
érteniük, gyermekükböl legyen tanító 
vagy munkás, mérnök vagy tudós, éljenek 
bár határon túl kisebbségi létben. ha gyer
mekük biztos tudással rendelkezik, világ
értéke lesz. _ ha nem. menthetetlenül 
lemarad. Szent István. s·zécbenyi. Bolyai. 
Kodály emlékeztessenek valamennyiün
ket arra. hogy e talajból fakadt gyerme
kekböl mi minden lehet! Az állam 
feladata pedig. hogy tudast adó templo
mokat, iskolákat építsen, bátran állítva te
vékenysége középpontjába az erkölcsöc, a 
műveltséget, a szakértelmet. Legyenek 
olyan iskolák, amelyek oktatói, tanárai. 
eszközei, számítógépei felszínre hozzák a 
gyem1ekek kreativitását, amelyek megta
nítanak a közös munka örömére. a párbe
széd képességére, s a megegyezés 
létrehoi.ására. Ha ez történik, a hazának 
olyan polgárai lesznek. akikben meg van 
az a képesség, hogy e nagyon gyorsan vál
tozó világhoz és benne az emberekhez al
kalmazkodni tudjanak. S ez új értelmet ad 
magyarságunknak is, melyet összeköt a 
nyelven alapuló közös gondolkodás ké
pessége. Hisz nem választ el bennünket 
többé távolság, határ, mindez valódi kö
zösséggé. néppé formálhat bennünket. Ha 
mindezt megtettük. vagy tenni készek va
gyunk, akkor nincs már más dolgunk. 
mint a hétköznapokhan is megélni a köl1ö 
üzenetét: 

„légy liíi, s bízzái }övődbe11 nemze
tem!" 

Latorcai Jánoö 
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Bethlen fejedelem iskolái 
A Körös és a Maros ö le lkezése 

korábban is, amikor még az 11eleven le- Éppen december volt, a díszterem
xikon", a kedves emlékezetű tudós Vita ben a gyerekek próbá ltak, készültek a 
Zsigmond kalauzolta az udvaron a mikulás és a karácsony megünneplésé
messze Magyarországi látogatókat (ak- re. A közeli vártemplom udvarán Szé
kor bizony messze volt tő l ünk nagyon chenyi István emléktáblája 
Erdély, messzebb majdnem, mint Kína figyelmeztetett arra, hogy itt is megfor-

„ vagy Amerika: Váradon a romániai ve- dult a „ legnagyobb magyar", aki az 
.r··„ zető erőteljesen ránk szólt, mikor a cso- enyedi diákról, Kőrösi Csoma Sándorról 

port tagjai az Erdély nevet használták: - a legszebb sorokat írta: „nem magas 
„n incsen Erdély" -de azért este a Trans- helyzet, nem kincs a nemzetek védőre, 
sylvania étteremben vacsoráztunk, ahol hanem zarándok i önmegtagadás és vas
három nyelven, magyarul, románu l, né- akarat". Itt pedig azt hirdetik szavai, 
metül énekelt az énekesnő). Akkor még hogy nem az a fontos, hogy a jó magokat 
csak román nyelvű tábla emlékeztetett a ki veti el, hanem az, hogy el legyen vet
kollégium udvarán az egykori enyedi di- ve. 

· .· BETHLEN GÁBOR 
. . 1580-1629 

A Maros Szeged alatt ömlik „a leg
magyarabb fo lyó" -ba (Trianon előtt arról 
kapta ezt a megtiszte l ő nevet gyakran 
makrancoskodó folyónk, mivel a törté
nelmi Magyarország területén fakadt, s 
ott is ért véget), a Körös - a Hármas Kö
rös - pedig Csongrádnál torkollik a Ti 
szába ) s voltaképpen ő is igényt 
tarthatott volna a kitüntető névre, akár
csak a Maros). 

Nagyenyed, a híres erdélyi iskolavá
ros a Maros partján áll Bethlen Gábor fe
jedelem négy évszázados ko llégiumával 
(folyóiratunk a város történetéről soro
zatot közölt az Erdélyi Hírek rovatban. 
Szerk.), a Hármas Körös partján települt 
alföldi Gyomának nincs ilyen régi isko
lája, de a világhíres Kner nyomda gyo
mai könyvművészetének nevét viselő 
gimnáziumon kívül - azzal csaknem 
szemközt - mezőgazdasági szakképző 
isko lája a nagy államférfi, hadvezér és 
közgazda nevét viseli. 

Bár Gyoma szülőhelyem, de onnan 
hosszú időre elkerü ltem, s azt, hogy a 
Bethlen Kollégiumról híres erdélyi város 
a szü lővárosom közt szorosabb kapcso
lat van, Enyeden fedeztem föl, amikor 
1994-ben tudományos kutatásokat vé
geztem a kollégium épületében találha
tó Bethlen Tudományos Könyvtárban. 

Egykori kötelező olvasmányunk, Jó
kai: Nagyenyedi két fűzfá-jának városá
ban már jártam néhány évtizeddel 

ákra, Tibet nyelvének világh íres kutató-
jára, az „Egy szegény árva magyarra", Az idő úgy hozta, hogy idén, 
Körösi Csoma Sándorra, aki „bölcsőjét 2001-ben az év nagy részét szülőváro
kereste a magyarnak s végre összerop- somban, Gyomaendrődön töltöttem, s 
pant fáradalmai alatt." ápril isban a Magyar Nyelv Hetén rend-

Ma már szép magyar nyelvű már-·· hagyó magyarórát tartottam az enyed i 
ványtábla is emlékeztet rá, s van emlék- Bethlen kollégium testvérisko lájában, 
táblája a szintén Enyeden tanult Kemény emlékeztetve a kollégium kiváló tanítvá
Zsigmondnak, a magyar történeti regény nyára, Sütő Andrásra is, a nagy nyelv
nagy írójának, s a kollégium költőtaná- művészre, aki azt mondta, hogy a nyelv 
rának, Áprily Uékely) Lajosnak is. Leg- olyan, mint az asszony, szeretni kel 1, ha 
jobban azonban az dobogtatta meg a azt akarjuk, hogy viru ljon, és szép le
szívem, amikor az udvaron megpillan- gyen. Nem sokkal később az iskola igaz
tottam a korábbi dombormű és mészkő- gatóhelyettese, Kovács Károly értékes 
szobor után az iskola alapító fejedelem meglepetést nyújtott át: Sütő András le
bronz mel lszobrát, rajta a felirtattal, velét, melyet a mi llenniumi ünnepségek 
hogy azt a gyomai Bethlen Gábor Szak- alkalmával küldött egykori iskolájába, 
iskola ajándékozta a kollégiumnak, mint Enyedre. Mivel sok nekünk szóló tanul
testvériskola. Akkor kutathattam elő- ság, intelem is van benne, az ajándéko
ször, a budapesti Károlyi Gáspár Refor- zó hozzájárulásával közreadom. 
mátus Egyetem dékánjaként, a Bethlen 
Tudományos Könyvtárban, s több érde Szilágyi Ferenc 

kes iratot találtam .---- -------- ----- -------... 
kedves hősöm, 
Kőrösi Csoma Sán
dor életéről is, aki
nek mellszobra -
Hol ló Barnabás 
műve - ott áll akol
légium dísztermé
ben (eredeti je 
pedig Budapesten 
a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 
épü letében, bronz 
párja meg Kalkuttá
ban, az Asiatic 
Soceity of Bengal -
a Bengáli Ázsiai 
Társaság - székhá
zában). 

A Civil Szervezetek Körösvölgyi Szövetsége soros közgyű
lését a Gyomaendrődi Cigány Közösségi Ház Teleházában tar
totta, ahol jelen volt a Közösségi Ház elnöke ifj. Dógi János, a 
Szövetség elnöke Demján Sándor, a Miniszterelnökségi Hivatal 
Kistérségi megbízottja Ungvölgyi János, valamint a meghívott 
ci.vil szervezetek vezetői. A Miniszterelnökségi Hivatal megbí
zottja Nagyházi György megnyitotta a gyűlést és ismertette a 
teleházak beindítását és működését, mondván, hogy a teleházak 
működtetése helyi ügy, mivel a lakosság igényeitől függ, illetve, 
hogyan tudják kihasználni, élö programokkal és ötletekkel bete
lepíteni. Dógi János elmondotta, hogy az általuk működtetett 
teleház igen komoly infrastruktúrával rendelkezik és ezt ő igyek
szik megosztani más civil szervezetekkel is, kegyen az levelezés, 
telefonbeszélgetés vagy Internet kapc.solat teremtése. Segítenek 
idösök kérvényeinek megírásában. A fó_rum igen jó hangulatban 
folyt és mindenki szót kapott, aki kért. Uj alapítvány is ·csatlako
zott a szövetséghez. A Körösmenti Néptánc a város legnagyobb 
múltú civil szervezete. amely 330 taggal, akik 92 óta alapítvány
ként működnek. Ezzel a Körösvölgyi civil szervezetek elérték az 
1 OOO létszámú küszöböt. A megbeszélést Demján Sándor egy 
pályázat ismertetésével zárta és meghívta a jelenlévőket a szar
vasi ünnepségekre. (Lovas napokra.) 

1 '.-ISZKÓ ANDRÁS 
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Merre van Nagyenyed? Isten tudja! 
Valahol a két fűzfa mellett, ahol a 
Maros is bódorog. 

Kedves Barátaim! 
Nagyérdemű Gyülekezet! 
Fennállásának közel négyszázadik 

esztendejében a Bethlen Kollégium újból 
a szellem őrtüzeként lobban magasra, kül
di fényjeleit kontinentális körben az Őr
hegy tövéből. Természetes és 
törvényszerű, hogy itt és most, évezredes 
nemzeti létünk véráztatta helyén múltunk 
mélyébe ránt az emlékezet. Nagy költőnk: 
Farkas Árpád gyémántos szavakkal fi
gyelmeztet enyedi diákot, galambősz pro
fesszort századok üzenetére: 

„Fiúk, viháncoló csitkók a vad szelek
ben, 

Ha netán az űrig nem sikerül száll-
nunk, 

S e rögös földre mégis visszatérnénk, 
Csak lábujjhegyen, halkan: 
Apáink hűlő, drága arcán járunk." 
Legelső, forradalom utáni erdélyi útján 

Jókai Mór múltat és jelent összegezve a 
legdrágább nevezetességnek az „élő iva
dékot" emelte fénybe - a porig alázott -
gyalázott országot újból talpra állító nem
zedéket. Múltittas merengéstől óvna tán 
ma is bennünket? Nem, barátaim! Jókai 
1853-ban nem tudhatta, mi vár még ránk a 
huszadik század elején. Még csak sejtelme 
sem lehetett arról, hogy Széchenyi iszo
nyatos rémálmaiból, Kemény Zsigmond 
zúzmarás aggodalmaiból mi minden válik 
valóra; hogy vérbe fojtott szabadsághar
cunkkal még nem bűnhődtünk meg sem 
múltat, sem a jövendőt. A siculicidiumnak 
is nevezett madéfalvi veszedelem, vagyis 
székelyirtás-gyilkolás után győztes nagy
hatalmak hungarocidiummal büntették 
Magyarországot. Mohácsnál gyászosabb 
neve: Trianon. 

E történelmi sorscsapás az erdélyi ma
gyarság nyolcvan esztendős kálváriájának 
a kezdete volt. A Bethlen Kollégiumé is 
tehát. Szólhatnánk létfeltételeinek soroza
tos megcsonkításáról : az alapító Bethlen 
Gábor adományainak fokozatos kisajátítá
sáról, el egészen ·a 948-as államosításig, 
mely magyarán szólva pártállami, nacio
nalista rablás, fosztogatás volt, ősi magyar 
iskoláink, köztük félévezredes kollégiu
maink többségi elözönlése, s azok európai 
hagyományainak, belső életrendjének 
megsemmisítése. A népi demokráciának 
becézett bunkókrácia két emberöltőnyi 
agymosással próbált magának janicsárha-

dat nevelni. A gyermeki lélek és eszmélet 
viasz-érzékenységű korszakában kezdték 
a nemzeti történelmi tudat elsorvasztását, 
anyanyelvi oktatásunk fokozatos fölszá
molását. Történelmi szerencsének is 
mondható, hogy Bethlen Gábor iskolája, 
amelyet Academicum Collegium-nak, 
universitasnak szánt alacsonyabb szintre 
taszítottan bár - megmaradt, fennmaradt, 
nemzeti kultúránk szellemváraként, anya
nyelvünk örök feltámadásának színtere 
maradt. Hatalmas vagyonát, a Fejedelem 
adományait idők folyamán az önkény el
orozta. Vandál tömegerők tatárdúlást és 
törökvészt meghaladó kegyetlenséggel 
mészárolták le nem egyszer Nagyenyed 
békés polgárait, égették porrá a kollégiu
mot, könyvtárát, múzeumát, hogy közel 
száz év múltán így háborogjon a költő 
Jékely Zoltán: 

„Fejedelmünk legyen a közbejáró-

ő menjen el a Csillagok Urához 
s esedezzék dicső lábainál. 

mondja meg ott a csendes szavú, bátor: 
ha tűrte mindezt, Ö is az oka! 

Ideje már, hogy lássa a tévedését, 
(-Nagyságod mindezt bátran mondja el-) 
hogy porbasújtott skólánk építését 
utolszor még nevében kezdük el." 

Közhely már a metaföra: fönixmadár
ként poraiból a mi skóla-reménységünk 
mindig fölszárnyalt, fényesen igazolván 
Bethlen Gábor művének újabb századok
ba nyúló életerejét. Amelynek gyarapítása 
csak mirajtunk múlik. Többek közt azon, 
hogy Erdély aranykorát nem siratni kell, 
hanem romjaiból újjáépíteni. 

Mi készül itt a jövendőnek? Az erdélyi 
magyarságnak az értelmiségi serege, 
amely a Németh László álmodta minőségi 
forradalom jegyében szól majd bele hite
lesen, hatásosan nemzeti létünk pozitív 
alakításába. A készülődés boldog éveiben 
pedig soha ne feledjétek ifjú barátaim, 
hogy Bethlen Gábor napjainkig sugárzó 
zsenialitása, tanítása kötelező lecke marad 
minden utónemzedéknek. Hajdani isko
lám, szerelmetes Alma Materem mai, 
ezerfönyi diákseregének is azt üzeni Beth
len Gábor, amit Erdély mindenkori felelős 
gondolkodói tanulhattak tőle. Először, 

hogy: kicsi népben nem az a nagy, aki 
nagy vihart támaszt, hanem aki népe elől a 
nagy vihart el tudja fogni. Másodszor, 
hogy miként a bűn zsoldja a halál, azon-

képpen a keserű csalatkozás oka mindétig 
a hiszékenység. Harmadszor: mi, magya
rok kiváltképpen tanuljunk meg előre, s 
hátunk mögé nézni, ne rohanj unk az indu
lataink után. Negyedszer: közösségi csele
kedeteinkben az időnek 
alkalmatosságához szabjuk magunkat. 
Nem a hiú becsvágy, hanem az idő 

mondja meg mikor, mit kell tennünk a 
hon és a nemzet javára. Ötödször: álom
pénzért bírhatót oda nem adni, hogy 
okunk legyen balgaságunkat siratni. 

A későn könnyező magyar szemeket 
nem csak Ady panaszolta föl! Már Bethlen 
Gábor sem szerette. 

Kedves barátaim! Nagyérdemű gyüle
kezet. 

Harminc esztendeje múlt, hogy itt, fel
hős ég alatt, a kol légium udvarán, a Feje
delem kőarca előtt megval lottam, amit a 
hely szelleme oltott szívembe. "Nagysá
gos Uram! Köszönöm, hogy a nevét viselő 
híres Kollégiumba lélekbegyüjtő dézsmá
sai engem is elhoztak. Az otthoniak - a 
sárban maradottak - azt gondolhatják 
ilyenformán a felfelé kapaszkodás útjára 
léptem. De fülemben a hangjuk, és szán
dékaimban a fogadalom: nem fölfele, ha
nem lefelé török, Uram! Vissza azok közé, 
akik a könnyeikkel egész rózsakeretet ne
velhetnének .. . " 

Rég volt, igaz volt, szájkosaras, zord 
idők voltak, mikor így szóltam e helyen, 
tanítóképzősként. Azóta fordult az idő ke
reke. Súlyos áldozatok árán a román nép, 
az erdélyi magyarság, és minden más ajkú 
közössége az országnak kiszakította ma
gát a diktatúra polipkarjaiból. Kánaánt 
nem énekelünk, felhőtlen boldogságot 
nem zengedezünk, de nem csupán állítjuk: 
bizonyítjuk is, hogy a szólásszabadságban 
és mindennapi kü~delmeinkben már nem 
önámítás egyenjogúságunk és önrendel
kezésünk REMÉNYE - ha mint eddig is: 
küzdeni fogunk érte.- Esőleső társaságnak 
legföljebb esőt ád az Isten. Álmainkban is 
őrzött vágyaink.hoz Ady Endre küld ma is, 
- a Bethlen Gábor diákjainak is - halhatat
lan, síron túli üzenetet: 

„Robogj föl Láznak ifjú serege, 
Villogj tekintet, világbíró kardunk. 
Künn a mezőkön harsog a Tavasz, 
Harsogó Tavasz, kísérd el a harcunk." 

Kívánom: úgy legyen! 

Köszönöm, hogy e szavakat önöknek 
is elmondhattam! 

Sütő András 
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A tehetséget a gének hordozzák 
Kedves Olvasóink! 

• • 

Önök tudják, hogy la
punk igyekszik minden 
kulturális eseményről 
hírt adni, mely környeze
tünkben történik. Ezt 
tesszük, most is, amikor 
egy kibontakozó új tehet· 
séget mutatunk be, aki
nek július 10-én nyílt 
meg első kiállítása. 

Az endrődi származá
sú Eichler (Németh) Éva 
tehetségének kibontako
zó virágait láthatták 
mindazok, akik kiállitá-
sát, mely július 19-ig volt 

nyitva, megtekintették. !;. megnyitón Diószegi Bíró I/Lona fes
tőművésznő ismertette Eva életútját, tehetségének első alkotá
sait. Őt idézzük: 

„Németh Éva Endrődön született, tanult, majd férjhez ment. 
Endrődön élt, ott is dolgozott a jó hírű, sok fiatalnak munkát 
adó Endrődi Cipész Szövetkezetben, az ENCl-ben 23 éven át. 
Két fiúgyermeket nevelt föl. Élete úgy alél;kult, elvált, majd ismét 
férjhez ment, ekkor vette fel az Eichler Eva nevet, amelyet ma 
is használ. 

A férjét elveszítve, jelenleg 90 éves édesanyjával él, akinek 
90. születésnapja tiszteletére rendezte és készítette meglepe
tésként ezt a rengeteg virágot. 

Éva már nyugdíjas, és egyre kereste életében az egyensúlyt, 
amely megteremti a lé!ek harmóniáját és kitölti életét. Mivel 
tele van energiával és rengeteg ötlettel , és mindig jó volt a hely
zetmegoldó képessége, a szépet mindig szerette - egy kiállítás 
képeit nézegetve- elhatározta, kipróbálja tehetségét! Iszonyú 
energiával, belső késztetésre, festett, csak festett. .. napokon, 
hónapokon át. Örömmel újságolta, hogy mibe kezdett és kért, 
hogy nézzem meg. Máskor telefonált, hogy „Lona, hogy is kell 
ezt a festéket, vagy keretet csinálni?" 

Természetesen, hogy segítettem, ki ne örülne, hogy van 
egy másik őrülten elszánt nő, aki teljesesen „beleesett a festés
be" Valamelyest magamra ismertem. Ilyenkor eszembe jut 

Martin Rítt: A tehetséget a gének hordozzák, hogy mit 
kezdünk ezzel az örökséggel, csak az, ami számít. 

Éva tehetséges, amit ha körülnéznek láthatnak. Ez a kép· 
anyag hónapok munkája. Képein látszik, mennyire küszködik 
az anyaggal, a színekkel. Próbálja kialakítani „őket". Mivel 
soha nem tanulta, kezdeti munkáin jó értelmű naivitás látható, 
amely a gyakorlás révén kezd feloldódni. Belső elemi erővel, 
ösztönnel fest. Paul Cezanne erre azt mondta: „A színekben lo
gika rejlik és a festőnek kizárólag ezt, ne ín pedig az ész logiká
ját kell követnie." 

Évára ez jellemző, Ő a szinek logikáját követi. Főleg virág
csendéletei vonatkozásában. Egy párat megemlítve: „Kék hor
tenzia", a kék színek fantasztikus kompozíciójára nézve az 
abszolút tisztaság jut eszembe, amely belőle árad. A „Vegyes vi
rágok", érdekes színvilág és háttér megoldása teszi különleges
sé és egyedivé. Az „Ananász virág", a maga egyszerűségével, 
visszafogott színeivel tűnik ki. A piros terméseivel pedig a „Zsi· 
dó cseresznye" című képe váltja i mindenki tetszését. Az „Egy 
szál orgona" szinte tökéletes már. „Csendélet margarétával" 
című kép harsogó színeivel vonja magára a figyelmet. 

Éva eddigi élete során eljutott Ausztráliába, mivel nővére ott 
él. Ennek az útnak az élményei sem múltak el nyomtalanul, és 
emlékeit is megfestette a csodálatos, számunkra szokatlan szik
lás kőhegyeit, és a sivatagról kiemelkedő „Vörös kőhegy" -et is 
láthatjuk keze nyomán. 

Éva, mivel vallja és éli Lev Tolsztoj szavát, miszerint: „Apró 
változások teszik teljessé az életet", megpróbálja az olajfestéket 
is, ezek közül a „Köröspart" és a „Körösparti ház" című festmé
nyeit emelem ki. És ami viszont legjobban tetszik nekem, az a 
„Könnyező szem" Úgy érzem, ez a kép a lelkéből fakadt, a szí
neknek, a f ényekne~. mindnek nagyon sok jelentése van. Eb
ben a képben van Eva egész élete, nem csak a fájdalom, a 
küidelem, de a remény is. 

Kedves Éva! Engedd meg, hogy Les Brown idézetével en
gedjetek további utadra: Célod a Hold legyen. Ha elhibáznád, 
akkor is csillagok között ér véget utad." 

És mondhat-e ennél szebbet, igazabbat a krónikás? Remél
jük, egyre gyakrabban láthatja majd a szépet szerető közönség 
Éva képeit. Láthatja, s lemérheti a fejlődés útját, láthatja és 
örülhet a képein megjelenő színek gazdagságának. S mi ígérjük 
mindig hírt adunk ennek az útnak minden állomásáról. 

Császár Ferenc 
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~- HÍREK ERDÉL YBÖL 

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

Kós Károly,1925. 

A Bethlen Gábor Kollégium alapitása 

l622-ben Bethlen Gábor fejedelem elérkezettnek látta az 
időt arra, hogy egy régi álmát megvalósítsa. A májusban Ko
lozsváron összehívott országgyűléssel elfogadtatta az akadé
mia alapítási tervét. Célja volt emelni az erdélyi kulturális élet 
szinvonalát, csökkenteni a lemaradást, mely Nyugat Europával 
s~~mb~n mutatkozott. ~ föi~kola helyét előbb Kolozsvárra je
loltk .k1 az elpusztult Bathon egyetem telkén, de mégis a feje
delmi székhelyen Gyulafehérváron állítják fel. Az első 
kül~óldről meghívott nagy hírű tanár Opitz Márton volt, aki még 
ez evben megkezdte a klasszika-filológia előadásait. Az akadé
mia 1629-től három fakultással működött :teologia, filozofia és 
filológia. Az 1624-es Gyulafeherváron összehívott Orszáogyű
lés a fejedelem javaslatára kijelentette, hogy a szegény ~~rsú 
jobbágycsaládok gyerekei is tanulhatnak a kollégiumban. 1629 
ju!iusában ~iadta ,azt a dok_umentumot, mely kimondja, hogy 
minden tanar _lesz_armazotta1k.kal együtt nemesi rangot kap. Igy 
akarta gyarap1tani a megfogyatkozott erdélyi maoyar nemessé
get. Adomanylevelével, melyet 1629-ben kevés~\ halála előtt 
írt, Enyed városát minden adójával, dézsmájával, taksáival és 
m~. jövedelmével, valamint hét jobbágyfalut, Felenyed, 
Mmszl.o', Muzsina, ~idas, Dftcse, Besenyő és H~ningfalvát a 
Kol leg1umnak adomanyozta. lme egy részlet az adomány levél-
ből: . 

„~ível tehát a mi szerencsés országlásunk kezdetétől fogva 
semmit sem tartottunk fontosabbnak mint hogy Isten Igéje szol
gáinak és a szabad művészetek professzorainak, istenfélelem 
ápolása és az ifjuság tanitása céljaból bőségben legyünk, s en-

Gyomaendrőd , Fő út 45. 
Tel/Fax: 661386-578 
Mobil: 30/9-950.197 

nek következtében ebben a mi Gyulaféhervár városunkban 
gimnáziumnak és evangelium szerint reformált hithű iskolánk
nak kollégiumát alapítani kegyelmesen elhatároztuk: attól az 
időtől kezdve semmiféle kiadást és fáradságot nem tartottunk 
kimélendőnek abból, hogy jövedelmeiről gondoskodni és szük
ségletein segíteni lehessen. Hogy tehát a jóságos és hatalmas Is
ten dicsősége iránt való maradásunknak erről az utókor előtt is 
tanuságot tévő emléket áll ithassunk, ennek bizonyságául nemes 
szándékunknak, valamint adakozni akaró nagy bőkezűségünk
nek kegyelmesen jelét akarjuk adni. Ezért mi Enyed városunkat 
csonkítatlan egészében, mindenféle adóival, taksáival, dézsmá
ival és más bármilyen neven nevezett jövedelmeivel, 
hasonloképpen a miriszlói, felenyedi, muzsinai és hidasi birto
kokat teljes egészükben, nemkülönben az erdélyi Fehér várme
gyében fekvő decsei részjószágokat mindenféle hasznukkal és 
tartozékaikkal, mindenfajta területeikk.el, úgymint szántásra al
kalmas, művelt és műveletlen földjeikkel, legelőikkel, rétjeik
kel, térségeik.kel, szénafüveikkel, erdőikkel, berkeikkel 
hegyeik.kel, völgyeikkel, szőlőik.kel és szőlőhegyeikkel, vizeik~ 
ke_l, fo lyóikkal, halastavaikkal, és a halászati joggal, vízlefolyá
sa1kkal, malmaikkal és azoknak hegyeivel , általában véve a 
hozzájuk jogosan és régtől fogva tartozó és tartozandó minden
féle teljes hasznukkal és járulékaikkal, bármilyen néven nevez
tessenek is azok, meg nem változott mezsgyéik és régi határaik 
k?zött, hagyományképpen,de más, ezenkívül még megírott és 
kiadott adomány leveleink épségben tartásával, valamint mások 
jogainak sérelme nélkül, kegyelmesen az említett és általunk 
alapított fehérvári kollégiumnak adtuk és adományoztuk, s azt 
akarjuk, hogy ez a kollégium az említett Enyed városnak, 
h~onlo~éppen a miriszló, felenyedi , muzsinai és hidasi teljes 
egesz birtokoknak, nemkülönben a besenyői, henninf;!falvi es 
décsei részjószágoknak, melyek- mint előbb említettük- az er
délyi Fehér illetőleg Torda vármegyékben feküsznek, tulajdo
nába a mi megbízottunk és a ti megbizottatok 
közrem üködésevel törvényesen beiktassék." 

Ugyanis a kollégium elnyerte a Tokaji Hétszőlőt , Debrecen 
város hétezer arany évi taksáját és.a fejedelem 20.000 arany ha
gyatékát melyet 40 diák taníttatására testált. Azokat a diákokat 
akik elnyerték a fejedelmi ösztöndíjat, principistáknak nevez~ 
tek. 1629 végen újabb tanárok jöttek: Alstedius B!sterfeld es 
Piscator. A gyulafehérvári korszak legkiemelkedőbb szemé
lyisége Apáczai Csere H =os volt, aki előbb diákja, majd 
1653-!ól, az utrechti tanulmányai után tanára a kollégium
nak. 0 volt az, aki a gyulaféhervári ko llegiumban megalapozta 
a Descartes-i filozofiai szemléletet. A beth leni akademia zavar
talanul működött 1658-ig, amikor az Erdélyre zúduló török-ta
tár csapatok feldúlták fejedelmi székhelyet és vele együtt a már 
hírneves kollégiumot. A diákság Kolozsvárra menekült, ahol az 
e l~7ött Apá~zai gondoskodott róluk. A könyvtár és a kollégiu-
mi iratok teljesen elpusztultak. · 

S as-"klidz 
Cseme 

Ct.: Tímár V i nce 

Bajusz Tiinde 

Partner üzlet
ház tagja 

Kedves vásárlóink! 
Ter_mékcinkkel mindig 
az Onök szolgálatában 
állunkl 

------------'-------" o- Folyamatosan 
friss húsok 

o- akciós termékek 
·o- kolbászhús minden mennyiségben 
o- cukrászsütemények 
o- tortarendelést felveszünk 

Blaha u.27. Tel.:386-691 
Nyitva tartás: hétfőtő l péntekig Ó·tól 18 óráig 

szombaton 6-tól 14 óráig 
vasárnap 7-töl 11 óráig. 
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Páratlan siker Mezőtúron 

Az endrődi sZtileté
sű Uhrin Benedek Me
zőtúron a IV. Wanted 
fesztiválon július 6-án 
páratlan sikert aratott 
több tízezer fiatal előtt a 
Petőfi laktanyában. Az 
eseményt minden évben 
megrendezik a rock és a 
mai modem zene min
den stílusában. 

Benedeket már 
megérkezésekor ostro
molták autogrammért, 
sőt van, aki a hátára, a 
hasára vagy a pólójára 
kért aláírást. Vastaps kí
sérte a „Rebeka", a 
„Kispatak" c. saját szer
zésü műveit. A „Niko
tin"-ról szóló művéből 
sok fiatal tanulhatott. 
Volt szerelmes, vidám 
és poénos száma is, me
lyet a nagy meleg elle
nére az előadó a 
nagyközönség örömé~ 
és tetszésére énekelt. 
Szúrópróbaszerűen 

'----------------' megkérdeztem egy-két 

szeret Uhrin Benedek e lőadásában. 
rajongót arról, hogy mit 

„Az ősz i nteségét, a kitartását, és a korát! Amiről énekel, az 
mind igaz. Az ország majd minden nagy városába meghívják a 
mestert, és én minden helyre elmegyek, ahová hívják!" válaszolta. 

Uhrin Benedeket is megkérdeztem: hogy értékeli a sikert. 
„Végre sikerül az, ami negyven évig csak álom volt számomra, 
mert engednek érvényesülni. Az internetes fiataloknak köszönhe
tem azt, hogy most itt lehetek. Ezt azzal tudom viszonozni, hogy 
minden felkérést, ami tudok, elvállalok. Mindezt egészségem is 
megengedi, még 80 évesen is. Teljesen megfiatalodtam. Remélem 
szülőfalum is figyel sikeremre, és egyszer talán meghív egy kon
certre. Ezt a felké rést a mai napig nem kapt~m meg, de ami késik, 
nem mú lik!" - fe lelte kérdésemre Benedek. Ugy érzem, hogy eljött 
az ideje annak, hogy e nemes kezdeményezéssel a városnak élnie 
kellene. 

Benedek eddigi sikereihez szívből gratulálok, további fellépé
seihez még so~ erőt és jó egészséget kívánok. Isten most nagy lehe
tőséget adott Onnek. Kérem éljen a lehetőséggel és tanítsa, nevelje 
fiataljainkat az erkölcsi tisztaságra és a jóra, melyet számaiban 
megénekel. 

Legközelebb Békéscsabán szeptember 4-én fog ismét fellépni. 
Aki tud, menjen el és győződjön meg arról, hogy amit leírtam, ez 
így is van. 

Ungvölgyi János 

Művészeti tábor Gyomaendrődön 

A Városi Zene -s Művészeti Iskola idén is szervezett mű
vészeti tábort. Az elsőt az elmúlt évben rendeztük, melyből ha
gyományt szeretnénk teremteni. 

Iskolánk mindkét tagozatán - úgy a képzőművészeten, mint 
a zenén - részt vettek növendékeink. A művészeti tábor célja 
nem a tanév meghosszabbítása, hanem játékos formában az új 
ismeretek megújítása mellett a társművészetekkel való ismer
kedés. 

Az idén két vidéki programot is beiktattunk. Sajnos az idő
járás nem volt hozzánk olyan kegyes, mint a tavalyi év folya
mán. A gyulai programban megtekintettük Erkel Ferenc 
emlékházát, illetve a Kodály Múzeumot. Szarvason jártunk az 
Arborétumban, és a Ruzicskay György emlékházában. Dél
után a Körösön való hajókázás aratott nagy tetszést a gyerme
kek körét?en. Más napokon délelőtt hangszeres, illetve 
képzőművészeti foglalkozások voltak, délután pedig szaba
dabb keretek között való játékok, múzeumlátogatások, előadó i 
estek tarkították a programot. 

Szombat este az endrődi Katolikus Templomban kiállítás
·sal egybekötött hangversennyel zárult a 200 1. évi művészeti 
tábor. 

A hangversenyt a Gyomaendrődi Zenebarátok kamarakó-
rusa nyitotta meg, Hasler: Ünnepre jöttűnk, Palestrina: Egy 
márványszoborhoz és Arcadel: Ave Maria bemutatásával. Ezt 
köveöen 3·1 tanuló mutatta be tudását, tehetségét, gitáron, he
gedűn, furulyán, fuvolán, orgonán, amit a templomban össze
sereglett hallgatóság ismételt nagy tapssal fogadott. S végül 
meglepetésként Emődi Ildikó operaénekes és Bátkai József 
közreműködésével Bellini: Norma (részlet), Liszt Ferenc: 
Sanctus, Wolf: Ave Maria s Bach: d-moll Toccata és fúga be
mutatása zárta - úgy érezzük -a minden szempontból sikeres 
eseményt 

Holubné Hunya Anikó 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Főút81 /1 
Tel/Fax: 66/386-328 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, háztartási kisgépek 

Szórakoztató elektronika 
Szegek, csavarok, zárak, lakatok 

Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 
„ Villanyszerelési anyagok 

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909 
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Jogi tanácsadás 

-· 

Büntetóiog 
A büntetőjog lényegét tekintve a társa

dalmi életviszonyokat védi, oltalmazza. A 
büntetőjog fogalma azoknak a jogszabályok· 
nak összessége, amelyek meghatározzák, 
hogy mely emberi magatartások képeznek 
bűncselekményt, és azt hogy a bűncselek
mény elkövetóivel szemben milyen jogkövet· 
kezményeket lehet alkalmazni. 

Bűncselekmény az a szándékosan vagy 
gondatlansáQ.ból elkövetett cselekmény {ha o 
gondatlan elkövetést a törvény bünteti), 
amel~re a törvény, büntetés kiszabását ren· 
deli. Fontos, hogy a társadalomra veszélyes 
leQyent büntetendő, és bűnös emberi cselek
meny legyen. 

Tehát megkülönböztetünk szándékossá· 
got és gondatlanságot. A bűncselekményeket 
bűntettre és vétségre oszthatjuk. 

Bűntett, az a szándékosan elkövetett 
cselekmény, amelyre a törvény kétévi szabadságvesztéstó1 súlyosabb büntetési rendel 
el. Mincen más bűncselekmény vétség. Szükséges, hogy az elkövető a cselekmény el· 
követésekor a 14. életévét betöltse, és természetes személy legyen. 

A büntetőjogi felelősségre vonásnak vannak akadályai, ezek két csoportra oszt· 
hatókkaz egyik o büntethetőséget kizáró okok, o másik a büntethetőséget megszün· 
lelő o ok. 

A büntethetőséget kizáró okok: 
· kóros elmeállapot, 
· kényszer, fenyegetés, 
· jogos véaelem, 
· végszükség, 
·tévedés 
- magán indítvány hiánya 
A bünterherőségel megszüntető okok: 
· az elkövető halála, 
· elévülés 
· társada(omra veszélyességnek a csekéllyé válása vagy megszűnése a cselek· 

mény elbírálásakor. 
A bűncselekményeket több szakaszban lehel megvalósítani: Beszélhetünk elöké

születró1, kísérletró1 és befejezett bűncselekményró1. 
Előkészület: Amennyiben a törvény külön elrendeli, eló1cészület miatt büntethető, 

oki a cselekmény elkövetése céliából az ehhez szüksé_ges vagy ezt könnyítő feltétele· 
kel biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetés
ben megállapodik. 

A kísérlet: Kísérlet miatt büntetendő, oki a szándékos bűncselekmény elkövetését 
megkezdi, de nem fejezi be. . 

• Befejezett bűncselekmény az a cselekmény, amelynél a törvényi tényállási ismér· 
vek telies egészében megvalósultak. 

A bűncselekmény elkövelóil tetteseknek és részeseknek hívjuk. A tettesek, az 
önálló telles, a közvetlen tettesha tqrslettes. A részesek o felbujtó és bűnsegéd. 

A bűncselekményeket el le ef'még követni bűnszövetségben és csoportosan. 

Ugrinné dr. Katong Klára 
Ugyvéd 

CIPŐTALPBÉLÉST 
SZONDÁTÓL 

Róz.safteg1f1· #. 11 
Telelfot!· ( 66) -284-301 

A „Szent-Jánosi Csárdabeli gyilkosság" 

III. fejezet 

Az első számunkban elkezdett 
kihallgatási jegyzőkönyv 6. kérdé
sére adott válasz a következő: 

· „A' múlt héten csütörtökön 
kint voltam a' zselléri földön a na
pammal (megj: mint már előbbi 
részben is leírtam, a rokonsági ter
minológiában a „napa" az anyós 
régies alakja), 's hazajövet talál
koztam Bátori Sándorral ki egy 
eleven bárányt hozott hazafelé a' 
révlaposi gátnál által vettem al 
bárányt tőle 's együtt elvittük az 
úgy nevezett Csárda korcsmába 
(megj: ez a mai „Holler" helysz[n 
volt) hol a' bárányt Mészáros 
Jó'sef korcsmáros tőlle megvette, 
's a mint a' tarisznyában lévő bá
rányt Bátoritúl által vettem ' s a 
hátamra hajítottam az egyik szar
va letört, 's attól lett véres a' ga
tyám." 

Mielőtt tovább folytatnám az 
igen érdekes tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv közlését úgy érzem, 
hogy meg kell nyernem a kedves 
Olvasót e sok szempontból igen 
tanulságos levéltári anyag részle
tes ismertetése fontosságának. A 
szövegből számos helytörténet 
adat kerül napvilágra, nemkülön
benjó néhány nyelvjárási, állattar
tási, földműveléssel kapcsolatos 
fogalommal bővíthetjük települé
sünk művelődéstörténeti anyagát. 
Valamint képet kaphatunk a kora
beli jogi procedúra menetéről. 

7. „Mind azok, melyeket ed
dig elő beszéltél minden gyanú 
alól fel nem mentenek, nem iga
zak, valld meg igazán, hogy részes 
vagy é, tettel vagy tudomással 
azon vérengző esetben, mely a' 
Szent Jánosi Csárdánál történt? 

Amelyet elő adtam, azokat 
mind igazán mondtam, részes pe
dig sem tudomással, sem tettel 
nem vagyok azon esetbe, miként 
Isten látja lelkemet: 

8. Molnár Sándor ki szinte be 
fogva van, ismered é, 's mikor ta
lálkoztál vele? 

Jól esmérem, ' s Szombaton 
délelőtt találkoztam vele, a' mikor 
a' hajamat meg is nyírta, ugyan
csak találkoztam Vasárnap is vele. 
Molnár Sándor komám, és szinte 
Szabadságos Katona." 

Meghallgatták a „kenő-
asszonyt" is, bizonyos Kiss Kata
lin Földi Jánosné „44 esztendős 
református Gyomai házas zsel
lér. .. "; 

· „Szombaton délután kender 
vetni mentem, Kiss János udvarán 
beteget nézni, ... gyorsan elmen
tem beteg ágyat fekvő leányom
hoz, haza jövet puszlit (megj: 
mellényt) vettem a fijamnak, azu
tán a kis leányom fejét mostam, 's 
füsültem a' midőn Négyesi 
Jánosné hozzám jött 's el hívott, 
hogy a' vője nagyon beteg, nyilal
lásban van ' elmentem oda éppen 
estveli 9 órakor, ott Kováts János 
vőjét megkentem, melly alatt egy 

óra hosszáig voltam ott ' s akkor 
haza mentem. 

Négyesi Jánosné Csapó i,idia 
40 éves ref. házas lakos - mintegy 
l 0 óra tájban szombaton - mostan 
befogva lévő vőm Kováts János
sal-kertbe mentem, ott ő metszett, 
és szöllő vesszőket ültetett délutá
ni 6 óráig, akkor onnan haza 
jövén, még a' kertben és útközben 
is fáj!aita a' szívit, Márki Imre fija 
odajövén, míg ennek haját körül 
nyírta, - rosszabbul lévén pedig 
később, mintegy 9 óra tájban Földi 
Jánosnéé11 magam mentem el, ki 
osztán őtet meg kente, 's mintegy 
egy órai ott léte után l 0 órakor el 
távozott. A vőm rosszabbul lett és 
végtére el kellett jönni a patikába, 
orvosságé11 ... , de innet 
elutasittattunk az orvos úrhoz, 
rendelésé11, mit ott meg nyervén 
vissza jöttünk az urammal a pati
kába, 's éppen ott voltunk miko?· 
az egy órát ütötte éjfél után ... a' 
patikából el hozott 4 fekete színű 
porokat négyszer egymásután be 
adván, 's orvos úr utasítása szerént 
a szívét tormával békötvén, job
ban lett vőm s el szenderedett. 

Mészáros Samu 59 éves ref. 
Gyomai házas lal(os vallja; a' 
?ünközsdi ünnep előtti Csütör1ö
kön kint lévén a' Zselléri földön, 
onnan haza jövet együtt jöttem 
Négyesi Jánosnéval 's a vöjével 
Kovács Jánossal, Fűsüs Jó' seffe, 
a' fijammal együtt jöttem a híd 
tulsó végéig, ott elváltunk egy
mástól, de Kováts János a híd vé
ginél volt több emberek között 
tőlünk elmaradt-nevezett egy ing~ 
be gatyába, ' s pruszlikba lévén 
tsak öltözve, állítja tanú, hogy 
Bátori Sándor Juhászt ő útjában 
sehol sem látta. 

9. Gatyád véressége elárulja, 
' s megcáfolja e részben minden 
abbéli álJ ításodat, hogy a' bárány
tól lett volna véres, mert hiszen 
mint Mészáros Samu tanú állítja, 
Bátori Sándor j uhásszai nem is ta
lálkoztál. Bár mint mond Mészá
ros Samu, mert ő tévedhet is-de 
bizonyosan a báránytul véres a' 
gatyám; melly állításomat onnan 
is igazolhatom hogy a' korcsmá
rosné Mészáros Jó'sefné is figyel
meztetett reá, mikor hozzá a 
bárányt elvittük, 's ő nem fogja ezt 
eltagadni. Ekkor Mészáros Jó'sef 
korcsmárosnak felesége elő állít
tatván, bévalja s áll ítja, hogy való
ban figye lmeztette Kovács Jánost, 
mikor hozzá a' báránvt Bátorival 
elvitte, hogy véres voÍna a ' gatyá
ja, és tsakugyan a' báránynak 
egyik szarva le is volt törve". „A' 
nehéz sebeikben fekvő meg nyo
morgatottak... Lélek éberségi re · 
nézve is nincs olly állapotban, 
egyikőjök sem, hogy kihallgatásu
kat eszközölni lehessen. 

Kelt, Gyomán Maj. 25. 
1853.-" 

Cs. Szabó István 
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- Nini! Hiszen ez 

Fittyfiritty! Kaco-
.J • """' ra "' ~ • gott fel Miska. 
~ J J ~UAUJ - Az ám! Mo

kogto a mókus -

Miska és barátai 
V. rész 

de mitől ilyen fe
kete? 

- Csak talán 
nem varázsoltál 
megint? - gurult 

közelebb rosszat sejtve T óbi. Legutóbb ott hagytam abba a 
mesémet. hogy Kukucska eltűnt a 
barlangból. Ne higgyétek, hogy ez is 
varázslat volt, csak ijedtében szökött 
messze a fürge kis mókus. Mikor ném 
sok idő múlva Miska is Tóbi is elbúcsúz
tok Fittyfirittytől, és elindultak, hogy 
megkeressék kis barátjukat, jó messzi
re kellett menniük, amíg rátaláltok. 
Ott kuporgott az erdő mélyén r)"lago
sodó százesztendős tölgyön. Eppen 
vizes levélborogatást rakott a fejére, 
és nagyokat kortyolt egy vízzel teli 
makk kupakból. 

Makk, makk! Csakhogy itt vagytok 
végre! - nyöszörögte panaszosan, -
úgy szeretném, ha sajnálna valaki! 

Tóbi éppen felelni akart, de hogy 
mit, az sohasem derült ki, mert abban 
a pillanatban hatalmas robbanás 
rázta meg az erdőt, és a távoli bar
langból kivágódott egy koromfekete 
ijesztő alak. Zúgva átrepült vagy há
rom, négy óriási fán, aztán nyekkenve 
odaRottyant T óbi tüskéire. 

- Egszokadás! Földindulás! Háta
mon egy nagy koppanás! - kiáltotta 
rémülten a sün, és mint a villám, neki
iramodott. Ám hiába futott, mert a fe
kete alak még egyre ott kuporott a 
hótól), és panaszosan könyörgött: 

- Allj meg, édes-kedves Tóbikám, 
mert nagyon szúr a kabátod! 

Hanem Tóbi se nem látott, se nem 
hallott. Futott, futott egyenesen neki 
a fürge pataknak. Nem is á llt meg 
csak akkor, mikor nagyot csobbanva 
összecsapott feje fölött a víz. - Püff 
neki! - igyekez~tt minél előbb száraz
ra vergődni - Ugy látszik, a patakba 
pottyantam. Csak legalább elvitte 
volna a víz a fekete utasomot! Ha
nem az ott csücsült most is, és végig
csöpögtette Tóbi bundáját a 
szénfekete lével. 

Akkorra már Miska meg Kukucska 
is odaért, és a futástól lihegve kérdez
ték a süntő l , hogy miféle izé kuporog 
a hátán? 

- Izé az eszed tokja! - prüszkölt han
gosan a feketeség, és lekászálódott a 
meredező tüskékről. - lgazá,n viselhet
né! simább kabátot is! - tapogatta szi
szegve szitává lyukasztott nadrágját -

- Hát az úgy volt, - kezdte szégyen
kezve a manó, de abba is hagyta 
nyomban, és csüggedten lógatta az 
orrát.- Mindegy az már! - sóhajtott 
nekikeseredve - nekem már úgy is ki
telt az esztendőm. Szedhetem a sá
torfámat, és búcsút mondhatok a 
kapufélfának. 

- Ne beszélj ilyen értetlenül! - top
pantott haragosan Miska. - Mondd 
meg inkább, ho9y miféle galibát 
okoztál megint? Hatha segíthetünk! 

- Annak már lőttek! Azaz, hogy én 
lőttem, vagyis robbantottam. Egyszó
val meg akartam mutatni, hogy én is 
tudok varázsolni. 

- És nem sikerült? 
- Az a baj, hogy nagyon is sikerült. 

Csak egy kis tüzet akartam varázsolni 
az üst alá, és akkora láng lobbant be
lőle, hogy szétvetette a katlant. Ha 
meglátja Hipp hopp mester, biztosan 
kiteszi a szűrömet. 

- Csakhogy nem fogja meglátni! -
dobta el fürgén a vizesborogatást 
Kukucska, - miért vagyunk barátaid, 
he nem azért, hogy segítsünk a baj
ban? 

- Igaza van Kukucskának. - helye
selte Miska, és még Tóbi is buzgón bó
logatott. 

Az eső akkor már régesrégen el
állt, és hétszínű szivárvány ragyogott 
le tündökölve a furcsa kis menetre. 
Elől gurult Tóbiás, utána lépegetett 
Fittyfiritty és legvégén a sornak Miska 
ballagott, vállán a cipónyi orrú 
Kukucskávol. A barlangban szörnyű 
látvány fogadta, őket. A katlan ro
mokban hevert. Amoda se neki! Mire 
kettőt ütött a kakukkos óra, már nyo
ma sem maradt. Tóbi a tüskéin hord
ta, vitte a törmelékeket. Miska egy 
fületlen kosárban, Fittyfiritty meg 
Kukucska vígan söpörgetett. Igaz, 
most nem csalafinta varázsigével, 
hanem dicsérendő szorgalommal. A 
tokorilás után új katlant is raktak. Ki 
tudja hogyan, de olyan takorosra si
került, hogy mé9 Hipp-hopp mester 
sem találhat hibot benne, ha egyszer 
majd megérkezik. Fittyfiritty boldogon 
hálálkodott: 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

- Ezt sohasem 
felejtem el! Segí
tek majd én is 
nektek, amiben 
csak tudok. Ha ti 
is akarjátok, még 
a mágusiskolába 
is elmegyek, 
hogy megtanul
jak minden va
rázsigét. Akkor 
talán igazából is 
varázsolhatok 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, [(ör út 3. 
(Öregszó1ő, Kondorosi út) 

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

200 l. augusztus 

nektek, akár egy kis mézesmácsikot is. 
-Azt csak edd meg magad!- húz

ta el a száját T óbi - De ha egy kis sült
egered volna, azt szívesen 
megenném. 

- Sültegér, sültegér! Az csak neked 
való Tóbiás, meg bagoly 
Balambérnak, de várjatok csak, tüs
tént hazanyargalok, és hozok egy 
zsák diót. Tudom, azt mindenki szereti. 
- Mondta Kukucska és elnyargalt a 
fák között. Nem telt bele sok idő, és 
olyan lakomát csaptok, mintha az
nap nem is történt volna semmiféle 
galiba. Mogyoró is került a zsákba bő
ségesen. Hanem egy szem Kukucska! 
Kukucska! valahogy elgurult. Keres
ték, keresték, hanem aztán amikor 
előkerü lt, Tóbi örvendezve kiáltott: 

.- Megtaláltam, itt von! Törheted 
már Kukucska! Kukucsko! Kukucsko! 
Hanem hiába kiáltozott, Kukucska 
nem volt sehol. EltOnt, mintha a föld 
nyelte volna el. Atkutottál érte az 
egész barlangot, de nyomát sem ta
lálták sehol. Miska és Tóbi gyanakod
va nézték Fittyfirittyet - Csak nem 
varázsoltod láthatatlanná? - kérdez
ték gemrehányóan-

Am Fittyfiritty csak bámult, bámult 
a barlang falára, de hogy mit is látott 
ott, azt e lmesélem legközelebb. 

ROSTA ALÁ BÚJT A SZÉL 

Rosta a lá bújt a szél, 
Mert pihenni vágyott, 
Egy csöpp eső leesett, 
A szél bőrig ázott. 
Tűzre tette bocskorát 
Száradni egy csöppet, 
Lángot vetett, abból már 
Nem lesz bocskor többet. 
Szűrnek szöget keresett, 
S mert sehol sem látott, 
Ökör szaNán lógatta 
A. posztó kabátot. 
Okör vitte világgá, 
Sose hozta vissza. 
Azóta a balga szél 
Hulló könnyét issza. 
Rosta alól előjött, 
Fújni akart mé9is, 
Bánatától borus lett 
A ragyogó ég is. 
Nem is válik ez a ború 
Csak akkor derűre, 
Ha a szélnek újra lesz majd 
Bocskora meg szűre. 

SZÚNYOGBÁL 

Náderdőben valahol 
Zimi-zumi zene szól. 
Szúnyogbálban vígan járja, 
Szúnyogné, meg szúnyog párja, 
Hopp! 
Szúnyog dunnyo~i: - dinnárom, 
A tánc végét kivarom. 
Hold gurul a tótükörbe, 
Te meg frissen állj a körbe! 
Hopp! 

A mesét és a verseket írta: 
Iványi Mária 
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Illatos mezők 
1.- Valami egészen mást akartam 

jet módszert, a Bikov-féle gyorsvágást. Ízzé-porrá tört vele egy drágá 
gépet. Senki sem szólt semmi!; a Bikov-féle gyorsvágásnak csöndJ 
ben vége volt. 

Egy napon sápadt, fekete hajú, arany fülbevalós lány állt meg kis 
olasz esztergapadom, az Jdeal· előtt. 

- Te milyen vdllcisú vagy! 
- Én! Egyházon kívüli. 
- Igen! Azt hittem, más. Mert akkor megvemének az erdőben a 

soroksári jampecok. „ . 

Féltem-e! Nem volt időm félni. Ontöttvassal dolgoztam, cs1lle-
kerekeket csináltam, végre . selejtmentesen·, és késtörés nélkül, az
tán betanítottam egy éneket az osztálynak a tanonciskolában, és a 
női válogatott kosárlabdameccsen jó labdát passzoltam a sápadt, fe
kete hajú, aranyfülbevalós lánynak, és ő be is dobta a kosárba a lab
dát. Nem vertek meg a soroksári jampecek. Soha többé zsidó 
helyett ezt a marhaságot nem :nondtam: eg>'.házon ~ívüli"._ „ . 

Megpróbáltam itt maradni, vagy valamilyen szallal kotodm a 
Mint a balerina, aki nem bír talpra ereszkedm a balettcipője or- gyárhoz. Vasútépítő mérnöknek jelentkeztem, öncsalás volt, 

ráró!, olyan lettem, amikor elvették tőlem az ötödik bé osztályt. előbb-utóbb elakadtam volna a matematikával. Aztán a Színiaka-
Veremben nem lehet élni. Egy életen át spiccen járni, az is ne- démián akartam bosszút állni, szép, együgyű viselkedéssel beeről-

héz. tettem magam a filmrendezői szakra, majd otthagytam. Végül egy 
Nem minth~ 1'.em tan~ltam vol!1a ~alettoz~i. Tanult~n:: ~al:t- mezőgazdasági szaktanfolyamon . köt?!tem ki:, lovak gyo.mom1osá

tozni, szteppelni, enekelm, zongorazn1. Azt hittem a szmipalyan sánál segédkeztem, s a Vekerdi Roza nevu kedves kis paraszt
fogo~ kikötni; tizenh~t ~ves ~or?!°ba~ ~imaradtam ~. gi.mnázium- lánnyal számítgattuk a ~ázi,állatok vizeletének fajsú_lyát. _H_amvá?a 
bóf, Jelentkeztem a Szm1akadem1ara, fol 1s vettek, az u1fa1ta boldog- holt kísérleteim után átkervenyeztem magam a szakerettsegi human 
ság és _kön;iyeds~~ két hé~ig tartott, e.gészei:i addig, ar;:iíg a politikai tagozatára: a s~a.kérettségis tanfolyaf'.lokon egy é':'_ alatt b~ lehetett 
rostavtzsgan a fo1Skola káderese - fiatal filmrendezo - meg nem fejezni a g1mnaz1umot. Az angoloszta!yba yettek foL Itt talalkoztam 
kérdezte, kik voltak apám barátai. . Nem emlékszem - mondtam. - Zoltánnal. Hét éwel volt nálam idősebb. En tizenkilenc, ö huszon
Tizenegy éves voltam, amikor utoljára láttam: A filmrendező t~- hat, meglett férfi. Az osztályfőnökünk, dr. Márki János, harminc
vább kérdezett .• Milyen neveket hallott emlegetni otthoni* Belepi: kettő. Merő rajongásból az egész osztály úgy hívta: .az Agf. 
rultam a válaszba .• Parragi, Peyer, Rassay. Drozdy. Egyed Zoltán~ Márki tanár úr komolyan vette a szakérettségit, ezt az azóta is 
Bajcsy Zsilinszky. Ctróf Bethlen Margit. A grófnő egyszer állást homlokráncolva emlegetett intézményt. Angolóráin teljes szótári 
ígért apámnak. Drózdy szerzett is, a fivére garázsában." fölkészültséggel, magyaróráin leplezetlen érzékenységgel illett meg· 

1950 kora ősze ,vo~t. . „. . _ •. , . jelennünk. Délután_ kezdődtek az iskolai órák,_ kora !~ggel, a tanu_f ás 
Ezek a nevek meg IZzottak akkor. V1selo1k egyike .koruti o-hbe- a kollégiumban, elófordult, hogy a versolvasas az eiszakaba nyult, 

rális· volt a nyilasoknak, a másik .jobboldali szocdem· a kommu- alig aludtunk. A .polgár( írókat, így a Nyugat-nemzedék költőit ki
nistáknak. Nem foglalkoztam ezzel. . hagyták a tananyagból, Márki tanár úr természetes gesztussal olvas

A főiskoláról azzal tanácsoltak el, hogy gyengék a hangszala- tatta velünk a könyveiket. Senki sem árulta be. Szünetet nem adott a 
im. tanár úr, szünetben is olvastunk~ vagy reprodukciókat néztünk, vagy 

Leh~t, h?~ igazuk V?lt. , . . . az angol kiejtést gyakoroltuk, óra, előtt a .körúti ~ntikváriumba !11e~-
A g1mnaz1umba nemigen lehetett marv15sza1ratkozm, kedvem tünk; a tanár úr fölírta, azon a heten milyen konyvek kaphatok, es 

se volt hozzá, az osztályban egyedül én jártam be gyermekotthon- mennyiért. Akkor vettem az első szótáramat. A tanár úr értelmisé
bó!, segélyruhá?_a~, segélyuzsonnávat, ráadás~! kii:ievettem az is- get nevelt, a végzettség hiánya nem érdekelte. Sőt. Az én ha.t g~m
kola kulturfeleloset azok~rt a versekert, am1~et ideadott, ho~ náziumi e!őzményem mintha egyenesen zavarta volna. Zoltan is a 
ünnepélyeken elszavaliam, egyre em!ekszem, Leonyid hatodik gimnáziumból maradt ki, de vele állandóan foglalkozott a 
Pervomajszkij szovjet költő versére, két során máig nevetek, s nem tanár úr, Zoltán a pusztáról jött. Féltette tőlem a tanár úr Zoltánt, s 
tudom, miért: aggodalmának nem egyszer hangot adott, a maga tapintatos mód-

Magyar földön, a szántáson, ján; megkérdezte tőlem azt is, mi a véleményem a kereszténységről, 
Varjú 91 a barázdákon. . . , , a keresztség felvételéről. T~dtuk, hogy ~asámap temp~omba j~r. 
Nem, 1gy nem lehet kamaszodni. Valami egeszen mast akar- Senki sem jelentette föl. Mar egyetem1Stak voltunk, amikor vasar-

tam. Jelentkeztem vas és fémesztergályos tanulónak a Mozdony- nap délelőttönként, a mise után, rendszeresen meglátogattuk, 
gyárba. Ez a világ egészen más volt. A gimnáziumban egy lány Platont olvastunk nála, Epiktétost, eljátszottunk a szillogizmussa!, 
sírva fakadt, mert .a láng ,gépgyár nem teljesített. negye~év,t te~- Bachot hallgattunk, Dürer, Bruegel képeit lapoztuki soha nem politi
vét·. Kinevettem a lányt. Es most megtudtam, m1 az, telies1tem. záltunk. A tanár úr elnézett minden fölött, ami talmi. Olyan tanár 
Teljes fizikumomat és intellektusomat igénybe vette a munka. akartam lenni, mint ő. 
Nyolc órát állni, novemberi, sztálini és hasonló műszakok alatt 
még többet, és figyelni, hogy a munkadarab pontosan - azám, 
,pontosan, ilépen· - jöjjön ki a kezem alól, jó méretet mutasson a 
subler, késó'bb a mikrométer, vagy a furatban a B-fiugó, mert ha 
nem, kinevetnek a társaim, megneheztelnek rám az oktatóim, és 
vigyámi, hogy ne kerüljek életveszélybe, ki ne repüljön az ameri
kánerpofa vagy kulcs, föl ne csavarja az overallomat a vezérorsó, és 
kárt ne csináljak, össze ne törjem a drága vídia kést, és szakrajz alap
ján át tudjam szerel11i a fogaskerekeket, egyedül, eltitkolva, hogy 
mindig gyenge voltam matematikából: végigszorongtam ezeket a 
műszakokat, és mégis tudtam, hogy itt kell lennem, mert itt világo-

QERQEL Y ÁQNES 

IBI 5500 Gyomaendrőd. 
Ipartelep út 3. 

'irT/F: 661386-614. 386-226 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 
san különválik a hazugság és a teljesítmény. ' 

„Aki sele)tet csinál, segíti az imperialistákat!"_ harsogták a fel- O" Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
iratok. Fél évig vergődtem a selejtes munkák között, de senki sem O'Transzportbeton és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés 
szólt az imperialistákról, az arcokon annyi volt, hogy ügyetlen va- o- Egyedi asztalos és lakatos rermékek gyártása (nyílászárók. Interspan 
gyok. A gyárudvaron a megafon harsogott, az élmunkások bútorok) 
ezer-ezerkétszáz százalékos teljesítményéről. mindenki tudta, hogy O'Építöipari anyagkereskedés (lnterspan bútorlap„.) 
a feszített normát százhúsz százalékra is lehetetlen teljesíteni. A o- Építőipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru. acélzsalu. 
mozdonyműhelyben országos hírű élmunkás mutatta be az új szov- keretes állvány. útpanel „.) 

L-~~~~_:...__;,~~...:..__~~~~~~~~~~~--' 
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augusztus 

Burgonya saláta hat főre 

200 l. augusztus 

1 kg főtt burgonya, 1 nagy fej lilahagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 csokor zel
lerzöld, 2 közepes ecetes uborka, 4 főtt tojás, olíva olaj, só bors, citromlé, 4 dl tej
föl vagy kefir, 20 dkg sajt. 

Rusztikusra vágva a hozzávalókat, összevegyítjük, és h"űvös helyen állni 
hagyjuk. 

NÉPI MONDÁSOK AZ IDŐJÁRÁSRÓL 

augusztus 

l-én Ha Pétertől Lőrincig nagy a hőség, fehér lesz a tél 
IO-én Ha Lőrinc napkor esik vége a dinnyének 
15-én Ha Nagyboldogasszony fénylik, sok jó szőlő terem 
24-én Bertalankor ér a szőlő, jó borra mutat 

Szent Bertalan napján amilyen az idő, olyan lesz az egész ősz 
29-én Ha szent János napján esik nem lesz dió 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
Fő út 8111.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben 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 
elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

NÖI CIPÖT 
A GYARTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 
# , 

GELLAI LASZLO 

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

Seidl Ambrus 

A TLJRLJL CIPŐ KFT 

Corvo Bianco Schuh Bt. 
Cipőipari Bt. 

5502 Gyomaenrőd, Fő út 14. · 
'a/Fax (66) 386-896 

'a(30) 9457-148 
Női, Leányka-, és Fiú- cipőgyártás 

Felvételre keres varrónőket, cipő
felsőrész-készítőket és cipő gyártókat 
gyomaendrődi, dévaványai és kamuti 
telephelyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítjük, vagy 
megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 telefo
non Oláh Ferencnél 
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iAKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
4-.:n 90 .:v.:s kur~b<m befejezte földi pályafutá
sát. Gya:;zolják '! .:saládja és az ismerösök. 

R. NAGY JANOS, aki a Kiss Bálint utca 3. 
sz. alatt élt, június 30-án 72 éves korában rövid 
betegség után örökre itt hagyta családját, szeret
te i t. Gyászolják: felesége, gyermekei és család
juk, a rokpnok ismerősök, szomszédok 

BULA MÁTÉ, aki az Öszikék Idösek Ottho
nában élt, július l-én 80 éves korában fejezte hc: 
földi pályafutását. Gyászolják: a családja és az 
otthon dolgozói és. la~ói . . . 

BULA VTNCENE SZUJO MARJA, aki az 
Ifjúsági Lakótelepen 111. sz. alatt lakott, július 
8-án rövid szenvedés után 90 éves korában meg
tért Te.remtöjéhe~. Gyászolják: családja. 

BUZA lMRENE CZIKKEL YY ETELKA, 
aki a Körösi Csoma utca 2/2. sz. alatt lakott, jú
nius hó ... án 86 éves korában elhunyt. Gyászolja 
családja. . . . . 

CSAPO LAJOSNE !V ANYI ROZALIA, 
aki a Hösök útja 63 sz. alatt lakott, július 11-én 
81 éves korában visszaadta lelkét Teremtö Urá
nak. Gyászolják: testvére és családja, a rokonok 
és az ismerősök. MKDSZ 

FÜLÖP MENYHÉRT hunyai lakos, életé
nek 93. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Temetése augusztus 14-én volt Hunyán. Gyá
szolják: családja, a Hunyai Egyházközség, és a 
Gyomaendrődi ty!K,DS?. 

HUNY A BELANE, aki Szolnokon élt (ko
rábban a Sugár út 14-ben), júlíu~ 2-án 91 éves 
korában hosszú betegség után az Orökkévalóság 
honába költözött. Gyászolják: lányai és hozzá-

?ATO IMRE, ak.i a Zrinyi Miklós utca 711. 
sz. alatt lakott, jú 1 ius 19-én 57 éves korában vá-
ratlaitul elhunyt. Gyászolja a csal~djq.. . 

OZV. RONCSEK IMRENE VEHA 
ETELKA, aki a Szabadság úton lakott június 
23-án 89 éves korában rövid szenvedés után át
adta Jel két Teremt\)jének. Gyás.zoljq. c~aládja. 

OZV. SZABO LAJOSNE BIRO LIDIA 
MÁRIA, aki a Losonci utca 2. sz. alatt élt, június 
29-én 62 éves korában váratlanul elhunyt. Gyá
szolják: gyermekei és családjuk, a rokonság, az 
ismerősök és a szomszédok. 

SZENTMIKLÓS! ZOLTÁN, aki a Kör u. 
32-ben lakott, június 19-én 45 éves korában vá
ratlanul elhunyt. Gyászolják: édesanyja, fe lesé
ge, annak szülei, 10 gyermeke és vejei, a 
roko.~ok és az isrnerösök. . . . 

OZV. TOTI-! LAJOSNE TfMAR 
ERZSÉBET, aki a Deák Ferenc utca 11. sz. alatt 
élt, július 18-án életének 90. évében csendben 
visszaadta lelkét örökké imádou Teremtő Urá
nak, és az Örökkévalóságba költözött„ Gyászol
ják családja, a rokonság a szomszédok és az 
ismerősök. 

„ 'lk-~ d ~. éd 47év«uéku ~: 

~tá.ta. ~ ~· ~. Wd. 
Öéta~~~"'4· 
-;:?'~ k4"~ ~a. <li9~· „ 

tartozói. . . 
KNAP VTNCENE HANYECZ MARGIT 

volt gyomaendrődi lakos, június 29-én 74 éves 
korában elhunyt., Gyászolja családja. 

KURUCZ JOZSEF, aki a Sugár út 124-ben 
élt, jú lius 6-án 77 éves korában hosszú betegség 
után megtért Teremtőjéhez. Gyászolják felesé
ge. fiai, unokái, a rokonok és a szomszédok, va
lamint az ismerösök. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Tóth Lajosné váratlan halálával ért fájdal
munkban velünk éreztek, és utolsó útjára elkí
sérték. 

(p~ éfapd4) 

MAJOROS GYÖRGY, aki az Október 6. 
Híradásunkban csak azokról emlékezünk 

meg. akiknek közléséhez a hozzátarlOzók hozzá
.árultak! 

BELÁNÉ TÍMÁR TRÉN, aki Babits utca 
35-ben lakott, június 30-an 41 éves korában, bal
esetben lelte tragikus halálát. Gyászolja család
ja. 

Lakótelepen 6. sz. alatt .. élt, hosszas betegség 
után 57 éves korában az Orökkévalóság honába 
költözött. Gyászolják: felesége, lányai azok csa-
ládja, <\ rok9nság és az ismerőjiök. . . 

MESZAROS ANDRASNE. DOSA 
PIROSKA, aki Mikszáth utca 211-ben élt, július 

MÁV MENETREND 
Érvényes: 2001. június 10-töl 2002. december 14-ig 

Budaoest Szolnok Gvoma Békéscsaba Békéscsaba 1 GvAma 
2.50 3.50 4.16 5.25 5.5& 

4.40 5.12 6.20 6 47 
4.45 5.45 6 .19 6.35 IC h.57 

6.35 7. 13 6.50 7.30 
1 6.25 7.25 7.56 7.27 8.02 

6. 10 7.52 8.39 9.1 0 8.30 9.07 
8.55 9.51 10.22 10.40 11.15 
9.50 10.36 l l. 06 11.20 11.53 

10.10 11.50 12.36 13.09 13.20 13.53 
13.25 ., 14.25 14.59 14.30 15.02 

13.10 14.46 15.32 16.07 16.45 17.29 
16.23 17.18 17.20 18.01 

15.10 IC 16.43 17.26 17.48 18.35 19.10 
17.30 18.0 1 19.30 20.06 

16 .10 17.45 18 30 19.00 22.40 23.14 
17.10 18.45 19.31 20.15 

'Jíl.05 ?.0.51 21.17 
1 19.10 20 48 2 1.34 22.02 

20.10 2 1.48 22.34 21.02 

Gyászoló család 

Békesség haló pora(kon, 
fogadja be őket az Ur 
az Ö orszáoába. .. "' 
Az Orök Világosság 
ragyogjon felettük! 

Szolnok Budanest 
6 42 8.27 
7 45 
7.42 9.12 
8.20 9.52 
8.57 
9.57 1 11.32 

12.42 14.12 
14.41 16. 12 
15.52 17.27 
18.29 
18.52 
20.09 
20.58 22.27 

Az indulási ~s közbenső állomásoknál az indulás idöpontját írtuk tablázatunkba. IC mc:gjelöbnél helyjegy váltása kötelezö. 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
ÜZENI .•• 

Nedvszívó kártevőink: a levéltetvek 

zöld le,élcecüje terjeszti a burgonyale' ;.: ; -.1drodását, a cukorrélJl 
sárg.1:1 las '1rusác seb. 

Osszegezésképpen megállapíthatjuk. hvl!' :i nauyfokú levéltell 
fertözés ro~t~a gyümölcsfajtáink egészségi-állapo~t. Természete· 
sen több m11!1ó levéltetű szúrása többszörös tüszürástjelent a növ~ 
nyeknek. Mint már említettem, a levélből a tápnedvek elszívásáva 
a gyümölcsfajtákban anyagcserezavarok keletkeznek a méroe:a 

kb
. ~ ' 0 

a~yago e Jutásával torzulás, elszíneződés jön lécre, hajtásuk gye~ 
gek maradnak (fagykár). 

A levéltetvek jelen létére és kártételére utaló jelek: 
l .Almafánál sodrott, élénkpiros a hajtás végén lévő levél, me· 

lyet a sztirkés zöld terű okoz. 
2.Cseresznyefák új hajtásain a fekete levélterűvel találkozunl 

(torzu!.ós. ragadós sárga színűek a levelek). 
3.0szibarack kártevője a zöld színű tetű. Levelei árretszö sár· 

gák. zsugorodoctak lesznek, hajtásai gyengék, lehajlóvá válnak. 
4.A szilvafa levelét a zöld levé ltetű támadja meg óriási tömecr. 

ben. mely gátolja a hajtás fejlödését, a levelek fokozatosan össz~. 
Tavasz vége felé, amikor már a gyümölcsfákban meoindul az húzódnak. 

erőteljes nedvkeringés és a hajtások gyorsan fejlödnek, kezdenek Védekezésnél segítöcársaink a madarak és egyes rovarfélék. 
elszaporodni egyes szívószájszervvel rendelkező rovarok. Ilyenek a Ilyenek a katicabogár fajták, melyeknél nemcsak a kifejlődött bo
levéltetvek, melyek lehetnek színre nézve: fekece. sárga, zöld, szür- gár, hanem lárváik is nagy előszeretette l , mohón fogyasztanak na· 
ke stb. Nem csak színre, hanem alakra és fajtára vonatkozóan is sok ponta 100-200 levéltetűt. 
fé lék lehetnek. Felépítése. életmódja. bioló<>iája többnvire meo- Bizonyára a kertes házakban mindenki ismeri nyáron a szabad 
egyezik. Azonban vannak köztük olyan fajok"'is. melyek ·,·ándorol- folyosókon, tornácokon este égő lámpafény körül a különböző zöl· 
nak, és így két gazdanövényen élik le éleeiiket. des-kékes áttetszö fátyolszerű szárnyas rovarokat. E kellemetlen 

Nyár e!ején .csop~n?s~n \~pik el a leveleket, vagy friss hajcáso- szagú1 de valójában ~zép kis állatot fátyo lkának hívják. Tojásukal 
kat. A levet also fonak1 reszen telepednek meo és szívószájukkal a leveltetvek által birtokolt levelekre rakják, majd a kikelt lárvák 
szí~ják ~ fa n:dvé.t. A táplálkozás (1~edvszívás) közben a szájukban (sárgás színűek) rágójuk segítségével a kártevő puha testéből ki· 
levo mergezo nyalat befecskendezik a levé lbe. melynek eredmé- szívják a nekik tetsző anyagot. Naponta 150-200 darabot pusztíta· 
~yek.~n.~ a l~v.~I ~u.g?rodik. gör~ül, és torz alakoc vesz fel, majd kü- nak el. 
lonbozo szmuve valik (barna. sarga, vörös). A természetes ellenség irtása ellenére is naoy feladat vár a ker-

.~· nagy tömegben megtámadott fa, bokor növekedése lelassuL a tészk:dö .emberre. A tömé~y.telen me~yiségŰ levéltetvet el kell 
haJtasok nem tudnak egyenletesen fejlődni. Ezért a vesszők a nyár p~szt1ta01, melye c~a~. ~eg~1 uton lehetseges. Nemcsak a nyár ele
második felében nem tudnak jól beérni, és a téli fagy nagy károkat Jen, hanem a vegerac10 ideje alatt figyelni kell megjelenésüket. 
okozhat bennük. . Súlyos .fertözé~ esetén a tetvek a fa ágait, törzsét, sőt az aljnö-

A levéltetű biológiáj a nagyon különös és sok tekintetben eltér yen)'.zetet. rs. ellepi~: Ve~yszerezésre vonatkozóan a permetezés 
más rovar fejlődésétöl , életmódjától. 1dejet, szamat me&Josolni nem lehetséges mert a fertőzés füoo az 

Kora tavasszal, amikor megindul a rügyfakadás a vesszőkön időjárástól. Ismerőseim és jómagam Bi 58-cal védekeztink a ká'rte
Jévö fekete színű tojásokból kikelnek a lárvák (hemyÓk). Ezekből a v?k ellen, mely Putnoki Balázs Tompa úti kertészkedönél is kapha-

*** *** *** 
lárvákból fe)lődnek ki a~ „ősanyák". A lárvák. késöbb ősanyák so- co. 
kat esznek es gyorsan fejlődnek nőstényekké, és ivaréretté válnak. 
Megtermékenyítés nélkül eleven sztiléssel 30-50 utódot hoznak lét- Akiknek a vízparton van pihenökertje, a vízre építhet napozót, 
re. Ezek az utódok ismét nőstény levéltetű lárvák, melyek két hét mely egyben horgász helyéül is szolgálhat. 
alatt ( 12 ~ap) ismét ivarér:t~é fejlődnek, majd szűznemzés útján 
eleven utodokat hoznak a vllagra. Ez a szaporodási fo lyamat (egy-

Hunya Alajos 

mást követik a nemzedékek) egész öszig tart. .-- ----------------------
.. A_ nyár k~zepe t~)án az ivadékok között már találunk szárnyas 

nostenyeket 1s. Az osz közeledtével az utolsó nemzedékben már 
megjelenn~~ a szárnyas hím~k is. Párosodás után a nőstények 
e~y-.eg~ tOJaSt ra~n~k a vess~ókre~ melyek ala1>i~ ovális és fél, egy 
milhmeter nagysaguak. Levelhullas utan naoy1toval érdemes meo
n~zni , amint a .hajtásokhoz ragadva ülnek a

0

tojások nagy mennyi
s~gben. A l~veltet~ek 3-4 mm nagyságúak, testük puha, viaszos 
reteg~el bontott. Vekony, nagy lábukkal gyámoltalanul moZOPnak. 
A szarnyas változatoknak két pár áttetsző szárnyuk van. Ürülékük 
cukortartalmú, amely ragadóssá teszi a leveleket (mézharmatnak is 
hívják). L~gy ~s. darázs félék szívesen látogatják, de ugyanakkor 
e&yes pe.~e~z~~Jt.ak m~g~elepedn~k .r~jt~ (korongpenész), mely a le
velben torteno acalak1tast (assz1rnilac1ó) gátolja. Kártételüket fo
kozza, hogy vírushordozók. A levél szerkezetébe történő méroező 
anyag befecskendezésével vírusok is bekerülnek. Pl. az ösziba~ack 

.. .. JúNius 27,ról július 24,iq GyoMA bElrrnülETÉN 
69,1 MM CSApAdÉk 1-tullon. 

AGBO Kedves vásárlóim! 
A!\ lli'HÁZ Nyári ajánlataim: 

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

06-66-386-274. 

- Műanyag kert bútorok, napernyők 
- Ontözö berendezések, szórófejek 
- Virágtartók, virágládák, virágföldek 
- Vegyszerek (rovar· és gombaölők), vi-

rógtápok 
- Permetező gépek több méretben 
- Kerti szerszámok, talicskák 
- Fűnyirók, szegélynyirók, sövénynyirók 
- Szegek, csavarok, kötöző drótok 
- Védőkesztyűk, munkaruhák, gumicsiz· 

mák 
- Kőműves szerszámok, -„Vaporex C+M" 
- Takaró fóliák, zsákok 
- Szúnyoghálók, riasztók szúnyogirtók 
- Viaszos vásznak, fürdőszoba szőnyegek 
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