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Nincs kormányzati eszközünk, de van sok millió magyar akarata 
Részletek Orbán Viktor május 7-én elmondott heszédéhó1 a polgári összefogás nagygyűlésén 

Ismét százezres tömeg gyűlt össze a budai Vár
ban a Szent Háromság téren s a környező utcák
ban, hogy meghallgassák Orbán Viktort és a 
polgári összefogás képviselőit. Orbán Viktor né
hány bevezető szó után így szólt az összegyűltek
hez: 

,,Azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk, 
együtt itt, egymással, de lélekben együtt az 
otthonmaradonakkal is. Együtt a jóban és együtt a 
rosszban." Majd késöbb így folytatta: "Ha egy 
nemzet - ahogy mi tettük - dacolva a világ kordi
vatjával, a saját útját járva magasra akar jutni, tud
nia kell, csak akkor nem szédül meg, ha határozott 
célra szegezi tekintetét, ha rendíthetetlen, ha biztos 
talajt érez a lába alatt. Márpedig mi magasabbra 
akartuk emelni hazánkat. Magasabbra, hiszen kö
zös meggyözödésünk, ha tágasabb jövöt akarunk, 
akkor felfelé, az ég felé kell építkeznünk. Mi teljes 
jólétet, anyagi és lelki jólétet akartunk teremteni. A 
jólét sokak számára kenyeret jelent, munkát, isko
lát, autót, nyaralást. De a jólét számunkra csalá
dot, gyermeket, barátokat, nemzeti 
büszkeséget, szeretetet, összetartozást, ünnepe
ket is jelent. Mi a kettöt együq akartuk. Azt sze
rettük volna megmutatni, hogy a kenyér jobban 
izlik., ha van kivel megosztani. A lakás kényelme
sebb, ha nemcsak fedél a fejünk fülött, hanem ott
hon is. A munka jobban megy, ha köZÖsen 
építünk. A kiemelkedö teljesítmény is többet ér, ha 
utána közösen énekelhetjük a magyar Himnuszt. 
Magyarnak lenni is felemelő, ha becsülnek ben
nünket szerte a világban. S mi ezt akartuk. Talán 
még nem voltunk elég erősek arra a hatalmas fel
adatra, hogy magunkkal ragadjuk az ország több
ségét." 

Beszéde lovábbi részében Churchilll és Márait 
idézve utalt a jelen helyzetre, majd az elmúlt négy 
évről ezeket mondotta: 

,,Az elmúlt négy év eredményei nem csupán 
azért születtek meg, mert polgári kormánya volt 
Magyarors~gnak. Természetesen talán az is kel
lett hozzá Am a magyarok lelkében mindig is 
ott élt az összetartozás, a csa.lád megtartó erejé
be vetett bit. Mindig is tudtuk, hogy a szeretet, 
amit szUleinktöl kaptunk, arra való, hogy gyerme
keinknek minél többet juttassunk belöle. Ezért jut
hatott támogatás, oltalom, bátoritás azoknak, akik 
a munka mellett családot is vállalnak, s nem csu
pán azért, mert a polgári kormány mindezt tör
vénybe foglalta. Mi magyarok, mindig is éreztük, 
hogy a múlt néhány darabját egyszer ki kell hoz
nunk a múzeumból. Mert van, ami múlt ugyan, de 
eleven erö és kapocs is, amely ezer esztendővel, 
ezer esztendőkkel köt össze bennünket. Ezért ke
rült Szent István koronája a Parlamentbe, s nem 
azért, mert a polgári kormány igy határozott. Mi, 
ma,,ayarok, mindig tudtuk és hittük, hogy történel-

münk, hagyományaink, ezernyi dicsöségünk és 
bukásunk nélkül senkik és semmik vagyunk. Ezért 
ünnepeltük méltón és közösen a millenniumot, 
nem pedig azért, mert a polgári korány a millenni
um megünnepléséről törvény alkotott. A magya
rok lelkében mindig is ott élt a szüleik, 
nagyszUleik sorsa iránti felelősség. Mindig is tud
tuk, hogy múltunkat egyszer be kell vallani. Tud
tuk, hogy egyszer majd mindent el kell 
mondanunk a gyermekeinknek. Ezért len Terror 
Ház.a mÚZeum, s nem azért, mert a polgári kor
mány úgy döntött, hogy legyen. A magyarok lel
kében mindig is ott voltak a határon túliak, s 
titokban akkor is tudtuk, hogy 15 milliónyian va
gyunk, amikor ezt megpróbált4J< elfeledtetni ve
lünk. Ezért Jen státusztörvény és született az 
erdélyi egyetem, s nemcsak azért, mert a polgári 
kormány így akarta Kérem, ne feledjék el, egy 
kormány müködéséböl csak annyi a fontos, 
amennyi részévé válik az éltünk.nek. Most eldöl, 
vajon a lelkünkböl fakadt-e az elmúlt négy eszten
dő, vagy csak utazgattunk egy kicsit a saját átme
neti lehetöségeink birodalmában." 

A tová.bbiakban a megalakuló új kormányról 
ejtett néhány szót, nyugtázva azt, hogy a polgári 
kormány sok számos intézkedését tovább kivánják 
fo lytatni. Majd ezeket mondotta: 

Ma és most ki kell mondanunk ezt: semmil 
sem tehetnek a polgári Magyarország szándékai és 
akarata ellenére. Megígérték, hogy folytatják, ami 
elkezdtünk. Helyes. A polgári Magyarország fel
adata, hqgy ellenörizze, számon kéije, betartassa 

Nincs kormányzati eszközünk, de van sok 
millió magyar akarta. Valóban, még soha nem 
voltunk ilyen sokan és soha nem voltunk ilyen erö
sek. Nekünk most arra kell vigyáznunk, ami az el
múlt négy évben a lelkünkben megszületett." 

Néhány figyelmeztetö szó után Orbán Viktor 
beszédét így folytatta: 

„Most tehát az összefogás ~. legfontosabb, hi
szen ez a legnagyobb erönk. Osszefogás, egyre 
szorosabb együttműködés. Ezt várjuk pártjainktól, 
parlamenti képviselöinktöl, társadalmi szervezete
inktöl, s a szellem általunk sokra becsült, kiemel
kedő embereitöl is. Csak összefogással tudjuk 
mega1<adályozni, hogy éket veijenek közénk. 
Csak összefogással tudjuk megvédeni és kiszélesí
teni a polgári nyilvánosságot. Most nem engedhe
tünk az önfeladás, a lemondás, a beletörődés 
kísértésének. Nem engedhetünk a mégoly jogos
nak tünö ensajnálatnak sem. A polgári Magyar
ország nem ennek az országnak az egyik kisebb 
vagy nagyobb része. A polgári Magyarország 
az egész. A polgári Magyarország az, amit az em
berek polgárként tesznek kormányoktól függetle
nül. Néha könnyebb, néha nehezebb ezen az egy 
Magyarországon élni és szolgálni, de ez a helyünk. 
Innen nem megyünk el. Itt maradunk. Haza akkor 
is van, ha idegen hatalmak befolyása alá keril!, ha 
tatár, ha török dúl. Haza akkor is van, ha nem a mi
énk a kormányzati felel ősség. A haza nem egysze
rilen politika, hanem az életünk. Meglehet, 
pártjaink és képviselöink az Országgyülésben el
lenzékben vannak, de mi, akik in vagyunk a téren, 
nem leszünk és nem lehetünk ellenzékben, mert a 
haza nem lehet ellenzékben." 

Ezután a fiatalokhoz szólt, kik láthatóan nagy 
tömegben sereglettek ide. (Szavait lapunk 1 10 ol
dalán a Fiatalokról fiataloknak rovatunkban olvas
hatják) Orbán Viktor nagy tetszéssel, hatalmas 
tapsviharral meg-megszakított beszédét ezekkel a 
gondolatokkal fejezte be: 

„Most arra van szükség, hogy százszámra 
alakuljanak polgári körök és társaságok. Az 
erőnk , amely a sokaságban van, akkor valódi 
erő, ha képesek vagyunk magunkat megszervez
ni. Erőnk csak akkor valódi erö, ha képesek va
gyunk megszervezni a polgári Magyarország 
nyilvánosságát. Ezért azt kérem, hogy reménye
im szerint százszámra létrejövö polgári körök 
jelentkezzenek a Demokrácia központ ismert te
lefonszámain. (06- 1-475-0946) Tudnunk kell 
egymásról, hogy ha a sorsunk úgy hozza, hogy 
mozdulnunk kell, akkor egyszerre mozdulhas
sunk. Búcsúzóul azt kívánom, hogy vigyázza
nak magukra, vigyázzunk egymásra, s ne 
felejtsük el, továbbra is: Hajrá, Magyarország, 
hajrá, magyarok! 

Szerkesztelle: Császár Ferenc 
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hogy mi,rő l döntött a testület 
május 30-i ülésén 

Költségalapú Önkormányzati bérlakások, 
ahogy a köztudatban él, a fecskeházak és a nyug
díjas panziók birtokbavételi feltételei érdembe 
most került először a testulet elé. Az éves bérleti 
díj összege nem lehet kevesebb az első évben, 
mint a lakás bekerülési költségének 2%-a. Ennek 
alapján a fiatalok részére épülö 4 db 7q, 1 m2 lakás 
havi bérleti díja: 11.852 Ft, a 74,07 m -es szintén 
4 db lakás havi bérleti díja: 12.525 Ft. Az idösek 
részére épü lő bérlakásoknál a 14 db 33,93 m2 la
kások havi 8.082 Ft, a 35,7 m2-es lakások, (4 db) 
havi bérleti díja 8.508 Ft. Természetesen, ez az 
összeg nem tartalmazza az elfogyasztott villany, 
víz, gáz költséget, amit .minden lakásban a fo
gyasztásnak megfelelően kell fizetni. Aki az Idő
sek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít, az a 
Gondozási Központ szolgáltatásait a meghatáro
zott árakon igénybe tudja venni, (pld. étkezés, ta
karítás, stb.). Sokan érdeklődtek, hogy mit kell 
tenniük, hogy ezekhez a bérlakásokhoz hozzá jut
hassanak? Először is, rövidesen megjelenik egy 
pályázati kiírás. Abban le lesz írva, hogy milyen 
pályázati feltételeknek ke llene megfelelni. Ezt a 
pályázatot az abban leírtak alapján ki kell tölteni, 
és eljunatni a megjelölt címre. Előre már el lehet 
mondani, hogy a fiatalok pályázatában a követke
ző feltételek lesznek: - gyomaendrőd i állandó la
kos pályázhat, aki még nem töltötte be a 35. 
életévét, aki-é: a vele költöző - lakóingatlannal 
nem rendelkezik, aki legalább 5 éves 
lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, 
vagy 30 napon belül megköti, akinek a háztartá
sában az 1 füre jutó jövedelem meghaladja a mi
nimál öregségi nyugdíj kétszeresét. Az időseknél 
a feltételek: 62. é letév betöltése, vagy aki a mun
kaképességét 67%-ban elvesztette, és már elmúlt 
18 éves. Akinek a településen legalább komfortos 
lakóingatlana van, és azt 1 éven belül az ön.kor
mányzat által is elfogadható értéken eladja, aki 
tartósan lekötött annyi készpénzvagyonnal ren
delkezik, vagy az ingatlana eladása után rendel
kezni fog, mely összeg elegendő az átlagot jóval 
meghaladó minőségű bentlakásos intézményi el
helyezés egyszeri hozzájárulás megfizetésére. 

Személyes javaslatom, hogy a pályázati ki
írás megjelenéséig is mindenki, akit érdekel ez a 
lehetőség, feltétlen jelentkezzen a Gondozási 
Központ vezetőjénél, még akkor is, ha az előbb 
felsorolt pályázati feltétel valamelyikének úgy 
érzi, hogy nem felel meg. . 

Helyi adó m ódosítás! Ev közbeni adómódo
sításra csak akkor kerülhet sor, ha az a lakosságot 
kedvezően érinti. Ebből következik, hogy most 
ilyen esettel állunk szemben! A szennyvízberu
házásra járó 5 éves kommunális adó kedvez
ményhez hozzáadódik a szilárd útburkolat után 
járó 2-4 év kedvezmény, tehát 5+2, illetve 5+4 
éves adókedvezmény illeti meg az illetékes adó
alanyokat. Ezen kívül azokat is megilleti az adó
kedvezmény, akik önhibán kívül nem tudnak 
rácsatlakozni a szennyvízhálózatra, mert nincs 
fürdőszobájuk, de a hozzájárulást megfizették, és 
a csonk az udvaron belül Jdépitésre kerül. 

VÁROSOHK 

Városi K önyvtá r igazgatói á llására p á lyá
zat kerül kiírásra, tekintve, hogy Hajdú László 
megbízása 2002. november 30.-án lejár. 

A Körös sori üdülösor szennyvízrákötését 
a testület támogatja, ingatlanonként 126.000 Ft 
hozzájárulással. A Dobó utcai üdülök is hasonló 
elbírálás alá eshetnek. 

A Hantoskerti üdülöterület lakóterületté 
történö átminösítési lakossági kérelmet a teslií
let elutasította. 

Az útaszfaltozási munká latok lakosságot 
terhelö költség m eghatározás módja idén nem 
Változik. Jelenleg 18 utcára készült el a költség
arányos lakosságj hozzájárulás. Abban döntött a 
testület, hogy a 2003-ban történő útépítések la
kossági hozzájárulás mértékének meghatározásá
ra az eddigitől eltérő, más módszerre is készüljön 
előterjesztés. Bizonyos esetekben nagyon nagy a 
költségszóródás, 12- és 44 ezer forint között is 
előfordulhat. Több tényező is befolyásolja a ter
heket (sűrűbben lakott, szélesebb út, stb.) Meg 
kell határozni továbbá az un. féloldalas utcák 
(épület nincs a másik oldalon, pld. Polányi Máté 
utca) költségviselés módját is. 

Elfogadta a testület a f9lyó szennyvízberu
házás 1. részteljesítéséről szóló jelentést. Esze
rint 979 ingatlannál a csonk kiépítés megtörtént, 
15.383 m csatorna, 3 db szennyvíz átemelő és 
749,5 m nyomóvezeték készült el. A részteljesí
tés során külön jegyzőkönyvben rögzítették az út
helyreállítások kérdéseinek rendezését. 

Szelektív hulladékgyűjtés kezdödik el a vá
ros 4 pontján. Három frakciós hulladékszigetet 
fqgnak létesíteni, Ez azt jelenti, hogy külön kon
ténerbe kell dobni az üveget, a papírt és a mű
anyag palackot. A regionális hulladéklerakó 
megépítése előtt hazai és nemzetközi tapasztalat 
alapján célszerű a lakosságot megismertetni az 
újfajta, és sokkal egészségesebb hul ladékgyűjtés
sel. A konténereket hetente kétszer fogják üríteni. 
Decemberben fogja majd a testület értékelni a fél
éves tapasztalatokat e témában. Remélhetőleg a 
lakosság kedvezően fogadja, nagyon sok más vá
rosban jól működik ez a fajta hulladékgyűj
tés. 

A gyomai Apolló Mozi és az épület el
adásra került, (8 millió forintért) az új tu
lajdonos a Trendi Kft. 

A vitatott földek 2001/2003 gazdasági 
évre vonatkozó haszonbérleti szerzödé
sekröl készített tájékoztatót a testület tudo
másul vette. 

A Selyem úti óvoda és a Blaha úti 
óvoda vezetőinek tám ogatási kérelme 
kedvező elbírálásban részesült, az eszköz
beszerzési támogatások vonatkozásában. 

Tudomásul vette a testület a Humánpo
litikai Bizottság döntését, mely szerint a 
Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Club részé
re 100 ezer forint támogatást nyújt, amit a 
kishegyesi útra használhatnak fel. További 
támogatást fedezet hiányában nem kaphat
nak. 

Gyomaendröd Vá
ros Közgyüjteményei-

2002. június 

Köszöntés 
Márton Gábor nyugalmazott tanár úr, 

városunk díszpolgára, szerkesztőségünk 
alapító tagja és kedves felesége Tímár 
Jolán, nyugalmazott tanító június 1-jén 
ünnepelték házasságuk 50 éves évfordu
lóját. Ebból az alkalomból a Mindenható 
Isten áldását kérve szerkesztőségünk 
tiszta szíwel és nagy-nagy szeretettel kö
szönti Őket. Kívánjuk, hogy Gábor bará
tunk drága feleségével, Jolikával együtt 
még sok éven át éljenek boldogan három 
gyermekük és hét unokájukkal egyetem
ben. Ajó Isten adjon nekik erőt, egészsé
get, ragyogja be életüket a soha el nem 
múló, szeret és béke! 

Emlékül e kitüntető alkalomra fogad
ják szeretettel Robert Burns csodálato-

. san szép versét Juhász Gyula 
fordításában: 

JOHN ANDERSON , SZÍVEM JOHN 

John Anderson, szívem, John, 
kezdetben, valaha 
hajad koromsötét volt 
s a homlokod sima. 
Ráncos ma homlokod, John, 
hajad leng deresen, 
de áldás öszfejedre, 
John Anderson, szívem. 

John Anderson , szívem, John, 
együtt vágtunk a hegynek, 
volt vfg napunk elég, John, 
szép emlék két öregnek. 
Lefelé ballagunk már 
kéz-kézben csöndesen, 
s lent együtt pihenünk majd, 
John Anderson, szívem. 

Rózsahegyi Kálmán A ltalános Iskola igazga
tójának idén lejáró szerződését 1 évvel, 2003. au
gusztus 15-ig meghosszabbítja a testület A kiírt 
pályázatra ugyanis nem volt jelentkező. 

ért Közala pítvány 
közhasznúsági jelentése 
elfogadásra került. 

Császárné Gyuriqza 
Eva 

CIPŐ TAL PBÍLÍ3 T 
3ZONDÁTÓL 

Csak előfizetőknek! Júniusi számunk 8 oldalas melléklettel 
j'elent meg, melyet előfizetőink kapnak meg. Mellékletünkben 
többek között beszámolunk a megújított II. világháborús emlék

•mü hősök napi újraszenteléséről, gazdag képanyaggal, a Rózsa
hegyi és Kis Bálint napokról. 

Ró.zsafreglf / ff. lf 
Telelfotl ( 66) .284-301 
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Megyei hírek 

Békéscsabán május l-én tizedik 
alkalommal rendezték meg a 
Csaba-Expó Nemzetközi Kiállítás és 
Vásárt, amelyet Glattfelder Béla, a 
Gazdasági Minisztérium politikai 
államtitkára nyitott meg. E nemzet
közi hírű vásáron száztíz kiállító mu
tatta be portékáit. Ezúttal új helyen a 
Tesco parkolójában ütötték fel „sátra-

,__ ________ ~ ikat". Részt vett és beszédet mondott 
Végh László országgyűlési képviselő, a város alpolgármeste
re, Váradi Zoltán vásárigazgató. 

Dobozon áprilisban ünnepelte Békési Istvánné Kis Rozália 
107. születésnapját. A születésnapi ünnepségen köszöntötte 
Szatmári János Doboz polgármestere, a helyi általános iskolások 
verssel és énekkel kedveskedett Rozi néninek, de eljött egy kivá
ló zenész, a házorvos, és egyetlen hozzátartozója harmadik férjé
nek Budapesten élő fia, sokan az ismerősök közül. A hirhez 
tartozik, hogy Rozi néni belvízkár sújtotta házát helyrehozták, új 
gipszkarton plafonnal és nyílászárókkal látták el. Rozi néni jó 
egészségnek örved, s mint mondja a hosszú élet titka a kemény 
munka. 

Békésen a malomvégi temető halottasháza előtti téren április 
25-én kopjafát á llítottak az 1919. április 26-án a román kato
nák által itt elkövetett vérengzés áldozataira emlékezve. A 
kopjafára felvésték a 12 békési áldozat nevét. Az akácfát 
Gyaraki Imre tanár úr fonnálta emlékezetessé az utókor számára. 
A kopjafát megkoszorúzta a polgátmester a Városvédő és Szépí
tő Egyesület és a Farkas Gyula Mezőgazdasági, Ipari Szakképző 
Intézet és Gimnázium képviselője. 

Orosházán május első napjaiban a határon elkobzott ruha
neműket osztottak a rászorulók részére. Az akciót a helyi Vö
röskereszt szervezet koordinálta. Az akcióban 18 nagycsalád, 
köztük 28 gyermek és 22 felnőtt jutott szép ruhákhoz. 

Május 9-én a Belügyminisztérium programja keretében az 
Orosházi Határőr Igazgatóság nyolctagú francia küldöttsé
get fogadott Paul Gradovnj parancsnok vezetésével. A'látogatás 
célja a határőr kollégák munkájának, az oktatási képzésnek meg
ismerése, melynek keretében ellátogattak az igazgatóság oktatá
si központjába is. A küldöttség feladata volt továbbá, hogy 
fejlessze az együttműködést az Európai Unió tagállamainak 
partnerintézményeivel, és tanácsokkal lássa el a magyar határ
őröket, a határőrizeti tevékenységet. 

Békéscsabán az Országos Szlovák Önkoimányzat felügye
lete alatt tevékenykedő szlovák kutatóintézet, mely 1990 óta mű
ködik új igazgatót kapott Hornokné ,Uhrin Erzsébet a csabai 
Tessedik Sámuel Főiskola docense személyében, aki áprilistól 
pályázat útján nyerte el e vezető megbízatást. E nagyhírű intézet 
a hazai nemzetiségek közül elsőként kezdte meg működését, 
mely nemcsak a hazai, de a határainkon túlnyúló dél-alföldi szlo
vákság kutató bázisaként is működik. 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a szeghalmi Péter 
András Gimnázium 75 éves. Ebből az alkalomból adták ki „ A 
Szeghalmi Péter András Gimnázium Évkönyve" című össze
foglaló munkát, mely 1926 szeptemberétől 2001. decemberéig 
mutatja be az iskola 75 éves történetét, melyből megtudhatjuk, 
hogy 2001 júniusában 68 nemzedék búcsúzott az Alma Matertől, 
s mintegy ötezren szereztek érettségi bizonyítványt. _ 

Hírek házunk tájáról 
Április 20-án Békés megyei körútja során Bokor Tünde erdélyi 

népdalénekes ellátogatott városunkba, ahol is a gyomai könyvtárban 
meghatóan szép éneklésével bűvölte el közönségét. A nép lelkében 
máig élő erdélyi dallamokat tiszta, csengő hangon. kíséret nélkül adta 
elő. Az erdélyi havasokon .. . Hargitai fecskemadár. .. A Küküllő mel
lett ... hangzottak fel a nép lelkében máig is é lő dalok. De a húszas évek 
ismert nótáit, már közönsége is vele .. együtt dúdolta, énekelte, így te
remtve kapcsolatot hallgatóságával. 0 is, mint sok más erdélyi énekes 
nem „tanulta" a daléneklést lelkéből , szívéből fakadt őstehetség. Mint 
mondotta a hegyek között egy kis faluban óvónő 9 gyermek gondozója. 
Kár, hogy csak kevesen tudtak érkezéséről. de ígéretet kaptunk, hogy 
még ez évben ismét ellátogat hozzánk. 

Városunkban a szennyvíz hálózat második és harmadik ütemé
nek első része befejödött. 979 ingatlan csatlakozhatott a hálózathoz. 
Az elkésZillt rész tizenötezer 383 méter gravitációs-, 750 méter nyomó
vezetéket és három átemelőt foglal magába. A május 9-én üzembe he
lyezett rész ötszázhatvanhét millió 770 ezer forintba kerül t. A második 
rész előreláthatólag november végén kerül átadásra. A tejes befejezés 
2003. november végére várható. 

Legyen Önnek is madárbará t a kertje! 

Jelentkezzen a „madárbarát kert program"-hoz. A Magyar 
Madártani és Természetvédelm i 
Egyesület meghirdette a Madárba
rát kert programot, melynek célja 
hazánkban a madárvédelem ügyének 
segítése. A mozgalomhoz való csat
lakozás a regisztrációs lap kitöltésé
vel és a regisztrációs díj befizetésével 
lehetséges. A regisztrációs dij évi 
ezer forint kertenként az MME ta
goknak, ezerötszáz forint kertenként 
a nem MME tagoknak. A regisztráci
ós lap beszerezhető 

Gyomaendrődön: Dr. Giricz Katalinnál Köztársaság u. 9. Tel: 
283-824. Vidékiek érdeklődhetnek a 06-80-203-796. Drexler 
Szilárd ingyenesen hívható telefonszámon. Budapesten az Egye
sület címén l 121. Költő utca 21.-ben. Kérjük, regisztráltassák 
magukat, tám<?,gassák ezzel is a madárvédelmet! 

Mit nyújt Onnek a Madárbarát kert program? 
• Madárvédelmi tanácsadói hátteret az ingyenesen is hívha

tó telefonszámon. 
• Évi három alkalommal körlevelet juttat el Önhöz, melyben 

hasznos tanácsokat kaphat a madárvédelmi, kertészeti 
munkához. 

• A madárbarát kert program feltételeinek teljesítése esetén 
egy táblát kap, amelyet kertjében kihelyezhet.- Biztonsá
gos és minőségi madárvédelmi berendezéseket ajánl.
Minden évben ajándéksorsoláson vehet részt 

• kedvezményes vásárlási lehetőséget madárvédelmi köny
vek, hanganyagok, odúk, kerti szerszámok stb. beszerzé
séhez. 

Varázsolja kertjét élőhe llyé a táplálékot, otthont, pihenőt 
kereső állatok számára! 

Május 2-án Erdélyi Tájak cúnmel nyílt meg P. Emődi Etel
ka keramikus és festőművész festménykiállítása a Katona Jó
zsef Művelődési Központban. A kiállítást Bula Terézia a 
Vidovszky Képtár vezetője nyitotta meg. A képek elénk vará
zsolják Erdély gyönyörű tájait, jellegzetes építészetét, hangula
tát. Az alkotások nyugodt témáiban is a dinamizmus, az erőteljes 
rajzosság, jellemezte a képeket; sugallva a művész hajlamát és 
szeretetét a grafikai megfogalmazás iránt. P. Emődi Etelka 
Nagyváradon született 1945-ben, Kolozsváron végzett a Képző
művészeti Főiskolán és 1990-ig a Romániai Képzőművészeti 
Alap nagyváradi fiók tagjaként alkotott és vett részt a tava
szi-őszi tárlatokon, csoportos és egyéni kiállításokon. 1990-től 
Magyarországon él és dolgozik. Tagja lett a Magyar Alkotómű
vészek Egyesületének. Alkotásairól, így vall a művész: „Erdélyi 
témájú grafikáim, akvarelljeim és olajképeim szép számmal 
szétszóródtak a nagyvilágban, úgy ahogy az erdélyi magyarság 
szétszéledt s magával vitte az ottani tájakat." 
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Szülőföld: Bölcső. majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felőli 
Anyanyelved billyogként jelöl! 
Te vagy a téli hó s a tavch-zi zöld 

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

Tímár Málé 

Szilágyi Menyhért, Endrőd 1909-Hunya 1983 

és Gellai Mária, Endrőd 1913 - Hunya 1995 

„Uramisten, add meg nékem, úgy zenéljen kis harangom: 
kongásában minden testvér élte titkát lelje meg: 
társat sejtsen szfve mellett, aki koldusan barangol, 
testvért, vele együtt sfrót, aki álmokat temet ... 
Mondogassák a szegénynek: lelkünk kottájára kongat; 
gazdag mondja: beni:tem is még emberség után kutat, 
és a vének: ránk köszönti régi, ifjú hajnalunkat, 
ifjak, lányok: a szfvünkbó1 szórja szét a hangokat." 

(Mécs László: Hajnali Haragszó, 1923) 

Életük: az egyház szolgálata 

E két kiváló ember küzdelmes életútja hasonlóan kezdő-
. dött. Mindketten sokgyermes családban születtek, paraszti 
családból származtak. Menyhért bácsiék kilencen voltak test
vérek, Mária néniék is szintén. Gyermekkoruktól sokat dolgoz
tak. Menyhért volt a legidősebb gyermek, Mária, a testvérek 
közül a második. 1935-ben kötöttek házasságot. Földmcrvelés
bó1 éltek, szerény körülmények között. E lső gyermekük Meny
hért 1936-ban született. István 1937-ben, László 1942-ben. A 
családfőt egyik rokonuk ajánlotta be harangozónak az akkori 
plébánoshoz. 

1939-tól '42-ig Iványi György volt akkor a falu lelkipászto
ra. Aki szerény fizetés mellet felajánlotta a harangozói állást, 
amit Menyhért örömmel elvállat, s ettó1 kezdve egész életé
ben hűségesen szolgálta az egyházat és az ott szolgálatot telje-

sítő papokat. A negyvenes évek elején költöztek a harangozói 
lakásba, ahol életük végéig laktak. 

Az 1942-ben meggyilkolt Iványi György után Betucher Fe
renc, majd '943-tól '957-igTóth Imre volt a plébános. Az akko
ri nehéz idó1<ben Szilágyiék fizetés nélkül dolgoztak, 
ugyanolyan pontossággal, lelkiismeretességgel, mintha fizetés 
kaptak volna. 

A szegényes körülmények között is gondoskodtak gyerme
keik iskoláztatásáról, akik szorgalommal, jó tanulással hálálták 
meg az értük vállalt áldozatot; Menyhért Esztergomban érett
ségizett a katolikus gimnáziumban, majd Szegedre került a ta
nárképző főiskolára. 1961-ben Csorváson kezdte meg tanári 
pályáját, késóbb Csorvás polgármestere lett, s az ma is, István 
Szeghalmon érettségizett, Békéscsabán a Gabonaforgalmi Vál
lálatnál dolgozott nyugdfjazásáig, László, a legfiatalabb fiú is 
Szeghalmon érettségizett. 6 is a Gabonaforgalmi Vállalatnál 
helyezkedett el 1966-ig, majd Budapestre költöztek. 

1958-tól Lengyel László atya l<erült lelkipásztornak 
Hunyára, akivel a Szilágyi házaspár továbbra is hűséggel , éve
ken át szolgálta az egyházközséget. A templomnak, a sekres
tyének minden gondja Menyhért bácsi feladata volt. Nagy 
pontossággal készftette a mindennapi miséhez szükséges esz
közöket, a misekönyvet, a füstölőt vagy temetési keresztet, 
mikor mi kellett. A ministránsok között fegyelmet tartott. ám 
szigorúsága mellet is szerették. 

A katonaságnál balesetet szenvedett lába egyre nehezeb
ben bírta a sok lépcsőt, ezért a harangok kötelét levezették a 
kórusra, fgy csal< oda kellett felmennie. de et. is nehéz volt fájó 
lábainak. Meggyengült egészsége miatt egyre többet kel lett 
Mária néninek segíteni. A templom nyitása-zárása, a déli ha
rangozás az ő feladat lett. Miseruhákat, a gyermekek minist
ráns ruháit, az oltárterító1<et is ő tartotta tisztán; mosta, vasalt 
azokat. Amikor 1970-ben Menyhért bácsi nyugdfjba ment. 
Mária néni vette át a harangozói és sekrestyés teendőket. Na
gyon szépen tartotta rendben a templomot, takarított, saját 
kertjében nevelt virágokkal díszítette az o ltárokat. Tavasztól 
őszig kertjében sokféle virág pompázott, sol<-sok jácint, tuli
pán, késóbb liliomok, kardvirágok, dáliák, őszirózsák. krizanté
mok, amikkel még karácsonykor is díszítette a templomot. A 
ministráns gyermekek nagyon szerették, szívesen segítettek a 
terító1< felterítésében, de még a harangozásban is. 

1973-ban Menyhért bácsi lábát amputálták, Mária nénire 
még több feladat hárult, mégis szívvel-lélekkel dolgozott to
vább. Nagyon fáj lalta, amikor házuk elé új ház épült s az elta
karta a templomot, amire oly jó volt mindig ránézni. 

1983. december S-én halt meg Menyhért bácsi. temetésén 
ott volt az egész falu. 1985-ben Mária néni is nyugdíjba ment, 
de továbbra is nevelte szép virágait a templom részére ellen
szolgáltatás nélkül. Egészsége egyre romlott. Gyermekei gyak
ran látogatták, hisz már több segítségre szorult. 1990-ben 
István fiához költözött Békéscsabára, de nyáron mindig itt töl
tött egy-két hónapot. Nagyon hiányzott neki a falu, szeretett 
lakhelye, a templom, a hunyai ismerősök. 1995. január 22-én 
hunyt el 82 éves korában. Temetésén a rokonok, a hozzátarto
zók ·mellett ott voltak keze alatt felnőtt ministránsok, és min
denki, aki ismerte, szerette. 

Mi, az itt élő hunyaiak, ha visszatekintünk áldásos munkájá
ra, elmondhatjuk, hogy tisztalelkű, becsületes, hívő emberek 
voltak. Annyira, erre a hivatásra termettek, hogy amikor az 
egyház nem tudta fizetni ó1<et, térítésmentesen dolgoztak to· 
vább ugyanazzal a pontossággal, lelkiismeretességgel. Min
den tulajdonság meg volt bennük, ami ehhez hivatáshoz 
kellett: pontosság, tisztaság, lelkiismeretesség. tiszteletadás, 
emberszeretet és Mária néni arcán lévő tiszta mosoly. 

Köszönjük mindkettőjüknek az egyházért, a hívekért tett 
szolgálatukat. Amíg élünk emlékezni fogunk rájuk. 

Szülei emlékére István fia, a felépült új templomba ő fizette 
a harangot. Isten áldja érte. 

Hanyecz Vencelné 
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Tisztelt Olvasó! a falu gyorsan nőtt, 
Néprajzi rovatunk témájának aktu- így ebben az irány

alitását egy frissen megjelent könyv ban is kellett létesí
adja, mely a Kárpát medence harang- teni egy temetőt, 
t?,rny~it és temetői haranglábait gyüj- m~lynek „ ~~rjede~
totte ossze. A könyv címe: A Kárpát met ~ Koros nem 
n:ied~nce tatornyai. Szerzője a műem- ~kadalyozta. lge.n 
lekvedelemben közismeret szakem- ~'!'· de ha a szel 
ber: Dr. Sisa Béla. A könyvben ~~anyba nem arr~ 
megtal,~lhatjuk az endrődi' Központi ~e~ ~ irran~s~~ 
Temetoben ma is álló harangláb sző- Pap a a 1sztvo· 

1
: · t · k, s anne 

veges .. :s e~y epes bem':'tatá~át mondta el, hogy 
Nagy o~om s~am!'':'lra!, hogy ilyen Je- ezért sokan pa
tentos es szep k1v1telu szakkönyvbe naszkodtak hogy 
belekerült temetőnk egyik értékes halottaikat 'a ha
„n;üemléke" .A könyv.megtalálható a rangszó nem si
Rozsahegyi Kálmán Altalános Iskola ratja el. 1922-ben 
Könyvtárában, az endrődi Plébánián, új plébános jött, aki 
valamint az Endrődi Tájház szak- a temetőbe kis ha
könyvtárában. lottas házat is állí-

A következőkben a harangláb állítá- tott fel a tanyai 
sának _törté.neté~ez kapcsolódó gyűjtés halottak számára. . . . . 
anyagat adjuk közre. Szorgalmazta a harang felall1tasat. 

1923-ban Varjú Mátyásné Mészáros 
Az endrődi Központi Temetőben lévő Anna felállíttatta a ma is látható ha-

harangláb története. . ranglábat. Kikötése: hogy Ö, ha nem is 

„En9rődnek valaha két temetője volt, 
arrafele amerre a Körös kanyarog. Eze
ket az 1700-as évek végén hasították ki. 
Ide nem kellett harangláb, oly közel es
tek a templomhoz. Kelet-nyugati irány
ban. 
.. ~rryikor a nép szaporodott, a község 

dell 1ranyba tudott terjeszkedni és az ut
cákat ebbe az irányban szabták ki. Mivel 

pontosan a feszület árnyékába, mert 
o~a ~ pap~kat t~mették - de a harang 
mogott kapjon s1 rhelyet. Valóban ma is 
Ot! áll fehér kőből készült keresztje, s 
mind addig „odaát" hallhatta a harang
szavát, amíg 2 éve gonosz kezek el nem 
lopták az érces hangú harangot. 

Felirata: Mészáros Anna Isten dicső
ségére 1923-ban. 

A harang, bronzból készült. 
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Pap Istvánné mondta el a 80-as évek 
végén." 

Endrődön a búcsúztatókban a 
harangszó mindig szerepel: 

„Kine\< nem volt anyja, apja 
Az árvát ís elsiratta." 
Írta Újházi Miklós Endrőd híres kán

tora. (Meghalt: 1941 -ben) 
Vaszkó Irén gyűjtése 1982. (Endrőd) 

A bevezetőt írta, 
és az oidalt szerkesztette: 

Szonda István 

Elsőáldozás 
Május 19-én, Pünkösdvasárnap Endrődön volt elsőáldozás, az ünnep 

má~napj~~· Pün~ösdhétfőn pedig Hunyán. Május 26-án, Szentháromság 
vasarnapian pedig Gyomán. (Sajnos, az idő rövidsége miatt lapzártánkig 
nem készült el a gyomai fénykép.) 

Mindkét helyen a gyerekek nagy izgalommal, és örömmel várták ezt a 
napot. AlaP,os hítokt?tás .után, az ünnepi misén először vehették ma
gukh~z az ~r Jézus szent Testét az Oltáriszentségben. 

Mise utan a gyerekek a plébánián ve;idéglátásban részesültek. 
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• Ka+olikv.s oldo.I 

JÚNIUSI MISEREND 
Endrőd 

Vasárnap: 8-kor, és este 7 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. 
Szent Gellért Iskola kápolnájában 

június lp-án vasárnap 16-kor évzáró Te Deum. 
Június 2-án Urnap, 10, 19 óra. 10-es mise után körmenet. 

Hunya 
Vasárnap: délelött 10-kor, kedden, csütörtökön, elsopénteken és 

szombaton este 6-kor. A szombat esti vasárnapi eloesti mise. 
Június 2-án Úrnap 8 óra. Mise után körmenet. 

Június 22-én. szombaton délelőtt 10-kor búcsú. 

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

Június 8-án, szombaton délelött 10-kor búcsú. 

2002. június 

JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI 

1. szombat: Szent Jusztinusz vértanú 
2. vasárnap: ÚRNAP 
3. hétfő: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk 
5. szerda: Szent Bonifác püspök és vértanú 
6. csütörtök: Szent Norbert püspök 
7. péntek: Jézus Szíve 
8. szombat: Szűz Mária szeplőtelen Szíve 
9. vasárnap: Évközi 10. vasárnap 

11. kedd: Szent Barnabás apostol 
13. csütörtök: ~áduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító 
15. szombat: Arpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 
16. vasárnap: Évközi 11. vasárnap 
19. szerda: Szent Romuald apát 
21. péntek: Gonzága Szent Alajos szerzetes 
22. szombat: Morus Szent Tamás vértanú 
23. vasárnap: Évközi 12. vasárnap 
24. hétfő: Keresztelő Szent János születése 
26. szerda: Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító 
27. csütörtök: Szent László király 
28. péntek: Szent lréneusz püspök és vértanú 
29.szombat: Szent Péter és Szent Pál apostolok 
30.vasárnap: Évközi 13. vasárnap 

Az egyházi rend A katolikus hit elemei (8) 
gáltatják az Oltáriszentséget, 
házasságokat megáldanak, hirdetik 
az evangéliumot, temetési szertar
tást végeznek, és részt vesznek a 
szeretetszolgálatokban. 

1 . Az egyházi rend és a házas
ság az a két szentség, amelyek az 
Egyházban a közösséget szolgál
ják. Ezeknek az a célja, hogy aki 
fülveszi öket, mások üdvösségének 
előmozdítására szentelje magát. Ez 
a két szentség azoknak is üdvére 
szolgál, akik fölveszik, de csak 
azért, mert mások üdvözítésére tö
rekszenek. 

2. Az egyházi rend szentségét 
Krisztus az utolsó vacsorán alapí
totta. 

3. Ez a szentség eltörölhetetlen 
jegyet nyom a lélekre és Krisztus
hoz teszi hason lóvá. 

4. Az egyházi rendet csak meg
keresztelt ember veheti föl. 

Az egyházi rend mindhárom 
fokozatát (diákonus, pap, püspök) 
csak egyszer lehet fölvenni. 

A nyugati (latin) Egyházban 
csak olyan férfit lehet pappá vagy 
püspökké szentelni, aki hajlandó 
elfogadni a nötlenséget (cölibá
tust). A keleti egyházakban házas 
férfiakat is lehet diákonussá és pap
pá szentelni, de püspökké szentelni 
csak nőtlen papot lehet. 

Nőtlen férfiakat akkor lehet 
diákonussá szentelni, ha vállalják a 
nőtlenséget. Házas férfiakat akkor 
lehet diákonussá szentelni, ha elfo
gadják, hogy többé nem nősülnek 
meg (akkor sem, ha a házastársuk 
meghal). 

Akik fel akarják venni ezt a 
szentséget, jelentkeznek az Egy
háznál. Rendszerint bizonyos szel
lemi-lelki előkészületi idö után 
hívja meg öket a diákonussá szen
telésre az illetékes egyházi hivatal. 

Nőtlen diákonust, ha elfogadja 
a celibátust, pappá lehet szentelni, 
ha az Egyház meghívja a papságra. 
Rendszerint újabb előkészület 
szükséges, mie l őtt a diákonust pap
pá szentelik .. Bármely pap püspök
ké szente lhető, ha az Egyház 
meghívja a püspökségre. Senkinek 

sem joga az, hogy fölvegye az egy- püspökök Krisztus hierarchikus 
házi rendet. papságának teljességével rendel

5. Az a gyakorlat, hogy csak 
férfiakat szentelnek pappá. Krisz
tusnak azon a döntésén alapul, 
hogy csak férfiakat hívott meg erre. 
Még a szeplőtelenül fogantaton 
Máriát sem hívta meg, hogy 
diákonus, pap vagy püspök legyen. 

6. Az egyházi rend sze11artásá
nak lényegi része valamennyi foko
zaton a püspök által mondott 
fö lszentelő imádság, valamint az, 
hogy két kezét a szentelendő fejére 
teszi. 

7. Az egyházi rend mindhárom 
fokozatát csak püspök szolgáltat
hatja ki. 

8. A püspök rendelkezik az 
egyházi rend szentségének a teljes
ségével. 

A püspökök az apostolok utó
dai, és fe l elősek mind az egész 
egyetemes Egyházért, mind azért a 
helyi egyházért (egyházmegyéért), 
amely rájuk van bízva. 

Minthogy minden püspök fele
lős az egész Egyházért, azért csak 
olyanokat lehet püspökké szentel
ni, akiket a pápa meghív rá, akiben 
az Egyház egysége látható módon a 
legmagasabb szinten valósul meg,. 

Ha egy püspök megszakítja a 
pápával való kapcsolatot, akkor az 
vagy jogi szempontból szakad el a 
pápától (skizma, egyházszakadás), 
vagy tanítás szempontjából (eret
nekség), és azok a büntetések vo
natkoznak rá, amelyeket az 
egyházjog a szakadár vagy eretnek 
klerikusokra megállapít. 

Az apostolok püspököket szen
teltek úgy, hogy kézrátétellel adták 
át nekik a Szentlelket. Ez a gyakor
lat mind a mai napig megszakítat
lan láncol:itban folytatódik. A 

keznek. A püspökök a hit tanítói. 

9. A papok a püspökök munka
társai. 

A papok nem rendelkeznek 
Krisztus hierarchikus papságának 
teljességével, mint a püspökök, ök 
csak részesednek be lőle. A papok 
csak a püspöktől való függésben 
gyakorolják papságukat. A papok 
rendelkeznek azzal a hatalommal, 
hogy a kenyeret Oltáriszentséggé 
változtassák át, a bűnöket a bűnbo
csánat szentségében megbocsássák 
és hogy a szent kenetet kiszolgál
tassák. Feladatuk az evangélium 
hirdetése és Isten népének irányítá
sa. Fölszentelésük által, püspökük
kel egységben, a papok 
részesednek az Egyház egyetemes 
küldetésében, hogy az evangéliu
mot minden népnek hirdessék. 

Egy egyházmegye valamennyi 
papja együttvéve, a püspökkel egy
ségben, alkotja az egyházmegye 
papi kollégiumát. 

Az egyházi rend köteléke révén 
a világ összes papja mind kapcso
latban van egymással. 

10. A diákonusok feladata, 
hogy a püspök szolgálatára legye
nek. 

A diákonusok nem részesednek 
Krisztus hierarchikus papságában, 
de ők is megkapták az egyházi ren
det, és Krisztus küldetésében és ke
gyelmében különleges módon 
részesednek. A diákonusokat első
sorban azért szentelik föl, hogy a 
püspök szolgálatára legyenek, de a 
pap~knak is segédkeznek. 

Ok segédkeznek az Oltári
szentség bemutatásakor. Ki is szol-

11. Krisztus papságában min
den megkeresztelt hívö részesedik. 

Mégis, az a krisztusi papság, 
amelyet a szent rendek közvetíte
nek, lényegesen különbözik a hi
vek papságától, mert az bizonyos 
szent hatalmat is megad a hívek 
szolgálatára. Másrészt viszont nem 
volna szükség fö lszenteltekre, ha 
nem volnának megkereszteli hivek, 
az Egyház megkeresztelt tagjai pe
dig nem tudnák Krisztus áldozatát 
bemutatni pap nélkül. A kereszt· 
ségben kapon krisztusi papsag és 
az egyházi rendben kapott hierar
chikus krisztusi papság kiegészíti 
egymást, és mindkeuönek szüksé
ge van a másikra. 

Az egész Egyház papi nemzet. 
A keresztségnek köszönhetően 
minden hivö részesedik Krisztus 
papságában. Ezt a részesedést „a 
hívek egyetemes papságának" ne· 
vezik. Erre alapozva és ennek szol
gálatában létezik egy másik 
részesedés is Krisztus küldetésé· 
ben; az egyházi rend szentsége által 
fölszentelt szolgálat részesedése, 
amelynek föladata Krisztus, a Fö 
nevében és személyében szolgálni 
a közösségen belül. (KEK, 1591.) 

A szent szolgálatot kezdettől 
fogva három fokozatban gyakorol
ták és adták át. Ezek: a püspöki, az 
áldozópapi és a diákonusi fokozat. 
A szenteléssel átadotl szolgálatok 
az Egyház szerves fölépítése szá
mára nélkülözhetetknek: püspök, 
áldozópapok és diákonusok nélkül 
nem lehel Egyházról beszélni. 
(KEK, 1593.) 

Az oldalt szerkeszti: 
lványi lászlö plébános 
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Adatok Endrőd és Gyoma hajdani birtoklásáról a báró kapriórai 
Wodiáner családról - Ill. fejezet 

Dávidházy Bekes Sámuel - a 
gyomai református egyház tulaj
donában lévő egyháztörténeti 
kéziratában a következőket írja: 

„Gróf Stockhammer Ferdi
nánd .. . Gyomát árendába (bérbe) 
adta egy nagy tehettségű, és igen 
betsűlletes Izraelitának Vodiáner 
Sámuelnek (Szitányi Ullmann 
Franciska férjének) 20 esztendő
re, ki azt (a gyomai uradalmat) 
már 1840.be' örök áron meg vet
te." 

Gudemus J. Szentirmay L.: 
Összetört címerek Bp. 1989. 
86-87. oldalán olvashatjuk: 

„ 1867-1918 között 30 zsidó 
származásu bárói családról ... a 
30 család közül legrégebben a 
bécsi bankárok, a Wodiánerek 
szerezték meg az osztrák bárói 
rangot 1858-ban, s hozzá a ma
gyar báróságot is 187 4-ben." 

Wodiáner Mór 1874. ápr. 23. 
Bécs LXVIII. 442. sz. alatt Ofelsé
ge elhatározásából, legfelsőbb 
rendeletéből kapott magyar bárói 
rangot, majd ezt követte 
Wodiáner Albert bárósága Gödöl
lő , 1886. dec. 1. LXIX 82. sz. 
alatt, megtoldva örökös főrendiházi tag
sággal, kaprióriai előnévvel 
(predicatummal), minkét esetben. (Kirá
lyi Könyvek Bp. 1940. 233. old .) 

Gudemus-Szentirmay közli még : 
„E családok (Ti. a zsidó származású 

bárói családok) a gazdasági életben ki
fejtett tevékenységükért, jelentős ipar
fejlesztésért, jótékonyságért kapták 
e-rangot. 1904. előtt Magyarországon a 
zsidók csak akkor kaptak bárói címet. 
ha befolyásos bécsi és katolikus egyhá
zi összeköttetéseik voltak." 

A Békési Élet 1986. évi 4. számában 
533-536 oldalon megjelent nekem egy 
dolgozatom a gyomai református egy
ház irattárában fellelhető 
pecsétnyomatokról. Az 532 és 536 ol
dalon rajzzal is illusztrálva bemutattam, 
leírtam a gyomai uradalom pecsétjét s 
azt a Wodiáner család címerének hatá-

roztam meg. Felületes megfigyelése
met itt vagyok kénytelen helyreigazítani 
(ritkán fordul elő), hogy ti. a pecsétnyo
mat 1827-ben dátumozott iraton való 
megjelenése kizárja a Wodiáner csa
ládhoz kapcsolódását. Rajzom a gróf 
Stockhammer család címerét ábrázolja. 
Ekkor még ténylegesen és törvényesen 
(de facto de jure) e család birtokolta 
Gyomát. 

A gyomai református egyháztanács 
végzéseinek jegyzőkönyve II. köteté
ben 1845. november 16-nál a 214. olda
lon, 246. sz. alatt a következőket 
olvashatjuk: 

„Tárgyaltatott Tekintetes Wodiáner 
Sámuel Földes Urunknak Levele 
mellybenn a Számtartói Hivatalt értesíti 
az iránt hogy szeretett Kedves Nejének 
hideg tetemét a reformátusok Templo
mába a Torony alá kívánná örök nyuga
lomra bé tétetni, ajánlván a tzél 

~-------------------~ teljesítéséért 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
Fő út 81/1.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, kon
ferenciák, találkozók rendezése mérsékelt 
árakon lehetséges 160 fő befogadásáig. Az 
étterem speciális kívánság szerinti menü 
elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 

Ecclesiáknak Száz 
ezüst forintokat,
végezetett; - Bár 
érzékenyül fel fog
juk a Gyűlés min
den Tagjai azon 
eszmét mely tisz
tességtételre ger
jeszthetnek e az 
hív Férjet felejthe
tetlen erényes Ne
jének még hideg 
tetemei is hogy a 
minél nagyobb 
tisztességet adha
tás, a jóságnak és 
érdemnek emlékét 

~-------------------~ egy szertetö Anyá-

ra nézve meg a Tekintetes Úri 
család Szívében is feltartsa, bár a 
nagy betsű elhunyt ember baráti 
szeretetét hív alattvalói közt talál
tatott és találtatand nyomoru lt 
Szegényekkel is tettleg közlötte, a 
jelenlegi ajánlat is szép, mindaz
álta l fájdalmas Szeméremmel kell 
kijelentenünk, hogy tisztelt jó föl
des Urunknak kívánatát nem tsak 
azért nem tellyesíthetjük mert az 
népünk e lőtt egyátaljában szokat
lan, és példa nélkül való és a mai 
kor szellemtől annyira el maradt 
hogy nem tsak Magyar hanem 
Külső Országokban is meg szün
tették már közönséges templom
ban való temetkezést, hanem 
legfőképpen azért mert egyenes 
Királyi parants által el van tiltva 
halottaknak Templomba való bé 
vitele még tsak ideiglenesen is a 
vég tisztesség megadás utolsó 
órájánál - hogy mindazáltal a 
Templom oldalához kívü lről ra
gasztódnék egy kisebb ház s alá 
egy Kripta a hideg tetemnek 
véghej~ elfedezésére Murányi 
Péter Ats mestertől már tervezett 
nívó szerént ez valamint tisztes

ségesnek úgy együgyü népünk hajla-
mához is alkalmazhatóbbnak 
véleményezett az Ecclesiai Külső Belső 
Elöljárói és a népnek jelen volt Képvise
lői által." 

(A javaslatot Wodiáner valószínű leg 
nem fogadta el, mert református temp
lomunk oldalához nem épült sírbolt.) 

A hivatkozott jegyzőkönyvben 1848 
április 26-án 317. sz. alatt jegyzették: 

„A templom felépítésére (ti. április 
8-án leégett s még fél Gyoma) Pestre 
küldött - kölcsönfelvétel végett - kül
döttség ... Vodiáner Sámuelhez és a fe
lelős ministeriumhoz utasittattak 10.000 
pengő forint kölcsönért." 

Wodiáner válasza: 
„Kereskedése nagy pangásban lé

vén nem adhat semmit" 
A magyar felelős minisztérium: 
„megígérte, hogy 10 nap múlva ad 

alkalmas kezeskedés mellett." 
Wodiáner Sámuel felvállalta a ke

zességet. Feltételei: a város vagy 500 
hold földet leköt (az önkormányzati tu
lajdonból) s ha nem fizet 3 év múlva a 
föld Wodiáneré leend, vagy pedig ,,tíz 
elő kelő gazda minden vagyonát leköti." 
Az első feltételt elvetették, mert: „ ... az 
által a népben némi balvélemény 
gerjedene miből ismét sok szqmorú 
surlódások következhetnének." lgy a 
kezességet vállalták: „Csapó János fő
bíró, Szilágyi István Törvénybíró. 
Kruchió József egyházgondnok. 
Debreczeni András, Bíró János és Pé
ter, Erdei Sándor. Oláh István V 
Kováts Péter Harmati János. Gecse• Ja. 
nos polgárok ·· 

Cs Szabo lstvar: 
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~agu maguar rsalá~nk a 
fiirftn~lmi ~aguarnrszágnn 

Csáky Család · 
A régebbi oklevelekben latinul rendszerint dc Chak (és 

Chaak)-nak találjuk írva. A Csák (vagy Csáky) . név történetc
inkben egy terjedelmes ős nemzetséget {genus) tclöl. mcly~ck 
törzséül a bét vezér egyikének Elődnek {Eleud) fia Szabolcs m
tik. Szabolcs épité Chák várát. mely Zaboch várá_nak ncvezt:tet~. 
dc a Szabolcs nemzetség nevéről kívánt az utóbbi néven Csak va
rának neveztetni. Csák vára már 1046 táján szétdúlatott; dc: a 
Csák r;icmzctség fennmaradt. és több m~ is élő család f~jlctt b_c:lő_
le."' - lrja Nagy Iván 1858-ban Pesten kiadott. s a Helikon kiado 
1987-bc:n megjdent reprint kiadásában. 

Az okiratok szerint a családfát Csáky névvel 1366-tól említ
hetjük. A grófi rangot 1560-ban kapták. egy másik ága 1655-~en. 
III. F crdinándnak 1638. évi oklevele értdmébcn a csaladot 
Szepes vármegye örökös főispánja cím_ illette: meg. Ez a szer_tc:
ágazó 6 nemzetségi táblába foglalt mmtegy 130 _főt (18~4-ig) 
köztük katonákat. papokat. udvarnokok~t. várak btrt?~osa~t. {~
ispánokat. még név szerint sem lehetne itt felsorolni. lgy 1smct 
szubjektív lesz a válogatásom. 

Miklós gróf volt. aki nagy gazdagságának köszönhetően. 
1396-tól 1402-ig mint temesi főispán kapta a Csák helységet. 
Bereg vármegyei birtokaiért cserébe T cmc:s v·ármegyét. s ő volt 
ki megalapította a Csáky nemzetséget. Védelmezte az or~z~g 
déli részét. melyért ki tüntetésként megkapta a kcresszcg1 cs 
adorjáni uradalmakat s innen a grófi előnév is. 

F crcnc gróf 1448.ban a székelyek. 1461-bcn Bihar Y,ármc:gyc 
főispánja. Az ő udvarában nevelkedett Hunyadi János. 0 tartotta 
Mátyást keresztvíz alá. 

Károl Emánuc:J róf váci me és üs ök 1875-bcn segédlel
kész volt. 1876-ban érseki udvari káplán. l 80-ban Esztergom-ki
rályi város plébánosa.1892-bcn pápai kamarás, 1885-b~n pozsonyi. 
1889-ben esztergomi kanonok e. arát. 1900-ban váci püspök. x. 
Pius pápa érseki pallium előjogáva tüntette ki és pápai tr~n_áll~
vá. római gróffá nevezte ki. Tíz éves püspöksége alatt 1 m1Jl1ónal 
is többet áldozott jótékony célokra. 

Albin gróf.1888. szeptemberben vallás és közo~tatási minisz
ter lett. A pártviadalokban túlélte Tisza és Szapán kormányát ~ 
tárcáját megtartotta Wekerle kabicntjébcn. A kötelező polgári 
házasság bevezetésének. több egybázpolitikai reformnak. többek 
között a zsidó valJás elismertetése a törvényes egyházak között. 
volt lelkes szószólója. 

1906-1909 között visszavonult a politikától. Neje Bolza Anna 
grófnő. csillagkeresztes és palotahölgy Szarvason szülctc:~t 
1847-bcn az irodalomnak. és a művészeteknek lelkes pártfogóra 
volt. fáradhatatlan a jótékonyság terén. 

*** 

Csáki szalmája 

Talán nem lesz méltatlan· e rovathoz. ha ezúttal egy népies 
szólás eredetére utalunk. U gye mindenki tudja. mikor használ-

juk e kifejezést. a gazdátlan. sz_crtcszórt holmik látt_á_n? ~?.s: gr~_f 
Csáky László országbíró. aki meghalt 1655-bc:n. 1osz1vusegbol 
megengedte:. hogy lévai uradalma szérű[éből ki-ki tetszése sze
rint vih~sse~ szalmát ~s pclyv~t .. ami?c:k az l:tt a kö~c:.tk:zm~nY:· 
hogy a 1obbagyok c:gesz termeset szcrhordtak. Barot1 Laszlo Da
vid szerint. midőn a birtok az Eszterházyak tulajdonába került. a 
nép folytatni akarta a szokást. a tis~t~~rtók így intették rendre a 
jobbágyokat: Nem Csáky szalmá1a! 

Helyesbítés! 

Májusi számunk 88. oldalán foglalkoztunk a Bethlen család
dal. Az utóbbi 30 esztendő kutatásai és a napvilágra került családi 
oklevelek alapján bizonyossággal megállapítható. hogy a 
bethleni és iktári Bethlenek ősei nem egy törzsből erednek. Az 
iktári Bc:thlc:nc:k családfája a Gyomán és környékén letelc:pc:dc:tt 
honfoglaló magyarokra vezethető vissza. 

NEUDORT KANDALLÓK! 
Kemencék. cserépkályhák. kandallók. kerli .sü"r-~·:IC!J,!"2:.o~!.!6.!J.o.,..,,.~ 
kifo8á.stalan minösésben vállalom! Me5rende· 
les alapján e&edi kiviLelben! 
Bollunk ajánlata: 
Q Csempék 
Q padlólapok 
Q csaplclcpd 
Q külső. belső burkoló kövek 
Q Lermészele.5 kövek 
Várom kedves vevöimel 
Neuborl László kandallóépilö. 
Cyomaendröcl. fö ül 5'2. 
Telefon. fax: 06 66 '283-49'2 
Mobil .sz.: 06 30 349-1655. 

., 
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. 18,79. VI. ÉY.folY.~m 26. sz. 
BEKESMEGYEIKOZLONY 

„Békés-Csaba márczius 30. 1. old ." 
(kivonat) 

„Az endrődi Zsilinszky-párt üdvözlő 
irata Zsilinszky Mihály úrhoz, mint a 
gyomai országos 
képviselő-választó-kerület szeretve 
tisztelt képvise lőjéhez. 

T. országos képviselő úr! 
Üdvözöljük! Az őszinte magyar üd

vözlés egyszerű, de a hálás szív szenté
lyéből buzgó szavaival üdvözöljük 
tekintetességedet. az országgyűlési 
képviselők házában igaz és sürgős ér
dekeink érdemében mondott nyílt, 
érvdús és férfiasan határozott beszédjé
ért. 

Mélyen tisztelt képviselőnk! 
A békésmegyei vizek szabályozása 

érdemében mondott képvise l ői beszéd
jét. .. mellyel nagybecsű kormányunk fi
gyelmét vidékünk, választókerületünk 
vízviszonyaira, bajaira fordította, és be
bizonyította, miszerint az eddig történt 
szabályozás alkalmával elkövetett hibás 
és az azokból származó bajok mielőbbi 
elhárításáról komolyan kell gondoskod
nunk; egyhangúan helyeseljük! 

Beszédje legnagyobb érvéül fölemlíti 
miszerint <a legnagyobb magyar> <a 
nemzet legelső napszámosa> gróf Szé
chenyi lstvan nem úgy gondolta a Tisza 
folyó szabályozásának nagy munkáját 
érvényesíteni, hogy midőn egy felől bi
zonyos vidék nagy terjedelmű földjei a 
vizártól megmentetnek, ugyanakkor a 
községek, virágzó nagyközségek! A 
legnagyobb veszedelemnek legyenek 
kitéve, hogy az atmetszések és meder
igazitások által valóságos károkat szen
vedjenek. Mint igazi honatya állítá, 
miszerint a céltalanul és okszerütlenül 
keresztülvitt vízszabályozás folytán vá
lasztókerületünk községei közül több -
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kiválólag Gyoma, és Endrőd - sokkal 
nagyobb veszedelemnek lettek kitéve, 
mintsem a szabályozás előtt; hogy év
rő l-évre, fokozatosan nagyobb vesze
delemmel fenyegettetnek ... Hogy az 
árvíz a békésmegyei rónákon olyan 
helyekre is kitör, hol eddig árvizet nem 
ismertek, hogy élet-halál harcot vívunk, 
küzdünk az elemekkel, és pedig - mi leg
fájdalmasabb! - minden remény nélkül, 
mert senki sem tudja, megmondani, az 
úgynevezett szakférfiak közül, hogy a 
viztükörnek melyik foka leend az a leg
nagyobb fok, amelyen túl nem szüksé
ges már gátakat emelni. A 
szakvéleményt mi is csak addig tisztel
jük, míg az a vélemény életre valónak is 
bizonyítja magát. Bizonyosnál, bizonyo
sabb az a talpraesett magyar közmon
dás is, hogy „egy meszelybe két itczét 
szorítani nem lehet''. 

Legszívélyesebb és legbizodalma
sabb hazafiúi üdvözletünk ismétlése 
után jó lélekkel kívánjuk, hogy nemez
tünk nagy Istene! a mi kegyes és jó 
Atyánk koszorúzza meg igen tisztelt 
képviselőnk életét- édes hazánk s min
den szeretettjei örömére, díszére, és ja
vára - azon két jóval - mik fölött nemzeti 
költőink királyaként a sorsnak nincsen 
hatalma; a szorgalom és az eré
nyek ... és ezek üdvös gyümölcsével sí
ron innen, és síron túl. Folyton-folyvást 
érvényesíthesse azt, amit a koszorús 
költőnk Kölcsey Ferenc jegyeztetett; 
„Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre 
derül!" 

Kelt, Endrődön 1879. márczius 
20-dikán tartott gyülésünkből az endrődi 
Zsilinszky-Párt nevében; 

Kalmár József m. k. Balla Mátyás m k. 
elnök jegyző 

Klausz Lázür m. k Ujházi Sándor m. k. 
A párt választmányi tagjai" 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, l<ör út 3. 
(Örez :;zólö, Kondorosi út) 
Ten: Tel/Fax: 66-280- 104 
Mobil: 06-30-9634-085 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-41-es méretig 
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(A Közlöny 1879. április 13-i számá7 
ban Zsilinszky Mihály megköszönte ai 
endrődieknek „szíves és érdemén felüli 
szavait", majd a következőket írta: „Amit 
a hivatali szolga munkájának elvégzé
séért, szolgálatáért dicsérőleg kap; az 
érdem, de amit az általa képviselt embe
rektől kap, elismerő szavakat; az a jyta-
lom" .) · 

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 1879. 
VI. évf. 126. sz .. november 23. 

„Csodaszülött Gyomán, a közelmúlt 
napokban egy gyermek szü letett, mely
nek egy keze, egy lába van, s arcza is 
igen eltorzított, ezen felül nem lehet biz
tosan meghatározni, melyik nemhez tar
tozik. E halva született 
csodagyermeket, mint halljuk, helyettes 
tisztiorvos dr. Széll úr borszeszbe téve 
Pestre szándékozik küldeni." 

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 1879. 
132. sz. deczember 1. 

„Csodálatos időjárásunk van most 
Békés vármegyében. Kedden este szi
bériai hidegség, szerdán este lágy idő , 
csütörtökön és különösen pénteken va
lóságos záporeső, villámlással. Az. eső 
ismét majdnem járhatatlanná tette az 
utakat, új jele annak, hogyha szibériai 
hidegség van is, csabai vásárkor esni 
kell. Mert most csabai vásár van." 

összeállította Cs. Szabó István 

Gyomaendrőd , Fö út 45. 
Tel/Fax: 66/386-578 
Mobil: 30/9-950-197 
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Május 10-én az Endrődi 
Közösségi ház adott otthont 
a 2. Májusi tárlatnak, ame
lyet Varjú József tanár: úr, a 
Rózsahegyi Kálmán Altalá
nos Iskola igazgatóhelyette
se nyitott meg. 
Bevezetőjében utalt a tárlat 
jelentőségére, céljaira, majd 
sorra bemutatta a kiállító 
művészeket és alkotásaikat. 
A tanár úr szavaiból idé
zünk: 

„Ma egy változatos, igé
nyes, esztétikus tárlat meg
nyitására vállalkoztam. 
Előre lépés történt, mind a 
kiállítók számában, mind a 
minőség terén. Változatosak 
a képek témái, a kivitelezés 
technikái, színdominanciái, 
hangulatuk, hatáskeltésük. 
Ugyanakkor nagyon sok 
összecsengés van az alkotá
sok között: 

- az alkotók autodidak
ták, önelhatározás, ön
fejlesztés útját járták, 
járják, kedvtelésbó1 al
kotnak, munkájuk 
pihentetóleg hat rájuk, 
ha grafitot, vagy ecse
tet fognak a kezükbe, 
megszűnik az élet kö
rülöttük, beleternetkez
nek az alkotás 
örömébe, 

- gyökereik települé-
sünkból erednek, ké
peik is magukban 
hordják a település sa
játosságait (vízpart, nö
vényzet), 

- témaviláguk optimista 
kicsengésű, 

- elkötelezettjei ennek a 
gyönyörű egymásba 
olvadó szép színek vi
lágának, kifejezésmód
jának. 

Egy évvel ez előtt azt 
mondtam, hogy az akkori 
hatokon kívül biztosan több 
földinkben lakozik még ha
sonló szenvedély, s ma ez 
beigazolódott. Az akkori hat 
kiállító most 9-re bővült, s ha 
ez így tart tovább nem soká
ra kicsi lesz ez a terem." 

E bevezető szavak után a 
tanár úr egyenként mutatta 
be az alkotókat: 

Eichler Éva rendkívül in
tenzív, tevékeny alkotó. Bő 
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Májusi tárlat 
egy év alatt mintegy 80 kép 
rá a tanúságtétel. Ez a „szere
lem" 2001 február l-én kötte
tett. Diószegi Bíró Ilona, 
Lona bíztatására, támogatá
sával indíttatott. Nyolc kiállí
tása volt eddig. Jelenleg 
négy tájkép remek alkotását 
hozta el bemutatni. A patak, 
a híd, a hegy, félig látszó hát
térben a torony nyugtatólag 
hat, szép színharmóniát al
kot. 

Farkas Gabriella, 
Endrődön dolgozik, mint 
női-férfi fodrász. Nem kez
dőként mutatkozik be, hi
szen az Őszi és a májusi 
tárlaton is megjelent. A festé
szet iránti szerelme a boldog 
gyermekkor világába nyúlik 
vissza, míg eljutott a máig a 
pasztellfestészethez. Jelen
leg állatokat ábrázolnak ké
pei; üvöltő farkas, kutyák, 
elefánt a naplementében, 
cica. 

Fekécs Imréné versírás
sal is foglalkozik. Állítása 
szerint 2000. áprilisában tör
tént tragédia is közrejátszott 
abban, hogy elkötelezettje 
lett a festészetnek. A kezdet: 
színes ceruzával virágokat, 
késóob temperával, jelenleg 
agrill a kedvence. A kiállított 
4 kép agrill festékkel készült, 
bennük a tanyavilág, képze
letbeli műként keletkezett 
benne a gyermekkori idill, a 
szabadság, a végtelenség ölt 
testet. 

Hornok Imre három évti
zedes alkotói múlttal a háta 
mögött érkezett, melynek 
termése több mint 100 szép 
tájkép. Endrőd szülötte, 
Gyomaendrőd neveltje. Té
mái: a vizek, folyópart, a ta
nyavilág, a természet gazdag 
világa. Megélt élményeire tá
maszkodik, annak hangula
tát átkomponálja és 
vászonra viszi. Több mint 10 
alkalommal jelentek meg ké
pei kiállításokon. Jelenleg 
négy nagyszerű tájképpel lé
pett a közönség elé, három a 
tavaszt, a nyárt ábrázolja, a 
negyedik téli táj. 

Józsikné Gyuricza Mar
git szintén nem első alka
lommal állít ki. A rajzolás, a 
festés állandó társa, kikap
csolódás, pihenés, meg
nyugvás számára. Nagyon 
szereti az élénk színeket. 
Kedvenc témái a csendélet, a 
tájkép. Az olajfestészettel 
kötött barátságot. A tavaszi 
varázs c. képe élénk fantázi
át, képzelőerőt sugároz, ak
tualitásához kétség nem fér, 
emblémája is lehetne a kiállí
tásnak. 

Kovásznai Klárika a he
lyi általános iskola tanítónő
je, friss diplomával 
rajztanára. Angol nyelvet is 
tanít. Tehetség és sokoldalú
ság jellemzi. Budapesten a 
Képzőművészeti Főiskola 
Galériájában a végzős rajzta
nárok kiállításán is részt vett, 
ahol grafikái és tűzzománcai 
jelentek meg. Van új dolog is 
művészetében : az üvegfesté
szet. A festett üvegek mellett 
még dekoratív ékszerek is 
vannak, melyek szintén Klá
rika alkotásai. 

Kovásznai Nórika szüle
tett tehetség. Kitűnő tanuló, 
sokoldalú: kiváló nyelvér
zék, zenei képesség jellem
zik. Nemcsak zongorázik, de 
a Zenebarátok Kamarakóru
sának is tagja. Mind e mellett 
van ideje a festészetre is, sőt 
elkalandozik a grafika, a tűz
zománc területeire. Jelenleg 
érettségi előtt áll.Jövőt illető
ep komoly, megfontolt, nem 
alábecsült, de megvalósítha
tó tervei vannak. 1997-tó1 
Bella Rózsa művésztanár se
gíti a rajzolásban, sikeresen 
készíti fel a pályázatokra. 
(Legújabb sikeréró1 múlt 
havi számunkban a „Fiata
lokról fiataloknak" rova
tunkban számoltunk be.) 
Bemutatott 4 képe közül ket
tő olajfestmény. Sokoldalú
ságát bizonyítja a két kék 
alapú grafikája, mely speciá
lis ezüstszínű tollal készült, 
érzelmeket, hangulatokat 
ábrázol, mindezt a vonalak 
irányával és a vastagságával 
érzékelteti. 

2002. június 

Szakáll Sándor, nevéhez 
fűződik a Májusi tárlat létre
hozása. Kezdetben Hornok 
Imrével társként, majd egye
dül több alkalommal, 
2000-ben Takács Líviával ál
lított ki, majd következett a 
két májusi tárlat. Első kiállí
tása 1974-ben volt. Az eltelt 
28 év alatt számtalan grafi
kája született, jelentős ré
szük magánkézben van. 
Rendkívül aprólékos, igé
nyes munkáit az arányos
ság, a térbeliség, a r~alitás 
ábrázolása a jellemzi. Epüle
tek, házak, tanyák, templo
mok, fák, utak, 
utcarészletek, növények je
lennek meg képein. Mind a 
négy itt bemutatott grafikája 
remekül sikerült kép, ponto
san, aprólékosan kidolgo
zott, érzelmekkel töltött, 
előrelépést igazol. 

Tóth Klárika Budapes
ten született,, de gyomai 
származású. Ovodás kortól 
kezdve a rajzolás a kedvenc 
időtöltése. A festészet két 
éves múltra nyúlik vissza, s 
jelenleg olajfestészettel is
merkedik, barátkozik. Saját 
stílusa még alakulóban van, 
az útkeresés hangulati álla
pota a jellemző munkáira. 
Portrékkal próbálkozik, kita
lált személyeket ábrázol. Az 
elhozott négy kép közül a 
macska a kedvenc képe. Klá
rika debütál, ez az első kiállí
tása, Reméljük töretlen 
akarattal még számtalan si
keres kiállításon jelenek 
majd meg alkotásai." 

Majd Varjú József igaz
gatóhelyettes úr ezekkel a 
szavakkal fejezte be értéke
lését és a kiállítás megnyitá
sát: 

„ Tisztelt alkotók, tisztelt 
vendégek! Elismeréssel gTa
tulálok mindegyik kiállító
nak, s további eredményes 
munkát, sikert, örömet és jó 
egészséget kívánok. 

A kiállítást megnyitom." 
A kiállítás, melynek meg

nyitásán a polgármester úr 
és a jegyző úr is részt vett, 
május 25-ig volt nyitva az ér
deklődó'k számára. 

.4::: oldalt szerkes:telle: 
Császár Ferenc 
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Fiata\okró\ fiata\oknak 
Orbán VikJor miniszterelnök 

így szólt a fiatalokhoz május 
8-án tartott a polgári összefogás 
nagygyíílésén: 

„Köszönjük a fiataloknak a 
friss erőt, a jqkedvet és a jövőbe 
vetett hitet. Am van itt valami, 
ami talán nehéznek tűnik, de 
mégis. el kell mondanom. Nek
tek, Onöknek igazuk, igazatok 
van, a jövő a ti oldalatokon áll. 
Azonban tudnotok kelt, hogy 
Magyarországon van egy szo
morú hagyomány. Akik a nyil
vánosság előtt vállalják 
meggyőződésüket, hiába fiata
lok,joggal tarthatnak attól, hogy 
velük szemben a kigúnyolás, a 
nyilvános megszégyenítés esz
közével fognak élni azok, akik 
194 7 óta mindig ezt teszik. Akik 
minden tő lük különbözőt meg
semmisítendőnek tartanak, akik 
nacionalistának, antiszemitá
nak, fasisztának, bélyegzik 
mindazokat, akik nem az áJtaluk 
szabott szellemi vágányon ha
ladnak. Akik a Kossuth téren 
megjelent másfél Millió ember 
láttán maoista nagygyű lést em
legetnek és a fiata lok arcáról a 
Hitlerjugend újjászületése jutott 
az eszükbe. Kedves fiatal baráta
im, tudniuk kell, tudnotok kell, 
hogy készen állnak, akik bélye
get sütnek ráto.k éppen a toleran
cia nevében. Am mi, idősebbek 
azt mondjuk nektek, ne féljetek, 
mert mi, idősebbek veletek va
gyunk! Mi pontosan tudjuk, 
hogy azo k, akikről ők beszél
nek, valójába n mosolygós fia
ta lemberek , a kik munká t, 
család ot, otthont, hazát és jö
vőt aka rnak. Ezek va gytok ti , 
ezek önök, csa k ők látna k ben
neteket másnak. Van úgy, hogy 
a tükör az oka, ha képünk ferde. 

Mit kell tehát tennünk? Elő
ször is tartsuk szem előtt a mér
téktartás erényét és csak annyit 
vállaljunk, amihez e legendő 
erőnk és kitartásunk van. 

Most egy új feladat áll előt
tünk. Arra kérem önöket, hogy a 

következő három hónapban 
hozzanak létre kis, néhány em
berből álló csoportokat, baráti 
csapatokat, polgári köröket. 
Nem jogi formákra, hanem 
együttlétre, összefogásra, ké
szenlétre van sZiikség." 

* * * 
Május az érettségi hónapja 

A fiatalok életében nagy 
mérfö ldkő az érettségi. 
Mondhatni azt is, hogy ez ál
tal válnak érett felnőttekké. 
Sokaknak meghatározza, 
hogy hova menjenek tovább 
tanulni. Május 13-án az írás
beli vizsgákkal kezdődött a 
nagy számadás, amely június 
végén a szóbeli vizsgákkal 
fejeződik be. Amint azt a 
tévé, rádió közreadta 3 tétel 
közül lehetett választani. Min
den rendben ment, csak ép
pen nem minden 
szöveggyűjteményben volt 
található a Hetedik ecloga, 
pedig az érettségi szabályzat 
csak azt engedélyezi hasz
nálni, ami a szöveggyűjte
ményben található. Ennek 
ellenére sok végzős diák vá
lasztotta e művet , mivel ez 
most, negyedikes korukban 
tanulták. A matematikánál 
nem voltak ilyen gondok; ta
nulni kellett rá. Szerdán a 
nyelvekből lehetett vizsgázni 
már, aki akart, mert megtehe
ti ezt két hét múlva a követke
ző vizsgán. Csütörtökön a 
fizikából érettségizők méret
ték meg tudásukat, de sokan 
szóbeli vizsgát tesznek fiziká
ból, mivel az írásbelin 3 óra, a 
szóbelin pedig negyed óra 
alatt lehet számot adni a tu
dásukról. 

Júniusban pedig a diákok 
elénéznek a szóbeli vizsgák
nak. 

Várfi Péter 

Május 19-én Békéscsabán rendezték meg a megyei N.A.P. 
PENTA·DRJNK váltóbajnokságot 20 iskola részvételével. Ezen a versenyen a 
Rózsahegyi Altalónos Iskola csapata 1. helyezel! lett, így megvédték tavalyi címüket. 
A tanulók aranyérmet, sportszerajándékat az iskola pedig egy gyönyörű serleget 
nyert. Csapatok: Tokai G., Kurucz Zs., Keresztes K., Mészáros D., Forkasinszki M., 
Bukva T., Farkasinszki Z., Dógi R., Gellai N., Kiss 1., Lakatos M., Szurovecz Zs. 

Ugyanezen a napon került sor a NAP iskolák ügyességi versenyére, 
amelyen hat különböző nehézségű játékra került sor. Versenyiőink 1. helyen végez
tek, s így újabb serleggel bővítették iskolán serleggyűjteményét. 

Felkészítő tanár: Vaszkán Gábor testnevelő, edző. 

Május 8-á n, immár harmadik alkalommal került sor a hagyomá
nyos kollégiumi délutánra a Bethlen Gá bor iskolában. Először a 
millennium évében, a millennium tiszteletére rendeztünk ilyen vi
dám, hangulatos, szórakoztató programot, melyen a kollégium min
den diákját, és nevelőiket megmozgatta. A nagy sikerre való 
tekintettel tavaly, és most idén is megrendeztük. A játékos vetélkedő
kön négy kategóriában mérhettük össze tudásunkat, ügyességünket: 

- a szellemi vetélkedőn a Kossuth évhez kapcsolódó kérdések 
voltak, 

- a rajz versenyen a „kollégium életét" örökithettük meg, 
- a föző versenyen kókuszgolyókat készítettünk, 
- s végül a sportversenyeken ügyességi verseny keretében mér-

hettük össze képességeinket. 
Végül együtt fogyasztottuk el a 

kókuszgolyókat. Majd eredményhir- ~.----r--"""';'!~:----r-11n 

detés következett. Kevesen voltak 
azok, akik nem kaptak valamit: 
könyveket, tollakat, rajzeszközöket 
vehettünk át. Ezt követte az elma
radhatatlan diszkó Charlyval. Jó 
volt, hogy egész délután együtt vol
tunk, nevelöinkkel is, akik együtt 
szurkoltak nekünk, s együtt táncol
tak velünk. 

Ez nagyon tetszett nekem. 
Jó lenne, ha a későbbi években 

tovább szélesedne a program: példá
ul Diák-igazgató választással, stb. 
. Köszönjük Va rgáné Varczá ba 
Eva kollégiu mi vezetőnek , hogy ez 
a délután, és ez az este jól sikerült, 
jól szervezett volt, hogy mindnyájan 
jól érezhettük magunkat. 

Szántai Zoltán 
tanuló 
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Az Európai Unió kapujában 

VI. Még egyszer a valutaunióról 
Folytatva gondolatainkat a közös valutáról, megállapít

hatjuk, hogy az Unió 3 7 2 millió polgára közül 300 
millió számára kézzelfogható valósággá vált az egy
séges pénz. Arról is szóltunk már, hogy ez s·zorosabb 
együttműködést kíván a tagállamok között. Sok kérdésre ke
ressük még a választ; belép-e hazánk és, ha igen, mikor az 
euró övezetbe? Milyen előnyökkel jár majd a valutaunió? 
Elég stabil pénz lesz-e? Milyen előnyökkel jár Magyarország 
számára a Központi Bankok Európai Rendszerének létezé
se? Igaz-e, hogy az euró bevezetése már akkor is,érinti a ma
gyarokat, mikor még nem tagjai az EU-nak? Es még sok 
ehhez hasonló kérdés vár feleletre. Nem, állítjuk, hogy min
denre megnyugtató választ lehet adni. Am vegyük sorra a 
kérdéseket. 

Az EU-csatlakozás pillanatában Magyarország automati
kusan a Gazdasági és Pénzügyi Unió tagjává válik. A közös 
valuta bevezetése mindaddig nem lehetséges, míg az úgyne
vezett konvergencia kritériumokat nem tudja teljesíteni. Mik 
ezek a határértékek? 

- Az infláció nem lehet több, mint a három legalacsonyabb 
inflációval rendelkező tagország inflációja + 1,5 % 

- A hosszútávú kamatlábak legfeljebb 2%-kal haladhat
ják meg a három legalacsonyabb inflációs rátájú tagál
lam hasonló mutatóinak átlagát. 

- Az államháztartási deficit nem lépheti túl a GDP (nem
zeti jövedelem) 3 százalékát. 

- Az államadósság nem lépheti túl a GDP 60 százalékát. 
- Az euró-zónába történő belépés előtt legalább két évig 100~M~ 

a nemzeti valutának az új Európai Pénzügyi Rendszer 
tagjaként kell bizonyítani árfolyam-stabilitását. 

Célkitűzésünk, hogy a csatlakozás időpontjára ezeket a 
feltételeket teljesítsük. Azonban még ebben az esetben is az 
EU-csatlakozás második évében kerülhet sor ha
zánkban arra, hogy bevezethess ük az eurót. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezdeti bizonytalan
ság után az euró árfolyama stabil. A stabilitás mögött a tag
államok gazdasági eredményei állnak. Nincs okunk 
kételkedni az euró stabilitásában! 

A forintban futó szerződések, kölcsönök, követelések az 
euró hazai bevezetésének napján átalakulnak euban megha
tározott ügyletekké. A Magyar Nemzeti Bank az Európai 
Központi Bakkal együtt határozza meg a kötelező árf olya
mot. Magyarország középárfolyamát az euró árfolyamához 
köti, a forint a középárfolyamhoz képest+/- 15 százalékkal 
mozdulhat el. Egy erős euró jó hatással lesz a forintra, ez pe
dig bankrendszerünk politikájától függ. A közös európai 
monetáris politika kiszámíthatóbbá teszi hazánk 
gazdasági környezetét . 

S végül, az euró bevezetése már akkor is érint bennün-
ket , amikor még nem vagyunk tagjai az EU-nak. Ugyanis I ) 
külkereskedelmünk 76%-a irányul az EU-tagországok felé. J J 
Nem beszélve arról, hogy bármelyik magyar állampolgár az 
euró övezet országaiba utazik, máris közvetlenül kapcsolat-
ba lépett a közös pénzzel. Ennek pedig az a nagy előnye, 
hogy több ország felkeresése esetén, az utazás során nem 
kell már átváltási költségekkel számolnunk. 

Mint arról már korábban szó volt jelenleg 12 tagja van az 
euró-övezetnek. A 15 tagállam közül Nagy-Britannia, Dá-
nia , és Svédország jelenleg még nem tagja a valuta uniónak. 

Császár Ferenc 

·' . 

2002. június 
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HÍREK ERDÉL YBÖL . 

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

Kós Károly, 1925. 

Nagyenyed a XIX. században: 
városi intézmények - börtön II. rész 

A magánfogságot az intézményben, mint fegyelmi bünte
tést\asználták s a magánelzárás igen célszerünek is mutatko
zott de a sötétzárka a nöknél csakis rendkívüli esetben 
alk;lmazható miután a sötétzárka, a nönemnél, gyengébb ideg
rendszerénél 'fogva, nyavalyatörést, vagy más idegkórt idézhet 
elő." - írja a hírlap. Az intézet igazgatója ebben az időben 
Inczédy László volt. 

1857-1872 közötti iratok a mária-nosztrai fegyintézetnek 
adattak át. l 873-tól 1880-ig az enyedi fegyházat mint királyi bí
rósági fogházat kezelték férfi és női elítéltek számára, a~ik sú
lyos börtönre voltak ítélve. Ebben az időben 2559 ~gyen .~ol~ 
benne letartóztatva. Az intézetet 1880. szeptember 1-en kerulet1 
börtönné szervezték külön igazgatóság vezetése alatt. Mint ke
rületi börtön, 1885- ig állott fenn , amikor ~egyi~t~zet jellegét 
visszaállították, csupán férfifegyencek letartoztatasara rendelte
tett. Mint kerületi börtönben 1037 rab volt benne elhelyezve. 
1882-ben egy 64 magánzárkát tartalmazó új , emeletes ~pi.il~t
szárnyat emeltek, amely a régi épületcsoportnak egy masodtk, 
tágas udvarát határolja. Ez intézetet még 700 fegyenc s~mára 
való befogadású képességű megfelelö munkatermekkel es ma
gánzárkákkal építette~ ki. E na9ymérvű épít~ezést az 1 ?92 ~v
qen fejezték be. Az 1 n~éz~t n:ieg ab~an az ev_b~~ ~enepesult. 
Epítettek még 3 1 1 maganzarkat magaba foglalo UJ h~rom em:
letes épületet, újabb nyolc korszerű mu~kateremmel :s e~ m~
sik munkatermi épület, új tisztilakot, irodákat, kazánhazat es 
őrtornyot. A régi tiszti lakot kórházzá ala~ították át. A ~~nt üz~tt 
iparágak: könyvnyomda es . pap1raru9ya:. 
épület-lakatos-árugyár, kötszövet, műlakatossa_g, as~alossa~ es 
kosárfonás. A kertészettel kapcsolatosan a mukerteszetet es a 

méhészetet is űzték. ( 1903) Az intézet tisztikara, az igazgatón 
kívül 1904-ben egy ellenőrből, egy gondnokból, két tiszti ír_nok
ból egy római katolikus, egy református, egy görögkeleti lel
kés~ből állt. A tanítói teendöket a lelkészek teljesítették. Orvos 
dr. Winkler Albert volt. A fegyörség az örparancsnokon kív~I 
nyolc föfelügyelőből és öt fegy?,rből állott .. T~meges lázadas 
vagy ellenszegülés nem fordul~.e!o. Az 188?. ~vtol kezdve 1904: 
dec. 31 -ig 4216 fegyencet onztek az mtezetben. lgazgato 
1905-ben Uray László, ellenőre Ludányi István volt. . 

A XX. századi helyzet ma még államtitok. A helybeliek 
annyit tudnak, hogy a börtönb:n ma is f?g~alk~~~~ ~~nyvköté
szettel müanyagból készült targyak (fesuk, romi Jatekok stb.) 
készítésével. Sok rabot építkezésre, épületek tatarozására kés~í
tenek fel , s dolgoztatják is öket. I_gy épült 1970-ben .a „M1k
ró"-nak nevezett törn bháznegyed 1s. 1889 decembereben sok 
poli tikai foglyot engedtek ki, többek között Mircea Dinescu írót 
is. 

* * * 
Május első hetében ismeretlen tettesek feh_ér festékke.~ m ~

zolták le a dél-bihari nagyközségben Tenken a ~azy~o.~eg 
hatá rában álló kétnyelvű h elységtáblát. Az utobb1 1doben 
nem volt ilyen hasonló esetre példa, de újra fel élénkültek az 
ilyen atrocitások. A polgármesternő szerint leginká~b a ko~z~r
vativizmusnak, az újtól való idegenkedésnek tudhato be a tablak 
összemázo lása. 

' 

Május 10-én a Kolozsvárott a. Ké~zömüvészeti Mú~e~m 
Tonitza termében - e koncerthallgatasra igen alkalmas hely1seg
ben - a kincses város zenekedvelő közönsége elött mutatko
zott be a bécsi Concilium Misicum vonósnégyes. A XVIII. 
század végén és a XIX. Század elején készült hangszereken 
játszva koncertezett a barokk palotában. 

Május q ;-14 között rendezték. meg a hagyományos Sza~
márnémeti Unnepeket. Felvonulassal, mazsor~ttek ben:~.tat~
sával fúvós zenekarral, s végül a harmadik nap CJJClen 
tüzijá'.tékkal ünnepeltek a szatmárnémetiek._ A záró~ap d~l7lött
jén, a Szamos Partján tartottak ökomenikus gyaszm1set az 
1970-es árvíz áldozatai emlékére. 

Május 15-én a marosszentgyörgyi római ~atoJikus pl~bá
nián este 8 órakor mutatta be Péterffy Gyöngyi az Ameri kaban 
élö marosvásárhelyi költö „Ég és Pöld" című legújabb könyvét. 

M áj us 17-19 között nagyszabású fesztivált ta~ottak ~o
lozsvárott a Bocskai téren. A három napos rendezvenyen nep
tánc elöadások, népviselet-bemutatók és kézműves vásár kapott 
helyet. A huszonhét, főleg Kolozs megyei :~ütte~ek_ kö~ö~t 
szerepelt a kolozsvári Szamos együttes, A Muveszet1 G1mnaz1-
um csoportja, és a vidéki hagyományőrzők Alsódetrehembő! és 
Örkéből. A fesztivál keretében a Katonai Kör épületében szim
póziumot tartottak erdélyi népi hagyományokról néprajztudó
sok és művelődésszervezők részvételével. 

Forga 1 mazzuk a ci póí par 
számára a Keck Cég által 
gvártott külön bözö cipóípari 
ragasztókat, szerszám és 
talp 1 emosókat, ki készítö-
szereket. 

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

Gvomaendröd Fö u 14. 

BAJUSZ TÜNDE 

MAGÁNVÁMRAl(TÁR 

-



114 VfÍROSOHK 2002. június 

Megújult az Endrődi Tájház 
Az Endrődi Tájház (Sugár u. 20.) 1977 óta működő, múze

um, melyet az akkori lelkes összefogás és települ~sünk kultu
rális értékeinek megőrzése keltetett életre, és talan mentette 
meg az enyészettől az épületet. amely ma Endrőd egyetlen 
épségben maradt népi építészeti emléke. Formájában és 
megjelenésében a falu valamikori képét, építészeti stílusát 
őrizte meg az utókornak az 1862-ben épült nagygazda ház. A 
házat Hunya István endrődi nagygazda építette, és mindaddig 
a család lakta, míg a „kuláküldözés" miatt el kellett hagyniuk a 
házat, a falut. 

Az idő során több belső és külső átalakítást végeztek ahá
zon. A kezdeti nádtetőt cseréptetőre cserélték, a szobák föld
jét deszkapadlóval fedték be. Az 1930-as években 
megszüntették a szabad kéményét a háznak és ezzel lezárult 
az építések folyamata. 

A házat, Múzeum céljára a helyi Tanács 1969-ben (?) 
megvásárolta és a '70-es évek elején az Országos Műem
lék Felügyelet segítségével az eredeti állapotnak megfele
lően felújította. E munkálatok során az épület hátsó falát 
megerősítették, aláfalazták; a s.zobák padlózatát eredeti dön
gölt agyagpadlóra cserélték. Ujra rakták a kemencét és a 
konyhába akkor került a csikótűzhely is. A későbbiekben a na
gyobb felújítások elmaradtak s az épület állaga erősen pusztu
lásnak indult. A helyi vezetők asztaláról lekerült a Tájház ügye 
s csak Vaszkó Irén (a gyűjtemény létrehozója és kezelője) 
elhivatottságának köszönhető, hogy nem vált az enyé
szetté az épület. Azonban a belső vizesedés jelentős károkat 
okozott az épület szerkezetében, amelynek megoldását nem 
lehetett tovább halogatni. 

A gondok megoldását a Műemlék Felügyelet segített a 
hozzájuk benyújtott Tájház program című pályázat pozitív el
bírálásával, s hat éven keresztülnyújtott: 150.000 Ft-os támo
gatással. Sajnos ez az összeg kevésnek bizonyult a bajok 
elhárításához, csupán enyhíteni tudta azokat. A megoldást a 
Gazdasági Minisztériumhoz 2001-ben benyújtott pályázatunk 
kedvező megítélése hozta, melynek keretében a minisztérium 
a felújításhoz szükséges 2.030.000 Ft felújítási költség jel~n
tős részét finanszírozta, az önerőt 502.000 Ft-ot ped[g az On
kormányzat biztosította. A felújítást a Thermix Epítőipari 
Szövetkezet szakemberei végezték. A ház felvizesedését alá
szigeteléssel, vízelvezető, szivárogtat9 rendszer kiépítésével 
oldották meg (remélem véglegesen). Uj deszkaburkolatot ka
pott a konyha, hiszen a régi padló a vizesedés miatt erősen 
korhadásnak indult. A ház utcai homlokzatának salétromos ré
szeit a levegőztető terrazán nemes vakolattal vontak be, mely 
megvédi a falat a további károsodástól. Végül a ház teljes fes
tése következik, melyet követően az épület régi pompájában, 
megújulva hirdeti további népi építészetünk régi gyönyörűsé
gét. 

Egy-egy ilyen nagyobb szabású felújítási munka sok 
érdekes információt jelent a muzeológus számára; mint 
ahogy most is. Kiderült ugyanis, hogy a megbontott tapasztás 
alatt a falon, milyen változásokat végeztek, hol volt valamikor 
nyílás és miként alakították át a helyiségeket. A kisszoba és 
konyha közötti közfalon megtaláltuk egy kemence befalazott 
száját, amelyből arra következtethetünk, hogy egy bizonyos 
időszakban a hidegszobának nevezett kisszobát is fűtötték. 
Ez a közfal azonban nem eredeti fal, hanem valamely átalakí
táskor rakták. hiszen nagyobb méretű égetett téglából való. A 
tornác téglaburkolatának javításakor előkerü lt egy régi, a mai 
szintnél mintegy 15 cm-rel mélyebben fekvő tornác téglada
rabjai, amely nagy valószínűséggel e ház helyén fekvő koráb
bi épület részeit képezték. Sok kérdés és válaszlehetőség 
merült fel, melyet majd az esetleges további kutatások ered
ményei fognak megválaszolni és bizonyítani. 

A felújítás május végére fejeződik be és újra látogatha
tó lesz a Tájház néprajzi kiállítása. Ezúton szeretném meg
köszönni a Gazdasági Minisztériumnak. hogy támogatták 
felújítási munkáinkat, a város Képviselőtestületének az önerő 
biztosítását és a néhány éve j~lentős anyagi és erkölcsi támo
gatást. Köszönöm a Thermix Epítőipari Szövetkezet felújítás
ban részt vett dolgozóinak lelkiismeretes munkáját. 

Szonda István 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--. 

©®~m!!?iE li:® wwrnrID®®~®rn& 
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Az Apponyi u 3. sz. alatt a Kondorosi út leágazásánál, a 
Fő úthoz 100 méterre nyitottuk meg új üzletünket. Kapha
tók: falicsempék, padlólapok, csemperagasztók, fugázók, 
WC-ék, mosdók, zuhanyozók. Minden kapható, ami egy 
fürdőszoba felépítéséhez, felújításához szükséges. Folyama
tosan bővülő árukészlerrel, kedvező árokkal várjuk vásárló
inkat. 

Nyitva: 8.30 - 17.00 
A vásárolt terméket ingyenesen házhoz szállítjuk. 
ALBEDO KER-BT. Te!: 06.20-533.2617. 
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„Senki sem lehet próféta a saját hazájában" 
Büszkék lehetünk rá! - Egyedül a sportcsarnok tetőszerkezetén dolgoztunk. Az

óta más megrendelést még sajnos nem kaptunk. 
- Reméled-e, hogy a város nagy ivü fejlesztésében 

Biztosan többen hallották, vagy o lvasták, hogy városunk részt tudsz vállalni? 
egy hel_Y,i vállalkozója is részt vett a Nemzeti Színház építésé- - A gyomai fürdő fejlesztése igen komoly állami támoga
ben. Ki Ő? Bemutatom önöknek: Balog Károly úr az, akit illet tásban részesült a Széchenyi Terv keretében. Bízom abban, 
a dicséret, aki 1994. január 14-t61 a Gyomaendrődi Faipari Kh hogy a tendert hamarosan kiírják, és versenybe szállhatunk az 
ügyvezető igazgatója épület tetőszerkezete készítésének elnyeréséért. 

- Kedves Károlyi Kezdjük a beszélgetést azzaJ, hogy el- - Végül engedj meg egy magán Jellegű kérdést . Elége-
mondod, mivel foglalkozik a Kft? dett vagy azzal, amit Idáig elértél? 

- Rétegelt fa készítése, épület vázszerkezetek javftás és - A meglévő telephelyen folytatni kell a fejlesztést. Árbe-
helyszfni szerelés a profilunk. Nagyon sok vázszerkezetet ké- vételünk 600/o*al több volt, mint az előző évben. Ez jelent va
szftünk. Például: a soroksári Fatimai Szűz Mária Templom te- lamit, azt hiszem azt, hogy jól végeztük a munkánkat. Célunk, 
tőszerkezetét is mi készítjük, Piliscsabán pedig a Pázmány hogy a szintet, amit ebben az évben elértünk, meg tudjuk tar
Péter Katolikus Egyetem építésében folyamatosan részt ve- tani. 
szünk. 

- Mennyi a foglalkoztatottak száma? 
- 20 fő fizikai állományú dolgozik a K~-ben, és 2-3 csoport 

alvállalkozót foglalkoztatok. 
- Hogyan alakul a megrendelések száma, és ezeket a 

társaság hol végzi? 
Sokat kell menni a megrendelések érdekében, hogy mun

kát szerezzek. A rendelés állomány 15 %-a l<örnyező telepü
lésró1 és a megyéb61 származik. A többit az ország különböző 
helyeiró1 kapjuk, például: Sárospatakról , Tokajból, Budapest
ró1, stb. 

- És a Nemzeti Színház„ .? 
Amir61 még nem beszéltem, a specialitásunk színpadké-

szítés immár hosszú időre nyúlik vissza. Az Operaház színpa
di padozatával kezdtük, majd következtek a megyei 
színházak és a budapestiek. 

A Nemzeti Színház burkolati munkáira kiírt pályázatot a 
budapesti ORSZAK Kh nyerte el , ahol m i alvállalkozóként a 
színpad padozatát készíthettük, mely 3.800 m2 felületű volt a 
próbatermekkel, oldal színpadokkal és a stúdió színpadokkal 
együtt. Azért esett ránk a választás, mert referenciában (mi
nőségben, határidóben) mi voltunk a jobbak. 

- Milyen érzés volt a Nemzeti Színházban dolgozni, 
amire immáron 150 év vár a magyar nemzet? Mi volt az, 
ami ebben a munkában a legjobban tetszett? 

Igen, ez egy nagy kihívás volt szakmailag és emberileg is! 
Megragadott a színpadi technika, ami a magyar színházak te
kintetébe a legkiválóbb, a legtöbb l ehetőséget biztosít a ren
dezó1<nek. 

- Ilyen háttérrel, ilyen referenciával volt-e már helyi 
megrendelésed? 

gazdagréti református templom 

Gratulálok az elért eredményeltekhez, ml 
gyomaendrödlek büszkék vagyunk arra, hogy ti, akik sze
rényen, csendben, tisztességgel és becsülettel végzitek 
munkátokat, Ilyen jelentős sikereket értetek el. Reméljük, 
hogy városunkban Is felfigyelnek munkátokra! 

Ungvölgyi János 

soroksári katolikus Fatimai Szüzanya remploma 

B 

1 
Az ablak 
teszi 
a házat 
MŰANYAG AJTÓK, 

ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI 

MÉRETRE IS. 
5502 Gyomaendrőd, 

Fö út 81/1 
Tel/Fax: 66/386-328 
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hogy nem, egy-

~ • ~ szerre csak leesett 
1111 n "11 6 , ~ ,,..... Á. ,,..... ; . a tá.ltos lábáról az 
• ~ vv J J ~ egyik aranypat

A világ legszebb lányai - 11. 
kó. Már pedig 
nem lehet anélkül 
jégszilánkot rúgni, 
szikrát pattintani. 

Kedves mesekedvelő gyerekek! 
Emlékeztek bizonyára, hogy ott 
hagytuk abba az előző részt, mikor a 
tündérkirály felpattant a táltosa há
tára és repült. repült, de hová? 

Bizony nem ment többé a hiú ké
nyes naptündérhez, ment inkább 
legmélyebb tenger legmélyebb fe
nekére. A táltos ide is előre küldte a 
sze l lőt, vigye hírül a vizek tündéré
nek, hogy jön a tündérkirály. Cico
mázza, szépítgesse magát, ha azt 
szeretné, hogy bekössék a fejét. Mire 
aztán szikrát vetett a tá ltos patkója 
egy gyémántkagyló hátán már ott 
fésülgette szivárványszín haját a vi
zek tündére egy korallszigeten. 

- No, most már itt csak megma
radhatunk! - örvendezett a táltos -
Mert ha eddig láttunk világszép lá
nyokat, látunk most százszor szeb-
1?et! Te csak kérd el a jegykendőjét, 
en meg megyek gyöngyzabot ro
pogtatni a tükrös istállóba. 

Hiszen igaz. ami igaz, szép volt a 
vizek tündére, szebb, mint akár a 
h~ld, akár a nap tündére. Csak úgy 
cs1llogo!f rajta a sok drágaság! Es 
vagy sz9z hableány még mindig ag
gatta ra a fényes gyöngyszemeket. 
Hanem azért csak így szólt táltosá
hoz a tündérkirály: 

- Várj awal még kedves lovam! 
Megnézem én közelebt)~ől is ezt a 
szépséges leányt. - Azzd) 'fogta ma
gát, leszállt a táltos lováról, és odalé
pett a tündérkéhez: 

- Adjon Isten szép tündérke! 
Gyöngyös vizek élessége. Hozzád 
jöttem, érted jöttem, száz mérföld 
maradt mögöttem. Rabul ejtett a 
szépség~d. feleségül kérlek téged. 

Megrazta magát a szépséges 
tü0dér, hogy csak úgy hullott a hajá
bol a tengernyi gyöngyszem. 

- Fogadj Isten, tündérherceg! Fe
lelek, ha vársz egy percet. Felesé
ged hogy lehetnék? Tündérföldre 
i:_ogy mehetnék? Aranyhintót hoztál. 
latom, magad jöttél táltosháton, 
amint illik, itt a násznép, de hol ma
rad az 9j~ndékod? Repülj haza, ha 
nem masert, szép, aranyos koroná
dért! 

Felpattant a tündérkirály táltosa 
hát?~a, s.hoz.a nyargalt az arany ko
ronaert. Ugy indult el most már hara
g~.s „tá.1.tosán. Elöl, ők repültek, 
mogottuk az aranyos hintó, majd 
fodros csipkés felhőn a fényes nász
nép és legvégül hat ficseri fecske 
csőrükben az arany koronával. De 
nem ám a vizek tündéréhez nem bi
zony! Mentek volna Jégors.zágba a 
télkirálynőhöz. Hanem hogyan, 

Leszállt hát a tál
tos egy tarka mezőre. Éppen oda, 
ahol egy mezítlábas libapásztor 
lányka libát legeltetett. Olyan szép 
volt, szebb, mint akármelyik tündér. 
A szeme kék volt, mint a tenger tük
re, a haja arany, mint a nap sugara, 
a hangja úgy csilingelt, mint a hold 
ezüstje. Most aztán a tündérkirály 
szólt így: 

- Már itt csak megmaradhatunk 
·kedves lovam, ennél szebb lányt ke
resve sem talá lnék. 

Hej dühös lett erre a táltos! Csak 
úgy rúgta a port. Hol talál itt csak 
egy vályogistállót is, ahol zabot ro
pogtasson? De hiába toporzékolt. A 
tündérkirály már ott a ült a fűben o 
pásztorlányka mellett, és míg segí
tett neki virágkoszorút kötni. elmond
ta itt is a leánykérő rigmust: 

- Adjon Isten, szép tündérke! Me
zők legszebb ékessége. Hozzád jöt
tem, érted jöttem, száz mérföld 
maradt mögöttem. Rabul ejtett a 
szépséged, feleségül kérlek téged! 
f-joztarl") hintót, aranyosat, ajándé
kot tengersokat. Itt a násznép, nézd 
c~ak kincsem! A pompában hiány 
nincsen, 

Megrázt? fejét a pásztorlányka, 
hogy csak ugy havazott a hajából a 
sok szép virágszirom. 

- Fogadj Isten tündérherceg! Fe
lelek, ha vársz egy percet. Felesé
ged hogy lehetnék? Tündérföldre 
hpgy_ ll)ehetnék? Nem vagyok én 
tunderlanyka, csak egyszerű pász
torlányka. A koronád nem kell né
kem, virág az én ékességem. 
Aranyhintón sose jártam, a násznép
re sose vártom. Szebb nekem a me
zők zöldje, nem ille~ én tündérföldre. 

Szólt a király: - Edes kincsem, pá
rod a világon nincsen! Szebb vagy 
minden tündérlánynál, mert a külső 
c_si~logásnál több nekem egy piciny 
virag. Téged vár a tündéNtlág. - Az
za! felpattan~ tá!tosa h~tára, maga 
ele k<;:ipta a kis pasztorleanyt, és meg 
sem alltak a mesebeli szép Tündéror
szágig. Ott aztán lakodalmat csap
tc;xk. _ hath~tig. mulat!ak. ~ aranyos 
h1ntot elkuldtek a pasztorlany szülei
ért, és azóta is élnek, mesélnek. 
Megsúgják a szélnek, szél súgja le
vélnek, levél röppen véle nagyanyó 
szívére. Hull a mese halkan versben 
~zóbar:, dalban. Nagyanyóka kap~ 
Ja, fogja, nektek rendre elsorolja. Az
alatt meg tündérföldön boldogan 
éld_eg~I a tündérkirá ly szépséges fe
lesegevel. A haragos táltos végre 
kedvére ropogtathatja a gyémánt
zabot a gyémántistállóban. Ha ara 
jártok, látogassátok meg őket! 

2002. június 

ITT A NYÁR 

Hurrá gyerekek! 
Itt a nyár, minket vór! 
Hurrá gyerekek! 
Itta nyár, gyertek már! 
Csupa tűz az aranyhomok, 
Körös vize csacsog, csobog. 
Napro menjen, aki fázik! 
Bukfencezni itt o pázsit . 
Ezer öröm, ezer játék, 
A nyár a legszebb ajándék. 

SZÁRAZ SZELEK SZÁGULDOZNAK 

Száraz szelek száguldoznak, 
De holnapra esőt hoznak. 
Kövér felhőt terelgetek, 
Esőmagot veteget0ek. 
Cseppek gyöngye lepereg, 
Zizzenek a levelek. 

Míg a cseppre cseppek hullnak, 
A virágok leborulnak. 
Csöndje von most fűnek, fának, 
Mintha csak imádkoznának. 
S hálatelten átitat 
Mindent most az áhítat. 

Felhők mögül aztán végre 
Felragyog a nap az égre. 
Eltűnnek a kóbor szelek, 
Szárnyat bont a bogárgyerek, 
Búvó madár fölneszel, 
Bő aratást énekel. 

AZ ISKOLA NYÁRON 

Megállt a nap delelőre, 
Nem néz hátra, sem előre, 
Álmos a csönd, szél se moccan, 
Az árnyékok rövidülnek, 
Porfürdőzni tyúkok, récék 
Bokor alá menekülnek. 

Ki tagadná, nyár van! Nyár van! 
Pók az úr az iskolában. 
Míg hálóját szövögeti 
Reménykedik titkon abban, 
~-ókgyerekek ülhetnek majd 
Osszel az iskolapadban. 

Erre bizony várhat, várhat, 
Majd ha vége lesz a nyárnak, 
.Fiúk, lányok, ha búsan is, 
Mind iskolapadba ülnek. 
Futhatnak a pókok, amíg 
Seprűnyélre nem kerülnek! 

A mesét és a verseket írta: 
Iványi Mária 
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BÖLCSŐJÉT KERESTE A MAQYARNAK 
(Így élt Körösi Csoma Sándor) 

Jn a székely nemzetség szülötte vagyok" 

Szilágyi Ferenc könyvének szerkesztett folytatása 

apját, 1809. decemberében pedig édesanyját is elveszítette. 
Arván maradt a maga erejéből kellett helytállnia ... 

A szegény sorsú diákok, mint Csoma Sándor is, a 
„neutralisták" - magyar szóval: a szolgadiákok - sorsában tar
toztak. Ők az osztálytennekben a "klasszusokban" laktak, na
ponta két cipót kaptak fejedelmi alapítványból, s ennek fejében 
némi szolgálatokat tartoztak végezni: a kályhák fűtése, a ter
mek takarítása volt a dolguk, vagy a tehetősebb nemes ifjak 
mellett vállaltak szolgálatot. Mint Vjfalvy(*J följegyezte 
Csoma Sándor pár évig szolga volt Viski Sándor és Elek tanu
lók mellett. De mindjárt az első évben az élre tört: J<ilencven 
tanuló közt már az első évben a leg'első volt. Kis Marci egyedül 
versenyzett vele, de csak kezdetben. Ez is elmaradt s többé utol 
sem érte. Emlékezőtehetsége szintoly nagy volt, mint szorgal
ma: amit olvasott sohase feledte. Ritkán beszélt, többnyire rö
viden, s mint gyennek is mindig megfontolva; figyelmét 
lege.sekélyebb tárgy sem kerülte ki" - írja iskolatársa. Nem cso
da, ha tanárai figyelmét is magára vonta„. 

Csoma András elsőszülött fiának nevét 1784. április 4-én Mintha már kisdiákként is eljövendő nagy feladatára ké-
jegyezték be a kőrösi refonnátus eklézsia anyakönyvébe. szült volna. Vjfalvy jegyezte föl, hogy "rend.szerinti eledele 
„ 1784. Április 4-ta (quartaJ Csom~ András _fiá~ ~ándort (~e- kollégiumcipó, gyümölcs, túró vagy öntött saláta volt. Hússal 
reszteltem)." Ha figyelembe vesszuk azt a kalvm1s_ta szokast, ritkán, nyalánkság vagy hevítő itallal sohasem élt. A vízitaltól 
hogy az egé_szsé~es gyenneket s~ületése -~tá~ :gy hettel t~rt?t- napokig tartóztatta magát." Katonás ke';lénységgel védekezett 
ták keresztv1z ala, a kis Csoma Sandor szuleteset 1784 · i;iamus minden gyengeség, minden elpuhultsag ellen. „Rendesen a 
28-29-re tehetjük. Cjyennekkorát ott élte, a Felszegen allt csa- kopasz földön vagy deszkapadlózaton hált: - jegyezte föl isko
ládi házban, amelyből ma már csak a kert - a csűrkert - maradt latársa. E nemes önmegtagadást acélos akaratával győzte, 
meg a nagy,?iófákkal.„. . , „ , . , , . amelynek kemény kötelességtudás és szorgalom volt a ~g~ja. 

Együtt nott fe l a csalad1 hazban novere1v~I: ~ n~la hz -~w:I „Nekem sokan parancsolnak ... hadd parancsolhassak en 1s a 
idősebb Juliannával, a hat éwel idősebb Knsztmaval s occse- gyomromnak. Ti is tehetnétek, de nincs akaratotok . .. " emlék
vel, Cjáborral.„ szik vissza Vjfalvy barátja szavaira. Hegedűs Sámuel hasonló-

Az eleven eszű, tüzes barna szemű fiúcska hat-hét éves ko- an nyilatkozott róla: „A munkát és a fáradtságot bámulásig 
rában ke~lhetett ? falusi iskolába, -~me!y itt !<őrös?n a refor:, győzte. Mindezeket pedig egyedül mérsékelt, tiszta életének 
mátus eklezsia ala tartozott. A szurtansznyas legenyke e!so köszönhette." . . . . 
mestere a, zágoni, s~ánnazá~_ú .!<onya„~ámuel, volt, ő ~e~etett Egyéniségének e sok rendkívüli vonása - önmegtagadása, 
bontakozo tehetsegenek elso folfedezoJe s tovabbtanulasanak, szorgalma, takarékossága, függetlenségi vágya -azonban nem 
magasabbra törésének ösztönzője . ·. volt öncélú: csak eszköze volt mérhetetlen tudásvágyának, 

Itt ismerkedhetett meg· először a kisdiák azokkal~ ké~dések- nagyra törő terveinek. Kerülte a „gyenneki i,átékokat", a ko
kel is, amelyek később egész életében foglalkoztattak, es sors- moly férfias küzdelmeket azonban szerette: „Vszás s birkózás
döntő elhatározásra bírták.„ ban nagy részt vett, és mindnyájunkat felülmúlt." Külsejéről, 

Hiába volt azonban jó esze, tehetsége, otthon kellett volna szellemi tehetségéről s kedélyvilágáról egészen egybehangzó
maradnia a kis gazdaságban, mint a többi falujabeli fiúnak, ~a an nyilatkozott egykori tanítója és diáktársa. "Kőrösi középter
Bethlen (jábor fejedelem nem alapította volna meg a „szege- metű volt s inkább a szárazok, mint az izmosok, inkább a 
nyek kollégiumár, a ~agy ~-1.apít~ányokkal ell?tott g~~~afehér- gyengék, ~int az erősek közé számlálható: mind e mellett 
vári - később enyed1 - fo15kolat, s ha derek tamto1a nem mégis állandó egészségű, én legalább soha betegnek nem tu
bíztatta volna szüleit, hogy adják a jó talentumú fiút magasabb dom. Arca bamaszög, és inkább hosszú volt, mint kerek, szelíd 
tudományokra. A falusi iskola elvégzése után így is beletelt jó vonásaiból mindenki sympathiát olvashatta, szemeiből bizo
néhány év, amíg fel juthatott Enyedre. · · nyos csendes de kedves melancholia nézett ki. .. - ... kevés, de 

qyennekéveiről kedvt:téseiről még _e~~ érdekes f~ljegyzé- igen nyájas b'eszédű volt. Ha ellenkező értelemben volt is vala
sünk maradt, amelyet egyik rokona, Koros1 Csoma Jozsef ha- kivel, erősen semmit nem vitatott. Nem hiszem, hogy valaha 
gyott ránk: .Szívós természetű és erős testalkatú székel!' egész életében rendkívül megharagudni volna. Egy szóval: ő 
volt ... ha egyszer gyaloglásnak indult, a ezét előtt soha nem p1- inkább önszívében, mint a külső tárgyakban élt. „ - írja Heg.e
hent... ha egy domb tetejére feljutott, nem érte be ezzel, mert dűs Sámuel. .. 
kíváncsi volt megtudni, mi a második domb háta mögött s Hegedűstől értesülünk először Csoma nagy tervének meg· 
amazon túl is. S így beláthatatlan távolságokig elbarang~l~." fogalmazásáról is: „A gymnasialis osztályokat Körösi 
Mintha már ott, a l<őröscserje-tető meg az Avas dombJam 1807-ben végezé, ekkor deákká lett, azaz felsőbb tudományok 
nagy útjára készülődött volna. Tizenöt éves volt: _mikor.kinyílt hallgatására lépett át. Ez idő tájban ébredt föl benne a legelső 
előtte a világ: 1799 tavaszán fölg!'alogolt é~~s~?J?val Enyedre, vágy, Ázsiát egykor beutazni." Ekkor már nem is volt egészen 
hogy beiratkozzék a híres kollégium tanulo1 koze... fiatal: huszonhannadik évében járt. 

HoQy egyetlen magyar forint hazai segítséggel elvégezhet-
te tanulmányait a híres főiskolán, az a kollégium szervezetének (*) = Vjfalvy Sándor tanulótársa volt Körösi Csoma ?á~
és a maga vasakaratának volt köszönhető. Rá is volt utalva a domak Enyeden. Hegedűs SűmueL akit Kazinczy Ferenc 1s k1-
maga szorgalmára és szívós akaratára, mert 1802 nyarán édes- tüntetett barátságával, s aki maga is professzor lett Enyeden, 

1802-ben Csoma Sándor köztanítója volt. 
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Nyári burgonyasaláta 

2002. június 

30 dkg héjában fött burgonyát karikákra vágunk. 20 dkg kovászos uborkát fel
szeletelünk. 2 paradicsompaprikát vékony csíkokra vágunk. 1 nagy almát felkoc
kázunk. 1 fött tojást és egy csokor petrezselyemzöldet a felsoroltakhoz keverünk 
apróra vágva. Az. öntethez 3 evőkanál olívaolajat, 3 evőkanál citromlevet és egy 
kemény ~ojássárgáját simára keverünk 1 kávéskanál mustárral és 3 evőkanál tej
színnel. lzlés szerint sózzuk, borsozzuk, édesítjük kevés cukorral. A salátára önt
jük, lazán összekeverjük és legalább fél órára behűtjük. 

Seidl Ambrus 

A SZÉCHENYI TERV LEGÚJABB 
PÁLYÁZATAI 

Pályázat jele 

SZT-2002 RE-1 

SZT-2002 RE-4 

SZT-2002 RE-5 

SZT-2002 RE-6 

SZT-2002 RE-7 

SZT-2002 RE-10 

SZT-2002 RE-11 

SZT-2002 RE-12 

A pályázat megneve
zése 

A regionális klaszterek 
létrehozása 

Ipari parkok beruházá
sainak, 
mükö-désüknek, szol
e:áltat.-nak feilesztése 
„[pari Park" és „Integ
rátori Park" cím elnye
rése 

Logisztikai centrumok 
kialakitása és a log. 
centrumok fejlesztése 

Térségi és tematikus 
elektronikus piacok 
fejlesztése 

A vállalkozói házak. 
inkubátorházak, innov: 
központok kialakítása, 
feileszt 

Region. jelentöségú re
pülőterek infr. struktú
rája, szolgáltatásai 
fejlesztése. 

Vidéki helyszíneken 
~azd. képzést folytató 
telsőokt. intézm. 
infrastr. 

A pályázat összefogla-
lása . 

Területileg koncentrált 
együttmüködések lét
rehozása termék elöál
lítására 

„Zöldmezös" ip. Par-
kok komplex 
in-frastruk. Kutatás, 
fejlesztés stb. 

Magasabb m1nöseg1 
követelményszin-tet 
biztosító oarkok 

Logisztikai bázisok 
ösztönzése, magas 
technikai színvonal lét
rehozása 

Térségi elektr. Portál
ok kialakítása, beszál
lítói rendsz., innov. 
központok 

Ezzel a kisvállalkozás
ok koncentrált telephe
lyek létesítése 

Repülöterek bekapcso
lása a közforgalmú re
pülésbe. 

Felsőfokú okt. intéz
mények szinvona-las 
korszerű rendszerek 
kialakítása 

UHRIN BENEDEK 
DALAI 

Örömteli perceket kí
nál dalaival, - melyek be
járták már az egész orszá
got, - Uhrin Benedek. CD 
és kazettán a szerző kiadá
sában megrendelhetők: 
2040 Budaörs, Török Bá
lint u. 22. sz. -alatt, mun
kanapokon 14-18 óra kö
zött. Telefonon: 
06-20-3-913-442. szá
mon. 

Postai úton utánvéttel 
kaphatók. 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

o- Magas és mélyépitési munkák generál kivitelezése - tervezése 
C"Transzportbeton és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés 
o- Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, lnterspan 

bútorok) 
a- Épitöipari anyagkereskedés (Jnterspan bútorlap ... ) 
o- Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydarn, acélzsalu, 

keretes állvány, útpanel. .. ) 

N61 CIP6T 
A GYARTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

GYOMAENDRÓD, FÖ ÚT 140/2 • TE L: 06·66·283·359 

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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· Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók 
hozzájárultak! 

BORGULA ANDRÁS, aki a Kálvin J. 
u. 36. sz. alatt lakott, életének 38. évében 
május 10-én váratlanul elhunyt. Gyászol
ják: szülei, fia, testvére és családjuk, roko
nok és az ismerősök. 

BENE JÓZSEF, aki a Mátyás Király út 
26. sz. alatt lakott május 17-én életének 70. 
évében rövid betegség után elhunyt. Gyá
szolja családja. 

CSENTÖS ANTALNÉ OLASZ fRÉN , 
aki a Körgát u. 25-ben élt, május 18-án éle
tének 64 évében váratlanul elköltözött az 
é lők sorából. Gyászolja családja 

Özv. DOBÓ LAJOSNÉ KISS 
ERZSÉBET, aki az ÖSzikék Idősek Ottho
na lakója volt, április 26-án hosszas beteg
ség után 73 éves korában befejezte földi 
pályafutását. Gyászolja családja. 

GYURICZA ISTVÁNNÉ BÚZA 
REGINA, aki a Sugár út 26. szám alatt élt, 
május 12-én 72 éves korában elhunyt. Gyá-
szolj_a családja. . . 
· Ozv. IMRE ISTVANNE MARJAI 
ETELKA, aki a Szabó D. u. 9. sz. alatt la
kott május 7-én 96 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Gyászolják: Károlyi 
Pál ~s családja. . . . . 

Ozv. KLIMO MIHA YLNE DA VID 
REGINA, volt gyomaendrődi lakós, május 
2-án hosszú betegség után 85 éves korában 
elköltözött az élök sorából. 

KONTRA ENDRÉNÉ SZABÓ 
ERZSÉBET, aki a Rákóczi úton lakott má
jus 5-én 71 éves korában hosszantartó be
tegség után elhunyt. Gyászolja családja. 

MOLNÁR GYULA, aki lakott a Kisréti 
u. 32-ben április 23-án rövid szenvedés 
után 82 éves korában eltávozott az élők so
rából. Szorgalmát, és jóságát nem feledjük; 
Gyászolják: felesége, lányai, vejei, unokái 
és dédUJ10kái és a rokonság. 

OLAH FRIGYES, akj a Szélmalom u. 
21-ben lakott május 8-án 80 éves korában 
váratlanul visszaadta lelkét Teremtő Urá-
nak. Qyászolja cs~ládja. . . 

RACZ JOZSEFNE SZTAHO 
MARGIT, aki a Szabadság úton lakott má
jus 11-én 74 éves korában türelerrunel viselt 
bosszantartó, súlyos betegség után az Örök
kévalóság honába költözött. Gyászolja csa
ládja. 
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SZABÓ LAJOSNÉ KOVÁCS 
ESZTER, aki az Erkel utcában lakott, má
jus 5-én 72 éves korában elhunyt. Gyászol-
ja családja. . - · . 

SZUROVECZ LASZLONE 
BARANY ÁK ERZSÉBET, aki a ~zéche
nyi u. 14. sz. alatt élt, április 26-áfl. 63 éves 
korában elragadta a halál. Gy~ciszolja csa-
ládja. · 

A Magyar Kereszténydemokrata Szö
vetség Gyomaendrődi Szervezetének tagjai 
megtört szívvel búcsúznak DOMOKOSNÉ 
PARÓCZAI JUSZTitól, aki május 12-én 
életének 45 évében váratlan hirtelenséggel 
eltávozott az élők sorából, és akit a tagság 
örökre szívébe zárt. Emlékét megőrizZűk! 

Nyugodjon békében! 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

Köszönetünket fejeZZtik ki, mindazok
nak, akik özv. KLIMÓ MIHÁLYNÉ 
DÁVID REGINAtemetésén részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak. Részvétüket ko
szorúkkal, virágokkal fejezték ki. 

· A gyászoló család 

. Köszönjük mind<1;2oknak, aki RÁCZ 
JOZSEFNE SZTAHO MARGIT temeté
sén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, 
kegyeletüket virágokkal, koszorúkkal fe
jezték ki. 

A gyászoló család 

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

81~,~1~.m 
0 ~ -~··~·y~-~,-

Az endrődi templomtető felújítására adott adományokról 
van lehetőség-ha sZűkséges - adókedvezményre szóló igazolást 
kiadnunk. Eddig nem volt ilyen lehetőségünk. 

Labdarúgó.s 

IV. 6. Gyomaendrődi VSE -
Rákóczifalva 0:2 

Bosszantó volt nézni játékosaink ver
gődését. A legjobb helyzeteket is elpus· 
kóztók. A májusi számunkban tévesen 
jelent meg a 2:2 ! 

Majd két szabod hét következett. 

IV. 27. Algyő.-:- Gyomaendr.ödi VSE 
2:0 

Szinte kétségbeejtő az a tehetetlen
ség, hogy mennyi lehetőség maradt ki
használatlanul. Még a 11-es is gondot 
jelentett. Hiába a védelem igyekezete, ha 
a csatárok minden helyzetet kihagynak. 

V. 4. Gyomaendrödi VSE - Ktilocsa 
2:0 

Nem ismertünk ró csapatunkra! Mi
ért csak ilyen ritkán! Igazi locicsemege 
volt. Valóságos felüdülés. . 

V. 11. Gyomaendrődi VSE - Kiskő
rös 0:2 

A védelem hősiesen helyt állt. Csatá
raink elfelejtettek loc.izni. 

V. 19. Örkény-Gyomaendrődi VSE 
3:1 

Hatvan perc nyomasztó fölény kevés 
volt a gólszerzésre! Aztán összeszedtük a 
három gólt„ nekünk csak egy sikerült. 

Még két mérkőzés van hátra: V. 26. 
Endrőd - Izsák, júniusban Kondoros -
Endrőd. 

M. 19-én a Megyei ÍI . Qszt.-ban 
Gyoma vitézül helyt állt! Bór Ujkígyóson 
3:0-s vereséget szenvedett és így az 1. he· 
lyezésró1 lecsúszott o harmadik helyre. 

Eddig is érkeztek már adományok e célra: 5-10-30-50 és 100 
ezer forintos összegek. Hálásan köszönjük, Isten fizesse meg az 
adakozók nagylelkűségét. 

Sa,-"kliá:: 
Csemege 

Ct. : T ímár Vince 

Partnerlánc 
tagja 

Kedves vásárlóink! Ter
~ékeinkkel mindig az 
Önök szolgálatában ál
lunk' 

c:;r házi jellegű húskészítmények, endrődi ízesítésű termékek (húsdará
lás, húsfüstölés, kolbásztöltés) 

Gr-kivánságra torta rendeléssel, cukrászsüteményekkel segítünk családi 
rendezvények létrehozásában 

"'"eljuttatjuk önökhöz a PARTNER újságot, melyben megtalálja a ked
venc árucikkeit, termékeit 

Blaha u.27. Tel.:386-691 
Nyitva tanás: hétfötől péntekig 6-tól 18 óráig 

szombaton 6-tól 14 óráig 
vasárnap 7-töl 11 óráig. 
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dig egy gazdasági iskola létesítéséért. t tett az alföldi szikes földek megjavításáért, az akácfa elterjesztéséért pe-

K e r kultúrát müvelök. a kirándulásokat kedvelök, söt maga a nép is kegyelet-
• A társadalomnak minden rétege, de különösen azok, akik a természet 

tel és, megbecsüléssel viseltetnek olyan fák iránt, amelyekhez népmon-

b 't k dák, regék füzödnek. Ezek megörzését természeti emlékként, 

ara 0 tennészetvédelmi feladatként gondozzák, mellyel elösegítik a szülöföld, 
• az otthoni táj, a szükebb haza ápolását. 

nak 
Faóriások, mint természeti emlékek 

hazánk területén 
Egyes fák magas koruk és méreteik folytán érdemlik meg, hogy azo

kat életük tartamára becses természeti ereklyeként megbecsüljük, és oda
adó gondozásban részesítsük. Vannak olyan fák az országban, 
amelyekhez a nemzet történelmével összefüggö emlékek fűződnek. Kü
lönösen a vadgesztenye, a tölgy, és a szilfa azok a hazai fafajták, ame
lyekböl a leglátványosabb példányok maradtak reánk. 

Gróf Széchenyi István a fákról a következöket mondta: „ ... azért, 
számtalan egyebek között az is kötelessége a magyarnak fe lruházni hazá
ját a növényvilág ékességeivel: ott pedig, hol százados lombosok zöldell
nek, meggondolni s most, most míg nem késö, gondolni meg, 
hogy: ... ledöntvén a százados csert, csak századok adhatják azt tökéletes 
épségben vissza." 

Történelmi emlékű fák 

Az országban a szilfák királya a balatonakarattyai szil. Eötvös 
Károly írásában igen kedvesen emlékezik meg erröl az öreg fáról: „Szü
letése óta védtelenül, magányosan-ott áll a dombtetön. Büszkén védtele
nül a viharok és villámok ostromában." A fa mel_lől elragadó kilátás 
nyílik a Balaton felé. Több mint 470 éves. Magassága 22 méter, a törzse 
átméröje 240 cm, kerülete 750 cm. A fa egy történelmi eseménynek az 
1532-ben Kenesére összehívott országgyülésnek lehetett tanúja. Terüle
tén az országgyülés három napig tartott. 

Szarvason, a könyvtár épülete előtt ál l egy bronzból készült szarvas
bika szobor, mely a város jelképe. Közelségében van egy vénakácfa, 
amelyet az emléktábla szerint, még Tessedik Sámuel ültetett és egyik 
legelsö akácfánk. 

Gyulán a kastélykert (fürdö) területén vaskerítéssel körül vett juhar
fát Erkel Ferenc fának nevezik. Ugyanis Erkel Ferenc, 1861-ben itt al
kolla a Bánk bán operát. Erkel édesapja a Wenckheim grófok gazdatisztje 
volt. A zeneszerző, aki itt született, gyakran lejárt ide pihenni, és feltehe
tö, hogy e fa árnyékában készült a nagy mű. 

Híresek a cenki hársfák, amelyeket gróf Széchenyi István ültetett, s 
amelyek mellett nem egyszer haladt el hazája sorsa fö lött való tépelödé
seiben. Ma is örzik a „legnagyobb magyar" emlékét és az utódok kegye
letesen gondozzák fáit. 

Arany János sokat üldögélt a Margitsziget tölgyfái alatt. Egyik szép 
versében az alföld klasszikus költöje vallomást tesz, hogy neki a tölgyek 
vidéke a legkedvesebb, a tölgyfák alatt kívánna örökre elpihenni. Ezért a 
Margitszigeten József föherceg Stróbl Alajossal elkészíttette a költö 
mellszobrát, és annak talpazatára vésette a „Tölgyek alatt" c. versének 
két szakaszát. (A költö 1877. augusztus 5-én írta versét.) 

Martonvásáron, a Brunswick kastély parkjában állt egy fekete nyárfa 
és alatta egy kőpad. A nyárfa alatt a köpadon töltött kedves órákat 
Beethowen Brunswick Teréz grófnő társaságában. A nagy zeneköltő 
mellszobra áll most ott. A fa már kipusztult. A parkban mezögazdasági 
szakem.berek mellszobrai állnak, akik sokat tettek a magyar mezögazda
ságért. !gy többek között Tessedik Sámuel mellszobra is itt áll, aki sokat 

. ' . ' ÁpRilis 2J..-ról MÁjus 22..-iq GyoMA 
belrrnülETÉN 29,4 MM CSApAdék 1-tullon. 

Emlékfák hazánkban 

Nálunk már régóta dívik az a szokás, hogy valamilyen nevezetesebb 
esemény kapcsán, vagy kiváló személ ek látogatása alkalmából fát ültet
nek. 

1926. november 26-án Balaton
füreden Rabindranat Tagore, a 
nagy hindu költő maga ültetett an
nak emlékére, hogy itt nyerte vissza 
egészségét a gyógyfürdőben. A tó 
melletti sétányt is róla nevezték el. 

Mezőhegyesen a Nónuszszálló 
előtt áll egy nagy terebélyes öreg 
platánfa. 1944-ben a háború folya
mán orosz katonák lovakat kötöttek 
a fa alá. A lovak lerágták a fa kérgét, 
és lombját elhullajtotta. 3 évig igen 
gyér egy-két kisága hajtott ki. A fa 
csurgója alatt lévö földet felásták és 
beöntözték marhavérrel. Azóta a 
koronája rendszeresen kizöldül, nö
vekszik, fejlődik. 

Szarvason a Művelődési Központtól nyugatra 1974-ben Oroszi And
rás az Országos Pedagógiai Intézet szakmai munkatársa a gyakorlati fog
lalkozás tantárgyat irányító országos szakfelügyelet jelenlétében ültetett 
el egy hársfát. Az eseményre az országos hírű arborétum látogatása után 
kerü.lt sor. 

Nem csak egy-egy fát ültetek el öseink, hanem fasorokat is. l lyen 
Gyomán az 1. világháborúban elesett hősök emlékére ültetett hársfa 
sor. A gondolat már 1928-ban megfogalmazódott, amikor az Elöljáró Ta
nács és az akkori főjegyző a képviselő testület elé terjesztette az indít
ványt. A vitában felszólalt Vince Andor és Wágner Márton is, akik 
egyetértettek a felvetett javaslattal, mely szerint a Deák Ferenc utcát ne
vezzék el Hösök emlékútnak. A hársfák elültetésére azonban csal 
1932-ben került sor, amikor Kner Izidor a gyomai nyomda megalapítója 
felajánlotta, hogy az általa neveltetett hársfákat önköltséges áron átadja a 
községnek. Még ez év során került sor 800 hársfa ültetésére. Büszkén, fel
emelt fövel, de ugyanakkor a hősökre emlékezve szomorúan is sétálunk a 
szép utcán ügyeinket intézve. Ugyancsak itt áll az út torkolatában a Hö
sök emlékműve is. 

(A következö fejezetben városunknak az utóbbi idökben ültetett em
lékfáiról lesz szó.) 

AG:l\O> 
Á:I\ VB:Á__,Z 
Gyomaendrőd, Fö út 15. 

Telefon: 06-20-9527-032 és 
06-66-386-274. 

Hunya Alajos 

Kedves vásárlóim! 
iúniusi árukínólatom: 

- tasakos vetőmagok (virág -zöldség) 
- fümagok, fűnyírók, szegélynyírók 
- vegyszerek, virógtópok, műtrágyák 
- virágföldek, faseb kezelők 
- virágládák, virágcserepek 
- grill sütők, sörsátrak, bográcsok 
- kerti szerszámok, metszőollók 
- permetező szerek és alkatrészek 
- szivattyúk, öntözőtömlők, szórófejek 
- fóliák, ponyvák, kötöző anyagok 
- gumicsizmák esőruhák 
- szegek, csavarok, 
- láncfűrészek, fürdőszoba szőnyegek 
- el~mek, inók, zse~lá.mpgk 

VAROM KEDVES VASARLOIMAT! 
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