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KÖSZÖT)CjÜK OLVASÓÍT)KAC A DAR<nA OÍK ÉVEZRE013ET)! 

Emlékezzünk, hogy soha ne felejtsünk! 
Emlékezzünk! 

Így október táján itt-ott e hazában elszomorodnak a magyar szí
vek A történelem viharai nem egyszer tépázták a Kárpátok övezte 
országunkat. Két nagy tragédiával végződött eseményre emléke
zünk ezekben a napokban: 1849. október 6. - 1956. november 4. 

„Azt hittem - szólt Damjanich, mikor a nyakára fonták a kötelet 
- utolsó leszek, ki mindig első voltam a csatában." „Odafönn igaz
ságosabban ítélnek fö löttünk" volt Leiningen utolsó szava. „Hodie 
m,ihi cras tibi!" (Ma nekem, holnap neked!) kiáltotta Nagy Sándor. 
„Eljen a haza" kiáltá D.amjanich ... Arad várában összesen 16 ve
zért végeztek ki. 464 fogoly közül 400-t várfogságra vetettek, kö
zülük 183-t vasban. Pesten az Ujépületben működő 
haditörvényszék ítélete á ltal 49 akasztás és 65 főbelövés összesen 
114 .kivégzés történt. 

Es Eurógának egyetlen szava sem volt! 
A pesti Ujépület, Olmütz, Josefstadr, Kufstein, Theresienstadt, 

Königratz. Munkács, Komárom, Arad, Pétervárad, Gyulafehérvár, 
Nagyszeben börtöneiben 1765 ítélet szomorította a magyar csalá-

. dokat. A szabadságharc áldozatainak száma meghaladta a hanninc
h~iezret. Alig akadt magyar <:salád, ki ne gyászolta volna szeretteit, 
liai l. testvéreit, az apákat. Es következtek az elhallgattatás évei, 
amit mi Bach korszaknak jegyzünk törcénelmünk lapjain. 

Ám a dicsőséges' 56-os forradalmat és szabadságharcot is vér
be fojtotta az önkényuralom, a diktatúra. 

Az aradi vértanúk levétele a bitófáról 
(Hadtörténeti múzeum) 

.-~~,-::;::---:-=-=:--~~~-::e~----, 

Emlékezzünk! 
Október 28-an a Magyar 

Rádióban. az esti órákban 
hangzott el Tildy Zoltán be
széde: 

„Magyarok, drága testvé
reim! 

Nyolcesztendei internált
ság után újra szabadon szólha
tok hozzátok. lrániatok, 
sorsotok iránt, a haza irám ér
zett felelősség késztet, hogy 
részt vegyek Nagy Imre kor
mányában. Nagy Imre kom
munista, én nem vagyok az, de 
mindkenen - a kormány többi 
tagjaival együtt - els,ösorban 
magyarok vagyunk." !gy kez
dödön Tildy Zoltán beszéde, 
majd ezekkel a szavakkal feje
zi be: .,Az ifjúságot ma nem
csak arra kérem, hogy a 
becsülettel kezdeti. becsület1el 
vivou harcot most már a haza 
és a nép érdekében, jövendőnk érdekében becsülenel fejezze be. de arra is, 
készüljön tel azonnal a hazát épitö munkára. Az egész magyar nép, az új 
kormány és minden felelösségec érző magyar ember vá1ja öket, egyetemi 
fiainkat, munkás- és parasztifjúságunkat erre a munkára. Csendes, békés. 
nyugodt jó éjszakát kívánok most minden hallgatómnak. Békés munkát, jó 
napokat, jobb jövendőt az egész népnek." 

De a békés, jó napok nem következhettek el. Emlékezzünk november 
4-re amikor a Magyar Rádióban a kora reggeli órákban ezekkel a szavakkal 
hangzott e l Nagy Imre felhívása: „ Ma hajnalban a szovjet csapatok táma
dást indítottak a fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokrat ikus kormányt. Csapataink harc
ban állnak. A kormány a helyén van:• 

Mint ahogy 152 évvel ez elött az osztrákok kérésére beözönlött cári 
csapatok vérbe fojtották a szent magyar forradalmat, úgy 107 évvel később 
a magyar kommunis1ák kezdeményezésesre beözönlött szovjet fegyverek 
szétzúzták a szabadságért harcoló magyar nemzetet. Hogy mennyi áldoza
tot követelt az ötvenhatos forradalom és szabadságharc, hogy hányan hal
tak meg a harcokban, s meg1orlas1 követő években Kadár börtöneiben, ma 
sem ~djuk pontosan. 

Am. mint ahogy 1848-at követle a 1867-os kiegyezés, úgy, a kommu
nista elnyomás sem tarhatott ítc!letnapig. Nem is tarton. A ma magya1jai, 
amikor fejet hajtanak a hősök elön, nem fe lejt ik. s nem felejthetik, hogy ál
dozaruk nem volt hiábavaló. 

Annyiszor elmondtuk. s elmondjuk a Himnusz halhatatlan sorait: 

„Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után 
Megfogyva bár, de !örve nem, él nemzet e hazán." 

Csás::ár Ferenc 
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. Önnék jog.a van tudni, hogy miről döntött az önkormány
zat szeptember 27-i. testületi ülésén 

Annyiban rendhagyó volt az ülés, hogy ebben a ciklusban 
talán először fordult el'ö, hogy a levezető nem a polgármester, 
hanem Dezső Zoltán alpolgármester volt. 

Napirend előtt megtudtuk az okot, ami nagyon nagy 
örömmel tölthet el minden olvasót. Arról van szó, hogy a pol
gármester annak a nem mindennapi kötelezettségnek tett ele
get, hogy városunkat képviselte Keszthelyen, ahol a 
Gazdasági Minisztérium a Széchenyi terv győzteseit hirdette 
ki. Nagyon nagy eredmény, hogy nyert a város pályázata a 
gyomai Ligeti fürdő fejlesztésére 393 millió forintot. Ez az 
összeg a részbeni fedezete a fürdő rekonstrukciójának, és új 
fedett uszoda és látvány medence megépítésének. Ehhez az 
összeghez még közel ilyen nagyságrendet elő kell teremteni, 
ami a következő 2 év nagy feladatai közé tartozik. Piros betűs 
nap ez a városfejlesztési krónikájában. Köszönet illeti a pol
gármester és a testület kitartó munkáját, de nem szabad meg
feledkezni azokról sem, akik a várost tiszta szándékkal 
menedzselik, és fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a na
gyobb támogatásra szoruló települések között is pályázataink 
sikeresek legyenek. 

Ezt az örömhírt, átmenetileg beámyalta Varjú és Társa 
Kft nevében felszólaló Varjú Elek, aki a szennyvízcsatorna 
építésével kapcsolatos közbeszerzési törvény általa vélt jog
sértéseiről adott a jelenlévőknek igen részletes tájékoztatást. 
Mint ismeretes Varjú és társa Kft a polgári bírósághoz is for
dult vélt igazának elismertetésére. 

A testület több mint 40 napirendet tárgyalt, ezek részletes 
ismertetésére hely hiány miatt nem kerülhet sor, de a legfon
tosabbak az alábbiak: 

A város első félévi költségvetésének beszámolója elfoga
dásra került, amelynek föbb sarokszámai: bevételek főössze
ge: 1, milliárd, 38 millió forint, a kiadások végösszege 886 
mil lió forint volt. Az éves bevételi és kiadási tervnek a telje
sítése 40% alatt van, hiszen a tervezett nagy beruházások a 
második félévben ind1,1ltak be. A város pénzügyi stabilitása 
jó. az intézmények tartják a költségvetési kereteiket, a meg
kezdett beruházások fedezete biztosított. 

A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, illetve a munkakö
rök meghatározásra kerültek. 

Gellai Józsefné intézményvezető a Gondozási Központ 
beruházási munkálatainak lebonyolítására megbízást kapott. 

Városi Zene és Művészeti Iskola Hunya és Örménykút 
községben is végezheti tevékenységét. 

Eladó a Fő út 5. sz. alatti volt Kalmár ház, ha tetszik a volt 
Kisegítő iskola. A pályázati feltételek az önkormányzat Va
gyongazdálkodásán szerezhetők be. Ajánlási ár: 5 millió Ft. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a szennyvíz sajáterő biztosítására. 

A Kis Bálint Altalános Iskola a fűtő-karbantartó munka
körben dolgozó 6 fös létszámot 3 fővel csökkenti november 
15 .-tői. 

Elkészült a szennyvízcsatorna hálózat IV. üteménekKAC 
pályázata. A mintegy 1 1 km -es csatorna normatíva szerint 
398 millió forintba kerül. 2002- 2003-ban lesz megvalósítva. 

Helyiadó jogszabály módosítási javaslat megtételéhez já
rult hoz~ a testület. A módosítás lényege, hogy székhely és 

telephely hiányában is állandó ipari 
• . tevékenységnek minősüljön a nyomvonalas léte-

(- • • • sítményen keresztül végzett szolgáltatás (ilyen pl. 
építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen 
végzett kivitelezési, fenntartási, szerelési, szerve

zési. szaktanácsadói, felügyeleti stb. munkák.) A megye több 
te.lepülését is érinti a kérdés, ezért Mezőberénnyel összefog
va terjesztik be a módosítási javaslatot. 

Október közepén alakul meg a sz.ennyvízközmű társulat. 
Az alakuló ülésen az utcabizalmik fogják képviselni azokat, 
akik az előzetes szándéknyilatkozatot aláírták. 

Sportalap II. féléves elosztására tett javaslatot a Humán
politikai Bizottság. A javaslat több tévedést tartalmazott a 
futballtámogatást illetően. Nemcsak szóbeszéd, hanem igaz 
is, hogy a Gyomai Futball Klub vezetése már másodszor tá
mogatási kér~Iemmel fordult a Humánpolitikai Bizottság 
felé, annak ellenére, hogy tudja, hogy nem felel meg a pályá
zati feltételeknek. Arról van ugyanis szó, hogy a bajnokságra 
nem ez a nevű egyesület nevezett be, a pénzt még is ő kéri. 
Hogy miért? Ezt a kérdést próbálta a pénzügyi bizottság elnö
ke, Babos úr elmismásolni, viszonylag jó eredménnyel, mert 
a testület 1 nem, 2 tartózkodással jóváhagyta a Humánpoliti
kai Bizottság tudatosan félrevezető határozati javaslatát. Saj
nos, hogy ilyen is megtörténhet, egy testületi demokráciában. 
Millió· forint feletti összeggel támogatják egyes képviselők, 
(s ők vannak többen!) a Gyomai Futball Klubot, amely sem 
tavaly, sem idén nem vett részt a bajnokságban. A bajnokság
ban a Gyomaendrődi FC csapata rúgja a labdát, de ő viszont 
nem kérhet támogatást, hogy miért, erről fo lyt (az előterjesz
tők számára biztos kimenetelű) vita. 

Elutasította a Gyulai Bíróság a város több éve húzódó 
úgynevezett földtulajdoni perét. Közel 200 milliós vagyon
nal lesz szegényebb a város e miatt a bírói döntés miatt. A 
részletes beszámoló a következő ülésen lesz, tekintve, hogy a 
tárgyalás a testületi ülés előtti napon volt. 

A gépkocsik kötelező felelősség biztosítására vonatkozó
an a biztosító társaságok nem aktualizált adatszolgáltatása 
miatt sajnos sok felesleges személyes egyeztetésre került és 
kerül még sor az Okmányirodán. 

Az iskolák 2000/2001 évi munkájának igen részletes és 
értékes jelentését a H:.imánpolitikai Bizottság elnöke elisme
rő szavai, és összegező értékelése után a testület egyhangúlag 
jóváhagyta. 

. Nem támogatta a testület a „Jóbarát" névre hallgató, de 
valójában egy Fő utcai magánház előtt lévő buszmegálló át
helyezési kérelmet. A kérelmet a ház tulajdonosa nyújtotta 
be, azzal, hogy szeretnék a családi házuk nyugalmát vissza
szerezni, tekintve, hogy 25 éve tűrik a buszmegálló okozta 
zajokat, és károkat. A megállót a Szabószövetkezet elé java
solták áttelepíteni. 

Döntött a testület a díszpolgári és Gyomaendrődért em
lékplakett idei odaítélésében. Egy díszpolgári és 3 emlékpla
kett kerül ez évben kiosztásra. Díszpolgár lesz Dr. Pikó Béla, 
emlékplakettet kap: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium kollektívája , Komédiás Kör, diákszínjátszó 
társulat, és Kiss László kereskedő. - A Szerkesztőség gratulál 
a kitüntetetteknek. 

Császárné Gyuricza Éva 

Képviselő 
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Gyomaendrőd vá ros szennyvízberuházásának 
ü nnepélyes megnyitása . 

Szeptember 13-án a Juhász Gyula utcában került sor a beruházás ünne
pélyes megnyitására, mel lyel a város szennyvíz-beruházási programja 11 és 
Ill. ütemét kezdte el. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 200 !.júli
us 30-i ülésén a 1 15 pályázatot bírál t el kedvezően, köztük városunkét is. A 
Domokos László vezette testület döntött a szaktárcával egyeztetve, hogy a 
Területi Kiegyenlítés t Szolgáló A lapból (TEKI) 85 millió fori ntot nyújt a 
város szennyvízberuházás Il és Ill. ütemének befejezéséhez. Gyomaendrőd 
fejlődését, az itt é lők és városba látogatók kulturált, tiszta é letkörülményei
nek biztosítását szolgálja ez a program. 

Az alapkőletételen jelen volt Túri Kovács Béla környezetvédelmi mi
niszter, Latorcai János országgyűlési képviselő, a parlament gazdasági bi
zottságának elnöke. A miniszter úr beszédében kiemelte, hogy e csatorna 
már az utódoknak épül a nemzet egésze érdekében. Domokos László or
szággyűlési képviselő külföldi távollétében üdvözlő levelének felo lvasásá
ra is sor került. 

Érdemes felidézni a 2003-ig tartó beruházás fo rrásösszetételét:( az 
összegek ezer forintban) 

Támoga- Össze- 200 1. 2002. 2003. 
tási aránv sen 

Saiát fo rrás 28 42% 453.810 13 1.952 146.952 174.906 
r.P1tám"=•&~ 4000°/o 638.779 192000 192.000 254.779 

Környezetvédelmi Alap 20,00°/o 319.390 96.000 96.000 127.390 
céfelöirán"""' (](A Ö 

Vízügyi Célelőirányzat 6,26% 99.969 30.048 30.048 39.873 
NTCE' 

Területi Kiegyenlítést 
Szol!>áló AJ~n ITF.K ll 

5,32% 85.000 30.000 15.000 40.000 

ÖSSZE.SEN i 100.00% 1596.948 480.000 480.000 636.948 

A munka nagy jelentőségére való tekintette l az induló beruházás alap
jait a katolikus egyház nevében Ivány i László plébános úr, a református 
egyház nevében Sipos Tas T öhötöm nagytiszteletű úr szentelte illetve ál
dotta meg. Az esemény megörökítésére a miniszter úr emlékfát ültetett az 
Október 6. Lakótelep melletti Millenniumi emlékparkban. 

Az ünnepséget fórum követte, melyet Dr. Dávid Imre polgármester úr 
vezetett. Környezetvédelmi Minisztériumot 3 szakember képviselte, jelen 
volt Dr. Forján Mihály a Békés Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség 
igazgatója, Dr. Cserei Pál a Békés Megyei Környezet- és Természetvédel
mi Kft. Ugyvezetöje, és Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft Ügyvezetője, a 
környék településéről több érdeklődő polgármester és helybeliek. A fóru
mon sok értékes szakmai információ, a fe lhasználók részéről gyakorlatias, 
a minisztérium ál ta l megszivelendő javaslacok hangzottak el. 

A Békés Megyei Önkormányzat Sajtóirodáj a közleménye a lapján tájé· 
koztatjuk még olvasóinkat, hogy a Területfejlesztési Tanács a TEKI dönté
se alapján Békés, Elek, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza és Végegyháza is a 
központi források segítségével valósítja meg ez irányú fej lesztési törekvé
seit. 

Az Amerikát ér t te r ror támadás áldozatairól szeptem ber 
16-án, a vasárnapi szentm isén emlékezett meg a város hívő 
közössége. A szentmisét követően a harangok az elhunyt ár
tatlan áldozatokér t szóltak. 

A Körösök Vidékéért Egyesület vállalta az 1945 után a 
temetöbe száműzött Nepomuki Szent János szobrának 
megfelelö szoborfülkét megépiteni. Eredeti helyén, a 
Dom bszög elö tt a forgalmi csomópont m iatt nem a lkalmas 
ma már hely, azén kerül a templom elé. Október 23-án 
lesz megáldva. 

Egy elkésett fénykéfl 

Lapunk júniusi szám:i11ak 1 15. oldalán A ltné Salamon Teré
zia tollából olvashattunk az endrődi ugari iskola április 28-án 
megtartott öreg diák találkozóról. A hozzánk most eljuttaton 
fényképet, a résztvevök egy csoportjáról, megkésve bár, mégis 
közreadjuk, tisztelegve ezzel is az öreg diákoknak. Mint tudjuk a 
tanyai iskola 1969-ben szűnt meg s két éven belül le is bontották. 
Az öreg diákok szívében azonban örökké élni fog emléke. 

A fényképen a következő „tanulók" láthatók: Knapcsek Jo
lán, Fülöp Margit, Vaszkó Margit, Magyar Margit, Hunya Imre, 
Pintér Bálint, Dinya László, Dávid Ilona, Dinya Ilona, Vaszkó 
Etelka, Sa lamon Teréz, Kiss Irénke, valamint Szabó Teréz a fér
jével és Hunya Alajos. 

Bal oldali kép: a nagy beruházás ünnepélyes kezdete 
Császárné Gyuricza Éva Jobb oldali kép: Dr. Latorcai János képviselő. és Dr. Turi-Kovács Béla 

miniszter [11· fát iiltt:l drosunkban 

: r , ._,~, 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj' felől! 
Anyanyelved billyogként jelöli 
Te vagy a téli hó s a tavas: i zöld, 

új kenyér íze, l~pergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
lstm áldjon! Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövöf 

lott fiukat, és itthon temették el mély fájdalommal. Így veszí
tette el harmadik gyermekét 1954· őszén. 

1955 nyarán, talán az elveszett fia „pótlására ·• megszületett 
negyedik gyermekük. Az elvesztett fiú emlékére őt is Meny
hértnek nevezték el.(E sorok írója, aki ma a Dévaványai egy
házközség plébánosa.) Közben Éva leányának két leány 
gyermeke született. A budapesti nehézségek miatt ó1< is haza
kerültek a nagyapához. Mivel az 56-os események miatt, mint 
kulákot üldözték, nem nagyon kapott munkalehetőséget az „új 
világban". Nagy nehezen a Postára vették fel kézbesítőnek , a 
helyi hivatalvezető jóvoltából. Így tudott nehezen gondoskod
ni a rábízottal<ról. 

1956-ban, a forradalomban harcolt a „felszabadítók" ellen. 
Tímár Máté vállalva ezért a forradalom leverése után sok-sok megalázta-

Fülöp M enyhért 

1906 - 2001. 

tást, sőt az életveszélyt is. Gyermekeit is a haza szeretetére ta
nította. Így keveredett bele László fia fiatalon a forradalomba, 
és ezért mennie kellett. Először Ausztriába. majd az idó1< folya
mán Angliába került. Vállalnia kellett a sorsüldözött fiú életét. 
Szüleitó1, hazájától távol, éveken át. Fájdalom volt ez, László fia 
életében is, de legalább ekkora fájdalom a jó édesanya és édes
apa életében is. A gyermek távol, nem 10-20 km-re, hanem 
több ezer kilométerre. Talán soha többé nem láthatják viszont. 
A hatvanas évek közepén talán enyhült a nyomás, úgy nézett 
ki , hogy viszontláthatják őt. Mégis az volt a szüló1< vágya, hogy 
ne jöjjön haza. Hátha csak csali az enyhülés, hátha, amikor ha
zajön, elfogják, és többé már el sem engedik, esetleg megölik. 
1968-ban, hosszú gondolkodás. töprengés után az édesapa rá
szánja magát. Meglátogatja fiát a nagyvilágban, vállalva a több 
ezer kilométeres utazást. Így láthatták egymást viszont, több 
mint tíz év után, Isten kegyelmébó1. Innen már könnyebb volt a 
találkozás, hiszen évenként a nagyfiú, László hazalátogatha-
tott, a szülól< és az egész család nagy örömére. 

Fülöp Menyhért 1906. január 6-án Endrődön született, Fü- Kereszténység iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy már 
löp István és Farkas Krisztina gyermekeként. Hárman voltak 1947-ben tagja vol t a Demokrata Néppártnak. Az új idó1< l<ez
testvérek: Menyhért, Imre és Elek. Édesapját kisgyermekként detekor, a rendszerváltozás után, tagja lett a Keresztényde
veszitette el. Édesanyja próbálta pótolni az apa szeretetét is. A mokrata Néppártnak, majd a Kereszténydemokrata 
föld közelében élte le életét. Gazdálkodott, földet művelt, jó- Szövetségnek. 
szágot gondozott. miközben iskoláit végezte. Mint ezüstkalá- A köztiszteletnek, s a falu megbecsülésnek jele volt az is, 
szos gazda bizonyította, a föld meghálálja, ha valaki szeretettel hogy a hatvanas évektó1 több mint tíz éven át a Hunyai Egyház-
müveli. testület érdemes tagja volt. 

1930-ban építkezésbe kezdett. Építkezett, ahol mint keres- 1986-ban elveszítette, eltemette feleségét. Még ebben az 
kedő kenyeret tesz saját maga és családja asztalára. 1931-ben évben új házasságot kötött Gellai Ilonával. 1993-ban eltemette 
kötött házasságot Giricz Eszterrel. J 932-ben született László második gyermekét, egyetlen leányát, Évát. 
fia, 1933-ban Éva leánya. Így kiteljesedett a család, 2001. augusztus 9-én halt meg. Hunyán, augusztus 14-én, 
megnövekedett a felelősség is. Gyermekeit taníttatta, szeretet- . az első felesége .mellé temette el Gyulay Endre Szeged-Csaná
ben nevelte. 1939-ben megszületett harmadik gyermeke is, di megyéspüspök, az espereskerület papjainak segédletével. 
Menyhért fia. A község lakossága nagy részvéttel kísérte utolsó útjára. 

A közösségért, a család közösségéért és a lakóhely közös
ségéért mindent megtett. Két első gyermekét útjára bocsátot
ta. László fia megnősült, Budapestre került, Éva lánya is férjhez 
ment, Biatorbágyon folytatta életét. 1954-ben Menyhért fia is 
elvégezte az elemi iskolát. úgy gondolta, Szeghalmon folytatja 
tanulmányait. Szeptember első napjaiban elfoglalta helyét az új 
iskolában, azonban még ezen a héten, szombaton be kellett fe
jeznie középiskolai tanulmányait. Tanárai kivitték öket a Be
rettyó folyó közeli folyásához, hogy a nagy nyári hőségben 
kicsit fürödjenek. Tudott úszni, mégis, amikor a tanulótársai já
tél<ból lenyomtál< a víz alá, többé már nem tudott visszajönni a 
víz felszínére. A társak azt hitték csak játszik, ezért nem igazán 
keresték, mire keresnj kezdték, már késő volt. Csak napokkal 
később. holtan találták meg a testét. Szekéren hozták haza ha-
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Felemelő hálaadó, ünnepi istentiszteletnek lehettek la· 
núi mindazok, akik eljöttek szeptember 23-án délelőtt o Gyo
mai Református Templomba. Sipos Tas Töhötöm 
nogyfüzteletü ÚF által elmondott Fohász után o hívek zsolozs
más énekekben dicsérték az Urat. A lectiót Szabó Endre espe
res úr mondta el, Majd a Gyomaendrődi Zenebarátok kamara 
kórusa énekelt. Ezt követte RoS1ik Anita, idén konfirmált la· 
nuló szavalata. A prédikációi Dr. Bölcskei Gusztáv o Tisztóntúli" 
Református Egyházkerület Püspöke, o Magyar Református 
Egyház Zsinatának elnöke mondta. Utána ismét felhangzott o 
gyülekezeti ajkán az ének: 

).Jdjad az Úr nevét, Öt áldja minden énbennem! 
Ot áldja lelkem, és róla t~gy hitvallás! nyelvem! 
~! ne feledd, napfffenyed 0 teneked, 
Ot áldja örökké! Amen." 
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában tanuló re

formátus hitvallású gyermekek szolgálata következel!. 
út követte Dr. Szilágyi Ferenc o Károli Gáspár Reformá

tus Egyetem nyugalmazott dékánjának erre az alkalomra 
írott verse, melyet ő maga mondott el. 

A hálaadó istentiszteletet Sipos Tas Töhötöm nogytiszte
letü úr bmámolójo zárta. Az ő szavaiból idézünk: 

„Szereteti Gyülekezet, Főtisztelendő Püspök úr, kedves 
Vendégeink! 

Az ország - szerintünk legszebb, de nagyon sok elfogu
latlan vélemény szerint is legalább- egyik legszebb és egyik 
legnagyobb református templomában örömmel vagyunk, és 
S1Ívünkben Isten iránti hálával. A templom után a gyülekezeti 
ház az irodaépülettel együtt került felújításra és ezért adtunk 
és adunk hálót o mi Urunknak. 

A templom története röviden: 1791-ben kezdték építeni 
öseink először o tornyot, majd 1807 -tői a templom hajóját, 
melyet 1813 szeptemberében fejeztek be. A későbbiek során 
a tornyot még megmagasították, de egyébként a templom 
mérete a jelenlegi maradt. 1878-bon történ! egy nagy f elújí
tós, amikor o torony körbejórója kőkorlótjál a mostani vos
korlátra cserélték. Az épületet külső két párkánya közé 
épített kufsteini cementből készített bollüszterekkel díszítet
ték, s a templomkertet körbekerítették a jelenlegi vaskerítés
sel. Ezután 1938-bon volt nagy külső és belső felújítás, 
amelynek színei! most is megtartottuk. Akkor kapta a belső, a 
jelenlegi 3 domináns bibliai színt: Fehér, arany és piros. Akkor 
építették meg a Papp Zsigmond tervei alapján az orgonát. Ö 
foroglo akkor a páratlan szépségű tölgyfa ajtókat s az ő ter -
vei szerint történt a templomkert parkosítása is 

Az elmúlt évtizedek során a gyülekezet itt is töredékére 
fogyatkozott. A hatalmas templom és az egyházi épületek 
korbon!ortósóro, f elújílósóro nem volt pénz. Mégis, mindig 
igyekeztünk a lehetőségek szerint elvégezni o legfontosabb 
munkánkat. Eló'bb 1980-ban az orgonát újítottuk fel. 
1986-bon o lemplomtelö polózatál cseréltük le· sajnos na
gyon rossz minőségű· polóro. Azután o templombelsőt festet
tük újra. S évvel ezelőtt a torony vakolatát kellett kijavítani, 
mert o tetőt újra összetörte a lehulló vokolot. 

Mindezek után a Szeretetotthon és működtetése kötötte 
le anyagi és fizikai erőnket. A 2000. évben mór nagyon idő· 
szerűvé vált a külső felújítás. S végre sikerült valóra váltani 
azt, amit jómagam még néhány évvel ezelőtt is ólomnak tor· 
tollam csupán. A legtöbben azt kérdezték, orra kivóncsiok, 
hogy hogyan, mennyiért és mibó1? E három kérdésre próbá
lok rövid választ adni. 

Hogyan?- Úgy ahogyan énekeltük is·, hogy az Úr min
deni oly szépen intézett", nagy irgalmát naponta töltötte ki 
reánk, s áldását mindenben éreZ1ük. Adott egy vállalkozót -
a válogatás során a sokból - Fóskerti László személyében ·, 
oki csopatóvol elvégezte aZ1, amit mindenki láthat. Azután, 
vogy még előbb Szmolo Imre műszaki ellenörünket, akivel 
hosszú évek óla - o Szeretetotthon építése óta -dolgozunk jó 
egyetértésben együtt. Sikerült úgy felügyelni a munkát, hogy 

VÁROSOHI< 

Áldjad az Úr nevét! 

azok végül is minőségi munka legyen. S elmondhatjuk, hogy 
nem a kialkudott pénz határozta meg a feladatot. Ezt az je
lentette, hogy a meglévő anyagiakhoz úgy kellett igazodni, 
hogy azért - oz előre lóthalóknól is - többet kellett végezni. 
Köszönet érte innen is. S ha a külsönél tartunk, okkor minden
képpen el kell mondanom, hogy o színek ízléses, szemel gyö
nyörködtető voltát onnok a munkának is köszönheljük, omil 
Bólint Lajos és csapata kivitelezett. Talán ök voltok, akik a 
leghosszabb időt töltötték ill. Akik, az előttük dolgozók mu
lasztásait is pótolni, javítani kényszerüllek mindig. Külön kö
szönet nekik, abban a reményben, hogy az illeni még 
hátralévő munkájukat is kiváló minőségben fogják elvegezni. 

Mennyiért? A mennyiértre rövid o válasz: valamennyivel 
több, mint 21 millióért. 

S a h~rmadikra, hogy miböl? - újra csak az! idézhetem, 
hogy az Ur valóban mindent oly szépen intézett. - Hiszen 
amint említettem is, reményünk sem lehetett annyi pénzre. S 
akkor, amikor a kilátástalan távolságra halasztott egyházi in
gatlan rendezése során hirtelen, vórollanul 3, 9 millió kifize
tésre került - még a Szerelelotthon építésekor ·, okkor 
sikerült valamennyit félretenni, s ahhoz gyűjteni helyi odo
mónyokot. Eljutottunk odáig, hogy pályázni ludtunk. Azután 
kiderült, hogy most mór az Afót is vissza lehetell igényelni a 
lemplomépítésnél megyénkben is. S bór o Kulturális Örökség 
Minisztériumától nem kaptunk pályázatunkra pénzt, többszö
ri biztatásra sem, az egyházkerületi pályázati támogatás no· 
gyon sokat jelentett: 4,5 millió forint. &úton is köszönetet 
mondunk érte. Ugyanakkor jókor jött o Hősök útja Sl. sz. 
ololli ingatlanunk értékesítése is. Ehhez szükséges volt az ön· 
kormónyzol gyors eljárása, az ingatlan ólminösítésére. Ezért 
és a felújílóshoz adott háromszázezer forintos önkormányzati 
támogatásért is kösz9netünkel fejezem itt ki. 6,3 milliót kap· 
tunk az ingatlanért. lgy sikerült az idök során tönkrement to
rony vöriisréz borítását is rendbe tenni, amelyen még golyó 
ütötte lyukakat is talált Magi Balázs hajdúnánási bádogos
mester akrobatikus csapata. Miután o templom f elújítósi mun· 
kái befejeződtek, o toronyóra felújítósól is el ludluk 
yégeztetni. A város lakóinak elismerésére és örömére újra üti 
az óra a negyedeket, feleket, hóromnegyedeket és órókal. 
Söt, két alkalommal zenél is. Reggel a 42. zsoltár 1 versét 
hallhatjuk most mór fél nyolc órakor, este hét órakor pedig 
Kodály esti énekét. A toronyóra és körbejáró rész megvilógí-
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!ásóra is sor került. Mindez Orbán József mesteri munkájának 
köszönhető. A felújítás sora itt még nem ért végei. A Gyüleke
zeti Imaterem kü lső s a város szerintem egyik legrégibb épü
lelének, az egyház irodaépületének a felújítását is most 
végeztük el. Ehhez segítséget ugyancsak egyházkerületi pá· 
lyózotból kaptunk, l ,S millió forintot. Ezt is hálós szívvel kö
szönjük. S o mostani munkákhoz jelentett komoly támogatást 
az az összeg is, ami egy szerelelotthoni lakónk elhalálozása 
után kapott végrendeleti örökségből való. Minden adomá
nyért, segílségért Istennek adunk hálát és az adomímyozók
nok mondunk köszönetet. Csakúgy, mini az épílöknek, 
akiknek munkáját nagyon sok kívülálló is elismerte. 

Akkor, amikor ezt o mai napot szervezni kezdtük, úgy 
volt, hogy a felújítások vegéhez érve fogunk ünnepelni. Móra 
viszont nyilvánvalóvá vált, hogy felújítások közben ünnep
lünk. Ugyanis úgy tűnik, hogy ennek nem lehet a végéhez 
érni. Sajnos folytatni kell. A 1 S éve felrakott pala minősége 
minősíthetetlen. A kijavított lelő beázott. Fáskerti úr javasla
tára fóliával borítottak be 350 m2 felületet o padláson, amely . 
jelenleg fel is fogja a vizet. De ez nem lehet végleges megol
dás. Püspök úr felé mór is jelentem: lehet, hogy jövőre ehhez 
segítség kell. Pedig jövőre mór o Szeretelotthonnól ránk váró 
még nagyobb munkákat szerettük volna csak kezdeni és vé
gezni, amihez ugyancsak segítségei, támagatóst kérünk. 

Azt, amit eddig is leltünk, s amit tenni fogunk, örökkéva
ló Istenünk kegyelméből tettük és tesszük. Sali Deo Glorio!" 

E hálaadó Istentiszteletről és ünnepségről szóló tudósítá
sunkat nem fejezhetnénk be szebben, mint Dr. Szilágyi Fe
rencnek a templomban elhangzott versével: 

A gyomai Reformót~s Templom felújítására és felszentelésére 
Az Urnok 2001. esztendejében 

Ebben a templomban lettem hű az Ige által 
Isten dolgához, mini megíró eleve, 

gyermeki hanggal szóltam e he~en o szóm -s erlcölcstani tételt 
kétszer kettő: négy - bórhol is o Nap alatt; 

s itt zengette szívem vizsgán o Petőlink verse szavával: 
legszebb hon a hazám mind e világ kerekén -

templom s iskola még amikor szent egység volt e hazában 
s szív és ész nem volt szemben: akarta a jót 

mindkettő. Kettős nevelés: o hazugság dús melegágya 
nem fészkelt itt még, szülve kokukkliakot -

Lelki kenyért és bort itt vettem, szent anyanyelvünk, 
lenge kolószodból, éri nedüd ízeiből, 

melyet o földműves művész a kapunkon megfaragott volt: 
olt a kehely s o gerezd s búza, o címeredül. 

A hit s helytállás nagy, erős bástyája valói itt 
védtél, amikor a drága ha rongjoid el-

vitte a megszálló teherautón zord idegenbe: 
. vetve az országol mélybe, horongtolonul. 
Amde a vész multón kondúla újra harangunk: 

hivo az éló1<el, sirvo siratva o gyász!. 
S bór o tüzes madarak szállongtak körülötted 
S lankógyú érce lépe foladbo sebet, 

okkor is a menlsvár voltál: menedéke e földnek, e népnek 
és e o sebed hegedt, s álla újulva folod; 

s hogyha öreg tornyod' meglátta o messzire tévedt 
vagy ha o lágerből végre közénk hazatért: 

térdre borult s levevén süvegét, könnyezve rebegte 
az itt szívibe zárt s majd' feledette fohász!. 

Meri le o biztos pont voltál mindig is e tájon, 
útjelzönk s őrünk sírig, s azon tova is 

mindig újulván; ha a néped, híveid is benn 
újulván töltnék szívüket minden idön, 

mint ahogy az ősök hittel megteltek e helyen 
s általuk állta falad századok ostromait 

új évszózoknak nénen büszkén elébe e mntély: 
tiszta, erős várunk - s általa, véle mi is. 
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OKTÓBERI MISEREND 
.En.d.tiid. 

Vasárnap: 8-kor, és este S órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor. 
Október 14-én: 9-kor és este S-kor. Délelőtt püspöki mise, bérmálás. 

OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI 
Októberben esténként S-kor rózsafüzér. 

S.unt Gellért Iskola kápolnájában 
október 7. és 21., vasárnap, fé l 12. 

1. hétfő: 
2. kedd: 
4. csütörtök: 
6. szombat: 
7. vasárnap: 

Lisieux-i Kis Szent Teréz 
Szent Örzőangya lok 
Assisi Szent Ferenc 
Szent Brúnó 
évközi 27.vasárnap 

Vasárnap: délelőtt 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szomba
ton este S-kor. A szombat esti vasárnapi elöesti mise. 

8. hétfő: 
9. kedd: 

Szüz Mária, Magyarok Nagyasszonya 
Szent Dénes püspök és társai vértanúk 

Október 14-én az endrődi bérmálás miatt reggel 8-kor. 
Október 17-én, szerdán délelőtt 9-kor 
az espereskerületi gyülés szentmiséje. 

14. vasárnap: 
15. hétfö: 

évközi 28.vasárnap · 
Avilai Nagy Szent Teréz 

Októberben esténként fé l S-kor rózsafüzér. 

16. kedd: Szent Hedvig szerzetesnő 
17. szerda: 
18. csütörtök: 
!9. péntek: 
21. vasárnap: 

Antióchiai Szent Ignác püspök, vértanú 
Szent Lukács evangélista Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor. szombaton 17 órakor. 
De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák 
évközi 29.vasárnap 

23. kedd: Kapisztrán Szent János áldozópap 
A Szegedi Székesegyház felszente lése 
Boldog Mór püspök 
évközi30.vasárnap 

Megemlékezések halottainkról: 
November l -én, csütörtökön délelőtt 11-kor a hunyai, délután 14 órakor 

az endrődi sza.rvasvégi, l S órakor a központi katolikus temetőkben, 2-án, 
pénteken fél 12-kor a gyomavégi temető keresztje előtt. 

24. szerda: 
2S. csütörtök: 
28. vasárnap: 

Az endrődi templom búcsú ünnepe november 3-án, szombaton 10 órakor. 

A világ felajánlása a legszentebb Szűzanyának, Máriának 
S:entatyánk a világ püspökei nagy rés:é

nek jelenlétében 2000. október 8-án felaján
lotta a világot a Boldogságos S:ent S:íí:nek 
E:en a: évfordulón egyhá:megyénk minden 
templomában megismételjiik e felajánlást ok
tóber 7-én vasárnap. A: eredeti s:övegben 
egyhá:megyénk főpás:tora apró módosítást 
tett. 

1. „Asszony, íme a Te Fiad!" (Jn 19,26) 
A szentév befejeződött. Te, Anyánk, e Ju

bileum során megmutattad nekünk Jézust, mé
hednek áldott gyümölcsét, az Igét, amely testté 
lett, a világ megváltóját. Az ő szava, amely rád 
mutat és Téged anyánkká tett, visszacseng fü
lünkben: „Asszony, íme a Te Fiad!" Amikor 
Krisztus rád bízta János apostolt és vele együtt 
az Egyház fiait és leányait, sőt, minden em
bert, világ megváltójaként nem kisebbítette ki
zárólagos szerepét, hanem épp megerősítette 
azt. Te vagy a fény, amely Krisztus vi lágossá
gát nem csökkenti, mert Te benne és á ltala 
é lsz. Egész léted „igen": „fiat.". Te vagy a 
szeplőtelen, Te vagy a kegyelem teljessége és 
visszfénye. Nézd, itt vannak fiaid és leányaid, 
akik az új évezred elközeledtével körülvesz
nek Téged. Egyesülve Péter utódjának hangjá
val és a vi lág összes püspökének szavával, ma 
az Egyház nálad keres menedéket, s anyai o l
talmadba helyezi magát. Bizalommal kéri 
közbenjárásodat a jövő kihívásainak láttán. 

2. A kegyelmek jubileumi esztendejében 
sokan tapasztaltuk meg az irga l~asság fe letti 
túláradó örömet, melyet az Atya Krisztusban 
nekünk aj ándékozott. Minden rendű és rangú 
ember kész ennek az ajándéknak fogadására, 
így az egész földkerekséget betöltő részegyhá
zakban, s még inkább a kereszténység köz
pontjában. A fiatalok Rómában örvendeztek 
és lelkesedtek. Ott imádkoztak és könyörögtek 
a betegek. Oda zarándokoltak a papok és szer
zetesek, művészek és újságírók. A munka, a 
technika és a tudomány emberei, gyermekek 
és felnőttek. Mindenki a Te szeretett Fiadban 
ismerte fö l Isten Igéjét, aki méhedben testté 
lett. Könyörögd ki, ó Anyánk, közbenjáró sza
vaddal, hogy ennek az évnek a gyümö lcsei ne 
menjenek veszendőbe, s hogy a kegyelem 

A márianosztrai kegykép 

magvai a szentség teljességévé növekedjenek. 
Erre hívattunk mindannyian. 

3. Ma rád akarjuk bízni jövőnket, amely 
előttünk á ll. Kérünk Téged, hogy kísérj el ben
nünket az úton. Férfiak és nők, mi mindannyi
an, rendkívüli korban é lünk, tele ígérettel és 
nehézséggel. Az emberiség ma olyan hatalmas 
eszközök birtokában van, mint még sohase: 
képes arra, hogy virágzó kertté változtassa, 
vagy te ljesen lerombolja a vi lágot. Az emberi
ség elérte azt a rendkívüli képességet, hogy 
még az élet kezdetébe is belenyúljon. Ezt min
denki javára is használhatja, az erkölcsi tör
vény keretei között vagy engedhet a tudomány 
rövidlátó gőgjének , amely nem isme11 határo
kat és megtagadja a minden egyes emberi éle
tet megil l ető tiszteletet is. Az emberiség ma 

oly válaszút előtt áll, mint még soha. A szaba
dulás, ó legszentebb Szűz, ismét csak egyedül 
a Te Fiad Jézus. 

4. Ezért szeretnénk mi téged, Anyánk, 
mint János apostol, házunkban befogadni (vö. 
Jn 19,27), hogy megtanuljuk Tőled, hogyan 
legyünk hasonlóvá Fiadhoz: „Asszony, íme a 
Te fiaid és leányaid !" Itt állunk előtted. Anyai 
oltalmadba ajánljuk önmagunkat, az Egyházat 
és az egész világot. Kérd meg Fiadat, hogy 
ajándékozza nekünk Szentlelkének teljessé
gét, az igazság Lelkét, amelyből é let szárma
zik. Fogadd a Lelket nekünk és velük, mint a 
jeruzsálemi ősegyházban, amely pünkösd nap
ján köréd gyű lt (vö. ApCsel 1,14). Isten lelke 
nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság 
számára. Ebressze föl az egyénekben és a 
nemzetben a kölcsönös megértést és a béke 
őszinte akarását. Minden embert rád bízunk, 
elsősorban a legvédtelenebbeket: a gyermeke
ket, akik még nem jöttek a vi lágra, és a gyer
mekeket, akik szegénységre és szenvedésre 
születnek, a fiatalokat, akik é letük célját kere
sik: a munkanélkülieket, és azokat, akik éhez
nek és betegek. 

Rád bízzuk a szétzilált családokat, az idő
seket, akiket senki sem támogat, és mindenkit, 
aki elhagyatva, remény nélkül él. 

5. Anyánk, Te ismered az ~gyház és a világ 
szenvedéseit és reményeit. Allj fiaid és leá
nyaid mellett a próbák idején, amelyet a hét
köznapok mindnyájunknak tartogatnak. Add, 
hogy mindannyiunk közös fáradozása által a 
sötétség ne győzhessen a világosság fölött. 
Neked, megváltás hajnalpírja, ajánljuk utun
kat az új évezred felé. 

- A nagyvilágban szegény kis hazánkat kü
lön is o ltalmad a lá helyezzük, amint neked 
ajánlotta már Szent István első királyunk is, és 
azóta anyai o lta lmadat oly sokszor megtapasz
t~l tuk. Bízunk abban, hogy könyörgésedre az 
Ur, továbbra is ránk tekint, és mindig megse
gít. -

Vezetésed alatt találja meg minden ember 
Krisztust, a vi lág világosságát és az egyedüli 

Megváltót, aki él az Atyáv.al és a Szentlé
lekkel. mindörökkön örökké, Amen. 
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Kereszténydemokraták találkozója 
Hosszú évek óta (1997-) először volt 

olyan összejövetel, ahol találkozhattak azok 
a kereszténydemokraták, akiket az idők fo
lyamán ide-oda sodort az élet, vagy úgy is 
mondhatnánk, hogy egy meggondolatlan 
pártvezér és vezetés. Igen, szeptember else
jén még a karzat is betelt a Szent Imre Gim
názium dísztennében. Jó volt találkozni 
azokkal a rég nem látott barátokkal, akikkel 
együtt kezdtük a 90-es évek elején egy akkor 
még nagy reménységű pártban, a keresz
ténydemokrata színekben a politizálást. 

A megnyitó beszédet Varga László or
szággyűlési képviselő mondta el, aki a De
mokrata Néppárt „ 1947-es parlamenti 
képviselője is volt. Udvözőlte a meghívott 
vendégeket, elsőként Kövér Lászlót a 
FIDESZ ügyvezető alelnökét, Surján László 
MKDSZ társelnököt, Latorcai János az 
MKDSZ választmányának elnökét, Dr. 
Semjén Zsolt helyettes államtitkárt, Benyhe 
István politikai államtitkárt, Rapcsák And
rás képviselőt, és Szakolczai György főtit
kárt, valamint IT!!nden megjelent 
kereszténydemokratát. Udvözlő beszédében 
hangsúlyozta, hogy a legfontosabb felada
tunk, a 2002-es választás megnyerése. 
Ahogy 1947-ben meg tudták mutatatni a ke
reszténydemokrácia erejét, úgy az most is si
kerülhet. Az összefogás erejét, és 
fontosságát is hangsú lyozta, és idézte az an
gol munkáspárti miniszterelnököt, aki kije
lentette, hogy a szociális igazságossághoz a 
keresztény értékrend visz el. Kövér László 
Fidesz ügyvezető alelnöke beszédében a ke
reszténydemokrácia szerepét 3 síkon ele
mezte. Rövid múltbeli visszatekintés után a 
kereszténydemokrácia jelenlétéről beszélt, 
személyiségekről pártokban megjelenő ér
tékrendekről, és a Fidesz vezette kormány
koalícióban megjelenő család politikai, 
középosztály egzisztenciáját erősítő vállal
kozásbarát adópo litika törekvésekről. Hang
súlyozta, hogy a szegénységet megszüntetni 
nem lehet, de a középréteg erősödésével le
het enyhíteni, és a polgári szerveződések, 
egyletek, faluközösségek, a történelmi egy
házak mind segíthetnek ebben. Mert ami jó 
az egyháznak, az jó az országnak is. Erköl
csös, szellemileg kiművelt emberfökre van 
szükség, és a 2002-es választások nagy tétje, 
hogy mi lyen lesz az ember, a polgár, a jövő
ben. Fontos a magyar öntudat helyreállítása, 
a határon belülieknek is tudni kell, mit jelent 

magyarnak lenni! Merjünk büszkék lenni 
arra, hogy magyarok vagyunk. Ma már a 
magyarok többsége egyet ért azzal, hogy a 
határon tú 1 i magyarokat segítsük, egyet ért 
azzal, hogy sikeresek vagyunk, a házassá
gok száma 2001-ben emelkedtek, az abortu
szok száma csökkent. Lelki és szellemi 
változás tanúi vagyunk, és a jövő évi válasz
tások során a választók dolga megítélni a 
Kormány működését, ami ha hibákkal tar
kítva is, de tisztességgel tette a dolgát. A ke
reszténydemokráciának szellemi, erkölcsi 
értelemben nincs más alternatívája, politika
ilag sajnos van. 

Európában magyarnak, Magyarországon 
európainak lenni, barankovicsi gondolattal 
fejezte be nagy tetszést arató beszédét Kövér 
László a Fidesz ügyvezető alelnöke. 

Surján László az MKDSZ társelnöke 
hangsúlyozta a kiengesztelődés, a megbo
csátás szellemének fontosságát, hiszen 
összefogás csak a megbékélés útján lehet! 
Elmondta, hogy nincs annál károsabb, mint 
ha a lényegiben egyet akarók széthúznak. 
Sajnos 1997-ben történt valami, ami a ma
gyar kereszténydemokratákat szétválasztot
ta. Többen voltak, akik a biztos „akolt" nem 
merték elhagyni, a bizonytalanért. A majdan 
létrejövő uniós egységhez, széleskörű 
összefogásra, tiszta jogi helyzetre, minta er
kölcsre, világos eszmerendszerre és politi
kai alázatra van szükség. Jelenleg még 
nincsenek együtt a feltételek , de biztos, hogy 
eljön az ideje. Ahol Európában nagy keresz
ténydemokrata pártok jöttek létre, azok min
dig széleskörű összefogás eredményei 
voltak. Végezetül hangsúlyozta, hogy · Ma
gyarországon nem volt még kormány, amely 
a kereszténydemokráciáért többet tett volna, 
mint a mai. 

Semjén Zsolt helyettes államtitkár az 
egyház prófétai küldetését hangsúlyozta, va
lamint azt, hogy az egyháznak társadalmi ta
nítása van, ezért irányt kell mutatnia. Csak 
mellérendelt szerepben képzelhető el az 
egyház és az állam kapcsolata. Az egyházi 
és állami oktatás egyenlő finanszírozását 
végre sikerült ennek a Kormánynak megva
lósítani, ami azt jelenti, hogy a közfeladatot 
ellátó vallási intézményeknek is ugyanannyi 
pénzt kell kapnia a költségvetésből, mint az 
állami intézményeknek. Az egyenlő a lapú 
finanszírozásnak az oktatáson túl a kultúra, 
közgyűjtemény területén is érvényesülni 
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kell. Elmondta, hogy ma 530 ezer gyermek 
tanul hittant állami iskolákban Nagy ered
ménye ennek a kormányzási időszaknak, te
hát, hogy az egyenlő finanszírozás elvét 
megvalósították, a vatikáni szerződést be
tartják, és az ingatlanok ügyének rendezése 
is megoldódott. Beszédét egy Platoni idézet
tel fejezte be, amelynek mondanivalója: ha a 
bölcs és becsületes emberek lemondanak ar
ról, hogy saját maguk irányítsák a politikát, 
akkor a gazemberek fogják azt irányítani. 

Rapcsák András képvise l ő, MKDSZ 
ügyvezető elnökségi tag beszédében hang
súlyozta hogy fe lkészült, a kor szellemét 
megértő, azt jól értékelő emberekre van 
szükség ahhoz, hogy a globalizációval 
szemben csatát nyerjünk. Ezért is van szuk
ség a kereszténydemokráciára, amely az em
ber feltétlen tisztelete, a szolidaritás, vagyis 
a szeretet érvényesítése, és a 
szubszidiaritásra, vagyis az ügyek helybeni 
intézésére épü l. Tevékenységünket, bárhol 
is fejtjük ki vizsgáljuk meg, és az egység 
fontosságára hívta fel a figyelmet. · 

Benyhe István politikai államtitkár 
(Egészségügyi Minisztérium) beszédét az
zal kezdte, hogy családra, munkára, rendre 
alapozott társadalmat akarunk, az egység 
bontásának ideje elmúlt. A Fidesz eresze 
alatt a kereszténydemokrácia nem sorvadt 
el! Az e lmúlt 3 év kormánypolitikája az 
egészségügyben abból indult ki, hogy az 
egészséges ember alkot, az életmód határoz
za meg az élet minőséget. Ezért a mérsékle
tesség, önfegyelem, önbecsülés, mások 
tisztelete, benne kel 1, hogy legyen az egész
ségpolitikában, ami nem betegségpolitika! 
Olyan teljes életre van szükség, amely a be
tegséget kiszorítja. A népegészségügyi of
fenzíva egyenlő azzal, hogy az emberi élet 
értékét nemcsak a fizikai, és biológiai körül
mények határozzák meg, hanem a gondol
kodásmód, az emberhez méltó é let. 

A felszólaló kereszténydemokrata pol
gármesterek és megyei önkormányzati ta-
gok azt sugallták, hogy nekünk 
kereszténydemokratáknak kötelességünk 
résztvenni a közéletben, nem a pozícióké11, 
hanem az elvek képviseletéért, mert a mi fel
adatunk a kereszténydemokráciát átvinni a 
21. századba. Kereszténydemokráciát csak 
kereszténydemokraták k~pviseljék! 

Császárné Gyuricza Eva MKDSZ Békés 
megyei elnöke 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fő út 81/1 
T el/Fax: 66/386-328 
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@3tr éb mngt)ttt történdméndt cScmént)d 
1683. túlius közepén a törökök Bécs alá érnek. Európa összefog nem hagyja'". dc ha valaki bánni tud vele ingét is odaadja. E jelenetet örökí· 

Szobicszki János lengyel király vezetésével egyesített lengyel. bajor, és ti meg képünk egy múlt századi óraképcn. A legendából annyi igaz. hogy a 
osztrák haderő véget ve t az ostromzárnak. és elűzi a szultáni hadakat. Es a királyné szeptember 21-éo mutatta be a pozsonyi országgyűlésnek fiát. Am 
három éve meg Becset ostromló török seregek 1686-ban már Budát sem a rendek a szeptember 11-i országgyűlésen ajánlottik fel közkiáltással élc
rudják ta rtani. Igaz. hogy az egyesített keresztény hadak nem Magyarór· tüket és vérüket'". 
szig fdszabadi tására töreked!ek. hanem jól felfogott európai é rdekből űz- ...------------ - - -------==-- ------. 
ték k1 országunkból a Balkánig a törököket. azonban ez a siker hozta meg a 
magyarság számára a 150 éves török uralom alóli felszabadulást. bár a törö· 
kök teljes visszaszorítása a Balkánról még·kétszáz évig tart. Az is történ(~+ 
mi tény. hogy a Habsburg Birodalom a törököktől megszabadított 
országot a fegyveres hódítás jogán a Birodalom.hoz annektálja. Egyes in· 
tézkedéseivcl csökkenti a nc:messég jogait. dc növelte a városokét. moder· 
nizálva a közigazgatást. Bar mindez a haladást szolgálta, ám az 
abszolu:izmus jegye alatt. 

Képünk F rans Ceffcls korabeli festménye Buda visszafoglalása." A 
flamand mester számos topográfiai hibával. ám roppant plasztikusan ábrá
zolja az ostromot. amely után Buda jelentős része romokban hever s közel 
egy évszázad tdik dmíg ismét alkalmassá válik a főváros szerepére. 

Köve:kező képünk Beczúr Gyula festménye: Budavár visszavétele a 
töröktől" A festmény a magyar és osztrák csapatok 1686. szeptember 2-ai 
bcvonulásá t ábrázolja a budaj várba. A kép közepéD fehér lovon 
!..otbaringiai Károly fövczér. mögötte Savolyai Jenő és Miksa bajor vá
lasztófe{'cddcm. Körülöttük magyar főurak: lóháton Esterházy János. 
?alffy áoos. gyalogosan felkötött karddal Pctneházy Dávid. A földön 
Abdumhman budai pasa holtteste fekszik. 

Peregnek tovább a történelmi események: 1687. december 9-én Po
zsonyban megkoronázzák Magyasrország első örökös királyát. 1. Lipót 
idősebbik fiát a k ilcnc tves I. Józsefet. (1. Lipót még hosszú idegig kormá
nyoz.) 1711. szeptember 27-én III. Károly spanyol király elindul Barceloná
ból. hogy átvegye I. József halálával megürült német·római birodalmat. 
Október !2-én V. Károly néven német-római császárrá választják. 1713. 
ápriliscl9-C:n VI. Károly kihirdeti a Habsburg-ház törveoyét a pragmatica 
sanctiót. melynek lcnyege. hogy fi ú utód nemléte esetében. Károly leánya· 
ira sziU át a trón. 1740. október 20-án meghal VI. Károly. a Habsburg-ház 
utolsó férfi sarja. útóda Mária Terézia k irálynő. aki október 22-én kihirde· 
ti trónra lépését. aki ekkor 23 éves. Dacára a sorra megkötött egyezmé
oycknek. szinte mindenki megtagadja a leányági utódlást. s azonnali 
támadásokkal megkezdődik a Habsburg birodalom szétdarabolása. 

A legenda szerin t Mária T crézia első fiúgyermekével {a későbbi II. Jó
zseffel) a karján jelenik meg a pozsonyi országgyűlés előtt. hogy trónja vé· 
delmérc kérje a magyar rendeket. A könnyek közt c:lmondott királynői 
szavakra a rendek egy szívvel és lélekkel kiáltották: "Vitam et sanguioem „ 
életünket és vérünket. Nem volt ez színpadi jelenés. sem legenda. A nemzet 
valahára oly királyt talált. ki lelkéhez bírt szólni. bár ez a nemzet jussát 

Forrásmunkák: 

A Magyar Nemzet 
Történelme 
(Athcneum 1898.) Ma· 
gy arország történelmi 
kronológiája (Aka dé· 
miai Kiadó. 1983.) Ké· 
ecs magyar törteoclem 
tMa&yar Könyvklub 
1993.J 
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A magyar kereszténydemokrácia apostola - II. fejezet 
Létünk nem egyik, hanem kizárólagos formája a kereszténység 

Második szellemi forrásként 
Barankovics Ady forradalmiságát em
líti. Ady szervesen illeszkedik az Elso
dort faluhoz olyannyira, hogy Szabó 
Dezső a regény egyik alakját éppen 
róla mintázza. Közel állhatott Ady 
biblikus ihletettsége a mélyen hívő 
Barankovicshoz, még közelebb a 
költő radikális társadalomkrit ikája. 
A legnyilvánvalóbb találkozási pont 
azonban magyarságképükben talál
ható. Barankovics úgy látta, Széche
nyi óta nem volt senki, aki ennyire 
azonosult volna a magyarsággal. So
kan dekadenciának vélték Ady ma
gyar harmóniára vágyódását 
mondja -, amelyben Európa nem sik
kaszthatja el a magyarság lényegét, 
Európában is megmaradhatunk teljes 
értékű magyarnak. Barankovics sze
rint Szent István óta változatlan a 
feladat: helyünket és szerepünket 
megtalálni Európában, és ez által 
saját kezünkbe venni sorsunk irá
nyítását. 

Egész életpályája azt mutatta, 
hogy Barankovics Istvánhoz legköze
lebb az általa említett szellemi indítta
tások közül Prohászka szociális 
katolicizmusa állt. 

Nem véletlen, hogy a püspök nevé
vel fémjelzett társaságban találkozha-

tunk először szinte teljes palettájával 
azoknak, akik Barankovics igazi esz
mei harcostársai voltak. A fiatal katoli
kus reformértelmiség - Giesswein 
mellett - elsősorban Prohászkában 
lelte meg történelmi e lőképét. 
Prohászkát sokan sokféleképpen lát
ták. Barankovics róla szóló írásában -
kortársai többségétől eltérően - a 
hangsúlyt nem a nagy misztikusra, ha
nem a szociális lelkiismeretre és az 
igaz kereszténydemokráciának bátor 
megszólalójára helyezi. Úgy ítéli meg, 
hogy Prohászka a kereszténység 
oldaláról a legerőteljesebben szól 
bele a nemzeti létkérdésekbe. Nél
küle az ország nem helyeselte vol
na, hogy a „ nemzeti eszmélés" 
keresztény jelszavakat . tűzzön ki 
maga elé követendő csillagként. 
Európában mi voltunk azok - hangoz
tatja -, akik legalább szavakban 
összekapcsolták a nemzeti megújho
dást a tiszta kereszténységhez való 
visszatéréssel. 

Itt Barankovics gondolkodásának 
egyik meghatározó pontjához érkez
tünk el, nevezetesen hogy a társadal
mi, szociális, és az ezeket figyelembe 
vevő politikai változások fundamentu
ma - megítélése szerint - csak a ke
reszténység, az egyház társadalmi 
tanítása lehet. Ezt egy István királyt di
csérő írásában ekképpen fogalmazza 
meg: „Nemzeti felemelkedésünk, 
többszöri új honalapításunk mindig a 
kereszténység hazc~ reneszánszához 
kapcsolódott és abból táplálkozott." 
Majd később: „Létünk valóban nem 
egyik, hanem kizárólagos formája a 

ben olyan tisztán nem csendült meg a 
kereszténység szociális lelkiismeret
ének szava, mint őbenne." 

A szellemi elődöket, szellemi hatá
sokat sorba téve bővíteni szükséges a 
kört Barankovics által a fenti idézet
ben megnevezett személyeken túl is. 
Rögtön Prohászka mellett 
Barankovics nagy tisztelettel adózott 
a hazai keresztényszociális gondolat 
másik nagy apostolának, Giesswein 
Sándornak. A Demokrata Néppárt 
194 7-es zászlóbontó nagygyűlésének 
színhelye éppen az ő személye miatt 
esett Győrre. Barankovics nagy ívű 

beszédében Giessweint a modern 
szociális és demokratikus keresztény 
állameszme útraindítójának, az evan
géliumi szocializmus első magyar 
gyakorlati apostolának, a magyar ke
reszténydemokrácia közép-európai 
előhírnökének, a szociális és demok
ratikus keresztény politika tragikus hő
sének, a DNP nagy e lőfutárának 
nevezte. 

Barankovics nagyra értékelte a 
keresztényszociális tanítás két nagy 
pápáját,. XIII. Leót és Xl. Piuszt. Az 
utóbbiról írt nekrológjában különösen 
kiemelte a Quadragesimo Anno törté
nelmi szerepét. Ezt olyan műnek tar
totta, mely irányt mutatott az 
individuális liberalizmus, a profitcélú 
kapitalizmus és az egyént elsikkasztó 
kollektivizmus politikai , gazdasági és 
társadalmi tévútjaival szemben. 

(Kiemelések a szerkesztőtől) 

kereszténység." 
Nagy hatással 

volt Barankovicsra 
Prohászka földre
formjavaslata, 

„ , .. 1 

melynek végső 

Az ENDRODlEK BARA TI KORE NOVEMBER . 
17-én BUDAPESTEN TALÁLKOZÓRA HÍV JA 
TAGJAIT, SZIMPATIZÁNSAIT. A pontos részle
tek a következő számban-lesznek 

célját a nyomor i=====================:dl 
felszámolásában 
és ezzel együtt az 
emberi méltóság 
helyreállításában 
látta. 

Méltatta 
Prohászka szoci
ális elkötelezett
ségét: „ ... a XX. 
században senki-

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

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

Béby-leányka-fíúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandá l, k lumpa 18-4 1-es méretig 
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Egymással megértésben, szeretetben együtt alkotni és é lni 
Kereszténydemokra1a felfogás szerint a 

gazdaság a teljesítményre és a társadalmi 
igazságosságra, a versenyre és a szolidari
tásra, az egyéni felelősségre és a társadalmi 
biz1~nságra épül. 

Osszekapcsolja az egyén teljesítmény
re való törekvését a társadalmi kiegyenlí
téssel, és a természeti rend keretében 
megteremti a Termelés, a környezet meg
őrzésének feltételeit. 

A piac és a verseny a gazdaság két 
alappillére. Ez a két pillér teszi lehetővé a 
javakkal és a szolgáltatásokkal való haté
kony és elérhető áron történő ellátását, s 
gondoskodik arról is, hogy a termelés a fo
gyasztók igényeihez igazodjék, előmozdít, 
va a folytonos megúju lást. 

A piac azonban állami szerepvállalás 
nélkül nem képes társadalmi igazságossá
got szolgál tatni! Ugyanakkor egy piacgaz
daságban az ál lami beavatkozás mértéke 
sem lehet korlátlan. 

Valamennyiünk számára nyilvánvaló, 
hogy a gazdaság és a szociális biztonság 
elválasztha1atlan egymástól. Kölcsönösen 
korlátozzák és kiegészítik egymást, egy a 
szociá lis igazságot nélkülöző gazdaságpo
litika társadalmi és nemzetgazdasági vesz
teségeket okoz, amivel veszélyezteti az 
egyén, és a családok boldogulás~!, ezáltal 
a társadalmi békét. A nagyobb fokú állami 
beavatkozás és a piac csekélyebb érvénye
sülése viszont a teljesítőképesség, a telje
sítményre való hajlandóságnak a 
csökkenését eredményezi, melynek hatá
sára mindenki számára kisebb lesz a jólét 
és korlátozódik a szabadság. ~ppen ezért, 
amikor a magyar gazdaság helyzetét vizs
gáljuk kereszténydemokrata szempontból, 
elsősorban arra kell választ adnunk, hogy a 
kormány mennyire erős, mennyire növek
vő gazdaságot teremtett, s abban az egyén 
felelőssége, a társadalmi igazságosság és a 
szol idaritás milyen lehetőségeket kapott. 

A gazdasági mutatók egyértelműen jel
zik, hogy a gazdaság kiegyensú lyozott, nö
vekvő teljesítményt nyújt. 

Jelen előadásom szűkre szabott keretei 
közt, a teljesség igénye nélkü l, csak azokra 
a területekre korlátozom gondolataimat, 
ahol a legmeghatározóbb és legkedvezőbb 
változások tapasztalhatók: 

- A növekedés üteme az elmúlt három 
évben évről évre meghalad1a a~, tavaly az 
5 százalékot. Ezzel együtt nőtt a verseny
képesség, a minőség és a ha1ékonyság, ami 
európai mércével mérve is kiemelkedő 
volt. 

- A hazai gazdaság teljesítőképessége 
és hatékonysága alapján a szakértők egy
behangzó véleménye szerint hazánk már 
ma is alkalmas az Európai Unióba történő 
integrádóra. 

- )avult a közteherviselés, egyre kevés
bé lehe1séges és érdemes a jövedelmeket 
eltitkolni. A kormány 1udatosan törekeden 
a közterhek csökken1ésére, az elvonások 
lefaragására. Míg 1998-ban minden mun
kabérkénl kifizetett 1 forint után 49 fi l lért 
kellett tb. járulékként a munkáltatóknak és 
munkavállalóknak befizetni., addig ez a 

idén 44 fillér, jövőre pedig 38 fi llérre csök
ken. 

- Az új adópolitika alkalmazása és a 
gyermekek utáni kedvezmények, valamint 
a családtámogatások eredményeként a 
legnagyobb és legkisebb jövede lmű réte
gek közötti egyenlőtlenség növekedése 
megállt 

- A családi támogatások vásárlóértéke. 
Az inflációt is figyelembe véve 1998-ról 
2001 -re mintegy 30%-kal nőtt. 

- A bérek és nyugdfjak reálértéke, azok 
érezhető növekedése és, hogy a törvénye
sen adható legkisebb bér a polgári kor
mány hivataíba lépésekori núszezer 
forintot el nem érő összegről negyvenez~r 
forintra emelkedett s jövőre ötvenezer fo
rintra nő, bizonyítja, hogy a polgári kor
mány már teljesíti a kormányprogramban 
meghirdetett célját, hogy a megtermelt ér
tékekből egyre több maradjon az ál lampol
gárok, a családok „zsebében". Ennek egyik 
további legfontosabb eleme, hogy 
2002-ben a nyugdíj teljes adómentességet 
élvez. A módosítás 320.000 nyugdíjast 
érint. 

Csak érdekességképpen utalok a szak
szervezetek reakciójára. A tavaly őszi mi
nimálbér-tárgyalások során Sándor László 
még azt vetette a kormány szemére, hogy 
kalandpolitikába kezdett, az általa irreáli
san magasnak minősített minimálbér ve
szélyezteti a munkahelyeket, a 
munkavállalók biztonságát, a teljes mun
kaidős foglalkozatást, most pedig már ke
veslik a jövőre tervezett 50.000 forintot, 
58-60 ezer forint bruttó érték mellett kar
doskodva. 

- Az átlagos, egy főre jutó reáljövede
lem és a fogyasztás idén és jövőre évi 4% 
körüli mértékben emelkedik 

- A magyar vállalkozások fej lődését gá
tolta, hogy az előző kormány csupán a kül
földi multinacionális vállalatoktól remélte 
a magyar gazdaság felemelkedését. A ha
zai kis- és középvállalkozások a nagy 
adók, az alacsony piaci részesedés és nem 
megfelelő versenyképess~g miatt nem fej
lődhettek megfelelően. A kormányváltás
sal szemléletváltás következett be ezen a 
területen is. A polgári kormány nagy súlyt 
helyezett a hazai vállalkozások, a kis- és 
középvállalatok működési feltételeinek ja
vítására. 

- Három év alatt a mikro-és középvál
lalkozások jövedelmezősége több 
mint 15 százalékkal javult. 

- 10 mi ll ió forint éves árbevételig a be
ruházásra fordított kiadások után 
nem kell társasági adót fizetni. 

- Lényegesen bővült az átalányadó
zást vá lasz1ók köre. 

- A vállalkozások fejlődését a kor
mány új típusú fejlesztési hitelekkel 
támogatja, ennek megfelelően a vál
lalkozói hitelállomány három év 
alatt 75 százalékkal nőtt. 

- Ma Magyarországon a piacok meg
nyitásának egyik legszűkebb kereszt
metszete a közlekedési 
infrastruktúra. Ahhoz, hogy a tőke az 
ország munkaerő-tartalékokkal ren-

delkező országrészeibe is eljusson, 
mindenképpen szükséges ezeknek a 
térségeknek közlekedési vérkerin
gésbe történő bekapcsolása. 

- Ezt szolgálta 2000. január elsejétől 
az egységes matricás díjrendszer be
vezetése az Ml-es és az M3-as autó
pályán, mely alapvetően 
olcsóbbította az autópálya-,használa
tot, és ezt biztosította a MA V-nak és 
az egyes VOLÁN társaságoknak 
nyújtott nagy volumenű költségveté
si támogatás is. 

- Tavaly beindult az autópálya-építés 
új hul láma is, amit a kormány szinte 
tel/·esen hazai vállalkozók bevonásá
va valósít meg. 

A Horn-Kuncze kormány elhibázott 
gazdaságpolitikájának legszomorúbb feje
zete az energiarendszer privatizációja és a 
terheknek a fogyasztókra való gátlástalan 
áthárítása volt. A polgári kormány szociális 
érzékenységét jól mutatja, hogy nem enge
dett a nyomásnak. Az elmúlt három évben 
bekövetkezett villamosenergia és földgáz 
áremelések az infláció éves értéke alat1 
maradtak, töredékét képezve a Horn-kor
szaki áremelkedéseknek. 

- A mezőgazdaságban fo lytatódik a 
csa ládi gazdaságok kialakítása.· Ennek so
rán a családi mezőgazdasági vállalkozá
sokra vonatkozó kedvezmények esetében 
a 4 millió forintról 6 millió forintra emelke
dik az a határ, ameddig a vállalkozó még 
mezőgazdasági kistermelőnek minősül. A 
családi gazdaságok termőföld vásárlását il
letékmentességgel, öröklését pedig 
75%-os illetékkedvezménnyel kívánja se
gíteni a kormány. Az idén 4 milliárd forint, 
míg jövőre 5,5 milliárd forintot szán a költ
ségvetés a mezőgazdaságból élő vidéki la
kosság élet- és munkakörülményeinek 
javítására. 

- Valamennyien tudjuk, hogy jövőnk 
alapja az otthon. Az otthonteremtés e lőse
gítése az egyik legnagyobb feladat, amely
hez a polgári kormány az eddigiekben már 
ismertté és elérhetővé vált kedvezményes 
hitelkonstrukciót és adókedvezményeket 
újabb kedvezményekkel bővíti. 

- A világ ma egy új társadalom, az in
formatikai társadalom megteremtése irá
nyába halad. Ez a társadalom tudásalapú 
társadalom, ebben az lesz a nyerő, aki a tu
dásba ruház be. Ehhez olyan iskolák kelle
nek, melyek mindenki számára elérhetők, 
s amelyekben az ismereteken túl azt is el
sajátítják, hogyan lehet egymással megér
tésben, szeretetben együtt alkotni és élni! 
Ehhez nélkülözhetetlen a társadalom er
kölcsi alapjainak emelése, és magának az 
erkölcstannak az oktatása is. 

Ebből a rövid előadásból is kitűnik, 
hogy a kormány elmúlt háromévi teljesít
ménye, s így az ország te ljesítménye - ke
reszténydemokrata szemmel is - igen jónak 
nevezhető. Ezért a költővel együtt bátran 
ál 1 íthatju k: 

„ ... mi benn v<1gyunk a iősodorban: ... 
Vásznunk dagad, hajónk előre megy!" 

Latorcai János 
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Emléktábla avatás 
KATÓ JÓZSEF EMLÉKEZETE 
Halálának 75. évfordulóján 

Lelkemnek rokona! Hisz a bölcsőnk álma közös volt 
itt, a kalászt rengö nyárfasorú szikeken; 

s véremnek rokona: nagyapámnak, a nótafa hírű 
jó cimbalmosnak volt húga édesanyád; 

véredben muzsikált az a dal, a közös, a könnybe-mosolygó, 
melyből íme, belém is valamennyi szorult. 

Arcod csak képről ismertem, ám nagyanyámmal 
erre, ha jártunk a vén temetőbe: betért 

édesanyádhoz s így aztán vele mentem a sírhoz 
hol költő nyugszik - énnekem isteni név 

mert hisz megfordult a falunkban egyszer a költők 
hös fejedelmi fia, fénye, Petőfi maga, 

szent szavú nótafa itt rezg dús lombjával e tájon: 
tartva Berénybe, Gyomán egykor a lángszava szólt. 

Lelkünk mélyibe így sarjadt a szabadság- és szerelemnek 
daija; s te lengyel lányt hozva a hitvesedül 

a tesrvérnemzet harcát és költő-hőseit is meg
ismerted, s to lluk kincse azóta miénk. 

lengyelhon tisztel s a hazánk is, lám, a szülőhely 
ismeri már műved, érti az érdemeid. 

S a tágabb haza is; mert aki él a hazának 
azt el nem feledik! Vérbeli lelki rokon 

ím, magam is zászlót hajtván könnyel köszönöm meg 
mit közénk hintél: szellemi kincseidet. 

És an1i még lappang, azt is közfényre bocsátani készül 
s őrzi az emléked hű születési helyed. 

Szeptember 14-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Bá
lint Sándorné Kató Klára kezdeményezésre avatták fel a gyomai 
szü letésű Dr. Kató József szülőházán (Kató József u. 3.) az emlék
táblát, a költő, műfordító halálának 75 évfordulója alkalmából. Dr. 
Szi lágyi Ferenc a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalma
zott dékánja emlékbeszédet mondott: „Gyoma nagynevű poétája" 
címmel. · _ 

Utána Molnárné O láh Gize lla tanárnő és középiskolás diákok 

Szilágyi Ferenc 

adtak e lÖ a költő verseiből. Az emléktáblát a zeneiskolások fuvola
kísérettel Bálin·t Sándorné Kató Klára - a költő leánya - és Dr. Dá
vid Imre polgármester leplezték le. Koszorút helyezett el a család és 
a város mellett a gyomai Szülőfüld Baráti Kör. A szülőháznál tartott 
fogadás után a vendégek átsétáltak a szomszédos református teme
tőbe a költő szépen rendbehozott sírjához, ahol a virágok mellett el
helyezték a Mezőtúri Református Gimnázium öregdiákjainak 
koszorúját- egykori iskolatársai emlékére. 

. --- ·~ . -;_ ...:-----:"\.~ ... 

CIPŐTALPBÍLÍST 
SZONDÁ TÓL 

Rózgaftegr/ t1. 11 
Tele/fo11: ( 66) ,2 84-301 

Az író 1879-ben született. A középiskola elvégzése után részben 
a budapesti, részben a kolozsvári egyetem jogi fakultásán tanult, 
ahol doktori diplomát is nyert. Húsz éves volt, amikor első önálló 
kötete „ Versek" cím a latt megj~ lent. Második verskötete „köl temé
nyek" cím alatt, a harmadik „ Eletbarázdák" címen jelent meg. A 
népéletből öss.zegyüjtött humoros apróságokat „Pipaszó mellett" a 
csabai Corvina adta k i. Lefordí,totta Juliusz Stowacki „Mazeppa" 5 
fe lvonásos verses tragédiáját. Ujabb versei a Pesti Hírlapban jelen
tek meg. Ugyancsak sajtó alá szerkesztették „Krónikás" címü mun
káját is. Magyarország csaknem valamennyi lapjában olvashatták 
Kató József nevét, aki nagy népszerüségnek örvenden. 

A világháborús idők öt is fáradttá és lehango lttá tették. Végig 
szenvedte a háború minden viszontagságát és borzalmát, ahonnan, 
mint százados került vissza és Zomborban elfoglalta régi hivatalát, 
mint _pénzügyi titkár. Onnan mindenből kifosztva, kitették a szer
bek. !gy vette át a legnehezebb időkben a „Békés megyei Közlöny" 
szerkesztését s vezette 4 éven át. Ezt követően csendes visszavo
nultságban élt Gyomán, s várta a jobb idők fordulását. 

, ' Több ku lturális intézménynek volt tagja, részint vezető elnöke, 
„' amely pozícióban a Jegnagyobb erőfeszítéssel dolgozott. - olvas

hattuk az erre az a lkalomra k iadott meghívóból. 

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

tPITŐJ PA„I SZÖYE"T~EIET 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

<?Magas és mélyépítési munkcik generál kivitelezése - tervezése 
O-Transzportbl!ton és bl!tonacél é11ék<:!sités. elöregyártás, szere lés 
o- Egyl!di asztalos l!s lakatos termékek gyártása (nyílászárók. lnterspan 

bínorok) 
<7 Épi1öipari anyag.kereskedés ( lnterspan blicorlap . .. ) 
O' Építőipari gép<:!k, segéckszközök bérbead{1sa (toronydaru. acélzsalu. 

ku<:!h!s állvány, úcpanel. .. ) 
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7 5 éves a Péter András Gimnázium 
Ebben az évben ünnepli a szeghalmi Péter 

András Gimnázium alapitásának 75. évforduló
ját. Ha valaki a lexikonban keresi Péter András 
nevét, nem találja meg, hiszen egy szűkebb vi
dékhez, Békés megyéhez, a Sárréthez kötödik 
életútja. cselekedete. A gazdag földbirtokos a 
század elején gimnázium létrehozására adomá
nyozta vagyonát. A végakarat 1926 szeptembe
rében valósult meg, ekkor nyitotta meg kapuit a. 
szeghalmi református gimnázium. 

Nagy Miklós, a fiatal igazgató szervezte meg 
a középiskola életét. Jelszava a következö volt: 
,,Legyen a gimnázium olyan fáklya, amel:;nek 
a sugarai az egész környéken világítanak és 
melegítenek." 

Hetvenöt év elteltével elmondhatjuk, hogy 
ez a jelmondat ma is idöszerü. A Berettyó-parti 
iskolában érettségizett közel ötezer qiák életútja 
bizonyítja, hogy bölcs ember volt Péter András. 

A iskola júniusban ünnepelte a jubileumot. 
Az ünnepségre sok öreg diák eljött, hiszen a tan
testület ta11ja a kapcsolatot az egykori tanítvá
nyokkal. Az elmúlt évek során kialakult 
hagyományok adják meg ennek a középiskolá
nak egyedi arculatát. Talán a gyomaendrödi ol
vasók számára is érdekes lehet néhány jellemzö 
tevékenységünk bemutata.sa: 

- Nyolc alapítványunk van, ezek támogatják 
a mai diákokat. Egyebek közt azt is lehetővé te
szik számunkra, hogy Angliába és Ausztriába 
utazhassanak nyelvoktatás céljából. Az 1 %-os 
törvény alapján évente 1 ,5 millió forinttal gyara
podnak ezek az alapítványok. 

- Önálló könyvkiadói tevékenységet is foly
tatunk. Tímár Máté egyik regénye alapitványa
ink támogatásával jelent meg. Sinka István 
irodalmi hagyatékát is gondozzuk, évente szava
lóversenyt rendezünk a költőre emlékezve. Ezen 
a versenyen gyomaendrödi középiskolások is 
részt vettek már. 

- Az iskolában múzeumot alakítottunk ki, 
ahol gazdag tárgyi emlékekkel mutatjuk be az el
múlt évtizedek történetét (palatábla, Bocskai 
ruha, száraz bélyegző._ .. ) 

- Az idén avattuk 
fe l a tanárok emléktáb
láját, melyen azok neve 
szerepel, akik legalább 
öt évet tanítottak gim
náziumunkban. A 78 
név között két endrödi 
pedagógusé is olvasha
tó: Dr. Csókási Béláé és 
Uhrin Jánosé. 

- Június második 
szombatján minden 
évben öregdiák találko
zóra hívjuk az egykori 
gimnazistákat. A gaz
dag programnak része a 
mai diákok produkciói
ból összeállított műsor 
is. A tavalyi találkozón 
Endrődi Szabó Zoltán 
festményeiből nyílt ki
állítás. 

- Az iskola parkjá
ban szobrot emeltünk 
Nagy Miklósnak és Pé
ter Andrásnak. Az e lső 

igazgató szobrának 
avatásán Dr. Sztanyik 
B. László mondott kö
szöntöt. 

A gimnázium 
szaktantermeit az egy
kori tami.rokról nevez
tük el. A termekben 
bemutatjuk a névadó 
életútját is. Az ajtó fe
lett elhelyezen rézdom
borícásokat Honti Antal 
készítette. 

- Az iskola elsös diákjait minden év szeptem
berének végén Péter András Halas-pusztai sír
emléke elölt fogadjuk a gimnázium tanulóivá, 
ahol az eseményt megörökítö emléklapot is kap
nak oszcályfönökeiktöl. 

ÉVES 
.1 PffE.R ASDRlS 

- Honlapunkon minden fontos információ 
megtalálható gimnáziumunkkal kapcsolatban. Itt 
olvasható annak az ötezer diaknak a neve is osz
tályok szerint. akik középiskolánkban érettségiz
tek. A névsorban endrőd i nevek is szerepelnek. 
(Bövebben a Városunk 1996. 6. számában.) 

- A jubileumi .!vben a gimnázium által szer
vezeu hagyományos Kovacs János földrajz,·er
senyt országossá bövitettük. A legjobb 
fö ldrajzosok a Sárrét fővárosában versenyeznek, 
köztük a Kner Imre Gimnázium tanulói is. 

- A jubikumra megszerkc:sztetcük a Szegha
lomvidéki Hírlap Különszámát és hamarosan 
megjelenik az iskolai évkönyv is. 

*** *** *** 
E sorok írója 1970 óta él Szeghalmon. Öt 

évig kollégium-, 1975. óta pedig a gimnázium 
igazgatójakénr tevékenykedem a város és kör
nyc!kének küzoktatásáért. 

A 31 év alatt sikerült megvalósítani humanis
ta pedagógiai programomat. Örülök annak. hogy 
szOlöföldemröl is tigyelemmel kísérik munká
mat. Megtisztelő volt számomra, hogy a Timár 
Maté szoboravató ünnepség szónoka lehettem és 
tolmácsolhanam 60 tanár és 730 diák üdvözletét 
a részt\"\~,·öknek . 1999-ben újabb öt évre kine
veztek a szeglrnlmi imegráil köz~piskol a igazga
tójának. Szere1n.::m ez iuü alau tapasztalataimat 
útadni az új nemzedék tanárainak. igazgatóinak. 
Ennek rcsze ez a kis megemlékezés is. melye1 át
nyújtok a Városunk olvasóinak. 

VASZKÓ TAMÁS 
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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 Kollégium nagyenyedi korszaka 

rödve, bűnökkel, avagy bárminő szerencsétlenséggel bélyegezi 
magát, azt irgalom nélkül ök magok megbüntessék ... " 

Ezt a kiváltságlevelet 1662 okt.20.-án adta ki Apaffi Mihály 
fejedelem, s a kollégium gondnoka, Bethlen J ános aláírta. A 
kollégium anyagi egyezséget kötött Enyed városával. Elengedte a 
300 ft. évi taksát, és helyette megkapta a felenyedi patakon lévő 
cseremalmot. Feljegyzések szerint Apaffi a szomszédos kastélyból 
figyelte: pontosan járnak-e a tanárok órára; egyben eltiltotta a sót 
szállító szekereket a főtéri útról, hogy a zakatolásukkal ne zavarják 
a tanárokat. Az iskola áthelyezése az elején ideiglenesnek volt 
szánva. Miután 1658. február 10.-én II. Rákóczi György az 
enyedi tanárokat nemesi rangra emeli, a nagyurak vissza akarták 
költöztetni a kollégiumot Gyulafehérvárra, ugyanis az enyediek ~e
mesi rangjukon véltek csorbát ütni azon fejedelmi döntés által, mi
szerint az iskolát Enyedre helyezik. Az 1682-es enyedi gyűlés után 
fe lgyorsult az iskola fejlődése. Megalkották törvényeit, új épülete
ket építettek, amelyben tanulásra és lakásra alkalmas szobák vol
tak. Rendbehozták a kollégium birtokait is a tatárdúlás után. A 
tanárok a 250 ft.-os fizetés mellett terményeket és bort is kaptak. 
(Egy pár csizma ára 1 ft.) Az új iskolában a három német professzor. 
mellett az alsóbb, mai szóval gimnáziumi osztályokban három, 
utóbb több magyar segédtanár, col laborator is működött. A legki
sebb gimnáziumi és az elemi tanulókat az idősebb, vagy végzett di
ákok tanították, mint publicus praeceptorok. A nagyobb diákok 
voltak a kisebb tanulók magántanítói. 

Apafi Mihály Bethlen János kanceHár javaslatára 1662 Az iskola szervezetében, szellemében és tanításában a főiskola 
okt.6.-án kelt rendeletével a gyulafehérvári kollégiumot birtokai- három tan.árának hatása tükröződik leginkább: a strassburgi Sturm 
nak középpontjába, Enyedre helyezte át. A többéves zűrzavar után Jánosé, a wittenbergi Melanchton Fülöpé és a · goldbergi 
a kollégium valóságos újjáalapításának számít, ez a rendelkezés, ·TrotzendorfBálinté. Föcél az alsóbb osztályokban a tiszta latinság, 
melynek indoklásában ezt olvassuk: „ ... ne alunnék a változások fent az ékes latinság megtanítása volt. Ezen kívül sok bibliai idézet 
között is a schola tanítás, nem lévén azért mostan erre alkalmasabb ·„locus" betanulása, hogy a leendő papnak legyen bőséges fegyver
hely Enyednél, mind a Collégiumjószágára s mind egyéb dolgokra tára hitének a más felekezetűek ellen való megvédésére. A kollégi
nézve szállást és maradást oda rendeltünk." A várfalakon belül már um mellett fennállott és különösen I. Rákóczi György alatt 
voltak épületei a kollégiumnak, de megvették még az iskola számá- felvirágzott a nemes úrfiak udY.ari iskolája, az „aulicum collegium" 
ra a Bethlen-kastéllyal szemben lévő sarkon a váradi házat és a Keresztúri Pál vezetése alatt. 0 sürgette és gyakorolta a tanításban 
szomszédos telkeket. az anyanyelvnek felhasználását, reáltárgyak tanítását, a tanulókkal 

Apafi, hogy a kollégiumot megerősítse, az intézet „oktató és ta- való emberséges bánásmódot, a szókráteszi kérdező módszert. 
nító mestereit s mostani és jövendőbeli tanítványaikat, név szerint 1653-ban a három német tanár közül már. csak maga Bisterfeld volt 
pedig tiszteletes és tekintélyes Vásárhelyi Péter urat, a szent teoló- Erdélyben. Ekkor jött haza Hollandiából Apáczai, s lett a poétai 
giának azon kollégiumbeli tanárát, a mostani és ez utáni társait, ím osztály segédtanára. Vele teljesen új szellem kezdődött. A taní
ezen kiváltságukkal ruházzuk fel. tásban Amos Comenius követője volt. A filozófiában a kritikai 

I.Az osztályok felállításában, a tanítás módszerében s minden- vizsgálódás jogosultságát hirdette. Az egyházkormányzásban az 
ben, ami a tanítók, és tanulók sikerét érdekli, senki nekik rendelkez- önkormányzat híve. Apáczait „veszedelmes elveiért" Kolozsvárra 
ni ne merészeljen! . helyezik át. 

Il.Semmiféle bántalornmal, sértéssel, kisebbítéssel őket senki, s 
jelesben Enyed város lakói ne illessék ... 

III.Mennyire az idők viszontagsága engedi, s a kollégiumnak a 
hosszas háborúk alatt elpusztult jószágai bírják, szokott illetményt 
a kollégium javainak keze lői maga idejében múlhatatlanul megad
ják nekik, nehogy a tanulmányok rovására ilyen gondok nyűgözzék 
őket. 

IV .A kurátor urak a tanárokkal és oktatókkal közösen ... egyet
értéssel orvosolják a felmerült bajokat. 

V.Kollégiumunk tanárainak, oktatóinak, s többi tagjainak azon
ban a fenn írt kiváltságokat azzal a feltétellel adjuk, hogyha ki 
közülök, a jövőben bármikor isteni és emberi törvényekkel nem tö-

~S"'""kliáa ___ 
Partner üzlet

ház tagja 

Csemege Kedves vásárlóink! 
Ter.i.nékeinkkel mindig 
az Onök szolgálatában 
állunk! 

Ct.: Tírnár Vince 
---- - - -------- o- Folyamatosan 

friss húsok 
O" akciós termékek 
<7 kolbászhús minden mennyiségben 
cr cukrászsütemények 
<7 tortarendelést felveszünk 

Blaha u.27. Tel.:386-691 
Nyitva tartás: hétfötöl péntekig 6-tól 18 óráig 

szombaton 6-tól 14 óráig 
vasárnap 7-töl 11 óráig. 

*** *** *** 
Amerikai terrortámadás 

Szatmár megyében és az ország más helységeiben is gyászna
pot tartottak és kegyelettel emlékeztek meg az amerikai terrortáma
dás áldozatairól. A cemplomokban szentmisét, istentiszteletet 
tartottak, a kereskedelmi egységek ablakaiban gyertyákat gyújtot
tak, megszólalµik a templomok harangjai. Délben félbeszakítottak 
minden tevékenységet, a rádió és tévéállomások megszakították 
műsoraikat. Ion Jliescu államelnök elítélte a terrortámadást és kife
jezte sajnálatát, mert a támadás veszélyezteti nemcsak Amerika, 
hanem a föld békéjét is. 

Bajusz Tünde 

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 fö befogadásáig. Az 
étterem speciál is kívánság szerinti menü 
elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bow ling pálya bérelhe
tő óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 
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Jogi tanácsadás 
Kedves Olvasóim! 
Sorozatomban ezúttal a büntethetőséget kizáró 

okokról, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai
ról fogok szólni. Ilyen kizáró okok, a gyermekkor, a 
kényszer és fenyegetés, kóros elmeállapot, a téve
dés stb. Vegyük tehát sorra ezeket: 

A gyermekkor: 
Nem büntethető, aki a cselekmény elkövetése

kor tizennegyedik életévét nem töltötte be. 

A kóros elmeállapot: 
Nem büntethető, aki a cselekményét az elme

működés olyan kóros állapotában - így különösen 
elmebetegségben, gyengeelméjüségben, szellemi 
leépülésben, tudatzavarban, vagy személyiségza
varban - követi el, amely képtelenné teszi a cselek-
mény következményeinek felismerésére, vagy arra, 
hogy e felismerésnek megfelelően csele1<edjék. 

A kényszer és a fenyegetés: 
Nem büntethető az a személy, aki cselekményét olyan kényszer, vagy fenyegetés 

hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. A 
büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés az elkövetőt korlátoz
za akaratának megfelelő magatartásban. 

A tévedés: 
Nem büntethető az elkövető olyan tény mi~tt, amelyről az elkövetéskor nem tu

dott. Nem büntethető, oki cselekményét abban a téves feltevésben követi el, hogy az a 
társdalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka von. A tévedés nem zárja ki 
a büntethetőséget, ha gondatlanság okozza és a törvény a gondatlanságból eredő elkö
vetést is bünteti. 

A cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka: 
Nem büntethető az, akinek a cselekménye az elkövetéskor olyan csekély fokban 

veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható leggyengébb büntetés is 
szükségtelen. 

Jogos védelem: . 
Nem büntethető az, akinek cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai, 

vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadós 
elhárításához szükséges. Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét 
azért lépi túl, mert az ijedtségtől, vagy menthető felindulásból képtelen azt felismerni. A 
büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az iiedtség, vagy menthető felindulás az elkövetőt 
korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében. 

A végszükség: 
Nem büntethető az a személy, aki a saját illetőleg mások személyét vagy javait 

közvetlen és másképp el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelmében 
így jár el, feltéve, hogy a veszély előidézése nem róható a terhére, és a cselekménye ki
sebb sérelmet okoz, mint amelynek elhárítására törekedett. Nem büntethető az sem, 
aki azért okozott akkora vagy nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására töreke
dett, meri iiedtségtől, vagy menthető felindulásból képtelen felismerni a sérelem nagy
ságát. A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtségb vagy menthető felindulás az 
elkövetőt korlátozza a sérelem nagyságának felismerésé en. Nem állapítható meg vég
szükség annak javára, akinek a veszély vállalása hivatásánál fogva kötelessége. 

A magánindítvány hiánya: 
A törvényben meghatározott esetekben a bünc.selekmény csak magánindítványra 

büntethető. 

A magányindítvány elöteriesztésére a sértett jogosult. 
Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt törvényes képviselője 

is, ha pedig cselekvőképtelen, kizárólag a törvényes képviselője terjesztheti elő. Ezek
ben az esetekben a magánindítvány előteriesztésére a gyámhatóság is jogosult. Ha a 
magánindítvány előterjesztésére jogosult sértett meghal, a hozzátartozója jogosult a 
magánindítvány előteriesztésére. Bármelyik elkövetővel szemben előterjesztett magán
indítvány valamennyi elkövetőre hatályos. A magánindítvány nem vonható vissza. 

Ugrinné Dr. Katona Klára 

Az Alföldi csoport NB. m-as 200112002 évi bajnokságának 
eredményeid 

Szeptember l-én 
Gyomaendrődi VSE- Hódmezővásárhely 0:0 
A táblázat második helyezettjét láttuk vendégül, akik könnyű 

győzelmet reméltek. Végül nem sok híja volt a meglepetésnek. Igaz, 
rutinos Hanyecz Jani kapusunknak oroszlán része volt az eredmény
ben. Az alaposan megszervezett védelemnek érdeme a pontszerzés. 
Az egy pontnak is nagy értéke van! Jogos reményeink beteljesedését 
várjuk Bakos és Sólyom bekapcsolódásától. A fiúk teljesítménye 
igen értékes volt. Nehéz küzdelemben álltak helyt. 

Szeptember 9-én 
Rákóczifalva - Gyomaendrődi VSE 4: 1 
Két ellentétes fél időt láttunk. Erőben és ötletes játékban a vendé

gek több gólt szerezhettek volna, de sorra elszalasztották a kínálkozó 
alkalmakat. Fordulás után a gyorsan szerzett szerencsés góllal a ha
zaiak megtáltosodtak, csapatunk túl hamar és túl könnyen feladta a 
további küzdelmeket. Az eredmény - fájó kimondani - reális volt. 
Egyetlen gó lunkat Illyés szerezte. 

Szeptember 15-én 
Gyomaendrődi VSE- Csongrád 5:0 
Végig a hazaiak irányították a mérkőzést. A gólarány híven fejezi 

ki a két csapat közötti erőkülönbséget. Bakos 3 gólt szerzett! Kívüle 
még Tóth és a fiatal Palyusnik a gó l lövők . 

Szeptember 22-én. 
Csapatunk szabadnapos volt. 

Márton Gábor 

911 
A címben szereplő szám Ameiikában megfelel a ha

zánkban működő 112-es segélyhívó telefonszámnak. 
De mostantól egy szörnyű dátumra is emlékeztet: 9. hó 
11. napján érte a világot az eddig csak filmvásznon el
képzelhető (és sajnos látható) legnagyobb terroiista 
brutalitás. 

Férfikorom óta kétszer könnyeztem. 

Először. amikor a villámcsapástól leégett hunyai 
templom üszkös maradványait megláttam. A természet 
erőivel szemben érzett keserű tehetetlenség csalt 
könnyeket a szemembe akkor. 

Másodszor most. amikor egyenes adásban láttam a 
terroiista gonoszság példa nélküli gaztettét. Ez már 
nem a keserű tehetetlenség könnyei voltak. hanem a 
sátáni gonoszság világunkban való jelenléte felett ér
zett szomorúság könnyei voltak. 

Az áldozatok számát. a károk nagyságát. a megtor
lás hatásait még nem ismerjük. De minden híradásból 
kiderül. hogy e katasztrofális tettnek olyan emberi 
összefogás. szolidaiitás. segítőkészség lett az első ered
ménye. mely azzal a jóhírrel száll szerte a világba. hogy 
a gonoszság nem tud győzni. a jóság felülmúlja azt. 

Engem is meggyőzött, jobban mondva megerősített. 
hogy az a „szakma". amelyet választottam. az a hivatás. 
amelyre meghívott az Isten. feltétlenül szükséges eb
ben a világban. Kell. aki az embereket a jóra, az erköl
csösre. a szelídségre és a szeretetre tanítja. Akkor is. ha 
nem látjuk rögtön a kézzelfogható eredményét. Mert a 
gonosz csak rombolni. pusztílani és ölni tud. a jó meg 
életet ad és épít. s ezért mindigis győzni fog a gonoszság 
felett. A jót semmi gonoszság nem tudja kiölni az embe
rekből. 

Seidl Ambrus 
tiszaszigeti plébános 
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Kertbarátok kiállítása 
Három település rendez évró1-évre a 

kertészeti rermékekb61 kiállítást. Ezúttal 
a Gyomaendrődi Nyugdíjas Kertbarátok 
voltak a házigazdák. 

Szeptember 13-án délelőct 11 órakor 
nyíl t meg a kiállítás, melyet a Békéscsabá
ról érkezett Tóth Adorján ke rtészeti refe
rens elismerő, szavakkal nyitott meg. 
Polgármesterünk is meleg szavakkal kö
szöntötte a kiállítókat s az összese regle tt 
vendégeket. Megtisztelte jelenlétével a 
kiá llítást Dankó Béla Kondoros polgár
mestere is. A kiállítók között ta!álcuk. a 
kondorosi kertbarátokat, a szarvasi kertba
rátokac, városunkból a Bethlen Gábor 
Szakiskolát, Tímár Ernőné virágboltost, 
Vádi András gazda boltját. Az iskolák kö
zül kiállítottak a Bethlen Gábor Szakkö
zépiskola, a Szene Gellért Katolikus, a 
Rózsahegyi Kálmán, a Kiss Bálint általá
nos iskolák tanulói. S nem feledkezhe
tünk meg a legkisebb kiállítókról a 
Selyem títi és a Kossuth t'tri óvodák gyer
mekeir61. 

Igen kedves színfoltja volt a kiállítás
nak a Gyomai Kézimunka Szakkör gyö
nyörlí terítóí, párnái, gobelin képei, 
falvédóí. 

Ez a lélekemelő és szemet gyönyör
ködtető kiállítás szép példája annak a civil 
összefogásnak, amely azt tfüte ki célul, 
hogy a környezetét széppé tegye, védje a 
természetet és élvezze, és a nagy közös
ségnek is megmutassa munkájának gyü
mölcsét. A tenni akaró, a környezetükért 
felelősséget vállaló tehetséges embereket 
összefogó civil szervezetek, az óvodai és 
iskolai pedagógusok és tanulók eredmé
nyes munkájának bemutatása volt ez a ki
állítás. Okkal remélhetjük, hogy azok a 
fel növő óvodások és iskolások, akik gyü
mölcsbó1, magvakból, és más természetes 
anyagokból szebbnél szeb b mese figurák
kal és más ödetes képekkel örvendeztet
ték meg a látogatókat, ezek a gyermekek 
kamasz és felnőtc korban nem fognak fá
kat tördelni, és más természeti károkat 
okozni. Ennek a kiállításnak képeir61 ez is 
eszébe juroct az oda lát0gatóknak, akik 3 
napon ác igen nagy számban érkeztek. 

Köszönec illeti a Gyomaendrődi 
Kertbarát Kör vezetóíc, va lamint minden 
kiállícót, akik szervezték, és re rmészece
sen sajác gyiimölcseiket is bemmarrák. 

195 

Ss amit nem le'hececr elmondani. be
széljenek helyettiin k, mondják el e ké
pek. 

Cstis::-dmé Gyuric;;a Eva 
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· - Nagyon ag- - No~ csak szundikáljatok, riekem 
.J • . • gó~om érte! - Só- ~ost m<;ir haza kell mennem. Almod-

f1AZ_,,f\Á/ ~ n Á ~ 
6 

. hajtott Miska. Ja,tok,szepeket, jó éjszakát kívánok. -
J J ~ , .- UQyan sose Bucsuzott Miska, de azt már senki 

felj, - huzta ki ma- sem.hallotta. A varázsszőnyeg álom-

M
. , , . gát önérzetesen ba ringatta a manót, a sünit, a mó-
ISka es baratai - VI. rész Fityfiritfy_- h5J val<?- k~_st. Hogy miféle kalandok vártak 

m1 baj erne majd rajuk ezutan, elmesélem a legköze-

Ke~ves 9y~rek~k! Ugye emlékez
tek meg Miskara es barataira? Most 
folyt.ato~ m~sémet, figyeljetek! 
. , F1ty_f1ntty ertetlenül csóválta a fe
jet '„ mikor Kukucska olyan hirtelenül 
eltunt. 

- Dehogyis varázsoltam el! - tilta
kozott megbántottan - Talán haza
ment. 
. - Azt láttuk volna, - nézelődött 
jobbra, balra Miska. - Itt kell lennie 
talán <? zsá~ mögé .bújt. ' 

- Nincs itt! A katlan mögött se -
motyogta kicsit ijedten Tóbi. ' 

Fityfiritty izgatottan felkiáltott -
Ott van! Látom a farka hegyét ab
ban a kis nyílásban a falon · 

- ~át persze, - bosszankodott T óbi 
- .ezt !.s csak Kukucska találhatta meg, 
rogton bele is üti az orrát. Gyere ki 
onnan Kukucska! 
. - Nei:n mozdul! - Ijedezett Fityfi

n!fy. - biztosan beszorult. Várj, majd 
k1huzom onnan. 

-Jön is már! - Örvendezett Tóbi -
Húzza.d erősebben! Na. sikerült! jó, 
hogy itt vagy Kukucska! 

Kukucsk_?, azonban egy csöppet 
serr:i volt halas. - Hogy mertek kirán
tani onn_an? - kiáltotta mérgesen. 

Na nezd! ~é9. ne~i áll feljebb! Bor
zolta fel a tuske1t T obi - nem hogy 
m~g~ös?önnéd. hogy kihúztunk a 
csavabol! 

- Még hogy csávából! - prüszkölt 
harag~~an Kukucska - Hiszitek vagy 
n~m, t1 eppen egy másik barlangból 
huztatok k1. · · 

Fityfiritty eltátotta száját! - Miket 
b~szelsz! - h~ppant le a mogyorós
zsakra csodalkozva. - Te egy másik 
barlangot találtál? 

- M<?kk! -: Lelkendezett Kukucska. 
- Nem 1s akarmilyet! Olyan fényesség 
van ott. hogy szinte vakít! A földön 
meg ~tt hever eqy- egy ... 

- Ml hever ott? Nyögd ki már vég
re! - mondta izgatottan Fityfiritty. 

- Honnan tudhatnám! -Duzzogott 
K~kucska .. -Nem volt időm megnéz
ni, de m~jd most megnézem. 

- Igazan megtennéd? - Orvende
zett Fityfiritty. 

Tóbi. ~ossza llóan csóválta a fejét. -
Maradj itt Kukucska! Ne üsd bele az 
<?rro_dc;:it m.in~enbe ! Egyszer még baj 
er k1vancs1sagod miatt. 

„ - Nahát! - Húzta fel az orrát sértő
d_::>tter:i Kukucska. - Rám aztán iga
zan mindent lehet mondani, csak azt 
nem. hogy kíváncsi vagyok Ezt te 
tudhatnád a legjobban Tüske Tóbi! 
Makk! De azért szörnyen szeretném 
tudni, hogy mi is lehet abban a bar
langban - Mindjárt visszajövök! - Kiál
totta, és már el is tűnt . 

én segí ... de hirte- lebb. 
. len el is akadt a 

hc:mgia, mert nagy recsegés, ropo
gas tamadt, és ő fönn találta magát 
a csilláron. - Segítsetek, kérlek szé
pen! - Könyörgött Miskának és 
T óbinak, - biztosan ez a zenebona re-
pített fel ide. · 

. - Váfj, hozom a létrát, - mondta 
~1s~c:i. es buzgón i~<?rko<?ott segíteni 
~1tyf1nttynek,_ ho_gy ujra biztos talajon 
erezze m9gat . Am Fi~iritty még föld
re sem erkezett, mikor Tóbi elhaló 
ha~gon megszólalt: - eltűnt a nyílás a 
faJrol. Kukucska most már soha töb-
be ne.m tud visszajönni. · 

- ri1szen ez borzasztó, - tapogatta 
a „ sziklafalat rémülten Miska - Ten
nu_nk kell valamit, de ez itt olyan ke
meny, hogy_sohasem tudjuk áttörni. 

- Akkor hat kezdem! Fakarika vas
szegen, a ki mókus itt legyen! - sut
togta Fityfiritty. 
, - H~t r_:nit csináltok ott a falnál? Ta

lon sob~lvánnyá váltatok?- Szólalt 
meg a hatuk mögül váratlanul a mó
kus. 
. - Kukucska! Ku~ucska! Csakhogy 
1!f vC!gY ~eg_ir:it! - Orvendezett Miska 
e_s ! obi. F1tyf1!1tty pedig önérzetesen 
k1~uzat magot: - En varázsoltam elő! 
Mit szóltok? Sikerült a varázslat., még
sem kell mennem a mágusiskolába! 

- Abban ne reménykedj! - Kunco
gott csúfondárosan a mókus. - En
gem nem varázsolt elő senki. 
Egyszerűen besétáltam az ajtón 
Nem láttad? · 

- De hát a nyílás! Eltűnt a nyílás! 
- ~ersze, hogy el! Mert én találtam 

odaat egy gombot, azt megnyom
tam, és máris kint találtam magam a 
barlang előtt. 

-~~galább többé nem is tudsz be
menni oda! - Dörmögte meg
könnyebbülten T óbi. 

- Sajnálom is nagyon, mondta 
Kukucska, - mert annyi érdekes do
log var; ott, ~.ogy a~ csoda. Egy na
gyon fe_nyes uveggomb, egy pálca, 
meg meg rengeteg kacat. 
. - Mi az, hogy kacat? - toporgott 
IZQatottan a manó. - Az a varáZ$-
gomb ~olt , meg a varázspálca! Es 
akkor_ biztosan ott volt a varázssző
~yeg 1s, meg az Aladin csodalámpá
ja. 

- Ezeket gondolod? Láttam ott 
egy ~cska ~ző~yeget, gondoltam jó 
lesz pihenni r~Jta, mert nagyon elfá
ra~tam~ s. mivel esteledik, elhoztam 
a lampat 1s. Nem is bái:iom, ha szun
dítunk egy keveset. - Asított nagyo
kat Kukucska. 
, - ~át ennyi izgalomra nem is fog 
artani , - kuporodott a szőnyegre ké
nyelmesen TóbL és Fityfiritty is buzgón 
helyeselt 

JÖN AZ ŐSZ 

Kertek alatt fut a csősz 
Lépte nyomán jön az Ősz! 

. H~gyre, völgyre költözik, 
Kodsubába öltözik. 
U~azik a szelek szárnyán, 
Hideg eső szivárványán 
Iparkodik, mert a tél ' 
Hamar a nyomába ér. 

Így kergetik egymást sorban, 
SOJ~ _laknak egysátorban. 
Elol jar a tavasz zöldben 
Me9fürdik a tótükörben: 
Azta_r; f~nylő na~sugárban 
~zello sl!~ja , „nyar van, nyár van!" 
Amde Ujra fut a CSŐSZ 
Mert nyár után jön az 'ősz. 

BÉKAHÁZ 

Kicsi kerék. nagy a kút 
Oda visz a gyalogút. ' 
Mohos mélyén békaház, 
Breke Berci ott tanyáz 

N_?gyot u_grik, körbe lép, 
Fenyes var a kútfenék. 
Tü~rös t9ván hold remeg. 
Cs11laglampák fénylenek. 

Gyűrűzik a puha csönd 
Jobb itt lenn, mint odafönt. 
Sose bús a békaház. 
Hol a békanép tanyáz. 

Ör~g légy a citerás, 
Szep élethez mi kell más? 
Vendég is van, víg koma 
Szúnyogcomb a lakoma: 

Kicsi kerék, nagy a kút, 
Odavisz a gyalogút, 
Mohos mélyén békaház, 
Breke Berci ott tanyáz. 

A mesét és a verseket írta Iványi Mária 
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- Rendben van a művelődési kör - mondja. - De el kell nevez

ni úttörő művelődési körnek. 
Elnevezzük. 
A pomázi Kőhegyen detektívesdit játszunk, a szereplők ott 

helyben találják ki a történetet. Nagy Judit az osztály jegyzője, 
zsírpapíron örökíti meg a bírósági tárgyalást. 

„Mint tudjuk a vizitörvények megsértésével Magyarország 
belsejébe hatolt a „Patrícia" nevű holland kalózhajó. Ezen a jach
ton érkeztek meg a hírhedt Palermó ikrek, kik származásukra néz
ve spanyolok. Szüleik csendesen hátulról verték · fejbe a 
húskloffolóval, de legjobb esetben a palacsintasütővel a jáfó..kelő-

111 f "k kel. Az ikrek 3 vannak, l orenzó, Marco és Cjiovanni. A bíróság 
a OS mezo megoszlása: fó'bíró, ékszer-szakértő, orvos, vádló, védő, tanú." A 

vád és védőbeszédek elhangzása után a tanú kihallgatása követke-
111. Két szólamban énekeljük Arany János dalait zik .• A tanú ékszerei az egyik halott alsónemüjében voltak talál

hatók. A halottról kiderült, hogy csak techalott, így ő is a 
Játszunk. Ötödikben végigjátsszuk a János vitézt, hatodikban vádlottak közé került: Lassanként mindenki gyanúba keveredik, 

a Toldit. A bukott tanulókat elsőnek feleltetem stilisztikából. sorban letartóztatják a szereplőket: "A Lorenzókat golyó-általi ha
Janczra rámosolygok, mielőtt felszólítom; Fábián Maritól tájsza- fáira, a többieket pedig 5 évi börtönre ítélték. Nagy zúgolódás tá
vakat kérdezek. /\.:!. osztályterem falára jelmondatokat kell ír- ma dt, ekkor az álföbíró ledobta Mruháit, s ott állt előttünk (jregory 
nunk, Ez a rendelkezés, az ötödik bé nem „A néppel a Wellington Broowen, a hírhedt amerikai gengszter. Kattant a 
tűzön-vízen át" jellegű mondatokat választja, hanem ezt a József karperec, 15 év: Ez a főgengszter én voltam. Valaki szemtelen 
Attila-idézetet: . Munka, szabadság, kenyér, s jószavak." Hato- három keresztet rakott a zsírpapíron az aláírásom helyére. Angol 
dikban Babits Mihály sorát írjuk majd a falra, ezt: .Nem játék a dalokat énekelve jöttünk le a hegyről. 
világ! Látni, teremteni kellr Egy októberi osztályfőnöki órán 1956-ról beszéltünk. Megál-

Az igazgatónő csöndben figyeli az osztályt. lapodtunk abban hogy az .ellenforradalom· elnevezés helytelen, 
.. Az osztály érti a . játék. és a .nem játék" közötti különbséget. de a .forradalom· sem pontos, hiszen a kezdeteknél nerry volt szó 
Otödikben az igazgatónő bejön a Petőfi halálát tárgyaló órára, és rendszerváltozásról. '56-ot felkelésnek fogjuk nevezni. .Es ha egy 
leül középen a hátsó padban, a hátak mögött .• Orosz szurony ember azt mondja a munkahelyén, hogy felkelés volt, és elveszti 
végzett vele. Elölről érte a döfés, a gyomrán. Szemtanuk szerint, miatta az állásáW - kérdezte valaki. Hosszas vita után arra jutott 
amikor a tömegsírba dobták, még élt." Vtolsó óra, este, kicsön- az osztály, hogy „a magányos ember mondhatja, hogy felkelés 
gettek. Az osztály némán ül. Az igazgatónő ül és néz bennünket. volt, de akinek hat gyereke van, nem lehet olyan bátor. A csalá-

Félévenként minden osztályfőnöknek részletes jelentést kell dot el kell tartani." 
írnia .• Az osztály létszáma 30 fő - írtam 1960. január 23-án. - ~szembe sem jutott, hogy valaki föl jelenthet. 
Ebből munkás származású 18, alkalmazott 9, értelmiségi 2, Vjpest messze esett a város életétől, de a tanterv 
egyéb 1." Ilyeneket írtunk akkoriban. számontartotta, az írók közül kik kaptak börtönbüntetést, és kik 

.Az osztály félévi tanulmányi átlaga 2,85; a munkás szárma- nem publikálnak - kik .hallgatnak" - azok közül, akik nincsenek 
zásúak tanulmányi átlaga 2,54. A munkás származásúak közül jó börtönben. Illyés Cjyula akkor még hallgatott. Az osztály megta
rendű 3, közepes 6, elégséges 3, elégtelen 6. A gyenge eredmény nulla Illyés elbeszélő költeményét, A csuda furulyás juhászt, ame
mindenekelőtt szociális okokra vezethető vissza. Az elégtelen és lyet szerzője mintha egyenesen színpadra írt volna. A történet -
az elégsséges rendű munkástanulók körülményeit a neveknél hogyan táncoltatja meg a juhászlegény a sánta ördögtől szerzett 
részleteztem. Sokukat nehéz kimozdítani a közönyből, a nemtő- furulyával az igazság elvesztőit- magyarázat nélkül mindenkinek 
rődömségből, a lustaságból. Az osztály napközis. A jól esett, a darabot naponta próbáltuk. 
napközivezetővel együtt megtesszük, amit lehet: tanácsot adunk .Hol volt, hol nem egy juhász, I jó nótás, jó furulyás,/ hetyke, 
a szülőknek, korrepetálunk, iskolán kívül is foglalkozunk a tanu- büszke igazi/ szókimondó puszta fi." Magát a vers testét Kárpátira 
lókkal (művelődési kör); de a rossz családi életet egy-egy szociális bíztam, tudtam, hogy a közönséggel is úgy fog összenézni, ahogy 
segély nem oldja meg." velem, onnét a középső padsorból. A juhászlegény l<oltai volt, az 

Alig múltam 26 éves, amikor ezt írom .• A Vl/b-be 9 túlkoros álmodó szemével, Nagy Zsuzsa a szabadító feleség, a sánta ördög 
jár; harmadik éve ez az osztály örökli a legtöbb osztályismétlőt, il- Fábián Lujzi, itt most izeghet-mozoghat, ördögszarvval, farokkal, 
letve javítózót. A szellemi színvonal egyébként is alacsony. Van bekormozott arccal, az igazság elvesztői is mind táncolnak a jel
néhány gyógypedagógiai és ideggyógyászati esetünk. A kérdés mezükben, pénzeszacskóval, kitömött hassal, talárban, kakastol
társadalmi súlyát ismerve, a jövó'ben is mindent el fogok követ- lai, Hübner őrültnek öltözik, az .alja költő" szerepében, Bindemek 
ni. .. • a dédnagyanyja csinál királyi koronát, még akasztófa is van, hó-

Az igazgatónő mosolyogva megkérdi, ugye, nem gondolom hérral, a megtáncoltatott sokaság úgy üvölti: „Húzd! Magasra!", 
komolyap, hogy a munkások gyerekei lust,ák. - Meg fogod te ezt mintha azt kiabálná: „Feszítsd meg", és amikor a juhász mégis ki
oldani, Agneske - mondja. (!gy hív.) - Es mi az a művelődési szabadul, a fehérruhás birkanyáj ítéli el a gonosztevőket, „mind 
kör! aki az igazság vesztére vár", s a nyájban Jancz a vezérkos, mögötte 

A művelődési kör még ötödikben alakult, az osztályból min- Cjrünfeld, vasalt-keményített blúzban, az én kis bukott nebulóim 
denki benne van, a bukott tanulók is. Könyvtárat hoztunk össze, ott csomósodnak a furulyázó juhász körül, mint valami bol
líz fillér egy kölcsönzés, a pénztáros Nagy Zsuzsa, aki matemati- dog-boldog felhő. 
kából osztályelső. Szavalóversenyt rendeztünk, Janiczky lett az A bemutató nagy siker, Illyés nem jön el, de a Janiczky szép 
első A w9lesi bárdokkal. Két szólamban énekeljük Arany János betűivel megírt .Kedves író bácsi!" kezdetű levélre szívélyesen vá
dalit. Az lrószobámat és A tudós macskáját, a költő maga szerez- laszol, engedélyezi az előadást, az igazgatónő mosolyogva bólint a 
te a zenét, a szólót Stroch énekli, akiről kiderült, szép, tiszta hang- levélre, ő sem jön e[. 
ja van. Strochot azóta nem veri az osztály, és Stroch azóta nem Zoltán eljön. Ő is pusztafí, Illyés harmadunokatestvére, 
árul be senkit. Negyedévenként képtárba megyünk. Legutóbb Ozorán született. Együtt állunk a színpad mögött reszketnek az 
Lotz l<ároly aktképeit néztük meg. Semmi szemlesütés, semmi ujja(m. 
röhincsélés, a jövőben semmi falfirka. Itt kell megszokni a fel- Ev végén már csak három bukott tanuló van az osztályban. Jö
nőttséget, otthon nem mindenkinek sikerül. Azt a szovjet hábo- vőre egy lesz, vagy kettő, gondolom. Aztán egy sem. Nyáron, 
rús filmet, ahová múltkor befizetett az iskola, megvitattuk a ugyanúgy, mint tavaly, bezárjuk a könyvtárat; szünetel a müvelő-
müvelődési körben. Aki rosszul lett, azt elengedtem a moziból. dési kör, Nagy Zsuzsa elszámol a pénzzel. , 

Két nap múlva az igazgatónő újra hivat. (jergely Agnes 
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október, szüret idejére 

Mustos pecsenye 

2001. október 

1 ,5 kg marha vagy borjú hús, 20 dkg füstölt szalonna, 20 dkg zsír vagy olaj, 
1 evókanál cukor 30 dkg vegyes zöldseg, 10 dkg paradicsompuré, 1 db zöld
p~prika, S,dl.must.1 citrom, i nagy fej voröshagyma, 3 egész paradicsom, 1 
kavéskanal liszt, so bors. 

A szeletekre vágott húst szalonnával tűzdeliük, majd zsíron, serpenyőben 
nsigy tűzö.n v9gy sütőben minden oldalán barnara pirítjuk, vigyazva, hogy a 
hust ne SUSSUK át. . 

A húst kivesszük. A zsírban sárgára pirítjuk a cukrot, és hozzápirítjuk a felsze
letelt zöldségeket és a hagymát. Liszttel megszórjuk, friss paradicsomot vagy pa
radicsompürét adunk hozzá, borsozzuk, felöntjük a fele musttal, és a 
hússzeleteket szalonna nélkül visszatéve készre pároljuk. Közben fűszerezzük, 
időnként szükség szerint musttal felöntjük, majd végül egy citrom levét adjuk 
hozzá Főttésztával vagy galuskával tálaljuk. 

Seidl Ambrus 

NÉPI MONDÁSOK AZ IDŐJÁRÁSRÓL 
.október 

16-án Szent Pál napja táján, ha sok makk terem, hosszú és kemény lesz a tél. 
28-án Itt vagyon már Simon, Júdás, jaj már neked inges-gatyás 

ORSZÁGOS KONGRESSZUS 
GYOMAENDRŐDÖN 

A Gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör 

a Magyar UFO Kutató Szövetség támogatásával 

„UFOK - a Körösök Völgyében-" címmel 

országos kongresszust rendez. 
Időpont: 2001. október 6. (Szombat) 

de. 10.00 órától 18.00 óráig. 
Helyszín: Katona József Művelődési Központ 

Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 

Program: 

10.00 óra: Megnyitó: Dr. Frankó Károly, a Baráti Kör vezetője 
10.30 óra: „Amiről nem beszélnek" 

Előadó: Sós Tibor 

11.30 óra: „Mit akarnak az UFOK?" 

Előadó: Nemere István 
12.30-13.20: SZÜNET 

1 ).20 - 14.00: ;,A hypnózis alkalmazása az UFO kutatásban" 

Előadó: Dr. Szi lágyi Mária 
14.00 - 15.00: „UFO - kutatás - Az elmúlt TÍZ év!" 

NÓI CIPÓT 
A GYÁRTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 

DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

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

1 :'.00 - 16,00: „Időutazás. Párhuzamos Világegyetemek" 
Előadó: Máté Imre 

A TURUL CIPŐ KFT 
16.00- 17.00: „Kozmikus szex!" 

Előadó: Hargitai Károly 
17.00 - 18.00: FÓRUM - az előadókkal 

A konferencia ideje alatt 

:1z UFO Kutató Szövetség Elnöksége ülésezik. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Belépőjegy: egységesen 300 Ft/fő 

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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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek /Wzléséhez a hozzátartozók hozzá
'árultak! 

ÖZV. GELLAI GERGELYNÉ 
KOVÁCS MARGIT, aki a Fő út 58. 
sz. alatt lakott, szeptember 25-én, 74 
éves korában hosszú betegség után 
rövid szenvedés mellett elköltözött 
az élők sorából. Gyászolják: gyer
mekei és családjuk. 

Ír úti áldás 

Simuljon előzékenyen a lábad alá az út, 
és támogassa meg szél a hátadat, 
arcodat fürössze fényében s melegében a nap, 
és bő eső itassa szomjas.földjeid, 
amíg újból nem látjuk egymást te meg én, 
Isten tartson meg óvó tenyerén! 
Ha pihensz vánkosodon, 
hajoljon Isten hozµid, 
és tartson gyöngéden óvó tenyerén. 
Fölfelé vezessenek utaid, 
és barátságos idö kísérje lépteid, 
szél támogassa erősen a hátad. 
S ezen felül még azt kívánom, hogy 
legyél már rég otthon az égben, 
amikor az ördög észreveszi hiányod. 

OV ARl TIMAR SANDORNE 
GOMBKÖTŐ VILMOS, aki az SEPRENYI ERZSÉBET, aki a Pe-

Akác u. 11. sz. alatt lakott, szeptem
ber 23-án 74 éves korában váratla
nul az Örökkévalóság honába 
költözött. Gyászolják: felesége, leá
nya, unokája, rokonai és isJllerősei., 

GYURJCZA JANOSNE 
PEL YV Á ETELKA :KATALIN, aki 
a Fő út 30 sz. alatt élt, 48 éves korá
ban tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Gyászolja családja. 

FEKECS GYULA, aki lakott a 
Selyem út 92. sz. alatt, szeptember 
17-én, 88 éves korában fél éves be
tegség után magához szólította Te
remtő Istene. Gyászolják: fiai és 
családjuk. , 

HONTI ISTV AN, volt endrődi 
(Décsi úti) lakos, aki 
Balatonbogláron a Kolozsvári u. 
8-ban élt, szeptember 9-én 72 éves 
korában rövid szenvedés után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják: felesége, gyermekei, 
unokái, a rokonok és barátok. 

HORNOK ZOLTÁNNÉ 
TÍMÁR MARGIT, aki lakott 
Polányi Máté u.58. sz. alatt, szep
tember 15-én 69 éves korában várat
lanul magához szólította az Úr. 
Gyászolják: leánya, veje, unokái, a 
rokonok és az ismerősök. . 

LIZICAI ISTVÁN, aki a Zrínyi 
Miklós u. 51. sz. alatt élt, augusztus 
23-án 74 éves korában hosszú be-

Az Úr legyen előtted, 
hogy jó utat mutasson neked. 
Az Úr legyen melletted, hogy 
karjaiba zárjon és megvédjen 
a veszedelmektől. 
Az Úr legyen mögötted, 
hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől. 
Az Úr legyen tebenned, 
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy, 
hogy megvédjen, ha rád rontanak. 
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon. 
Így áldjon meg téged a jóságos Isten 
ma, holnap és mindenkor. 

tőfi út 62. sz. alatt élt, augusztus 
30-án 60 éves korában elhunyt. 
Gyászolj~ szerető csalágja. 

PINTER ANTALNE FARKAS 
MARGIT, aki a Kisréti utca 18. sz. 
alatt élt, szeptember 11-én 79 éves 
korában elköltözött az élők sorából. 
Gyászolja,családja. , 

SZABO ZOLTAN, aki az 
Apponyi út 45. sz-ban lakott, 22 
éves korában szeptember l-én tragi
kus kimenetelű közlekedési baleset 
során vesztette el drága életét. Gyá
szolja cs~ládja., , , 

TAKACSSANDORNEVARJU 
ESZTER, aki a Décsi u. 11. sz. alatt 
lakott, szept~mber 11-én 87 éves ko
rában az Orökkévalóság honába 
költözött. Gyászolják: férje, leánya, 
unokái, unokája felesége és déduno
kája. 

t 
Békesség haló poraikon, 
fogadja be öket az Úr 
az Ö országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon fe lettük! 

És Édesanyádat is köszöntöm imigyen. 
Az Úr legyen előttetek, 
hogy jó utat mutasson nektek. 
Az Úr legyen mellettetek, hogy 
karjaiba zárjon és megvédjen 
a veszedelmektől. 
Az Úr legyen mögöttetek, 
hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől. 
Az Úr legyen tibennetek, 
hogy megvigasztaljon, ha szomorúak 
vagytok, 
hogy megvédjen, ha rátok rontanak. 
Az Úr Jegyen fölöttetek, hogy megáldjon. 
Így áldjon meg titeket a jóságos Isten 
ma, holnap és mindenkor. 
(Ösi ír imádság) 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
UZENI. •• 

A cserjék, falevelek elszíneződéséről, 
és a szőlőt pusztító penészgombákról 

„Piros már a fákon a levél, 
Süvölt köztük, süvölt az őszi szél, 
Homályos a nap, a mező deres; 
Pásztor, betyár meleg tanyát keres." 

Részlet: Petöfi Sandor „Piroslik már a fükon a levél e. verséböl 

A növényeknél a nyugalmi állapotra való felkészülés képessé
ge a törzsfejlődés során alakult ki a közvetlen környezethez való 
alkalmazkodás eredményeként. 

A mérsékelt égövben (ahol mi is élünk) ilyenkor a nappalok 
rövidü lnek, az éjszakák hosszabbakká és hűvösebbekké válnak. 
Ennek követkeitében az anyagcsere lelassul, csökken a levelek 
klorofill szintje és elszíneződnek. E kedvezőtlen körülmények 
miatt a levélnyél és az ág között egy vékony réteg képződik, és a 
fizikai feszírőhatás következtében a levél lehull. 

K{>s Károly egyik munkájába így ír az őszről: 
,.Osz lett, és a házsongfferdi kertekben szedték az almát meg a 

körtét, és verték a diót. 0, gyönyörűségesen szép őszidő! So
ha-soha annyi színesség olyan tarkaság, mint ilyenkor, amikor a 
falevél változtatja a színét, készülvén az örökkévaló elmúlásra." 

S valóban! Festők palettájára kívánkozik ez az évS'.?fik, amikor 
felöltözteti magát még egyszer pompás színeiben az Osz, királyi 
palástájában búcsúzik a nyártól. 

Ilyenkor a lelassult anyagcsere következtében a tavaszi meg
újuláshoz szükséges ta1taléktápanyag a gyökerekben, az ágrend
szerben, rügyekben halmozódik föl. 

*** *** *** 
Szőlőlisztharmat 

Szeretném hangsúlyozni, hogy e gombabetegség a szőlő 
említett részeinek a felületén élősködik. A megtámadott részek 
az élősködés fo lyamán elszáradnak, a vesszők nem érnek be. A 
bogyók nem fejlődnek, a héja els'.?árad, majd felreped, és jól lát
hatóak lesznek a magvak. A felrepedt bogyók párolgásnak indul
nak és töppednek, a héj szürkésbamára színeződik. A felnyílt 
bogyókat megtámadhatja a szürkepenész és megindul a rothadás. 
A súlyos lisztharmat-fertőzés nemcsak az idei termésben 
okozhat kárt hanem rügyek fertőzésével a a következő évben 
már korai megbetegedéssel fenyegeti a növényi részeket; A 
vesszők, ha megfeketedtek, vagy barna-foltosak, tavasszal kén
tartalmú lemosó permetezést alkalmazzunk. A későbbiek során 
szintén (ha fellépett a lisztharmat) réztartalmú szerrel (Thiovit, 
Surfarol) védekezzünk. Ha túl meleg van (déli órákban) kevesebb 
szert alkalmazzunk, mint reggel vagy este, mert fennáll a persze
lés veszélye. (Ugyanis a kéntartalmú szerek az erős napfénytő l 
perzselödnek. Otellót egyáltalán ne permetezzünk kéntartalmú 
szerrel. 

*** *** *** 
Szürkerothadás 

Ha a bogyó zöldborsó nagyságú fennáll a veszély a Botrytis 
gomba behatolására. Az utat elkészítheti a szőlőmoly, érés felé a 
darázs, eső utáni héjrepedés,jégverés. Az esős, párás idő kedvez 
a fertőzésnek. A bogyókon egérszürke bevonat képződik, majd 
barna színű belta.rtalma leveses lesz, ráncosodik, rothad, és vége
zetül lehullik. El sősorban a puha héjúaknál (Szőlőskertek király
néja stb.) valamint a tömött fürtűeknél okoz nagy károkat. 

Ha a fertőzés után szárazabb idő következik, akkor a gomba
fonalak lassabban fejlődnek, terjednek. A bogyókon keletkezett 
repedéseken megindul a párolgás, majd töppedt lesz. Az ilyen bo
gyókon a penészbevonat nem jelenik meg. Ezt a rothadási folya
matot nemes rothadásnak nevezzük. De ez a nemes rothadási 
folyamat csak két borszölőre érvényes!!! Ez pedig a furmint és a 
hárslevelű. Természetesen kell hozzá földrajzi adottság is. llyen a 
vulkánikus hegy déli lejtője, külön leges termőta l aj, északi lég
áramlattól védett déli hegyoldal. (Tokaj) 

Az idén Buvicid-dal védekeztem a·szürkepenész ellen. 
Több éves tapasztalatom az, hogy városunkban többnyire 

csak a peronoszpóra gomba ellen védekeznek a kertbarátok. 

Hunya Alajos 

A,GI\@ Kedves vásárlóim! 
Á:R~ÁZ A •• 1 t. 

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

06-66-386-274. 

Ismerőseim körében a szőlő gombakártevői közül a liszthar
matot nem tartották súlyos kártevőnek. Egyedül a peronoszpóra 
el len védekeztek. Az idei nyári időjárás kedvezett a lisztharmat 
penészgomba elszaporodásának. Ugyanis a gombakártevőknek a 
tartós száraz meleg (25-35 C.) időjárás a kedvező. (Július, au
gusztus.) A gomba a szőlő levelén, hajtásán, és a bogyókon élős
ködik. Arról ismerhetjük fel, hogy az említett növényi részekben 
világos szürke fénytelen, lisztszerű bevonatot látunk. A gombafo- -
nalakból kiemelkedő szárakon fejlődnek a spórák. (Szaporító 

1an a a1m: 

- virághagymák, tulipán, crokus, nárcisz. 
jácint, omorilis 

- rózsatövek, teohibrid, futórózsák 
- virágcserepek, virágdézsák 
- müonyoghordók, savanyító edények 
- tartósító szerek sovonyítóshoz 
- műanyag kuka 110, 120 literes 
- fóliák, Düfo zománcfesték szerv.) 

.. . . Auqusnus 23.-ról szEpTEMbrn 24..-iq GyoMA 
bElTrnülETÉN 72 MM CSApAdÉk ESÉTT. Az elMúlT 

ÉvbeN EZ idő AlArr 20,l MM hullorr. 

- Vaporex C +M falszárító adalék 
- szegek, csavarok, kéziszerszámok 
- gumicsizmák, esököpenyek 
- ruhaszórítók, vasalóállványok 
- fürdőszoba szőnyegek, osztolteritök 
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