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FEHÉR KARÁCSONY 
Lenn, a Körös mellett, mily tisztán fényle az ünnep 

gyermekként amikor róttam a porka havat; 
nemhogy még ropogott: de csikorgott talpam alatt, s mini 

a csöpp cinke nyomát, őrizé a nyomomat. 
száncsengő kacagott a nagy utcán; hóeke nem járt 

túrva a szűz havat el, s tova fel a szemetet; 
helyettük szántalp: busa ákác jött ki a színből, 

s már a kanyarban szállt, s mennyei zengzete szólt 
a száncsengőknek; bundában a nagy pipafüstü 

gazda a szán elején, s fut-fut utána vidám 
rózsapiros arccal gyerköchad, s hólapta sikongat a légben 

s puffon a kucsmám s a barna bekecs közepén. 
távol betlehemes csapol is jő - alkonyul immár, 

a kis templomban gyertya világa lobog, 
alszik o szép Gyermek jászolban, a csutkatehénkék 

közt; ül a három bölcs - s íme, itt is jőnek az úton: 
kóc az orruk alatt, kucsma, csucsos, fejükön: 

mind fordítva ki, és ko ronával (sárga papírból) 
jő a Heródes úr is, szökdel a csillaguk is, 

míg a nagy bottal bekopogtat a házba a pásztor 
s szólal a verse, mire lesz gomolya, ital is; 

fekszenek a földre, a subánok szőrire, sorba, 
s éltetik a Csecsemőt, aki világra jöve, 

hozva el a Jóhírt és Békét, meg a Jóakaratnak 
drága ajándékát, melytül a Rossz menekül; 

s íme, Heródes már fordul is, dobván el koronáját, 
fut-fut az ajtón ki - hol hull a hó, kavarog. 

S tőle a kert, a faág, az egész Föld tiszta fehér lesz, 
mint a mosott vászon, mini a cukortul a mák; 

gyémánt pelyheiben villan meg a halk, kora alkony, 
a hold ablaka fenn templomi szép tejüveg; 

és hull, hull, pelyhez, száll le a zsúp,· o szalmaletökre
mára alant is, bent Béke s Öröm született. 

Szilágyi Ferenc 

Agnolo Bronzino: Pásztorok imádása 

~ .• ,~ Szerkesztőségi.fttk mittbett tagja. keglielemtdjes, bolbog ltarácsottlii 
i.fttttepeket kivátt olvasóittak és Gliomaettbrőb mittbett po1$áráttak. 

Hassa át a szivd<et a szeretet, a m egbocsátás, 
az eglimás iráttti tisztelet és a béke! 
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·~··· 
hogy miről döntöttek az újonnan választott Képviselő-tes

tület tagjai november 21-én 

Mielőtt a beszámolóm elkezdem, megköszönöm választóim 
bizalmát, hiszen csak ennek birtokában folytathatom tudósításo
mat. K--öszönöm a rám adott szavazatokat, igyekszem ígéretem
hez híven lelkiismerettel szolgálni választóimat, és 
természetesen azokat is, akik akkor másképpen gondolták. 

Az alakuló ülést követő első testületi ülésen a bizottságok 
külső tagjai letették az esküt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottságban: 
Dr. Schmidt Péter, Hack Mária, Dógi Józsefné; Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságban: Tímár Zsolt, Vodova János, 
Ungvölgyi János; Humánpolitikai Bizottságban: Iványi Lász
ló, Fülöp Istvánné, Fülöp Imréné, Garai János; Városfenn
tartó és Környezetvédelmi Bizottságban: Dávid Mátyás, Sípos 
Tas Töhötöm, Wéber Csaba. 

Harminc napirendi pont került a testület elé, amelyből 4 téma 
az ülés előtt lett csak kiosztva. , 

Gyomaendrőd város Szabályozási és helyi Epítési Sza
bályrendeletét egy Szegedi székhelyű Bt. készítette el. A vá
rosrendezés főbb szempontjai, az épített környezet emberhez 
méltó, esztétikus kialakítása, védelme, valamint a helyi építé
szeti örökség védelme, a be! és külterületek lehatárolása, a be
építésre és beépítésre nem szánt területek kijelölése, a 
közterületek és egyéb területek elkülönítése, az infrastruktúra 
hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemei, mind 
-mind rögzítésre kerültek. . 

E témához kiosztásra került a Dél-alföldi Területi Főépítészi 
Iroda főosztályvezetőjének véleménye, aki 6 pontba foglalta a 
tervezettel kapcsolatos véleményét. 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiegészítő mellékletei is jóváhagyásra kerül
tek. 

A Városi Gondozási Központ intézményi térítési díjai 
2002. október 21-től: az ldősök Klubjában az Ebéd: 319 Ft, 
Reggeli és ebéd: 433 Ft, Idősek Otthqna 30.360. Ft/hó/fö. Emelt 
szintű ellátás: 33.420. Ft/hó/fő, Atmeneti Otthon: 30.360. 
Ft/hó/fö, házi segítségnyújtás: 264. Ft/óra, ebéd házhoz szállítá
si díja: 66. Ft/ebéd/nap. 

A Széchenyi-terv keretében elkészült költségelvű bérla
kások bérleti díjai: 

Fiatalok „fecskeház" havi bérleti díja: 70, 1 nm-es lakásban 
15.300. Ft, 74,07 nm-es lakásban 16.000. Ft, nyugdíjasok bérla
kásában: 33,9 nm 10.000. Ft, 35,7 nm 10.500. Ft. Ezen bérleti 
dijak nem tartalmazzák a rezsi költséget. 

Emelésre került a jövő évi gépjárműadó: személygépjár
művek és tehergépjárművek vonatkozásában 100 kilógrammon
ként 770 Ft-ról 850 forintra, a motorkerékpár, lakó-pótkocsi, 
sátras utánfutó, 5000. Ft/év, az ideiglenesen forgalomban tartott 
gépjárművek adótétele minden megkezdett hónapra 2000 Ft-ról 
5000 forintra nő. Ezen intézkedés hatása, kb. 12 millió Ft több
letbevételt jelent. 

A város 2002. évi 1-lli. negyedéves pénzügyi beszámoló
ja, azaz a költségvetés teljesítéséről szóló jelentés stabil pénz
ügyi helyzetet mutat, jóváhagyása egyhangú volt. 

Jóváhagyásra került a város 4 éves „ciklus" programja, 
azaz, azok a fejlesztési és fe lújítási elképzelések, amelyek telje
sülését ez a testület célul tűzte ki: 

A folyamatqan l évő 2,3 milliárd Ft összegű beruházásokon 
túl: Kis Bálint Alt, Iskola beruházása, utak építése, Kner tér ki-

alakítása, Öregszőlői kerékpár út, 30 szociális bérlakás, Selyem 
úti út JI-m. üteme, holtágak rekonstrukciója, szelektív hulladék
udvarok kialakítása, Nagy laposon egy szilárd burkolatú út, ját
szóterek (összesen 1,8 milliárd Ft); E ciklusban még 
előkészítendő beruházások: Ipari Park, Ujkert sori sportlétesít
mény, állati és humán eredetű hulladék árlalrnatlanítása, kom
posztáló üzem kialakítása, kerékpár út a Gyomai Köztemető 
felé kerékpár út Öregszőlőben szarvas irányába (kb.1,2 milliárd 
Ft): Felújítások: Közösségi ház, Ko~suth_ úti óvod~)~dák ,fel
újítása, makadám utak aszfalt burkolasa, ligetek feluj1tasa, varo
si parkok, parkolók, játszóterek, Civil Szervezetek Háza 
(összesen 256 millió forint). 

Pályázat az IHM felé: amellyel a Városi képtár, a Tájház, 
gyűjteményének digitalizálása, és vi~ál~~ ki~llí!ása ,való
sulhatna meg. A testület az 500 ezer fonnt saJaterot b1ztos1totta. 

Útépítéshez és infrastruktúra és informatika fej lesztés
hez készül pályázat a Sapard Hivatalhoz. 

Az önerő biztosítását a testület jóváhagyta. 
„Felsőoktatás" jeligére beadott pályázatok nyerte$ei: 

Porubcsánszki Zita (pszichológia szak, II. évf.), Jenei Eva 
Evelin (élelmiszeripari mk IV. évf.), Kmellár 2éla (élelmi
szeripari mk ll. évf.), Dógi Beáta (építész ll. évf.) 

Széchenyi terv Költségalapú bérlakásokra beoYújtott 
pályázók nyertesei: 

Fecskeházak: (pályázó volt: 19 fö, nyerhetett: 7) Salyné 
Búza Hajnalka, Juhászné Bíró Erika, Pólya Zsolt, Csavajda 
Edit, Nyitrai Anikó, Kmetykó Csaba, Farkas József. 

Nyugdíjas házak: (pályázó volt: 18, nyert: 6) Fülöp 
Miklósné, Katona László, Keresztes Tiborné, Zsigri Mária, 
Lehoczki Mihály és neje, Pintér Józsefné, Hornok Vedeloé, 
Brandtner Pál és neje. Két bérlakás pályázójának a feltétel 
megfelelése további egyeztetést igényel. Akik nem nyertek, 
azok, az újból kiírt pályázatra., ha ismét pályáznak, ezt jelezzék a 
Humánpolitikai Bizottság elnökének. 

A lakások kezelői joga átadásra került a Gyomaszolg 
Ipari park Kft-nek. A nyertesek a Kft-vel megkötendő szerződés 
aláírása után költözhetnek. 

A vásári, piacrendezési, mérlegelési tevékenységre 2008. 
december 31-ig a szerződés a jelenlegi üzemeltetővel, (~épvise
lője: Kolohné Pelyva Edit) megköthető a testület döntese alap-·· 

ján. d Nd· R d " " ka P · T · Gyomaen ro 1 en orors parancsno : ara1zs amas 
rendőr főhadnagy, aki a Magtárlaposra költözik szolgálati bér
lakásba. 

Szolgálati bérlakások kiut? lását hagyta jóvá a testüle!: 
Bagdi Gábor rendőr részére az Almos utcában, Basa György es 
Basa Rózsa tanároknak a Hősök útján. 

Katona Lajos alpolgármester a Hármas Körösi Kistérségi 
Területfejlesztési Társulásban, Dr Kovács Béla képviselő a Kö
rös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulásban képviselő 
városunkat testületi döntés alapján. 

Gyomai Római Katolikus Plébánia részére 250 ezer fo
r int felújítás i támogatást hagyott jóvá a testület a Wodiáner 
kripta felújítására. 

Endrődi Cuti Kft által a közterületen elhelyezett üzlethely
ségét ideiglenes építményként 5 évig közterületi bérleti díj fize
tése mellett üzemeltetheti. A tulajdonos területigénye esetén a 
bérlő kártalanítás nélkül köteles elbontani az építményt. 

Vagyontárgyak biztosítására a beérkezett ajánlatok alap
ján első helyre az OTP Garancia Bizt. Rt-t választotta a testület. 

Phare pályázathoz biztosított sajáterőt a testület, amelyben 
a fogyatékkal élő emberek helyzetét kívánjuk segíteni, a Gondo
zási Központ intézményében. 

Császáré Gyuricza Éva 
képviselő. 

St=M A BÖLCSeK, St=M A GAZOAGOK NE?tf SeGÍTHeTNeK AZON, 

AKI eLMULASZTJA, HOGY SAJÁT MAGÁN St:GÍTSt=N. 

C HARffS Ht=OOON SPURGt=ON 
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Megyei hírek 
if.egtartotta a~?kuló ülését a Békés 

Megyei Onkormányzat 

November 4-én ünnepi közgyűlés 
keretében tettek esküt Békés Megye 
Önkormányzatának megválasztott 
képviselői összesen 40..fő. Ezzel meg
alakult a Megyei Onkormányzat, 
melynek elnöke Varga Zoltán az 
MSZP tagja. Külön öröm számunkra, 

hogy városunk négy képviselője kapott helyet a megyei önkor
mányzatban: Császárné Gyuricza Eva, FIDESZ-MKDSZ, De
zső Zoltán, FJDESZ-MKDSZ, Dr. K ulcsár László, 
FIDESZ-MKDSZ BM. Gazdakör, és Dr. Kovács Béla, MSZP 
színeiben. 

Megválasztásra kerültek a szakmai bizottságok elnökei: Gaz
dasági és Környezetgazdálkodási Bizottság elnöke: Domokos 
László, (FIDESZ 1\1.KDSZ), Pénzügyi Bizottság elnöke: Kaszai 
János, (MSZP), Ugyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Dr. 
Szelezsán Róbert, (FIDESZ-MKDSZ), Művelődési. Oktatási. 
Vallásügyi Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Szilágyi Meny
hért, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Dr. Csaba 
István, (MSZP), Mezőgazdasági Bizottság elnöke: T óth Sán
dor , (MSZP), Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság elnöke: 
Tolnai Péter, (FJDESZ-MKDSZ), Területfejlesztési és Európai 
Uniós Integrációs Bizottság elnöke: Kozák Imréné (MSZP). 

A Közgyűlés megválasztotta a térségi tanácsnokokat is: Kö
zép és Nyugat-békési térségben Dr. Ková~s Béla, (MSZP), 
Dél-békési térségben: Nagy Béla, (SZDSZ), Eszak és Kelet-bé
kési térség tanácsnoknak megválasztás elhalasztásra került. 

November 15-én ismét összeqlt a Megyei Közgyűlés, hogy 
megkezdje rendes évi munkáját. ürömmel jelenthetjük, hogy a 
megyegyűlés egyhangú szavazattal ellenszavazat nélkül meg
hozta alábbi határozatát: 

„Endrődi Szent fmre Egyházközség Közhasznú Alapítvány 
részére az endrődi településrészen álló Szent Im re Római K a
tolikus Templom tetőszerkezetének. felújításához, 
300.000,-Ft. támogatást biztosít." 

Sor került a Megyei Képviselő-testület bizottsági tagjainak 
megválasztására is, mely szerint városunkból: 

Dr. Kulcsár Lászlót és Dezső Zol~ánt a Mezőgazdasági Bi
zottság tagjául, Császá rné Gyuricza Evát a Pénzügyi Bizottság 
tagjául és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésével létre
hozandó Egyeztető Bizottság tagjául is, Dr. Kovács Bélát a 
Nemzeti és Etnika Kisebbségi Bizottság tagjául, (nem közgyűlé
si tagok közül a bizottságba választották Dógi Jánost), a Gazda
sági és Környezetgazdálkodási Bizottság tagjául, (mint nem 
közgyűlési ragot) Sípos T as Töhötöm tiszteletes urat választotta 
meg. 

Megyei Közgyűlésben a történelmi egyházak képviseleté
ben: a római katolikus egyházat Szurovecz Vince esperes úr, a 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi, Sport és Ifjúsági Bizottság
ban, az Evangélikus egyházat, Ribár János esperes úr, a Nem
zeti és Etnikai Kisebbségi Bizottságban, a Refonnátus Egyházat, 

Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Föút81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 

Hírek házunk tájáról .. .. , , 
KOZOSSEGI HAZ 

decemberi programja 

12-én l 0 órától a Blaha úti óvodo fennállásának 110 évfordulója. 
Ünnepség és kiállítás 

14-én 17 órától MKDSZ karácsonyi ünnepsége 
20-án 17 órától Blaha úti óvoda karácsonyi műsora 

28-án 17 órától 1. sz. Nyugdijas klub szilveszteri mulatsága 

VÉDÖOL T ÁS INFLUENZA ELLEN - Az influenza megbetege
dések megelőzése érdekében ebbe az évben is lehetőség van térítésmen
tes oltásokra. A térítésmentes védőoltáshoz fe lhasználható ollóanyagot 
a háziorvosok november 7-8-án megkapták. 

A rendelkezések szerint kizárólag az alábbi csoportokba tartozó 
személyek olthatók be térítésmentesen: 

Fokozottan veszélyeztetett kockázati csooortok: Idült sziv, keringé
si, légzőszervi, vese, anyagcsere betegségben szenvedők, betegség, 
vagy orvosi kezelés (általános szteroid, vagy rosszindulatü daganat) mi
att csökkent immunitásü személyek; 60 éven felüliek, szociális otthon· 
ban, öregek otthonában, vagy egészségügyi intézményekben 
huzamosabb ideig ápolt bármely korü személyek, tartós szalicilát keze
lésben részesülő gyermekek és serdülők. (A Reye-szindróma veszélye 
miatt.) 

A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető 
személyek: egészségügyi dolgozók, szociális intézményekben dolgo· 
zók. 

Ezen kívül orvosi vényre bárki megvásárolliatja a gyógyszertári for
galomban l évő influenza vakcinák bármelyikét 50%-os társadalombiz
tosítási hozzájárulás mellett. 

A védőoltásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljanak 
háziorvosukhoz. 

A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ „Epidemtológiai 
Információs Hetilap címü kiadványa alapján összeállította az ANTSZ 
Szarvasi Városi Intézete 

DROGPREVENCIÓS NAP 

November 22-én a Katona/ 
József Művelődési Központban 
a Városi Családsegítő Központ a 
Gyermek- lfjüsági és Sportmi
nisztérium támogatásával 
Drogprevenciós Napot rende
zett. amelyen Zsankó László 
rendőr alezredes tartott előadást „A drog és a bűnözés" címmel. A prog
ram részeként 29-ig az érdeklődök láthatták Boros Béla dekoratőr kari
katúra-kiállitását „Ne nyírd ki magad" címmel. 

Megtartotta rendes havi ta
lálkozóját a Galaktika Kör. A 
résztvevők szokás szerint kicse
rélték gondolataikat. Megvitat
ták az egyes folyóiratokban leírt 
érdekesebb eseményeket. Bemu
tatásra, illetve felolvasásra keriilt 
egy az ötvenes évekből származó 

~ndrődi idős asszony által leirt jóslataik mai korunkra. (bulgár látnok) 
Erdekes módon több olyan megállapítást is olvashattunk, mely valóban 
a XXI. századunkban már bekövetkezett. 

K iállítás a Városi Képtárba n -November 14-én a délutáni órák
ban Bula Teréz rendezésében nagysikerű kiállítás nyílt Corini Margit 
festőmüvész halálának 20 évfordulója emlékére. Bevezetőt mondott 
Banner Zoltán művészettörténész. 

A kiállítás december 12-ig lesz nyitva. 

November 16-án a Selyem út i Óvoda Nevelőtestü l ete és a Szülői 
Munkaközösség szokásos ~vi jótékonysági vacsoráját kellemes han
gulatban tartotta meg, ahol Adám Gyöngyi és Társa szolgáltatta a zenét. 
A rendezvény bevételét udvari játékok bővítésére és csoponszobai játé
kok vásárlására fordítják. 
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Szülőföld : Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként jdöll 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

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

Tímár Máté 

Ká.vay Zoltán 
a „tardonai tanító", olimpikon 

Endrőd, t 93 t . 

Budapest 

2002. 

Az ~a: Kávay Gáspár, házasságából két kis lány született 
Vali és Eva. Mindkettő tanító lett. Felesége nagyon fiatalon el
távozott az élők sorából. Ám nem sokáig f'!1aradtak árván a kis
lányok, mert újra házasodott és elvette nőül Kalmár Imre (ki a 
későbbi években Endrőd bírája volt) leányát, Kalmár Margitot. 
Házasságukból három fiú született: Gáspár (Gazsi), Zoltán és 
Géza. Házasságuk után az apa Endrődön tanított a kocsorhegyi 
iskolában. 

1931. június 23-án született Zoltán, a „középsó~. Pár év 
múlva Mezónegyesre választották meg a kiváló tanítót. Ké
sóbb Sajószentpéteren is tanítóskodott. 

A második világháború vége felé pokollá vált a család sor
sa. Budapest elfoglalása után, Mezőhegyesen, a község élel
miszergyCfjtést szervezett az éhező budapestiek 
megsegítésére. Megrakott teherautókkal indultak a főváros 
felé. A civil kfsér6'k közt ott találjuk a falu tanítóját, Kávai Gás
párt is. Amerre haladtak, az utcán valaki rálőtt egy oroszt tiszt
re, akit a golyó halálra sebzett. Az utakat lezárták, 
ös;;zeszedtek a környéken minden található embert, köztük 
Kávai tanítót is. SzömyO"séges volt a fogva tartott emberek sor
sa. Valóságosan nyomorékká verték őket. Hetek teltek el , mire, 
haza engedték őket, mármint akik kibírták a kínzásokat és ütle
gelést. 

zsi, aki az '56-os eseményekben részt vett, külföldre távozott, s 
Franciaországban telepedett le, ott alapított családot. Fiatalon 
súlyos betegségben hunyt el, öt leányt hagY'(a maga után. 

Zoli, ki remek felépítésa, edzett fiú volt, már iskolai évek 
alatt megkedvelte az úszó és evezős sportokat. Az iskolai évek 
multával edzett, szívós sportemberré vált. Majd következtek 
az országos és nemzetközi versenyek. 1953-ban Németor
szágban rendezett evezős Európa Bajnokságon kormányos 
nélküli négyesünk Kávay Zolival , a második helyezést érte el. A 
katonaságnál aratott győzelmei révén olimpiai válogatott lett. 
1955-ben „Érdemes Sportoló" elismerést kapott. Rövid ideig 
Budapesten tanárkodott, majd Tardonára került, ahogy ő 
mondta „néptanftó'"-nak. Következett 1956 Melbourne. Sajnos 
„csak" a döntőbe jutott, ahol helyezést nem ért el, de a magyar 
sport dicsőségét hordozta az is. ki nemcsak kijutott az o limpiá
ra, de ott a dönté5ig jutott. Ekkor már az országos lapok is írtak 
róla. Egy korabeli interjúból idézzük őt: 

„A Tardona egy kis falu a Bükkben, Lillafüred felett, festé5i 
környezetben fekszik. Arról nevezetes, hogy Jókai Mór ott buj
kált 1849-ben, ott írta a 'Tengerszema Hölgy" dma könyvét , és 
- az ott eltöltött napok emlékét idézi az a mondása, hogy 'aki 
emberséget akar tanulni, az menjen Tardonára ... · Amikor Mel
bourne-bó1 hazatértem a csapattal, édesapám, aki 40 eszten
deje tanító End5dön azzal fogadott: Remélem, fiam, most már 
benőtt a fejed lágya és most már te is követed szüJeíd példáját. 
Szót fogadtam és jelentkeztem néptanítónak. lgy kerültem 
Tardonára, ahol 150 .. kedves, kócos kisgyereket tanítok a mO"· 
veltség ábécé-jére. ürülök, hogy fgy választottam. Endrődön 
születtem, ott nevelkedtem, Budapesten viszonylag rövid időt 
töltöttem, azt is többnyire a Dunán. Tardonán is jól érzem ma
gam. Szak.szavú hegyi emberek között élek, de végre érzem, 
hogy van célja az életemnek." 

Az interjú így fejeződött be: -
„A beszélgetés közben felelevenedett tfz sporteredmé

nyekben gazdag esztendő minden emléke. lizenöt országban 
járt. Jól esett egy tízszeres magyar bajnokot erró1 az oldaláról is 
megismerni. Kávai Zoltánról eddig csak azt tudtuk, hogy kita
nő evezős. Most már azt is t udjuk, hogy olyan ember, akit bát
ran állíthatunk példaképül a fiatalság elé." 

1958 decemberében feleségül vette Losonci Amarillát, a fi 
atal mérnököt. 1971-ben megszületett leányuk: Kávai Kinga. 
1981-ben már Budapesten a Bagi Ilona Ipari Szakközépiskola 
tanára. 1982-ben Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bi
zottsága a főváros fejlődése érdekében végzett ~iemelkedő 
társadalmi munkája elismerése képpen BUDAPESTERT kitünte
tő jelvény adományozott Kávay Zoltánnak. 

E nagyszer(f sportember és igaz tanító élete nagyon szomo
rúan végződött. Nem adatott meg számára a békés, nyugodt, 
öregkor. Felesége szömya betegségben hunyt el. Végül Buda
pesten egy szociális otthonban töltött több évi betegség után 
2002. augusztus 22-én fejezte be földi pályafutását. Szeptem
ber J 0-én helyezték örök nyugalomra a rákoskeresztúri teme
tőben. Nyugodjék békében. 

Márton Gábor 

A család hazajött Endrődre, a Stefánia utcában lakó nagy
szülőkhöz. Mindez 1945-ben történt. A lányok már tanftókép
zóbe jártak. A két idb'sebb fiú; Gazsi l 8, és Zoli, akiről 
történetünk szól, ekkor 14 éves volt, magántanulóként végez- · 
ték el a gimnáziumot. Gáspár, az apa újra tanítani kezdett 
Endr6'dön. Gazsi egyetemre került, Zoltán tanítóképzőbe. Ga-
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Tisztelt Olvasó! 

Néprajzi forrásközlésünk az ünnep
ről, az Adventben eltöltött lelki életről, 
valamint a várva várt Karácsonyról, Jé
zus Krisztus születése napjáról szól. A 
Tájház régi imakönyvei között kutatva • 
találtam rá egy érdekes, kézzel írott kis 
könyvecskére, melynek .címe: Az élet 
folyton gyümölcsöző fája. A könyv 
első részében az év minden hónapjára 
és minden napjára nyújt tanácsokat a 
lelki élet számára. A könyv közepétől 
változik a kézírás , tehát a naplót más 
személy folytatta. Ezen részen találha
tó évszám, 1869 tanúskodik a beírás 
koráról. Az első rész valószínű még ko
rábbi lehet. Sajnos a beírókról nem tar
talmaz adatot a könyv csupán a végén 
található Gyuricza István névbeírás. 

A könyv így kezdődik: 

„Keresztény emlékmondatok az év 
minden napjára, a szent írásból, a 
szentek és Isten igaz barátainak ajkai
ról megszívlelésül s' a lélek képzéseül" 

Ezután január hónaptól decembe-
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Amint az előszóban olvasható 
Kempis Tamás idézet is jól mutatja: ,,Ha 10.- Boldogok akik Isten igéjét halgatják 
csak évről évre csak egy egy rossz haj- és megtartják. 
landóságot is ki irtanánk magunkból, . 11.- Isten megkísérti azokat, kike~ sze-
csak hamar tökél~tes emberekké vál- ret. 
nánk" 12.- Csak aki törvényszerűen hartzolt, 

A december hónapra szóló beírást az fog meg jutalmaztatni. 
teljes terjedelemben közöljük, majd a 13.- Tartsd azon napot elveszettnek, 
könyvecske második részéből régi stílu- melyen az elmélkedést elhagytad. 
sú énekeket. 14.- Egy napot se hagyj el múlni anélkül, 

Kívánok hasznos olvasást és boldog, l)_ogy jámbor könyvet ne olvasnál. 
szeretetteljes ünnepet! 15. - Or szellemem, Isten angyala, ne tá-

vozz tőlem. 

,,_AZ ÉLET FOLYTON 
GYUMÖLCSÖZŐ FÁJA 

XXII. Deczember 
Az álhatatosság erénye. 

1.- Őrizd meg amid van, hogy senki ko
ronádat el ne rabolja. 

2.- Ki állhatatos lesz, az élet koronáját 
_nyeri el. 

3.- Oh Istenem! Add meg nekem az áll
hatatosság kegyelmét. 

4.- Ki mind végig állhatatos marad üdvö
zül. 

5.- Nem vétkezem többé halálosan. 
6.- Soha többé szándékosan 

botsánandó vetket sem követek el. 
7.- Jézus néked élek, néked halok 
8.- Utolsó szavam Jézus és Mária le

gyen. 
9.- Mária bűnösök oltalma, könyörögj 

érettem, hogy állhatatos maradjak. 

16.- Ha lány ha kezdesz lenni, úgy ag
godalmaid is lesznek. 

17.- Ki az Isteni félelmet el hagyja, nem 
soká maradhat a jó úton. 

18.- Soha se feledd szent elhatározása
idat, inkább újítsd meg gyakran. 

19.- Jézusom add kegyelmedet, hogy 
soha le ne térjek a keskeny útról. 

20.- Szeresd a magányt és kerüld az al
kalmat. 

21.- Jézusom erősíts meg az erény 
hartzban. 

22.- Nézheted e Jézust a kereszten a' 
nélkül, hogy béke tűrőn ne szen
vednél. 

23.- Csak egy a szükséges. 
24.- Az igen bölts, ki Isten akaratát telje

síti és az övét nem. 
25.- Az a legboldogabb a földön, ki Is

tent leg jobban szereti. 
26.- lparkodjál a jóban e lő haladni, mert 

a jutalmat munkádért tsak hamar 
meg kapod. 

27.- Mindig örülni fogsz az estének, ha a 
napot hasznosan tőltéd. 

28.- Ne ingadozzál a hitben, állj erősen 
a reménységben, s' Isten és embe-
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rek iránti szeretettel tölt szíved 
legyen. 

29. - A rövid hűséget örök jutalom követi. 
30.- Légy munkás, ájtatos, szelíd és tü

relmes. 
31.- Óh mi édes menyei élet, minden

ben a te akaratod szerint élni, óh Is
tenem. 

Minden Isten nagyobb ditsőségére! 
Ammen." 

„ Nagy Karácsonyi Ének 

1. Betlehemnek pusztájába 
midőn a pásztorok nyáját 
legeltetik egy angyal állta! 
ez üzenettett vették, 

2. Hogy világ meg váltója 
Jézus Isten fija egy szűztől 
születet aki meg váltja az 
emberi nemzetett, 

3. Mely híre a pásztorok így 
szóltak egy máshozz jertek 
és menjünk el vigyünk ajándékot 
kiki tiszta szíveli, 

4. Elindulván sieségel odaérvén 
bementek az istálóba 
Jézust ottalálták a hideg 
Jászolyban, 

5. Mellette sír édes Annya 
sajnálja lelkéből legkedveseb fijat 
sajnálja hogy nemlelt 
részére jobb szálástt, 

6. Száli be hozzánk édes Jézus 
szívünk hajlékáb,a 
majd mi bé fogadunk 
örökön öröké teveled maradunk 

Amen." 

„Pásztorok miséjén Kezdetre 

Imádni jöttünk kisded Istenünk 
A jó szívű pásztorokkal, 
Téged keresve jászlodhoz esve, 
Imádunk a jámborokal, 

S hű szeretetünk hozzád vezérel, 
Napkelet tájra Betlehem pusztára 
Hol üdvösségünkért jöttél világra 

* 
Ártatlan kisded szent istenséged 
Egy jászolba szálhat-e le?" 

Endrődi Tájház imakönyv gyűjtemé
nye: Az élet folyton gyümölcsöző fája 
című kézírásos könyv (leltári sz. 2001. 
89. 1.) 

Szonda István 
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• Kato liku.s oldül 
DECEMBERI MISEREND 

DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

Vasárnap: 8-kor, és este 5 órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor 
Rorate hajnali mise. December 24-én {kedden) - Szenteste - éjféli mise, 

előtte a gyerekek karácsonyi játékot adnak elő. Karácsony mindkét 
napján és újévkor dél előtt 10-kor, és este 5-kor. 1. vasárnap: Advent J. vasárnapja 

3. kedd: Xavéri Szent Ferenc áldozópap Év végi hálaadás december 31-én, hétfön este 5-kor. 
4. szerda: Damaszkuszi Szent János áldozópap 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
december 8-án, vasárnap fél 12. 

6. péntek: Szent Miklós püspök 
7. szombat: Szent Ambrus püspök egyháztanító 
8. vasárnap: Advent 2. vasárnapja · 
9. hétfö: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

11. szerda: Szent !. Damazusz pápa 
13. péntek: Szent Lúcia vértanú 
14. szombat: Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanító 

Vasárnap: délelőtt 10-kor. Kedden, csütörtökön, elsöpéntcken és szom
baton este 5-kor. A szombat esti vasárnapi elöesti mise. December 

24-én - Szenteste - 5-kor tartjuk az éjféli misét. Elötte gyerekek pász
torjátéka. Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor. 

15. vasárnap: Advent 3. vasárnapja 
22. vasárnap: Advent 4. vasárnapja 
25. szerda: Karácsony, Urunk születése 

Év végi hálaadás december 31 -én, délután 3-kor. 26. csütörtök: Karácsony, Szent István első vértanú 
27. péntek: Szent János apostol, evangélista 
28. szombat: Aprószentek 
29. vasárnap: Szentcsalád 
31. kedd: Szent 1. Szilveszter pápa 

A katolikus hit elemei (13) 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor advenii mise, szombaton 1 S 
órakor vasárnapi elöesti mise. December 24-én kedden éjféli mise a 

hittanosok pásztorjátékával. Karácsony mindkét napján és újévkor dél
előt} 10-kor. Karácsony másnapján az Önkonnányzati 

Szeretetotthonban délután 2-kor, a Refonnátus Szeretetotthonban 3 
órakor. December 31-én az év végi hálaadás este 5-kor lesz . IV. A két főparancs, V. A Tízparancs 

IV: A két főparancs 

A két FŐPARANCS, amelyek Isten egész 
törvényét magukba foglalják, ezek: 

l. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíved
bő l , teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a 
legnagyobb, az első parancs. {Ez a parancs a 
tíz parancsolat közül az első háromhoz kap
csolódik.) 

2. Szeresd embertársadat, mint saját ma
gadat. (Ez a parancs a tíz parancsolat közül a 
többi héthez kapcsolódik.) 

A tízparancsolatot a szeretet eme kettős és 
mégis egyetlen parancsának fényében kell ér
telmeznünk. 

V. Isten Tízparancsolata 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki 
szolgálj! 

2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodj! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj és mások becsületében kárt 

ne tégy! . 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

1. Uradat, Is tened et imádd, és csak 
neki szolgálj! 

l. Az első parancsolat azt parancsolja, 
hogy az egyetlen igaz Is.tent imádjuk, aki ki
nyilatkoztatta m~gát az Oszövetségben, külö
nösen pedig az Ujszövetségben a Fiúistenben, 
Urunk Jézus Krisztusban. 

2. Az első _paranc;;olat magába foglalja a 
HITET, 'REMENYT ES SZERETETET. 

Amikor elfogadjuk az első parancsolatot, 
Istent fogadjuk el mint Urat, mint mindenha
tót és irgalmazót. 

Ha elfogadjuk Istent, ebből következik, 
hogy elhisszük, amit mond (hit), bízunk ígére
teiben (remény), és szeretettel válaszolunk 
neki mindarra, amit értünk tett (szeretet). Az 
első parancsolat azt parancsolja, hogy erősít
sük és óvjuk hitünket. 

Nem engedhetjük meg, hogy kételkedjünk 
hitünkben vagy elhanyagoljuk. 

Távol kell tartani magunkat az eretnekség
től, vagyis az Egyház által tanított igazság ma
kacs tagadásától. Azaposztázia is eUentétes az 
első parancsolattal. Az aposztázia a keresz
tény hit teljes tagadását jelenti. 

A szakadárság is ellentétes az első paran
csolattal. A szakadárság nem egy igazságnak 
vagy a hitnek elutasítását jelenti. A szakadár 
nem ismeri el a pápa jogi hatalmát, vagy eluta
sítja a közösséget az Egyháznak a pápa fenn
hatósága alá tartozó tagjaival. 

Az első parancsolat azt is parancsolja, 
hogy Istenben bízzunk, benne reméljünk. 

El kell kerülnünk a vakmerő bizakodás és 
a kétségbeesés bűnét. S.zeressük Istent és 
mindazt, akit és amit ö szeret. Az első paran
csolat magába foglalja a jótékonyság kötele
zettségét. 

Eljuthat valaki Isten gyűlöletéig, és ez el
lenkezik az. első parancsolattal. 

Nem szabad közömbösnek lennünk Isten 
iránt, nem törődve irántunk való jóságával és 
szeretetével. Nem szabad hálátlannak lennünk 
Istennel szemben mindazért, amit értünk tett. 
Nem lehetünk hűvösek Isten szeretetére való 
válaszunkban. Nem vehetjük sértésnek Isten 
jóságát, nem utasíthatjuk vissza azt az örömöt, 
amit Isten ad nekünk. 

. Bálványimádás: egy teremtmény tisztelete 
Isten helyett. Bálványimádást akkor követünk 
el, ha politeisták vagyunk, vagyis ha több is
tent tisztelünk, nem csak az egyetlen igaz Is
tent. Ha például valaki a görögök és a rómaiak 
isteneit tisztelné, az. politeista volna. Akkor is 
bálványimádást követünk el, ha Istent bármi
vel helyettesítjük. Például az, aki az ördögöt 
imádja, bálványimádó. 

Jóslás: ha a jövőt il l etően másban bízunk, 
mint a gondviselő Istenben. A jóslás bűnét kö
vetjük el, ha a jövőt horoszkópokból, csillag
jóslásból, tenyérjóslásból, előjelek 
olvasásából vagy sorshúzásból próbáljuk 
megtudni, valamint ha jósokhoz fordulunk. 
Jóslás az. is, ha szellem idézésen veszünk részt, 
vagy ha a Sátánt hívjuk. 

Varázslás és boszorkányság: ha valaki 
megpróbál titkos vagy sátáni erőket a szolgá
latába állítani saját céljai érdekében. 

- Simónia: lelki javak adásvétele. 
- Szentségtörés: Istennek szentelt dolgok 

méltatlan kezelése. 
- Isten próbára állítása. 
- Ateizmus: Isten tagadása. 
- Agnoszticizmus: az a felfogás, hogy 

senki ember nem tudhatja, hogy van-e 
Isten. 

4. Az első parancsolatot akkor teljesítjük, 
ha: Istent imádjuk, Hozzá imádkozunk, áldo
zatokat ajánlunk fel, különösen amikor a 
szentmiseáldozaton részt veszünk. Megtartjuk 
Istennek tett ígéreteinket és fogadalmainkat. 

5. Az első parancsolat magába foglalja az. 
Egyháznak azt a küldetését is, hogy megis
mertesse Krisztust minden emberrel az egész 
földkerekségen, hogy mindenki imádhassa ls-

3. Egyéb bűnök az első parancsolattal tent. 
szemben a következők lehetnek: 6. Az első parancsolat fe ltételezi a vallás-

szabadságot, hogy az egy igaz Istent minden 
Babona: isteni erő tulajdonítása valami- ember imádhassa. 

nek, ami nem ~ste~: . .. . .. . . Arra viszont sohasem szabad senkit kény-
A. ba?,onasag bu.net kovetjuk el, ~a peldaul szeríteni, hogy saját hite és lelkiismerete elle

azt h1sszuk, ~ogy _b 1~onyos szertartasos cs~le- , nében imádja Istent. 
k.~d.etek, - mm~ peldaul a ~ekete macska ktke- Az oldalt szerkeszri:lványi László plfibános 
rulese, - megvedhetnek bajokkal szemben. 
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Hosszú várakozás után elkészült a templomtető felújítása. A ta
vasszal kezdődött javítási munkálatok búcsúnkra készült el, azaz még 
búcsú után is maradt még egy kis munka. 

A 70-es évek elején felújították e templomtetőt, sajnos, mára már 
erősen megromlott az állapota. Az elmúlt években többször javítgattuk. 
Statikailag több helyen megroggyant, a függesztömü ráült a boltozatra, 
lehet. hogy a fönn látható repedéseknek is ennek köszönhető. A régi pala 
is tönkre ment. Beázások miatt korhadt faszerkezeteket is több helyen 
cserélni kellett. 

Terveink szerint a búcsúra kész lett volna. csak menet közben sok 
probléma jelentkezett, és az időjárás is elég ked~ezőtlen volt mostanában 
a tetőmunkákhoz. 

Templomunk 2 év múlva, 2004-ben lesz 200 éves. E jeles ünnepre 
szerettük volna belül felújítani templomunkat. Festés, kövezetcsere, ké
pek felújítása: pár évvel ezelőtt felmérettem, már akkor 30 millió lett vol
na. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy előbb a tetőt kell sürgősen 
megcsináltatni. 

Köszönetet mondok Varga 
Zoltán vállalkozónak. valamint 
Kovács Mihály müszaki ellen
ő rünknek, valamint Dr. 
Körösfalvy Pál statikusnak a mun
ka megtervezéséért, kivitelezésé
ért. ellenőrzéséért. 

Nem utolsósorban köszönetet NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
mondok az adakozóknak, akik 
adományaiból nem jöhetett volna 
létre e nagy vállalkozás. 

MINISZTÉRIUMA 

Adományozók: 
Püspök úrtól 
Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma: 
Békés Megyei Közgyülés 
Híveinktől: 
Isten fizesse meg jóságukat! 

10.000.000 Ft 
3.000.000 Ft 

300.000 Ft 
1 .008.000 Ft 

HÁLAADÓ SZENTMISE lesz december J-én, vasárnap reggel 
8-kor templomunkban azokért, akik az SZJA-ból az 1 %-ot a Katolikus 
Egyháznak felajánlották, vagy bármilyen adománnyal, munkával, imá
val segítették a Magyar Katolikus Egyházat. 

Uram. Te példaként állíto//ad elénk az egyszerű özvegyasszonyt .. aki 
szegénységéből és szíve gazdagságából osz1011a meg. amije volt. A/dd 
meg mindazokat. akik felelősséget éreztek Egyházadért és imájukkal, ál
dozatos munkájukkal és anyagiakkal támoga11ák az igehirdetés és sze
retetszolgálat ránlf. bízol/ munkáját. 

Segítsd meg Oket mindennapi gondjaikban! 
Uram. áldunk Téged azokért, akik az anyagi gyarapodás idején sem 

feledkeztek meg arról, hogy maradandó kincseket gyiijtsenek maguknak 
Nálad. és jószívű .adakozással segítellék Egyházunk célkitűzéseit . 

. Segítsd meg Oket, hogy a Te szíved szerint bánjanak az anyagiakkal, 
és !gy megjutalmazhasd majd őket a Mennyben! 

Uram. a Te tanításod. hogy adjuk meg a császárnak. ami a császáré 
és ~~lennek. ami az Istené' Hálát adunk azokért a testvéreinkért. akikfe
lelosen eleget tellek az adó=ás terhes kötelességének és nemfeledke=tek 
meg a lehetöségről. hogy adózásuk !örvény-adta százalékával is támo
gathatják Egyhá:ad kiildetését. 

Tartsd ébren afelnőllfelelösségtudatot mindannyiunkban Egyháza
dért! 

Új rózsafüzér titkok 

A Boldogságos S:i'í: rózsafüzére, mely a második évezred
ben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imád
ság, melyet sok szent szereteti, és a Tanítóhivatal buzdít 
imádkozására. A maga egyszerííségében és mélységében most, 
az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős 
imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit 
teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki 
útjába, mely 2000 év múltán sem veszítelf semmit a kezdetifris
sességből, s érzi Isten Szentlelkének „ evezz a mélyre" készteté
sét, fzogy iijra elmondja, sőt e/kiáltsa a világnak. hogy Krisztus, 
az Ur és Udvözítő, „ az út, az igazság és az élet" (Jn 14, 6), „ az 
emberi történelem célja, az a végpon,t, melyre a történelem és a 
civilizáció vágyai irányulnak". - Irja II. János Pál pápa a 
ROSARIUM VIRGINIS MARJAE apostoli levelében a püspö
köknek, a papságnak és a hívőknek a rózsafüzérről. Egyúttal 
meghirdeti a Rózsafüzér évét 2002. októberétől 2003. októbe
réig., 

Uj rózsafüzér titkokat jelentetett meg, az örvendetes, fájdal
mas és dicsőséges mellett imádkozhatjuk a világosság titkait is. 

1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 
2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét 
3. Aki meghirdette Isten országát 
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát 

Mikor imádkozzuk az egyes titkokat? 

Örvendetes: 
Fájdalmas: 
Dicsőséges: 
Világosság: 

hétfő, szombat 
kedd, péntek 
szerda, vasárnap 
csütörtök 

Meggyalázták 
az endrődi Szarvasvégi Katolikus Temetőt 

2002. november elsején, Mindenszentek ünnepén szomorú napra eh
redtiink. Meggyalázták a Szarvasvégi temetőt. Az ismeretlen elkövető(k) 
az éj leple alatt a temető központi vaskeresztjét kicsavarta, és derekszögben 
ledöntötte. Ezzel a súlyos tettel nemcsak a keresztények érzelmeit gyaláz
ták meg, hanem a temetőben lévő elhunytakat, és az élő hozzátartozókat is. 

Sajnos, hasonló botrány volt már Magyarországon, amikor a Regnum 
Marianum keresztjét döntötték ki Budapesten. A tettesek megkerültek, re
méljiik, nálunk is így lesz. 

Az elmúlt hetekben többször volt már temetőgyalázás. A ravatalozót 
feltörték, a gyászdrapériát lecibálták, több síremléket megrongáltak, vázá
kat törtek össze. Természetesen telefonon is jelentettiik a rendőrségnek. és 
az írásbeli feljelentést is megtettük. 

Az elmúlt években is tapasztaltunk már hasonlókat. Iskolás gyerekek 
leszedték a sírem l ékekről a keresztet, vagy annak korpuszát. Ezek megke
rültek, és a plébánián várják, hogy a síremlékek hozzátartozói jelentkezze
nek értiik, hogy helyre lehessen állíttatni. 

Utólag megtudtuk, hogy nemcsak az egyházi temető síremlékeit, ha
nem az önkormányzati köztemető több síremlékét is megrongálták. 

November 15-én éjjel ismét történt temetőgyalázás: megrongál
ták és feldöntötték a 19-esek síremlékét. 

Meddig kell még tűrni temetőink, elhunytjaink gyalázását 
Gyom aend rődön ? 
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~ag}J mag}Jat rsahí~11k a 
f iirlin:elmi ~ag}Jett11ts7!~g11n 

Kazinczy család 
Hiteles adatok a család eredetéről. történetéről csupán a XVII. Szá

zad közepétől vannak. mégpedig V. Péterrel kezdődően. akit 1676-ban. 
mint a kir. tábla bíráiit június 28-áo országbírói ítélőmestc:rré nevezték 
ki. A Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétc:le miatt csak nagy 
váltságdíjjal. s vallása megváltoztatásával menthette: meg élc:tét. 

Fia András (költő) 1680-ban Ung vármegye alispánja. 1682-bc:n 
Zemplény megye: hadi élelmezési főbiztosa. JJ. Rákóczi Ferenc alatt az 
Ung megyei fölkelt nemesség főkapitánya. az óndodi országgyűlésen 
követ. 

Három fia József. X. András és VI. Péter. kik megosztoztak aeja 
birtokán. Az utóbbi kettőnek a vinnai és laszóczi jószágok jutottak. Jó
zsefnek az alsórc:ngc:mc:czi birtok jutott. 

József Bossáoyi Zsuzsannával kötött házasságot. Rosszul kezelt be:· 
tc:gségc: mütt 42 éves korában meghalt 34 évc:s felesége: 16 évi házasság 
után nyolc gyc:rmc:kc:t nevelt. akik közül a kilc:ncc:dik: atyja halála ut_án 
szülc:tc:tt 5 hónapf>al. s a lassú szülés okozta bc:tc:gség után 3 évvel férrét 
követte a sírba. Gyc:rmc:kc:i: F erc:nc. Dic:nc:s. Julianna. László. Klára. 
Zsuzsánna. Terézia. József. Miklós. 

F c:rcnc. (az elsőszülött) í.ró. irodalmunk nagy reformátora. kit 
örök fény dc:rítc:„. született Er·Sc:mlyénbc:n 1759. október 27-én. Ta

lán megengedi a kedves olvasó. hogy a továbbiakban csak az ö élctévd 72. írói pályája 56. évében Széphalmon. Írói munkásságát oc:m sorolhat· 
foglalkozzunk. bár ez is hiú vállalkozás e nagy szc:llc:m bemutatására e juk itt fd. Irodalmunk. kora lc:gnagyobb alakjai közé sorolja. ki nem 
néhány sorban. 1779. júl. 15-én iskoláit c:lvégc:zvén Kassáo. Eperjesen. annyira műveivc:l. mint nc:mzc:t irodalomra tett befolyásával vívta ki 
majd Pesten törvénygyakornok volt. 1784-ben Abaúj megye: aljegyző- kortársai elismerését. A XVIII. sz. végi a XIX. Sz. c:lc:yi nemzedék iro· 
jc:. 1786-ban a kassai kerület nemzeti iskoláinak fc:lügydője. A Marti- dalmi életét szc:rvc:ztc:. vezette. írókat. olvasókat. egyszóval közönséget 
novicsféle összeesküvés gyanúja miatt 1794-bc:o Brünnben. nevelt. Erős magyar érzése c:Hc:nérc: azonban stílusában sok az idegen· 
Kuffstc:niban és Munkácson raboskodott hét éven át. Kiszabadulása szerűség. Nc:m becsülte: a régi magyar hagyományokat. sőt lc:11éztc an
után nőül vette: Gr. Török Lajos lc:áoyit. Zsófiát. kivel boldog házas· D'l_K népies elemeit. Mégis leírhatatlan batássaJ volt követőire, 
ságban élt széphalmi birtokán.1830. november 17-én az Akadémia első Vörösmarty. Petőfi. Arany lírájára. Politikai hatását abban láthatiuk. 
vidéki rendes tagjává nevezték ki. Meghalt 1831. augusztus 22-én élete hogy cgyc:ngc:tte Széchenyi politikai reformjait. 

Szóltak a harangok ... 
Köszöntötték a környező 

településekről érkező zarán-

Szent Imre herceg, Magyarország éke ... dett, ahol minden megada
tott számára: Isten szeretete, 

dok híveket; Kondorosról, Hunyáról, Szar
vasról, Békésszentandrásról, 
Körösladányból, Dévaványáról, Szegha
lomról, Mezőtúrról , Túrkeviből , 
Kunszentmártonból és más településekről 
érkezetteket. 

És zúgtak a harangok... . 
Köszöntötték a város híveit. Es jöttek 

<?.regek, és fiatalok, asszonyok és férfiak. 
Unnepre jöttek, a templom búcsújára, Szent 
Imre tiszteltére, Isten dicsőségére. 

Az orgonaszó szerteáradó hangjai mel
lett, melyek betöltötték az egész templomot, 
bevonult Gyulay Endre püspök urunk, a 
templomos lovagrend és a meghívott tiszte
lendő urak kísértében. 

Ahogy az illik, és ahogy az szokás év
századok óta, meleg gyermeki szavaJ<kal 
köszöntötte a Szent Gellért Katolikus Alta
lános iskola két tanulója a Püspök atyát, aki 
ez alkalommal hálaadó szentmisét celebrált 
a felújított templomtetöért. Az egyházta
nács részéről Ungvölgyi János mondott kö-

szöntő szavakat. Majd Iványi László plé
bános atya üdvözölte a megjelenteket, első
sorban is az ünnepünkön résztvevő papokat; 
Mons. Szurovecz Vince pápai káplán, espe
res atyát, valamint kerület és környék lelki
pásztorait. 

S a hívek ajkán felzengett az ének: Szent 
Imre herceg, Magyarország éke, Szűz tiszta 
élet legszebb példaképe, serdülő ifjak paj
zsa, menedéke, könyörögj érettünk„ . 

Az evangélium elhangzása után, püspök 
atya szólt a hívekhez. Homíliájában méltatta 
Szent Imre herceg példás életét, melyet 
összekötött a család fontos szerepével. 
Hangsúlyozta, hogy Imre édesanyjának 
Boldog Gizellának és István királynak az 
országos gondok és teendők mellett is min
dig volt ideje a gyennek Imre nevelésére, 
fej lődésének vigyázásra. Nevelőjének a~~rt 
választották Gellért püspököt, mert Orá 
nyugodt szívvel bízhatták Imre nevelését. 
Szent Imre így lehetett Isten kiválasztottja, 
mert olyan családi környezetben nevelke-

a tudás, az erő, az akarat a 
tiszta életre. Hosszasan méltatta püspök 
urunk a család fontosságát, mely a mi ko
runkban sajnos sok kívánni valót hagy maga 
után. Országunkban az értékválság 
mind-mind a családi tűzhely elhamvadására 
vezethető vissza. 

És megkezdődött az Áldozat Liturgiá
ja ... A hívek ajkán csendült fel az ének: 
Győzelemről énekeljen Napkelet és nap
nyugat ... Krisztus, kenyér s bor színében úr 
s király a föld felett: forrassz eggyé béke
ségben minden népet s nemzetet! 

A mise végeztével Iványi László plébá
nos atya rövid áttekintést adott a templom
tető munkálatairól és megköszönte az 
adományokat, s a hívek ajándéka képen a 
templom gyönyörü virágdiszítését. 

Utcai körmenettel zárult az ünnepség. 
Majd kedves szokás szerint a messzirő l jött 
és a helybeli híveket finom agapéval várták 
az Egyházközség és az Oltáregylet tagjai. 

Csás:::ár Ferenc 
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BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY XXIII. Évf. 
Békéscsaba 901 évi májusi számából 

válogatás: 
Május 9. 37. sz. Csütörtök 

„Üjdonságok" rovatban; „Szocialisták a 
színpadon - Vörös-szalag jelvényes elvtár
sak járták be Füzes-Gyarmat utczáit, vasár-
nap reggel. Nagy napra virradtak. 
'Czuczilista' (Megj. : népies-tájnyelven 
mondták így: szocialista) Népgyűlést ren
deztek a Petöfi téren, amelyen megjelent 
Mezőfi Vilmos budapesti agitátor is. 

(Megj.: ,Mezőfi 1870. Debrecen, 1947. 
Budapest. Ujságíró, politikus, kb 1895-töl a 
Szociáldemokrata Párt tagja, a párt 1899. 
évi kongresszusán a szegényparasztság 
szeNezésének elhanyagolása miatt, azt ki
fogásolva, szembefordult a párt vezetöségé
vel. Ekkor hangzott el egy 'belvárosi elvtárs' 
szájából a később kommunista körökben is 
sokszor idézett mondat; 'A paraszt csak sül
ve jó, de akkor is ki kell dobni , mert rágós!' 
~ésőbb új pártot szervezett; Magyarországi 
Ujjászervezett SZOP. Mozgalma agrárszoci
alista jel legű volt, marxista értékelés szerint; 
'kispolgári demokrata, nacionalista elveket 
képviselt, nem ismerte el a munkásosztály 
vezetö szerepét.'1901-ben átvette a Szabad 
Szó c. lap szerkesztését.) 

A gyűlés nemzeti színű. meg egy rikító 
veres lobogó árnyékában folyt le s a sok pa-

VÁROSUHK 

naszos szóbeszéd főképpen az estére teNe
zett művelődési előadás körül forgott, melyre 
nézve a hatóságoknak _némi kifogásai voltak. 
A 'Gyári lányok' c. darabot a rendőrség Bu
dapesten betiltotta. Emellett szoczialista da
lok és szavalatok is elhangzottak volna. 
Végül Csánki Jenő főszolgabíró engedé
lyezte a darab elöadását. Az előadásra egy 
ponyvasátor alatt került sor. Időközben meg
eredt az esö, sőt szakadt s zengett, az égi ál
dás kívül-belül esett, esernyővel ültek a 
magyarok ponyvasátor alatt. Aki közben 
nem tetszésének adott hangot (a darabban 
elhangzottak miatt) azt a veres karszalagos 
rendezők igen szigorúan rendre utasították; 
'Csend legyem! Pofa be!'. Nem volt nagy si
)<ere a Mezőfi műnek. A hangulatot az elö
adás végin tánczvígalom oldotta. 

Mezőfi pünközsdko~ Körözsladányba 
akar pártkongresszust rendezni (Megj.:ezt 
megtartották), de nem hisszük, hogy a be
csületes körözsladányi magyarok felüljenek 
a közköltségen utazgató szocialista apostol
nak." 

Május 19. 40. sz. Vasárnap. 
.A Newyork Herald május 13-i száma 

közli Wenckheim Frigyes gróf királyi kama
rásnak, a főrendiház tagjának, eljegyzését 
egy amerikai - a hírek szerint nagyon szép 
hölggyel, Ganseworth Mary-vel. A meny-

A hunyai Takarékszövetkezet 
új épületének átadása 

Ismét egy szép épület átadására került sor október 29-én Hunyán, 
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet új egységére. 

A közelmúltban épült a Községháza, a szép Szent László templom 
és most ez a korszerií, a banki követelményeknek mindenben megfele
lő intézmény, mely nem kevesebb, mint 36 millióba került, szépíti a 
falu központját a lakosság legteljesebb megelégedésére. Az építést jú
niusban kezdték el, s íme néhány hónap alatt átadásra keriilhetett. Ter
vezője és kivitelezője Nagyné Perjés Anikó, aki nap, mint nap 
felügyelte az építkezést, hogy elhárítsa az építés közben felmerillö 
problémákat. A belső elrendezése színvonala, családias jellegű, élő vi
rágokkal díszítve. Az épület parkosított körülötte nyíló árvácskákkal. 
A kirendeltségnek két jól képzett dolgozója is sokat tett, hogy az átadás 
napjára minden a helyére kerüljön. Az ünnepségen Dr. Dávid Imre a 
Takarékszövetkezet társadalmi elnöke mondott köszöntöt, felidézve 
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asszony unokája a volt svéd miniszternek 
Angel B. F.-nek." 

„Tegnap délután jégesö tönkreverte a 
gyulai határ zölde llő vetéseit. A jégesö csak
nem egy órán át szakadt. Az utcákat egé
szen beborította a jég. Teljes pusztulásban 
maradtak a gabonavetések, szölök, gyümöl
csösök." 

Pénteken délután Békésen hatalmas égi 
haború dúlt, a villam többször is lesújtott, fel
gyújtotta Kis Gábor IV.-ik tizedbeli házat, en
nek teteje leégett. Ugyan-e napon Endrődön 
Alt Károly házának fedele égett villámcsapás 
okozta tűzben , de szerencsére a tüzet korán 
észrevették s eloltották. 

összeállította: Cs. Szabó Laszló 

Kedves Olvasóink! 
Szerkesztőségünk ezekkel a hírekkel 

befejezte az egész éven át folyó soroza
tunkat. Kis ízelítőt akartunk adni a múlt 
század érsfek~sebb híreiből, eseményei
ből. Az Uj Evben új sorozat indul a 
HISTORIA DOMUS. Olvasóink leveliben 
többen kérték, élesszük fel korábbi soro
zatunkat. Reméljük, sokak kedvében jár
hatunk. 

a szövetkezet fejlődését. Iványi L ászló plébános úr megszentelte az 
épületet, áldást kérve a további munkára. Majd Dr. Hunya Miklós 
ügyvezető igazgató tájékoztatta a megjelenteket a Takarékszövetkezet 
fübb adatairól; több mint 11 OOO bankszámlát vezetnek, 1997-től négy 
kirendeltség költözött új épületbe, két egységüket felújították, korsze
rüsítették. Céljuk, hogy néhány év minden településen európai szinvo
nalú bankfiókban fogadhassák az ügyfeleket. Az ünnepségen jelen volt 
Hunya Tiborné polgármester és Hoffman Márton a korábbi pol
gármester is. Jelen voltak takarékszövetkezeti tagok, ügyfelek, helyi 
lakosok, a szövetkezet dolgozói. 

Hanyecz Vencelne 
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Karácsony 
a kétezer éves egyháztörténelem távolából 
(W. Müller nyomán Réthy) 

A karácsony, ahogy azt ma ünnepel
jük, 200 éves. Azaz a karácsony, mint 
bensőséges családi és gyermekünnep. 
Ez a mai forma a német polgári szemlé
let egyik legeredményesebb 
kultúralkotása. A bieaermeier kispol
gárság megtartotta a karácsony külső 
kereteit, Krisztus születését illetően, de 
e közben szép kedélyesen megváltoz
tatta magának az egyházi ünnepnek 
igazi jellegét. Kriszh.\st, a vilá~ m~~
mentójét, mosolygó gyermekkent állí
totta elénk. Betlehem éjszakájának 
misztériumából kedves mesét csinált, 
ahol minden kellemes békét és édes ér
zéseket áraszt, holott a karácsony az 
E~ház számára sohse volt ez, és nem is 
lehet. Igen: az Egyház is egy gyermek 
születését hirdeti, de ez a ~ermek nem 
bájos arcú, göndör hajú fiucska. A r;-iise
liturgi)l isteni és királyi méltóságában 
látja Ot, akinek vállán nyugszik a világ
mindenség. 

Az Egyház a gyermek Jézusban 
Krisztus Királyt látja, a béke fejedel
mét, a Bírót és a Megváltót. Ezért az 
egyház számára a betlehemi éjszaka va
lóságos misztérium. Isten belép a törté
nelembe, emberi természetet vesz 
magára. Általa maga az Igazság lép be a 
történelembe, és ennek az isteni igaz
ságnak a fényénél kell lemémünk min
dent, amit ma világnak nevezünk - a 
hatalmi struktúrákat, a törvényeket, 
minden értékrendet, pénzt, hatalmat 
tiszteletet, szeretetet. Minden, amit be
szélnek, írnak, tesznek, ígérnek, hatá
roznak, tanítanak, vagy megtagadnak, 
ennek,9z igazságnak a-fényénél méretik 
meg. 0 a mérce, mely elótt a jogtalan
ság mindig jogtalanság marad, a hata
lom pedig vagy szolgálat, vagy erőszak. 

Betlenem magába rejti, áe ki is nyil
vánítja ezt az igazságot. Elrejti: - mert a 
világ Teremtője ~ermekként jelenik 
meg, Isten, akí idót nem ismer, aláveti 

magát a történelemnek. A csillagközi tér 
ura egy kis jászolban fekszik, a világ 
szélén, nyomorúságos kis helyiségben. 

De Betlehem kis is · nyilvánítja az 
igazságot: - Heródes „igazságát", a há
ború „igazságát", a szívek „igazságát". 
Azt-az igazságot, hogy „aki meg al<.arja 
m~nt,eni életét, elveszti~ aki ,peáig elve
sz1ti erettem, megmenti azt. 

A polgári társadalomnak nem volt 
ínyére ez az igazság. Azt hangsúlyozta, 
hogy „aki mindent megért, az mindent 
el is tud nézni." Az un. „jóindulatnak ez 
a formája visszariad a radikális szeretet 
parancsától. Istent inkább úgy szeretné 
elképzelni, mint jóindulatú megfigye
lőt, ili legfeljebb időró1 időre egy-egy jó 
tanácsot ad, de semmiképpen sem tehe
ti kényelmetlenné parancsaival az em
berek nyugalmas életét. Ebben a 
liberális isten-képben nincs helye a fel
tétlen „nem" és „ige~~ szavaknak. 

Ez a szemlélet vezetett oda, hogy a 
karácsonyb<)l a lehetőséghez képest ki
iktatták az UR Istent, és mkább a szent
családot állították előtérbe. Isten 
megtestesülésébó1 · érzelmes 
„krisztkindli" ünnep lett. Ahelyett, 
hogy az Istent, mint a világ Urát hirdet
ték volna, akinek szava el kellett, hogy 
jusson minden néphez - inkább csaláai 
ünnepet gyártottal<. A mindenkire irá
nyulo felebaráti szeretet a családtagok 
iránti szeretetre zsugorodott össze. A vi
lágnak ígért békébó1 a családi otthonok 
meleg hangulata lett. Az Istennek kijáró 
hódo1at he1yett megelégedtek a család
tagok egymás ir~nti jóindulatának 
hangsúlyozásával. Igy lett az egyház 
ünnepébó1 a család ünnepe, abbófá. pa
rancsból pedig, hogy vegyük fel min
dennapi l<eresztünket, annyi maradt, 
hogy a családtagok legyenek egymás 
iránt figyelmesek:. Az églJó1 már nem az 
Isten Fia száll le, hogy elhozza országát, 
hanem a „Jézuska" csillagokkal a hajá
ban és szárnyacskákkal a hátán, ammt 

, 

hozza a karácsonyfát. A pásztorok meg
döbbent örömét az ajandékok feletti 
meglepetés váltja fel. A gyermek Jézus
ból, aki a maga korában zavarba hozta 
szüleit, mestereit és elöljáróit, jó kis fi
úcska lett, aki segít „apukájának" a mű
helyben, anyukának a konyhában. A 
misztériumból mesevilág lett gyerme
kek számára. Ettó1 a mesevilágtól aztán 
a felnőttek már könnyen felmentve ér
zik magukat. A karácsony, mint benső
séges családi és gyermekünnep, a 
kispolgári társadalom jellegzetes szülöt
te, társadalmi, kulturalis tekintetben ta
lán az elmúlt évszázad legsikeresebb 
alkotása, amelyet az államnatalomnak 
is szentnek kell tartania, és amelyben 
minden család megünnepelheti önipa
gát, a maga békésen zárt körében. Un-
nepli utazással, vásárlással, 
fogyasztással. Az ünnepnapokból 
„munkaszüneti" napok lettek. Ez a fajta 
karácsony nem nyitja meg szívünket a 
világ fele, nem eszméltet a sok emberi 
szenvedésre, az,. emberiség egzisztenci
ális gondjaira. Osszezsugoroaik a mel
lékesre, a megvásárolhatóra, az evésre 
és ivásra. 

Nekünk keresztényeknek mellékes 
kell, hogy legyen, miképpen ünnepli a 
karácsonyt a világ. Nekünk a karácsony 
akkor is karácsony, ha nincs hó, nincs tv 
készülék. Egy keresztény számára a ka
rácsony igazi ünnep a magányban is, a 
fogságban is, betegségben is, kórházi 
ágyhoz kötve is. A karácsony elsősor
ban nem a „család ünnepe": apáé, 
anyáé, gyermeké és kutyáé. Nem a rá
dióműsor ünnepe. Számunkra a kará
csony Isten me~testesülésének 
ünnepe. Lehet, hogy masok, kik az Egy
házon kívül állnak másként véleked
nek, lehet, ne~ a karácsony csak 
családi ünnep, vagy éppenséggel a téli 
vásárlás véget jelenti. 

Nekünk többet kell, hogy jelentsen, 
mert benne tárulnak fel az igazi értékek. 

Rétfiy István 

Epül a tornaterem 
Tovább épül a Szent Gellért Katolikus Ál

ta lános Iskola tornaterme. A nyáron és 
ősszel az építkezés tempója csökkenni lát
szott. Novemberben azonban látványosan 
ismét felgyorsult a tempó. Ablakok behe
lyezve, mosdók, v izesblokkok kicsempézve. 
Megtörtént a régi és az új szárny közötti fal 
átvágása is. A lépcsőház toronyszerű épü
lete tető a latt van. A csarnok fölött most ké
szül a tető. 

A vállal~ozó szerint még az idén elkészül. 
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Fiata\okró\ fiata\oknak 
Beszélgetés Bauer Béla szociológussal a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet igazgatójával:;::;:. rész 

- Tudunk valamit arról - a 
hírlapírás sémáitól elvonat
koztatva - hogy az áprilisi vá
lasztásokon megmozduló 
fiatalok tömegei milyen cso
portokból tevődtek össze és 
miért is aktivizálódtak ilyen 
nagy számban? 

- Be kell vallanom, hogy 
erró1 szinte semmit nem tu
dunk, és nem hiszem, hogy 
ennek a megmozdulásnak az 
okát lehetne teljesen racioná
lis okokkal megmagyarázni. 
A szociológia eszközeivel bi
zonyos csoportokat és eleme
ket ki tudnánk szűrni, de a 
hangulati, az érzelmi elem 
sokkal jelentősebb volt ekkor 
véleményem szerint, mint azt 
sokan hajlamosak feltételez
ni. Ennek a hangulatnak a ki
alakulása persze nem ment 
volna egy személyiséggel 
vagy egy párttal való azono
sulás, egyetértés nélkül. Ezzel 
kapcsolatban el kell monda
nom, hogy sok fogalmat át 
kell értékelnünk: az általában 
„globalistának", 

„nemzetköziesnek" tartott a helyzet a rendszerváltás 
Pepsi Szigeten - Gábor Kál- után? 
mán adatai szerint - az idén a - Tisztában kell lennünk 
Fidesz-szavazók annyian vol- azzal, hogy a ,,létező szocia
tak, mint az MSZP - SZDSZ lizmus" meghatározó ideoló
-szavazók összesen. S még gusai és e hatalom gépezete 
egy példa a mai magyar ifjú- pontosan tudta a művelődés 
ság sokszínűségére: nemrégi- és a sajtó befolyásának mód
ben tartottam előadást szerét: már 1962-ben jelent 
Kőszegen a Fesztivál a Hatá- meg olyan cikk a Társadalmi 
ron rendezvényen, ahol szép Szemlében, valamint a Párt
számban voltak értelmiségi,. életben, amely a televízió 
egyetemista fiatalok; fel-fel- propagandacélú felhasználá
tűntek a Sziget és a Művésze- sáról szólt. Ezt csak azért 
tek-völgye pólók is. Olyan mondom el, mert a „puha 
rendezvényekró1 van szó te- diktatúra" nagyon ügyesen 
hát, amelyekró1 a közvéle- kihasználta a kultúra eszkö
mény úgy gondolja, hogy zeit saját céljaira: a Bors vagy 
gyökeresen eltérő érdeklődé- (külföldi példával élve) a 
sű emberek látogatják „Négy páncélos és a kutya" 

című filmekben az akkori 
Említette a hetve- szakmai elvárásokat megha

nes-nyolcvanas évek idősza- !adó módon, remek színé
kát, amikor is a kultúra és a szekkel „magyarázták el" a 
művelődés volt az adott Tanácsköztársaságot vagy a 
rendszer keretei között a fia- második világháborút - per
talok nagy csoportjai önkife- sze a hatalom érdekeinek 
jezésének és értéktudatának megfelelően. A rendszervál
egyik legfontosabb eleme. Mi tás gyökeresen megváltoztat-

ta a helyzetet: a kultúra 

helylét egyértelműen a fo
gyasztás vette át, ez lett 
mindennek az értékmérője. A 
folyamat együtt járt a kultúra 
eltömegesedésével és bizo
nyos eligénytelenedéssel is: a 
mai egyetemisták és főisko
lások 46 %-a ritkán, vagy 
soha nem olvas szépirodal
mat. Kisebb lett tehát a kultú
ra presztízse, helyébe 
bizonyos tárgyak fogyasztása 
lépett. Ennek a korszaknak a 
nyitánya volt az Ausztriába 
Gorenjehűtőgépért indulók 
hada; sokan emlékszünk még 
erre a korszakra. Persze en
nek a fogyasztásnak leglé
nyegesebb eleme a Nyugat 
utánzása - vagy inkább a Kö
zép-Európából elképzelt 
Nyugat-Európa utánzása. 

- Ön szerint meg lehet jó
solni, hogy húsz év múlva 
milyen is lesz a mai fiatalok 
által vezetett Magyarország? 

- Húsz év múlva elképzel
hető, hogy válaszolni tudok 
majd erre a kérdésre. 

Élen a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola és Kollégium 

Balázs Tímea, Barna Nikolett, Kurucz 
Éva. 

A Városi Zene és 
Művészeti Iskola hírei 

Októberben lapzárta után érkezett a 
hír, melyre mindannyian, fiatalokat szere
tő olvasóink büszkék lehetnek. 

Október 16. -án rendezték meg 
Gyomaendrődön körzetünk versenyét 
Nestlé - Cheerios -váltófutó csapatbaj
nokságot, ahol 40 fővel, teljes csapattal 
vett részt az iskola. Az eredmény: 8 arany, 
2 ezüst, és az iskolák összetett versenyé
ben is az J. helyen végeztek a Rózsahegyi 
Kálmán Altalános Iskola sportolói. 

Részletesen: 
1. Korcsop. fiúk: I. hely: Balázs Ger

gő, Bukovszky Péter, Demeter József, 
Szilágyi József, Szabó Zoltán, Palercsik 
Dávid, 6 x 50 m 

1. Korcsop. leányok II. Hely: Tokai 
Kinga, Horváth Krisztina, Rádai Zsu
zsanna, Benko Alexandra, Farkasinszki 
Alíz, Havai Alexandra. 

II. Korcsop. fiúk II. Hely: Balogh Jst
ván,_Farkasinszki Gergő, ,Csicsey Dániel, 
Dávid Imre, Pápai Richárd, Szerető Zol
tán, 6 x 100 m 

II. Korcsop. leányok 1. Hely: Lakatos 
Erzsébet, Vári Katalin, Szakálos Edina, 

III. Korcsop. fiúk l. Hely: Kurucz 
Zsolt, Szujó Zoltán, Bukva Tamás, 
Havelda Róbert, 4 x 200 m 

III. Korcsop. leányok I. Hely: Keresz
tes Kitti, Farkasinszki Mariann, Tokai 
Gréta, Farkasinszki Zita. 

IV. Korcsop. fiúk 1. Hely: Keresztes 
Márk, Dógi Jenő, Dógi Richárd, Kiss 
Imre, 4 x 200 m 
. IV. Korcsop. leányok~- Hely: Takács · 

Agnes, Lakatos Melinda, Szakálos Judit, 
Szabó Zita. 

A N.A.P. (Nemzeti Atlétikai Prog
ram) váltóban minden korcsoportot 1-1 
tanuló képviselt különböző távon ( 
100-200-300 m.) 

Fiú váltó 1. Hely: Palercsik Dávid, Dá
vid Imre, Havelda Róbert, Kiss Imre. 

LeánY, váltó 1. Hely: Tokai Kinga, 
Kurucz Eva, Farkasinszki Zita, Szabó 
Zita. 

Az iskolák összetett versenyében az I. 
~elyen végezetek a Rózsahegyi Kálmán 
Altalános Iskola tanulói. 

Vaszkán Gábor 
Testnevelő tanár, atlétikai szakedző 

December 
22-én 17 órakor ke
rü l sor a Gyomai 
Katolikus Temp
lomban az Arany
vasárnapi 
Koncertre. 

Műsoron: Vival
di: Glória 

Elöadják a 
Gyomaendrődi Ze
nebarátok Kamara
kórusa és a 
Dévaványai Városi 
Kamarakórus, ve
zényel: Tóthné 
Mucsi Margit, orgo
nán kísér: Perlaki 
Atti la. 



232 VÁROSOHK 2002. december 

Az Európai Unió kapujában 

Nemzeti Fejlesztési Terv 
Tisztelt Olvasóink! 

Elérkeztünk e tárgyban 
megfoga)mazott .kérdések vé
géhez. Ugy gondoljuk, hogy 
az, amit hónapról-hónapra 
közreadtunk, Jalán kissé hoz
zásegítette Onöket, ahhoz, 
hogy betekintést nyerjenek az 
EU mú"ködésébe, és így annak 
jobb megismeréséhez, megér
téséhez. A most közreadott 
éves tartalomjegyzékünk 
könnyű eligazítást tesz lehető
vé az egyes témák ismételt fel
frissítéséhez. (Annak, aki természetesen a rendelkezésre álló saját forrásókon is. Ezért 
újságunkat hónapról-hónapra 2004. január elsejétől -remélhetőleg - fennállnak majd a szüksé
megőrizte.) A közelgő tavaszi ges intézmény rendszerek (hivatalok), melyek az Alapok fogadá
ügydöntő népszavazás előtt - sái:a készen állnqk több ezer kulcsrakész projekttel, amellyel 
s most is már tapasztalható -a lehívhatók a megnyíló források és a pályázók képesek lesznek az 
médiun;iok állandó napirend- (képessé kell válniuk) az EU projektek tervezésére, írásáras és 

jén szerepelnek uniós kérdések. lgy feleslegessé válhat- magvalósítására. A Hivatalnak tehát elsődleges célja ennek a fel
na a mi tájékoztatásunk. Sorozatunk befejezéseképpen készülésnek a koordinálása. A Hivatal gondozza az eddigi uniós 
a Nemzeti Fejlesztési Tervról kívánunk szólni. forrásokat is (PHARE, ISPA), amelyeknek szerepe sem lebecsü-

A csatlakozás közeledtével egyre inkább előtérbe kerülnek az lendő, hiszen ezek keretében még jelentős támogatásokat várha
Unió által megkövetelt feladatok, melyek egyben segítik hazánk tunk. S végül a Hivatal fontos szerepe, hogy a csatlakozás után a 
felkészültségét s így az uniós normáknak való megfelelést. Tehát lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra a hozzánk 
a csatlakozásig hazánknak ki kell dolgoznia 'az adott támogatások beérkező pénzek. 
(Strukturális és kohéziós alapok) igénybevételéhez a Nemzeti Fej- S végül, amit még tudni kell az a Terv kidolgozásának üteme-
lesztési Tervet. Ez a terv egyfelől olyan stratégiai tervdokumen- zése: 
tum, amely tartalmaz2a hazánk középtávú fejlesztési céljait, - 2002. szeptemberében elkészült az NFT stratégiai fejeze-
másfelől egy tárgyalási dokumentum, amely rögzíti, hogy az EU te 
és a magyar fél 2004-2006 között mely fejlesztési területekre mi- - 2002. októberében elkészült az Operatív Programok 
lyen összegeket kíván fordítani. Remélhetőleg az év végével be- első szakasza 
nyújtjuk Brüsszelben nemzeti fejlesztési tervünket, s ennek - 2002. decemberében elfogadásra kerül a Nemzeti Fej
alapján megkezdődhetnek a tárgyalások a közösségi támogatá- lesztési Terv (valószínű a parlament tárgyalja) és az Operatív 
sokról. Nem kicsi a tét! 1.500 milliárd forint a Strukturális Programok egyeztetett anyaga. 
Alapokból, 250 milliárd forint a Kohéziós Alapokból áll- - 2003. szeptemberiéig elkészülnek az egyes intézkedések 
hat majd re ndelkezésünkre. A lapokban máris bírálatok fo- (projektek, pályázatok) részletes leírását tartalmazó un. 
galmazódnak meg egyes szakértök részéről , mely szerint rövid az Programkiegészítő Dokumentumok. 
idő ahhoz, hogy alapos és mindenre kiterjedő okmányt lehessen 
benyújtani Brüsszelben az év végére. Ugyanis az alapos felkészü
lés magától érthetően igényli az összes érintett szereplővel való 
(tudományos szervezetek, regionális, szakmai és civil szervezetek) 
szükséges párbeszédet. A nem kellően megalapozott dokumen
tum pedig ugyancsak megnehezítheti az alapok igénybevételét. 

Mit is tűzött ki céljául a Nemzeti Fejlesztési Terv? 
Azt, hogy Magyarország 2015-re ne csak megközelítse, de 

néhány fontos területen el is érje (akár meg is haladja) az EU átla
gát. E hosszú távú feladatok közt szerepel a tudásalapú, 
innovatív és egészséges társadalom alapjainak megte
remtése, az ország versenyképességének javítása, tó'ke
vonzó képességének erősítése, a foglalkoztatási szint 
növelése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megte
remtése, az é let minőség javítása. 

A Terv úgynevezett operatív programokon keresztül valósul 
meg. Ilyenek: a humán erőforrás fejlesztése, gazdasági verseny
képességünk fejlesztése , az agrár és vidékfejlesztés, a környezet 
és infrastruktúra fejlesztése. Ezek bár nem képezik a beadandó 
Terv részét, de a megfogalmazott célok eléréshez nélkülözhetet
len alapok. Egy mondattal tehát így foglalható össze: A Nemzeti 
Fejlesztési Terv nemzeti stratégiai dokumentum. 

E mindenképpen nagy horderejű munkát a Miniszterelnöki 
Hivatal kebelében működő Nemze ti Fejlesztési Terv és EU 
Támogatások Hivatala hangolja össze, irányítja s készíti elő. 
Nen:i min9egy ugy~nis, hogy a csatlakozásunkkor megnyíló EU 
forrasokbol mennyit tudunk ténylegesen lehívni, azaz a lehetősé
ge~?ől mennyi ~.őnyt tud~n~ kiaknázni, s ez felkészültségünkön 
mulik, a Nemzeti Feilesztes1 Terv megalapozottságán, azon túl 

Tisztelt Olvasók! 
Kérjük, kísérjék figyelemmel a médiumokban ezután megjele

nő írásokat. Alig van ma már olyan nap, hogy nem írjanak, ne 
szóljanak a csatlakozásról. Reméljük, hogy eddigi irásainkkal 
hozzájárultunk uniós ismereteik bővítéséhez. 

Császár Ferenc 

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal néhány fontos 
beosztású vezető neve telefonszámaikkal: 

Kormánymegbízott, politikai államtitkár, az NFH elnöke: Dr. 
Barát Etele, Tel: 320-4302 Fax 320-4473 

Elnökhelyettes, Társadalmi Kapcsolatok, kommunikációs és 
monitoring, Tel: 349-4369 

Elnökhelyettes, Közösségi Támogatási Keret Irányító Ható· 
ság, Drt. Heil Péter Tel: 239-4772, Fax: 329-2092 

Főosztályvezető, Monitoring Főosztály, Fábián András, Tel: 
237-4400/4044. 

Főosztályvezető, Társadalmi kapcsolatok, kommunikációs 
Főosztály, Mautner Zsófia, e-mail:zsofia.mautner@mech.hu, 
Tel: 237-4273 

Főoszt~lyveztő, Operatív Programok Koordinációs Főosz
tály, Kóti Eva, e-mail:eva.koti@meh.hu, Tel: 239-4772 

Főosztályvezető, Kohé.ziós Alap, ISPA Főosztály, Czéh Ti
bor, e·mail:czeh@meh.hu, Tel: 239·4772. 
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HÍREK ERDÉLYBŐL 

Kedves Olvasóink! 

„ ... 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. 

Ezúttal nem az erdélyi megyék, városok híreit adjuk köz
re. Novemberi számunkban, ugyanebben a rovatban rövid 
hírként számoltunk b~ „Onkormányzati képviselők 
Nagyenyeden" címmel. Ugy hisszük, testvérvárosunkban 
történtek megérdemlik, hogy ráirányítsuk olvasóink figyel
mét az ottani ünnepi eseményre az által, hogy Csávossy 
György író avató ünnepi szavait tolmácsoljuk: 

Ily módon is segíteni kívánjuk a már sok éve fennálló 
testvérvárosi kapcsolatot. 

„Házavatásra gyűltünk ma össze Nagyenyeden. 
A ház értelméből született a haza fogalma. Házak serege ké

pezi a hazát, mely nélkül hazátlan jött-ment az ember, hányódó 
bárka a történelem tengerén, kikötő nélkül, védő öböl nélkül, a 
sors számkivetettje. Az idegenbe vetődött, vagy elhurcolt hon
vágya egy fohászt ísmer: haza akarok menni! 

A haza itt ismét a ház, az otthon. Mert csak a ház 
ny_újthat igazi otthont, testnek és szellemnek egy
arant. Otthont a hazában ez a mi jelmondatunk és en
nél tökéletesebb politikai programot kisebbségben élő 
nem fogalmazhat meg. 

, A_ nomád magyarság úgy teremtett hazát, hogy a 
szallasokat házakra cserélte fel. Mi is úgy teremthe
tünk magunknak, kisebbségben élők hazát ha közös
sé~i házakat emelünk, a magyar szellem' otthonait, 
sz1klaöbölben épült medencéket. 

Sziklára kell építeni a hazát, ahogy a Szentírás ta
nítja. Ez a szikla a hazaszeretet, a szülőföld szeretete 
é_s szolgálata, a helyben maradás, az erdélyi magyar 
tl~arancsolat első számú kötelme: szeresd Erdélyt, 
mint tenmagadat! 

A tartós háznak legalább két <!lappillére kell, hogy legyen. Ez 
a kettő a mi esetünkben a: 'tarts ki és tarts össze!' Ha végig fu
tunk történelmünk szálán Szent Istvántól a mai napig és felidéz
zük a hazát kereső, majd a történelem süllyesztőjébe eltűnt 
vándor népek sorsát, továbbá saját vereségeinket, szabadsághai
caink bukását és mindezek ellenére megmaradásunk húsvétva
sámapjait, úgy márványként fénylik fe l e két pillér: 'tarts ki és 
tarts össze!' 

Mint minden valamire való ház a Fehér megyei Magyar Kö
zösségi Ház is otthon szeretne lenni . Legyen is otthona az isko
lás fiataltól a nyugdíjas idősig, minden idejövő magyarnak. 
Találják meg itt a tanulásra vágyók a tudás forrásait, a könyvtárt 
felkeresők az ige szépségét és bölcsességét, a szórakozni vá
gyók a pihentető kikapcsolódást, az idősek egymás baráti sza
vát, találjon, ha szükséges mindenki tanácsot, megnyugtatást. 

Legyen ez a közösségi ház méltó mártír névadójának szelle
méhez. Legyen hajléka kézfogásnak, az összetartozásnak, a 
másságot ti sztelő igaz nemzetszeretetnek, mert ez lehet egyedül 
időtál ló kötőanyaga. Így maradhat fenn a történelem változó, 
sokszor mostoha időjárása ellenére. Adja Isten, hogy így le
gyen!" 

Olvasóinknak szeretnénk a figyelmét felhívn i a névadó Dr. 
Szász Pálra az alábbi néhány sorban: Jogtudományi készültsé
gű, politikai tapasztalatait a magyar képviselőházban szerezte, 
ahová a magyarigeni választókerület küldte 19 l 0-ben. 1933-ban 
a Bethlen-kollégium főgondnoka l 933-tól. 1936-ban közfelki
áltással választották meg az ErsJélyi Gazdasági Egylet élére. 
1939-ben a megalakult Nemzeti Ujjászü Jetés Frontja és ezen be
lül a Magyar Népközösség alelnöke. 1940 őszén Szász Pál és 
Márton Aron közösen láttak hozzá a délerdélyi :~1agyarság poli
tikai, kulturális„ gazdasági, társadalmi és szellemi központjá
nak Nagyenyeden történő kialakításához. 

1948-ban bekövetkezett az Erdélyi Magyar Gazdasági Egy
let széttiprása a többi magyar szervezettel együtt. J 949-ben le
tartóztatták. Hosszú ~oncepciós per végén, 1951-ben a bukaresti 
hadbíróság Márton Aronnal együtt súlyos börtönbüntetésre ítél
te koholt vádak alapján; Tito és Rajk László utasítására összees
küdtek Románia alkotmányos rendje ellen és törvénytelen 
eszközökkel akarták visszaállítani a Bécsi döntés érvényét. 

Az embertelen bánásmód következtében 1954. januá:- 4-én , 
életének 73 . évében halt meg az Ocnele Mari-i börtönben. 

1; 

Az ünnepségen részt vettek: Markó Béla az RMDSZ orszá
gos elnöke, Takács Csaba az RMDSZ ügyvezető elnöke, Alföldi 
László kolozsvári főkonzul, Bálint Pataki József, a határon túli 
magyarok hivatalának elnöke, Dr. Szász Pál, a névadó fi a, Rácz 
Levente az RMDSZ megyei e lnöke, Csávossy György író, Ki
rály László, tan~!» Horváth Ilona (91 éves) zenepedagógus, és a 
Gyomaendrődi Onkormányzat 3 képviselője. 

Közreadta: Császárné Gyuric;a Éva 
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A festészet a szín és vonal költeménye 
T estvérvárosunk Nagyenyed szeptember 

27-én a Közösségi Ház avatásával egybekötön 
igen impozáns tárlattal tette még emlékezete
sebbé a napot, amikor is a ma már Magyaror
szágon élő, erdélyi származású Holányi 
Julianna festőművész alkotásaiból rendezetC 
tárlatot, amelyen - mint arról már beszámol
cunk - városunk önkormányzati képviselői is 
jelen voltak. Ebbó1 az alkalomból, Király 
László tanár úr által e lmondocc beszédének 
egyes részlete it azért adjuk közre, mert az 
méltóképet ad a művésznő alkotásairól, és 
némi történelmi áttekintést is felvázol. Re
méljük, olvasóink szívesen fogadják az el
hangzottakat: 

„Kedves Holányi Julianna! Kedves kö-
zönség! , 

Enyed ünnepel, az Aprily Lajostól irigyelt 
'enyedi csend' helyét a házavatás és tárlatújí
tás e lőtti várakozásteli hangu lat izgalma fog
lalta el. És jó, h9gy a lélek zsibongása teszi 
mozgalmassá az Őrhegy tövében fekvő, törté
nelmi levegőt is árasztó várost. Jó, mert hirde
ti, hogy vagyunk. élünk, dolgozunk, alkotunk, 
mint elődeink, akik a tudomány és művelődés 
fe llegvárát teremtették meg, és az időnkénti 
gyász, bánat, kétségbeesés sem a lemondást, 
hanem az életerőt az 1íjraind11lás lázas hevét 
ültették a város polgárainak lelkében. 

A jelen is ezt az életerőt hirdeti, mert volt 
szándék és akarat megteremteni e szórványvi
déken azt a hajlékot, amelyet Dr. Szász Pál 
Magyar Közösségi Háznak neveznek, s 
amelyben ez alkalommal megnyitjuk Holányi 
Julianna festőművész 'ln memoriam' című ki
állítását. Szívünk melegével köszöncjiik az in
nen származó és induló és ide mindig 
visszatérő míívészc. 

Kedves Holányi Julianna! Engedje meg, 
hogy egy kissé tágabb körbó1 indulva közelít
sem meg munkásságát. 

Egyed nemcsak a tudományban és az iro
dalomban, hanem a míívészetben is jelentős, 
maradandó értéknek az ih letője. Idézzünk fe l 
néhány példát: Koréh Zsigmond tógás diák
ként készíti el a parasztfelkelés havasi vezető
inek egyedüli hiteles arcképét; Barabás 
l'vliklós, aki szintén itt diákoskodott a X IX. Sz. 
nagy portréfestője ismert volt Magyarorszá
gon és Havasalföldön, Berhlen Gábor és gr. 
Mikó Imre monumentális porrréja a Berhlen 
könyvrár értékeit gazdagítja; Barcsay Jenő a 
XIX sz. nagy konstruktivisra festője is a kollé
giumból indult el, diákkori képe az igazgatói 
irodában látható. Művészeti anarómiája pedig 
Európa míívészeti akadémiáin sikeres tan
könyv. De szólnunk kell Gzuzda Ferenc, Ince 
János. Vas Albert. Dócziné Berde Amál, Szé
kely Mihály. tevék~nységéről, képeik sok 
enyedi lakós d íszei. Es ne feledkezzünk meg 
az uróbbi évek nyári festőtáborairól sem, a 
gyakori bemntatókról, az enyedi csoportról, 
melynek lelkes szervezője Balogh Isrván. 

Mi a magyarázata a város delejes vonzó
e rejének? A múlt az ősi kollégium és a várost 
körülölelő színpompás és változaros ráj, amely 
tavasztól tavaszig mi,ndig más és más arcár 
mmatja, amelyró1 Apri ly Lajos így vall: 
' fokozott örömmel éltem át a baraekvirágsza
gú őrhegyi tavaszokat és a kollégiumi erdők 
meg a Szabaderdő városig világító őszeit.' 
Parajd mellett Enyed volt az ő cermészetsze
rete tének a forrása, s a szín és zene dallamá
ban szólal meg e táj lírájában. 

Holányi Jul ianna képein is a harmóniába 
vágyó ember természet felé ford ulását figyel
herjiik,Jneg. A költő 17 éver. a míívész 42 évet 
élc az Orhegy tövében. s mindkettőjük életre 
szóló természer és hagyomány élménnyel gaz-

Erdélyi 1él 

dagodort. Mindketten rendszeresen hazaláto
gatrak. mert hívta ó'ket a temetó'kerr, a vén 
kollégium, a vártemplom, mely 'mely omló 
szürkeségbe ormol'. a komor básryák, távol
ban a „kék havasok', a, biikkös erdő, a 'sárga 
virágot bontó som ... • (Aprily) 

De nemcsak maguk a művek tükrözik az 
enyedi táj meghatározó sz~repét, hanem a val
lomások is ezt sugallják. Apri ly írja az Enyedi 
csend címíí versében: 'Gyiimölcseim sárgára 
benned é rtek / s benned fakad rak friss vi rága
im.' A m(ívész ezt mondja: 'Amikor alkorok, 
1így érzem, mindig oct van képeimben az er
délyi táj, ha formailag nem is, de kisugárzásá
ban, lelkiségében igen.' 

Kedves Holányi Julianna élerének 42 esz
tendejét városu,!lkban élte le. itt születen a 
Kollégium, az Orhegy tőszomszédságában, a 
vén kollégiumban végezte tanulmányait, és 
ez az időszak már meghatározó művészi pályá
jának késóbbi kibontakozásában .. . " 

A továbbiakban a ranár úr röviden felvá
zolta művész é le rpályáját, majd így folytatta: 

„A mérnökbó1 rövid idő alatt neves míí
vész lett, akinek képei vagy kiá ll ításokon. 
vagy magán gyűjteményekben világszerte is
mertek lettek; így Nagyenyed, Gyulafehérvár 
az indulást jelentette ( 1985) majd követke
zett: Budapest. Bukarest, Bécs, Szöul, Köln, 

Svédország. Izrael, Svájc, Amerika, Franciaor
szág, Japán. Anglia, Kanada és még sok-sok 
helység. 

Nem véletleniil mondtam, hogy a tehet
ség elemi erővel tört fel. hiszen körülbelül egy 
évtized alatt 100-nál több csoportos kiáll íráson 
vett részt, önálló kiá ll ításainak a száma jelen
leg a negyvennegyed ik. Megyei, országos, vá
rosi pályázacokon kiilöndíjjal, I. és II. díjjal, 
közönségdíjjal tííntették ki. Ugyanakkor kíi
lönböző szövetségek és körök ragja. Könyve
ket is illusztrált itt és határon túl , bizonyára 
sokan ismerik itt Nagyenyed szóban, képben 
című könyvet, melynek tusrajzai, művészi al
kotásai köziil néhányat itr is láthatunk. 

Hogyan jellemezhetó'k a tárlat képei? 
Lyka Károly Míívészetcörténész írja: „Az igazi 
műremek legkevésbé sem colmácsolható élő
szóval, a beszéd mesterfogásaival", mert ak
kor már az irodalom felé hajlunk el, hogy a 
képek a szemlé lő lelkében indítsanak e l egy 
belső folyamatot a szép, a harmónia, a nyuga
lom, a varázslat vi lfrga felé. Igen, varázslarról 
szóltam, ezc idézi fel bennem Szász Pál derék
betörc, tragikus sorsú, népért sokat tevő köz
éleri személyiség emlékét idéző „ln 
memoriam" címíí alkotása, melyró1 nem a tra
gikum, a lemondás sugárzik, hanem a remény, 
a hit, a jövőmutató é lniakarás. Hogyan? Mes
terei kompozícióival, központban az emléket 
időző kopjafa égbetörő csiícsaival az ahogy ge
rincességét megnemalkuvásár hirdette. a bo
kor mintegy körii lö leli a kopjafát, hi rdetve az 
é letet, az emlék maradandóságát, És felzeng 
az öreg templom halványvonásokkal emlé
keztetve a bizconságra, megmaradásra. 

A rárlar több képe is - van akvarel l, pasz
tel l, m srajz és vegyes technikájú kép - nagy
fok1í kiegyensúlyozonságot, belső nyugalmat, 
rendet, harmóniát, egyszóval a lélek tisztasá
gát veríri elénk. A mai túlzaklarott vi lágban, a 
rohanó é letben a képek elülterik bennünk azt 
a harmóniát, melyre mindannyian vágyunk. 
Nagy esztéták állapították meg. hogy 'a festé
szet a szín és vonal költeménye' (Rafael 
Alberi ti), máshol azt olvashacjuk, hogy 'a szín 
a lelki hangulatok k ifejező eszköze' (Richard 
Muther), vagy hogy a kép feladata az alkotó 
'belső szépségének kitüremkedése' Tang H.) 
A művész is ezt mondja magáról, hogy 'sajár 
lelkemen átszíírve' készülnek akvare lljeim, 
paszrel ljeim. Máshol az alkotó folyamatról így 
szól: 'az alkotás nem öncéhí, viszont egy na
gyon szubjektív folyamat. Minden míívész a 
téma megválasztásától kezdve a megkompo
nálásig, a rechnikák és anyagok falhasználásá
val önmagát, belső énjét, gondolatait, érzéseit 
adja mííveiben, amelyek így lesznek hidak 
'lé lektó1 lé lekig.' 

Képei a lapján megállapítható, hogy az 
impresszionisták, posztimpresszionisták vi lá
gát kedveli, az apró részletek kidolgozásához a 
realizmust is felismerhe rjiik, nem követi a 
modern irányzatokat, csak azt - és itt ismét a 
míívészt idézem -. hogy „vállaljam és adjam 
önmagam.' 

l\legértjük és elfogadjuk ars poericáját és 
azt kívánjuk a míívésznek, hogy a lélektó1 lé
lekig vezető hidak építésében sziinte len 
munkálkodjon, és varázsoljon minél több ott
honba harmóniát, nyugalmat, természet és ha
gyományszeretete t, és kívánjuk azt is, hogy 
szellemi nagykövetként Erdély és Pannónia 
gyönyöríí tájait és az ott élő embereket. m(dt
jukar. hagyományaikat ismertesse rovább a 
nagyvilágban. Ne feledkezzen meg Enyed ró1 
sem. mindig örömmel fogják várni az irt élő 
emberek" 

Közreadta: Császárné Gyuricza Éva 
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Érdekességek Gyoma Község „Hirdetési Jegyzőkönyveiből" 11. 

1850. július. Egy örü (ürü= ivartalaní
tott kos. egy éves korban ürütoklyó, s ek
kor került általában eladásra) kereskedő 
van itt Gyomán Szeredán délelőtt 10 órá
ra. az kinek el adó örüjük van eladó, akkor
ra a Város Kertje körül hánnyák (hajtsák) 
ki. 

1850. július. „Mind a Rév Laposon (a 
mai Liget és tágabb környéke Gyomán), 
mind a Nagy Réten (a fattyasi páskom le
gelő vízjárta része), a Görbekút Laposson 
(a mostani téglagyári dűlö eleje), egyedül 
csak a csóvák (karók szalmacsóvával a 
tetejin) közt szabad járni (lovas, ökrös fo
gattal). mert a csóván kívül a nyomást 
(szántást) vágatók szigorúan büntettet
nek." 

„A Körözs hídja (A Liget fele vezető 
téglahíd) este 9 órakor bézáratik s reggel 3 
kor nyittatik. Azon i dőközben szabad de 
csak terhes kocsival járni a hídon, üres ko
csival pedig mindenki járjon a réven (a rév
hajó a híd mellett 'üzemelt'). 

1850. július 28. A tengerit (kukoricát) 
vájkálni, hordani nem szabad, mert aki raj
ta kapatik minden csűírt 15 krjczárt fizet. 
(Ti.: akkor még a határban csak az elöljá
róság engedélyivel volt szabad minden 
munkát mindenkinek egyszerre megkez
deni, végezni. Tehát aki előre belepiszkált, 
hozzáfogott, az rendetlenkedett. Sőt ha 
csak úgy megállott valahun s egynihány 
csövet letört a lovainak az meg egynesen 
gazemberséget követett el.. .) 

1850. augusztus. A Körözsben a Ken
der áztatás tilalmas. Cserepcsiktól számít
va 1 ezüst forint büntetés terhe alatt." 
(Ekkor még a város alatti mostani 
'Holtkörözs', élő víz volt. A kenderáztatás 
nagy bűzzel , halpusztulással járhatott. 
'Cserepcsik' = a kendert kévébe kötve, 
négy-öt sorban egymásra rakják, majd a 

rudakat - cserepcsikokat kötéllel több 
helyen jó szorosan összekötik s így egy tö
megben összefoglalva belendítik a vízbe, 
ahol lenyomtatják.) . 

„Egy Kereskedő Ur-féle Gyomán mé
zet szándékozik megvenni. A mézes gaz
dák a Városházánál értekezhetnek vélle." 

„Egy betsülletes Lakostársunknak a 
minapában el veszett a bakója (nyakba 
akasztható táska bőrből , szőrösen hagy
va, vagy gyapjúból szőve) benne volt a 
nyakra valója (egy hosszú sálkendöféle), 
puszlija (mellénye), és egy bitska." 

1851. január. Fonóka (vagy máskép
pen fonóba járás, ma talán játszóház, 
táncház lenne, miközben a lányok, asszo
nyok, menyecskék annak ídejin közbe fon
tak, fonalat készítettek) korcsmákban 
tivornyatartás ottan 9 órán túl való tartóz
kodás kemény büntetésalatt eltiltatik." 

1851. szeptember" A város malmai 
árendába (bérletbe) kifognak adatni a fo
lyó évi Minden szent naptúl (November 1.) 
egy évre, gabonabeliekért (ezek a malmo~~ 
még mind egytől-egyig „szárazmalmok" 
voltak, vagyis lovakkal hajtatták meg az 
örlö párokat). Az árverés 1 októberbe fog a 
Városházánál megtartatni. Az elöljáróság 
szoros tudomásul hozza a betsülletes la
kosoknak, hogy Vasárnapi napon a ma
lomban való őrlés - bár délután is - 5 
pengő forint büntetés terhe alatt tiltatik." 

1851 . szeptember 28. „A templom és 
a városháza közelében való kongatás (ka
rikás ostorral való csattogtatás), vagy os
torral való pattogtatás 24 órai 
börtönbüntetés alatt eltiltatik." (A „Város
háza" 1851-ben még a mostani tornate
rem ligeti lejárója fele eső részén állott). 

1851 . október „A gabona méréseknél 
1851. június 1. „Sokan nem tekintenek a pozsonyi 72 ittzényi mérő (egy icce=0.80 

az építések alkalmával a Város szépségi- liter, de volt o.95 liter is), a törvényes mér
re, csinosságára, hanem annyi tért foglal- ték, egy törvényes véka (gabonamérés
nak el, (az utcából), mennyihez jogok hez használatos faedény) 36 ittzés. 
nincs. Utakból foglalnak el ez által az utat Gyulán Kis Antal főszolgabíró úrnál mérő 
szűkítik Az Elöljáróság szoros tudomására. edényeiket a lakosok meghitelesíttethe
hozza a betsülletes lakosságnak, hogy ál- tik." 
landó épület az Elöljáróság híre (tudomá-
sára) nélkül építeni nem szabad. Az ki 1852. február. „A Csepüs kert közti 
lineán (az utca front vonala) kívül építkezik régi Ország útja (a mai Gyoma - Csárda
annak épülettye lebontatik. A kerítisit a vo- szállás - Mezőberény országút a 
náson kívül senki ne tegye, róstílyt (lécke- Csepüskertnél jóval beljebb volt a mosta
rítés) negyedfél suknál (egy suk=30.5 cm) ninál, a Rigó vagy Lippai halom alján hú
kiijebb tenni senkinek sem szabad. Tyúk, zódott s az Oláh lapos szélin az Egei 
Sertés ólat, szóval semmiféle épületet az halom irányába érte el a mostani vonalve
utcára építeni nem szabad. zetést) ha az idő alkalmatos lesz e héten 

1851 ... augusztus 3. „Senkinek vasár
napi és Unnep napokon délután 4 óráig 
dolgozni nem szabad, sem szekérrel járni, 
különösen ne a Városon, mert aki ellen
szegül a rendeletnek, a Zsandárok 
béfogják és Gyulára kisértetődik ." 

szerdán a hely színén árverés útján el 
adandó lévén, a venni szándékozók akko
rára ottan legyenek. 

Cs. Szabó István 

Az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány nevében: 
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik munkájukkal és adományaikkal lehető
vé tették, hogy egyházi temetőink immár 
ötödik éve gondozottak, tiszták. 
Halottaknapján méltó körülmények között 
róhattuk le kegyeletünket elhunyt hozzátar
tozóink sírjánál. 

Köszönjük a 3 temetői munkás lelkiismeretes 
munkáját. 

Külön köszönjük: 
- Iványi Sándornak, hogy évek óta irá

nyítja a temetői munkákat, javítja, karban
tartja a szerszámokat és gondja van a 
temetői ravatalozókra is. 

- Császárné Gyuricza Évának a hivatalok 
ügyek intézésében és a pályázat megírásá
ban nyújtott segítségét. 

- Ambrózi Lászlónak a temetőben vég
zett gépi munkát és a feleségével rendezett 
farsangi vacsorákat, amelyek tombolabevé
tele az alapítvány vagyonát gyarapította. 

- Szabó lncénének, hogy a Központi Te
metőben a Fájdalmas Mária kápolnát ís 
minden évben.szépen kitakarítja és virágok
kal díszíti . 

- A temetői perselyek őrzőinek fáradozá
sát. 

Leghálásabb köszönetünk az adományo
zókat illeti. Hála Istennek egyre többen érzik 
kötelességüknek ezt az ügyet támogatni. 
Egyéni adakozóktól összesen 297 ezer forin
tot kaptunk ebben az évben. 

Köszönet azoknak is, akik 200 l. évi adó
bevallásukban a jövedelemadójuk 1 százalé
kát alapítványunk javára ajánlották fel. Az 
APEH által 2002. október 9-én átutalt 
összeg 44.282 forint volt, mely a temetői 
munkabérek kifizetésénél került felhaszná
lásra. 

A temetői munkások bére 2002-ben 
l .190.000- Ft volt a járulékokkal együtt. En
nek az összegnek 60 százalékát a Munka
űgyi Központ biztosította mivel 
munkanélkülieket alkalmaztunk. Köszönjük 
a Gyomaendrődi Kirendeltség ezűton nyúj
tott segítségét. 

A munkabérek (és járulék~i) 40 százalé
kát, mely 480.000- Ft, az alapítvány fizette. 

Ez az összeg a következőképpen tevődik 
össze. Pályázat útján 

- az Országgyűléstő l : 170.000- Ft 
- a gyomaendr.ődi Polgánnesteri Hiva-

taltól : 40.000- Ft 
- a SZJA-ból felajánlott I %: 44.282- Ft 
- adományokból: 225. 718- Ft. 
A dologi kiadásokat (fűnyírógép, üzem

anyag, szállítási és javítási költségek) a plé
bánia fizette a temetőfenntartási díjakból. 

A fenti adatokból is látszik, hogy a jövő 
évi munkákra az alapítványnak sajnos na
gyon kevés pénze maradt. A folytatáshoz to
vábbra is várj uk nagylelkű adományaikat és 
a személyi jövedelemadóból az 1 % felaján
lását. 

Számlaszámunk: 53200015-1000323 1 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet. 

Adószámunk: 18380761-1-04 

Hely híján nincs módunkban az adako
zók teljes névsorát közölni, de mindenkire 
külön-külön Isten áldását kérjük. 

Szabó Zoltánné 
k1:1ratórium elnöke 
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Kedves gyermekek! Közeleg a Szent Karácsony 
napja. Most félre tesszük a mesét. Olvassát<?k, tanu~
játok meg e szép kis verseket, melyekkel '!1'".den bi
zonnyal nagy örömöt .. s~ere~ek , szule1teknek 
nagyszüleiteknek. Boldog, oromteh, szep karacsonyt 
kíván Nektek Mária néni. 

MEGKÖSZÖNÖM TISZTA SZÍVBŐL 

Találkoztam Jézuskával, 
Hallottam is a szavát, 
Mondandóját szelíd hangon 
Hitoktatóm adta. át. 
Kicsi harang lett a szívem, 
Csendült halkan, csöndesen, 
S úgy figyeltem moccanatlan, 
Mint madár az őrlesen 

Fenyeget-e veszedelem, 
Engem és a társakat? 
Hallok-e csattogni, zúgni 
Árnyat hozó szárnyakat? 
De a világ csodaszép lett, 
Csillagfénybe öltözött, 
S a lelkembe hirtelenül 
Áldott béke költözött. 

Tudtam már, hogy járhatok, bár 
Sokszor árnyas oldalon, 
Jézus 9tt is velem lesz majd, 
Mert 0 fény és oltalom. 
Ha akarom és kérem rá, 
ő megfogja a kezem, 
S bár hosszú és rögös az út, 
Egykor célba érkezem. 

Figyelem is moccanatlan 
Hitoktatóm halk sz9vát, 
Tudom, érzem, az Ur Jézus 
Üzenetét adja át. 
Megköszönöm tiszta szívből, 
Hogy tanít, és hogy szeret, 
Istenhez hazatalálni 
A jó úton elvezet. 

SZENT KARÁCSONY ÉJJEL 

Mikor megszülettél kicsi Jézus nekünk, 
S lejöttél a földre, megváltó Istenünk, 
Mária öntözte könnyeivel arcod 
Mert látta, hogy vívsz majd a gonosszal harcot. 
Látta a kereszted, töviskoronádat, 
Hét tőrrel járta át szent szívét a bánat! 
Felszáll most a fohász ajkunkról az égig, 
Jaj, mert értünk jártad keresztutad végig l 
S nem szűnik, nem enyhül gyötrő szenvedésed. 
Korbácsként sújt ma is gyarlóság és vétek, 
Nyújtsd ki megbocsátón felénk most a kezed! 
A szeretetet útján biztosan elvezet 
Kereszted oltárán leborulunk sírva, 
Megváltottál Urunk, ahogy meg volt írva. 
Gyöngyös vércseppjeid a lelkünkre hullnak, 
S a szenvedés árkok lassan elsimulnak. 
Megváltottál Urunk, és maradj is velünk! 
Légy segítő, áldó, győzelmes Istenünk! 

Gy_ertyalobogás?~. szen! k~ré:,c~?~Y éjjel, 
Vilag1ts minden elonek eg1g ero fennyel! 

EGY KISGYERMEK IMÁDKOZIK 

~gyszer e9y kisgyermek 
~pesanyjat kérte, tsm~tsa meg 
Otet, Istennel beszelni. 

Tanítja jó anyja buzgó imádságra, 
Istenéhez Mennybe száll fel kisgyermek imája. 
Hallja a jó Isten, letekint a földre 
~ppen egy főangyal hárfázott előtte. 

Így szól a Jóisten: 
Hagyd félbe a zenét, 
Egy kis gyermek imádkozik, 
Hadd hallom azt elébb. 

(Elmondta: Uhrin Fri1;1vesné Papp Julian.na. aki é_d~sanyjótól 
(1886-ban született). s o pedig oreganyJatol tanulta) 

LEVÉL A JÉZUSKÁHOZ 

A kicsi Jézuska ma levelet kapott. 
Vajon ki írhatta? Mondják az angyalok. 
Futnak a levéllel, gyorsan át is adják, 
Kicsi Jézus előtt magukat meghajtják. 

- Édes kicsi Jézus, - így szólott a levél, -
E kicsi levélben nagy kérésünk elfér. 
Drága ajándékot, fenyes karácsonyfát 
Most ne hozzál nekünk. 
Küldjél békességet az egész világra. 
Áldasodat áraszd szép magyar hazánkra. 

Gyüjtötte Uhrin Frigyesné. a háborús idökben 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

csövek, szerelvények 
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 

háztartási kisgépek 
Szórakoztató elektronika 

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

Villanyszerelési anyagok 

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909 
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Ajándék 

vad népeket, melyek hajlam, műveltség, lelkialkat tekinteté
ben egy szinten mozognak a hajdani ősemberrel. Ezek pedig 
nem ilyenek. A kutatók, akik náluk jártak, azt vallják, hogy 
egyik l~gnagyobb - mindennapos - szenvedélyük az ajándé
kozás. lgy például a pápuák csak azért termesztik burgonyáju
kat, hogy odaadják másoknak. (/yűjtenek is kagylót, 
gyöngyöt, de hatalmukat nem a birtoklásban érzik, hanem az 
adakozásban. Amint Roheim (/éza elmésen és talpraesetten 
mondja: „Apró ajándékokkal ingerlik egymást". Tulajdonuk 
voltaképp mozgó holmi. Amijük van, azt állandóan cserélik. 
Kis ajándékot adnak, s titokban nagyobbakat remélnek helyet
te: szeretetet. 

Bizonyára mi is az ősemberek ivadékai vagyunk. Szeretünk 
Aranyvirgácsot, vörös ördögöt és ezüstcukorkát veszek egy kapni, de adni talán még inkább. Csak nagyon kevesen van

ötéves kislánynak. A cukrászdában, ahol ezen az ünnepen szo- nak, akik vérmérsékletük szerint teljesen beérik a kapás örömé
rongok, velem együtt egész tömeg várakozik. Miniszteri taná- vel. A kapás valaminek az ígérete és kezdete. Van-e olyan 
csos és kis pesztonka, grófné és vargainas egymás mellett. kincs és gazdagság, mely ne volna a maga valóságában siral-
Mindegyik vásárolni akar, s adni, adni. mas ,szegénység ahhoz képest, amit csak remélünk! 

Nézegetem őket. Feltűnik, hogy milyen áhítatosak, boldo- Almodozásomból a cukrász reuent föl, aki az iránt érdeklő-
gok valamennyien. M intha az a szándék, hogy visznek vala- dik, mit vásárolok. Megveszem az aranyvirgácsot, a vörös ör
mit valakinek, máris kielégítette volna őket. Nem dögöt és az ezüstcukorkát. De még mindig sokáig időzöm a 
türelmetlenkednek, nem tolakszanak. Szemükben előre az ün- cukrászdában. A töbl;>iek is, akik már csomagjukat ott szoron
nep lángja tündöklik föl, az visszfénye. Belefeledkeznek az gatják hónuk alatt. Elvezik a pillanatot. Ez az igazi ünnep. 
ácsorgásba. Senki se siet. Ott á!lnak a pogány-keresztény emlé- Amikor kimegyünk az utcára, szinte sajnáljuk azokat, akik 
kek között, s szemlélik az évezredek során elcsenevészesedett és csak kapni fognak. 
megszelídült jelképeket, a kegyesen bearanyozott vesszőnyalá-
bokat, a pokolvörös hártyapapírba csomagolt édességeket, me
lyek még a germán hitregékből maradtak itt, s földi létünk 
legnagyobb kérdéseire emlékeztetnek bennün~et, a bűnre és 
·bűnhődésre, az erényre és jutalomra. Tűnődve válogatnak kö
zülük. (/ondolatban szeretnék elvinni az egész cukrászdát ked
veseiknek. Ez a megindult és csöndes embercsoport egy másik 
embercsoportot idéz eszembe, az estélyi ruhás hölgyeket és 
frakkos urakat, akik előkelő kerti ünnepélyek tortákl<al, pástéto
mokkal rakott asztalait rohamozzák meg, hogy mennél előbb 
érkezzenek oda, mert ezek nem adni akarnak, hanem kapni, 
kapni. 

Kosztolányi Dezső 

Vajon melyik is a nagyobb boldogság! Az ősembert úgy 
képzeljük el, hogy ragadozó volt, s csak a birtoklásban találta 
meg barbár örömét. De ez nyilván tévedés. Ma is ismerjük a 

Őszinte szeretettel. .. 
Néhány lappal előrébb 

szomorú és megdöbbentő 
hírt adtunk, meggyalázták 
a szarvasvégi temetőt. A 
kidöntött kereszttől néhány 
méterre van egy siremlék, 
Libór atya keresztje. 

Szinte felüditően hat, és 
az ott járóknak eröt ad a lát
vány: valaki egy egyszerű 
„csomagot" helyezett el 
rajta. Egy nejlontasakbcµl 
művirág, és egy kis írás. Es 
ez a l~nyeg. 

„Oszinte szeretettel 
gondolok Libór Atyára, 
1930-as évek tanítására. 
A jó Isten áldja meg érte. 
Egy hűséges tanítványa." 

Hál' Istennek, vannak még emberek, akik tudnak tisztelni, 
megbecsülni és szeretni is. 

A Szentírás egy mondata jut eszembe: „Ahol azonban elha
talmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a halálban 
uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazu
lás által a kegyelem is, Urunk, Jézus I<risztus által. Róm 
5,20b-2 I 

BÉKE 

Valami furcsa összehangolódás, 
Valami ritka rend -
Széthúzó erők erős egyensúlya, 
Mély belső bizonyosság idebent -
Bizonyosság arról, hogy éln i jó, 
Szenvedni elkerülhetetlen, 
Szeretni tisztán: megistenülés, 
Meghalni szép -
S a Kifejezést meglelni mindezekhez, 

· Megtalálni a felséges Igét: 
Az igét mindezekhez: 
A Béke ez. 
Orkán ordíthat aztán odakünt, 
Robbanhat ezer bomba: kárbament, 
De kárt nem okozott. 
Bent: 
Csend. 
A Béke i.tt kezdődik. 
Bent: 
Csend. 
Isten hozott. 

Forgalmazzuk a cipOipar 
számára a Keck Cég által 
gyártott különbözo cipóípari 
ragasztókat, szerszám és 
talp lemosókat, kikészítö
szereket. 

T/fax: 06 66/386-896 
06 30/98SS-671 

Reményik Sándor 
Kolozsvár, 1941. május 16. 

Iványi László Gyomaendrőd Fö u 14. 
"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



238 VÁROSOHK 2002. december 

december 
Tántorgó kakas 

Az üvegesre fonnyasztott hagymán egy kakas részeit megpirítjuk. Nagy tűzálló 
tálra tesszük a húsokat. Fél liter barna sört és fél dl konyakot elkeverünk egy evő
kanál mustárral, csipet őrölt gyömbérrel, borssal, sóval, három gerezd zúzott fok
hagymával, majd ezzel az öntettel leöntjük a húst. Befedve előmelegített sütőben 
közepes lángon két óra hosszat pároljuk. Amikor a hús megpuhult 1 dl tejföllel be
hab.arjuk. Zsemlegombóccal vagy burgonyagombóccal tálaljuk. 

X. 20-án Jászberény - Endrőd 1 :0 
Nehéz mérkőzésen remekül helytállt a védelem. 

X. 26-án Endrőd - Kisújszállás 1 :1 
Meglepő az eredmény. Védelem volt ajó eredmény ková-

csa. 
Xl. 4-én Fegyvernek - Endrőd 5: 1 

Szégyenletes kudarc volt a találkozó! 
XI. 11 -én Jamina- Endrőd 2:1. 

Elkeseredett harc folyt. A hazai pálya előnye döntött. 
Xl. 18-án Endrőd - Békés 3: l. 

Rengeteg kihagyott lehetőségjellemezte a mérkőzést. 
Akár két számjegyű is lehetett volna a győzelem. 

Tabella állása: 14. Gyomaendrődi VSE 15 3 3 9 24:36 12. 

Megyei 1. Oszt. 

X. 28-án Szabadkígyós - Gyoma FC 0:0 
XI.4-én Gyoma FC - Battonya 1 :0 
XI. 11 -én Gyoma- Vésztő 2:0 
XI. 17-énTótkomlós - Gyoma 0:0 
Tabella állása: 2- Gyoma FC 15 9 4 2 33:9 31. 

Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Tel/Fax: 661386-578 
Mobil: 30/9-950-197 

(t/ (8J 5500 Gyomaendrőd. 
Ipartelep út 3. THERM x 'irT/F:66/386-614, 386-226 

tPfTc51PAlll sröVETKEZET -

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

o Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
O-Transzportbeton és betonacél értékesités, elöregyártás, szerelés 
o- Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, lnterspan 

bútorok) 
o Épitöipari anyagkereskedés ( 1 nterspan bútorlap ... ) 
o- Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 

keretes állvány, útpanel. .. ) 

Seidl Ambrus 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
Fő út 81/J. a volt ENCI udva rában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
diszebéddel összekötött értekezletek, kon
ferenciák, találkozók rendezése mérsékelt 
árakon lehetséges 160 fö befogadásáig. Az 
étterem speciális kívánság szerinti menü 
elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként 1 .500.-forintért. 

Telefon: (66) 282-048, (20) 9520-243 

Mezőgazdasági, Műszaki 
és Szo lgáltató Betét i Társa
ság, Hunya, (Rákóczi u. 
55-57.) mezőgazdasági üze
mek, kistermelők részére 
komplett mezőgazdasági szol
gáltatást vállal. 

Biztosítja a termeléshez 
szükséges műtrágyát, vetőmagot és vegyszert. 

Vállalja a megtermelt növény tisztítását, szárítását, tá
rolását, értékesítését. 

Érdeklődni lehet: 66/389-689 Tel/Fax, továbbá 
66/532-61 O sz és 66/532-611. sz. telefonokon. 

E-mail:<boti. bt@bekesnet.hu>, <boti.bt@mailbox.hu> 
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Híradásunkban csak azokról ~mlékezünk meg, 
akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzájárultak! 

BÍRÓ ISTVÁNNÉ JÓNÁS ILONA, aki a 
Kálvin utca 85-ben lakott november 4-én 89 

éves korában elköltözött az élök sorából. Gyá-
szolja családja. . 

CZlKKEL Y JOZSEF volt gyomaendrödi 
lakos, nevem ber 22-én 53 éves korában, hosszú 
betegség után visszaadta lelkét Teremtöjének. 
Gyászolják: édesanyja. és családj,ii 

FAZEKAS SANDORNE NAGY 
MAGDOLNA, gyomaendrödi lakos, október 
25-én 78 éves korában befejezte földi pályáját. 
Gyászolják. az isme,röspk .. 

FORGACS MA TENE UHRIN MARGIT, 
aki Hunyán a József Attila u. 19. sz. alatt élt, 
október 22-én 81 éves korában elköltözött az 
élök sorából. Gyászolják: lányai, vejei, unokái, 
testvérei ~s a rokon~ág. 

FULOP MIKLOS, aki a Dózsa György u. 
20. sz. alatt lakott, november 8-án 82 éves korá
ban visszaadta lelkét Teremtöjének. Gyászol
ják: felesége, gyermekei és azok családja, a 
rokonok és az ismerősök. 

GOMBKÖTŐ BÁLINTNÉ CSAPÓ 
MARGIT, aki a Vásártéri lakótelepen élt októ
ber 2 l-én 67 éves korában váratlanul elhunyt. 
Gyászolja a családja. 

GODA KATALIN, aki Hunyán a Kinizsi u. 
17. sz. alatt élt, november 2-án 45 éves korában 
hosszú türelemmel viselt szenvedés után 
visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Gyászol
ják: édesanyja, testvérei, azok családja és·a ro-
konság. . . 

HORVATH JOZSEF, aki a József Attila u. 
26. sz. alatt élt, október 21-én 74 éves korában 
rövid betegség után elköltözött az élök sorából. 
Gyászolják: felesége, leánya és annak családja, 
a rokonok és az ismerösök. 

KUPECZ SÁNDORNÉ UHRJN ETELKA 
(Etkó), aki régen az Endrődön a Fő úton lakott, 
74 éves korában visszaadta lelkét Teremtö Urá
nak. Temetése október 25-én volt Kondoroson, 
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ahol férje mellé helyezték örök nyugalomra. 
Gyás~olja családja, a rokonok és az ismerösök. 

POLUS LAJOS, gyomaendrödi lakos, no
vember 9-én 82 éves korában, hosszú betegség 
után elköltözött az élők sorából. Gyászolja csa-
ládja. . . . 

RUDNER IGNACNE BACSI 
ERZSÉBET. A.ki a Bocskai u 51. sz. alatt élt, 
november 11-én 56 éves korában elhunyt. Gyá-
szolj a .családja. . . 

VEGER ISTVAN IGNAC, aki a Vasvári 
Pál u. 3. sz. alatt élt, 57 éves korában november 
5-én.,váratlan~l elhunyt. Qyászolja,családja. 

Ozv. VEHA GYORGYNE DINYA 
ETELKA, aki a Rózsakert ldösek Otthonában 
élt október 21 -én 80 éves korában az Örökké
valóság honába költözött. 

Dr. PIKÓ BÉLA orvos, Gyoma
endrőd diszpolgára, életének 84. évé
ben, november 23-án visszaadta lelkét 
teremtöjének. Temetése november 
28-án volt, a gyomai református temp
lomból. Gyászolja c~aládja, és 
Gyomaendröd lakossága Aldott legyen 
emléke! 

t 
Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ó országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5.?02 Gyomaendrőd, Kör út 3. 
(Oregszélő, Kondorosi út) 
Ten: Tel/Fax: 66-280- 104 

CIPŐTAL PBÉLÍ3T 
3ZON!JÁTÓL 

Mobil: 06-30-9634-085 

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

Sa„"!tliá:: t ~áb] 
Cse_~e~e ~··p~rtP•rtn•r 

Ct.: T1mar Vince Uzletl~nc tagja 

Kedves vásárlóink! Tennékeinkkel mindig az Önök szolgálatában állunk! 

"'"'h~ jellegú húsk~szítmények, endrődi ízesítésú tennékek (húsdarálás, 
husfüstölés, kolbasztöltés), folyamatos tőkehúsellátás 

<1r kívánságra torta rendeléssel, cukrászsütemények.kel segítünk családi 
rendezvények létrehozásában 

Blaha u.27. Tel.:386-691. Nyitva tartás: hétfütöl péntekig 6-tól 18-ig, 
szombaton 6-tól 12 óráig, vasárnap 7-töl 11 óráig. 

R6.zsafteglj/ H. 11 
Tele/(011: (66) 284-301 

~~ORT KANDALLÓK! 
~emencd. eöerépkályhák. kandallók. kerti sü • 
Wo5ástalan minösé&:ien vállalom! Meyende
lé6 alapján egyedi kivitelben! 
Bollunk ajánlata: 
Q Csempék 
Q padlólapok 
Q csaptelepek 
Q kiilro. belsö burkoló kövek 
Q termé6zeles kövek 
Várom kedves vevöimel: 
Neubort László kandallóépítö. 
Gyomaendröd. fö út 52. 
Telefon, fux: 06 66 '283-492 
Mobil sz.: 06 30 349-1655. 
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Kert
barátok
nak 

Örökzöld növényeink: a fenyőfélék 1. 

„Az emberek műveltségüket vagy annak hi
ányát úgy mutatják ki a le<gjobban, ahogyan a 
szép parkban vagy kertben viselkednek" 

(Angol közmondás) 

Földünk legnagyobb növényei a fák, me
lyek 390mi11 ió éve élnek, léteznek. Azt hiszem, 
valamennyien olyan helyen szeretünk lakni, 
tartózkodni, ahol sok fa van, ahol biztosítva van 
a nyár tűző sugaraitól az árnyék. A fák fe lfogják 
a falu, a város porat, csökkentik az utca zaját, 
mérséklik a szelet. A fákon élö madarak vidám 
csicsergése életet visz környezetünkbe, lomb
koronája friss oxigént termel, ezzel biztosítva 
számunkra az élet egyik feltételét. Mindezek 
mellen hirdetik tavasszal az élet újraébredését, 
össze! figyelmeztetnek az elmúlásra. 

A mai fák kifejlődése előtt alacsonyabb 
rendü növények (algák, mohák. zsurlók) éltek, ' 
melyekből spórákkal szaporodva fejlődtek ki a 
magas termetű zsurlófák, páfrányfák. A későb
biek során a füldtörténeti ókor végére és a kö
zépkor elejére hosszú évmilliók alanjöttek létre 
a nyitvatermő fák a fenyő és ciprus félék és ter
mészetesen a lombos fák. 

Szemet gyönyörködtetö a sok, szép fenyő
fa, mely magasba tör és hirdeti az energia meg
maradásának törvényét (víz, napfény, 
széndioxid) ami.kor a kis magból egy hatalmas 
élő fa fej l ődik. Ugy az álla tok, mint az emberek 
számára fontosak a fák leveleiben lejátszódó 
kémiai folyamatok, melynek során életfontos-
ságú oxigén szabadul fel, ami földünk legfonto-
sabb biológiai tevékenysége. . 
. A tűlevelü fák nem egyszerre, hanem fokozatosan hullalják leveliket. 

Altalában a tülevelek élettartama tíz év. Kívülröl bőrszövet borítja, mely
nek fe ladata a túl sok nedvesség párolgásának megakadályozása. Egyes fe
nyöféléknél még viaszréteget is találunk. 

A vörösfenyő a fenyök közül egyedül az, amelyik ősszel egyszerre 
hullatja le tüleveleit. Tavasszal a kihajtásnál világos zöldek, majd arany
sárgára színeződnek. Hosszúságuk 2-3 cm. Nagyvárosokban a fejlödésük 
igen lassú, mert nem képesek elviselni a füstgázokat. Kerek kicsi tobozai 
szorosan ülnek egymás mellett az ágakon. 

A lucfenyő Európában öshonos fa, mely 30-40 m magasságot is eléri, 
kúpalakú formája van. Levelei 1-2, 5 cm hosszúak. A hajtáscsúcsokon áll
nak a porzós virágzatok. A fiatal tobozok zöld színűek, majd kárminszínü
vé válnak, kezdetben fe lfelé állnak, majd lefelé csüngenek. Jobbára a 
korona tetején fejlődnek ki. Gyökérzete a többi fenyöféléhez hasonlóan a 
talajfelszín közelében helyezkedik el. Ez abból ered, hogy a hegyes vidéke
ken a közet felett aránylag kicsi a termőréteg. Ezért sokszor látni a hegyes 

,',' Okróbrn 19..-ről NOVEMbrn 21..-iq GyoMA 
bElrrnülETÉN 22,6 MM CSApAdÉk 1-tullon. 

vidékeken egészséges kidölt fenyőfákat, melyeket a szél döntött ki, megfe
lelö kapaszkodó hiányában. Eru1ek a fenyőnek is több fajtája van; ezüst, 
szúros luc. szerb luc stb. A szereret, a megbékélés ünnepén Németország
ban a 18. században kezdték a kisméretü lucfenyöket karácsonykor földí
sziteni. Ez a szép szokás nálunk is elterjedt. Az év legszebb, 
legbensőségesebb, legcsaládiasabb ünnep ma már szinte elképzelhetetlen a 
feldíszített „karácsonyfa"' (esetleg egy-egy fenyöág) nélkül, vallási hova
tartozástól függetlenül. llyenk!)r, ha tehetik, kölcsönösen megajándékoz
zák egynaást a családtagok. Am ilyenkor a szegényekröl, egyedül álló 
öregekröl, a hajléktalanokról sem fe ledkezhetünk el! 

A közönséges erdei fenyő magassága elérheti a 30 métert is. I dősebb 
fáknál az alsó ágak letöredeznek. A lucfenyő mellett ez a fenyő és a fekete 
fenyö a legelterjedtebb Alföldünkön. Kis korában kérge szürke, majd foko 
zatosan barnás és rókavörös szinü lesz. Levelei rövid a hajtásokon helyez
kednek el, és egy röből két tülevél fejlödík ki. Ezért a két-tűs fenyőfélékhez 
tartozik. levelei 3-7 cm hosszúak. Toboza 5-7 cm hosszú, kezdetben zöld, 
majd bárna és végül nem egészen feketére színezödik. Szárazság türő, vá
lyog, meszes, homokos talajon egyaránt megél. 

A fekete fenyő, kezdetben kupalakú, majd oszlopos fo rmájúvá alakul. · 
Szintén az alsó ágak elszáradnak, mint az er~ei feny?nél! felkopas_zo~i~. 

Törzse kezdetben sima, maJd pikkelyesse vahk 
és szürkésfekete színű lesz. Innen van elnevezé
se is. Ez is kéttűs, mint az erdei. Tűlevelei 10-14 
cm hosszúak. Porzós vi rágai sötét sárga szinüek. 
a toboz termős virágai 7-8 cm hosszúak. Az er
dei fenyő tobozával együtt a második évben érik 
be. Az utóbbi években mindkét fenyöt kará
csonyfának is használják. (Nem tartom túl sze
rencsésnek, mert a hosszú levelei miatt 
díszíthetetlen.) Nem egyenletes a levelek elhe· 
lyezkedése (pamacs). Hazánkban fontos szere
pet tölt be a homok, valamint a kopasz 
mészköhegyoldalak fásításánál. Európában több 
fajtája ismeretes. 

A közönséges jegenyefenyő elérheti a 
40-50 méter magasságot is. Kúp alakú koronája 
van. Már fiatal korban repedezett kérgén gyanta
csomók jelennek meg. Egy tüs leveleik 3 cm 
hosszúak. A hajtás végén a levelek csavar alakú
an ülnek. Sok esetben lucfenyőként árulják kará
csony előtt (nem tesznek különbséget a két 
fenyő közön), ugyanis luc és bükkös erdőben ta
lálható. Toboza széthullik, csak a toboztengely 
csüng a fán. Nálunk hegyes vidékeken sok talál
ható belöle. Ismertetö jele a fonákján (hátolda
lán) l évő két fehér esik. 

Kedves Olvasóim l Kívánom, hogy mind
nyájuk asztalán szép fenyö díszítse s.fobáikat 
Karácsony Szent estéjén. Kivánok Onöknek 
szép, boldog ünnepeket 

A.GBO 
ÁBVHÁZ 

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

06-66-386-274. 

Hunya Alajos 

Kedves vásárlóim! 
téli árukínálatom: 

- Virághagymák, rózsatövek 
- Virág tápok, virágföldek 
- Műtrágyák, lemosó vegyszerek 
- Fóliák, takaró ponyvák 
- Esőköpenyek, gumicsizmák, kesz1yük 
- Szegek, csavarok, kéziszerszámok 
- Elektromos barkácsgépek 
- Alumínium és falélrák 
- Üstök, üstházok, háztartási eszközök 
- Üs1házmelegítök1 disznópörkölők 
- Húsdarálók, kolbásztöltök 
- Karácsonyi díszgyertyák, dísztárgyak 
- Ajándék tárgyak, fenyőfa talpak 

Minden kedves vósórlómnok boldog Koróc.sonyi 
ünnepeket, szerencses es boldog Új Évei kiv~no~. 

FARKAS MATE 
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