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Halottak napján 2002 

Fenn foly a perpatvar, torkonragadás, a marakvás: 
Bal, jobb, jobb meg a bal. Lenn nyugoszik valahány; 

mindegy, hogy hol volt: jobbról, balról a polcon, 
fenn, vagy lenn: hull rá a falevél, az avar 

bénító csendben. Az enyészet csendes ölében, az anyaföldben 
együtt porladnak, - rajtuk a „Béke veled!" 

Óh, ha e béke, a jó, fonná idefenn már egybe a szívük! 
Ember! Nyújtsd a kezed, s nézz be magadba, remény 

gyújts egy szál gyertyát a szeretted s nem szeretetted 
sírján is: a jövőd lásd legalább e napon. 

Szilágyi Ferenc 



202 VÁROSOHK 2002. november 

Az önkormányzati választások eredményei 

Gyomaendrőd 

Polgármester: Dr. Dávid Imr e 3.357 szavazattal 

Önkormányzati képviselök egvéni körzetekben: 10 fö 

- Császárné Gyuricza Éva 9. választókörzetben (FIDESZ
M KDSZ- Gazdakörök) 258 szavazattal 

- Béres J ános 4. választókeriiletben (Körösök Vídékéért Egyesü
let) 236 szavazattal 

- Knapcsek Béla 6. választókeriiletben (MSZP) 224 szavazattal 
- Jakus Imre 10 választókörzetben (Körösök Vidékéért Egyesület) 

209 szavazattal 
- Csányi István 2. választókerületben (Körösök vidékéért Egyesü

let) 190 szavazattal 
- Hangya Lajosné 5. választókerületben (Körösök Vídékéért 

Egyesület) 189 szavazattal 
- Vass Ignác 1. választókerületben (MSZP) 176 szavazattal 
- Czibulka György 3. választókerületben (Független) 156 szava-

zattal 
- Véháné Szedlák Ildikó 7. választókerületben (FIDESZ

MKDSZ- Gazdakörök) 139 szavazattal 
- Kovács Mihály 8. választókerületben (Körösök Vidékéért Egye

sület) 108 szavazattal 

Önkormánvzati képviselök kompenzációs listáról: 8 fö 

- Ifj. Dógi J ános (Kisebbségi) 
- Dezső Zoltán (FIDESZ-MKDSZ-Gazdakörök) 

- Csíkné Tímár Éva (Körösök Vidékéért Egyesület) 
- Babos László (MSZP) 
- Katona Lajos (MSZP) 
- ~r. Kovács Béla (MSZP) 
- Tímárné Kozma Ágnes (MKHGYE) 
- Jeoei Bálint (MSZDP) 

Cieány Kisebbségi Önkormányzat képviselői: 5 fö 

- l fj Dógi J ános 523 szavazattal 
- Dógi J ános 451 szavazattal 
- Botos János 228 szavazattal 
- Szécsi Zsolt 240 szavazattal 
- Rácz [mréné 179 szavazattal 

Német Kisebbségi Önkormányzat képviselói: 5 fö 

- Rau József 852 szavazattal 
- Schwalm Márton 798 szavazattal 
- Hack Mária 637 szavazattal 
- Giriczoé Varga Erzsébet 571 szavazattal 
- Sárosi József 372 szavazattal 

Hunya Község önkormányzati képviselői : 

Polgármester: Hunya Tiborné 

Önkormányzati képviselök: 7 fö 

- Dr. Fabó János 
- Farkas Béla 
- H offmann Márton 
- Kiszely Imre 
- Sóczó Géza 
- Várkc=yi E lemér Tibor 
- Vaszkóoé Hunya Mónika 

Mint ismeretes, szeptember 27-én rendezte a Kertbarátok Kore szüreti felvonulással egybekötött te rmékbemutatóját. Képeink megörökítenék e vidámságot 
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Megyei hírek 
Vesebeteg ellátó új központot avattak 

Gyulán 

Olvasóinkat már több ízben tájékoz
tattuk a Gyulán a Pándy Kálmán kórház 
területén épülő Dialízis Központ munká
latairól. On voltunk a március 21-i alap
köletételnél, majd később beszámoltunk a 
munkák előrehaladásáról. S ime öt hónap 
elteltével október 8-án sor kerülhetett a 

Dial ízis Köz
pont ünnepé
lyes átadásra. 
Az Euro Care 
Magyarország 
Egészségügyi 

=~~'?f--~~;ilitifl~~ Szolgáltató Rt. 

öt hónap alall felépült a: EuroCare Rt. 15. 
Diali=iskö:pont 

dializis központ létesítése. Ez azt je
lenti. hogy az Eu ro Care kezelésé
ben immár az országban 220.000 
vesebeteget tudnak ellátni ezek a 
müvese állomások. Az üj gyulai dialí
zis központ 21 krónikus, és 1 akut 
ággyal, összesen 1.200 m2-en létesült. 
mely a legmagasabb szakmai elvárá
soknak megfelel, és maximálisan biz
tosítja a betegek kényelmét. Az új 
120 beteg ellátására a lka lmas (3 
műszak eseten) dialízis központ ok
tóberben 48 beteggel kezdheti m eg 
gyógyító tevékenységét figyelembe 
véve a 4 órás kezelési időt. Erdemes 
megjegyezni, hogy az Euro Care bé
csi központú hálózatának Magyaror
szágon kívül Csehországban, 
Szlovákiában, Horvatországban, Né
metországban, Spanyolországban, a 
Kanári-szigeteken s a Fülöp-szigete
ken vannak müvese állomásai. 

1 O éves fennál
lása alatt ez 

Domokos lás:ló, a Bekes Megyei 
Önkormány:at kö:gyülésenek elnö
ke átadta a gyulai dialí:iskö:pont 
letesítesére al<iirt s:er:ődést Fabók 
Jó:sefnek, a: EuroCare Rt. 1ga=ga
tójának. 

Megyénkben já11 Orbán Viktor - Október 11-én a délutáni órákban 
Orosházán, az esti órákban pedig Szarvason a Müvelödési Házban tar
tott lakossági fórumot Orban Viktor, ahol szűnni nem akaró tapsvihar, 
éljenzés fogadta a vol! miniszterelnököt. Orbán Viktor fe lhívta a lakos
sag figyelmét az elkövetkezendő önkormányzati válasz1ásokra, minden 
polgár hazafias köte lessége a választásokon való részvétel. Hivatkozott 
a vezetése alatl eltelt 4 év gazdag eredményeire. Megszívlelendő tanul
ságként mondotta: „ ... hibáinkat nem érdemes elkövetni. ha nem vonjuk 
le belőlük a konzekvenciákat". 

Magyarbánhegyesen október 10-én megalakult a Délbékési Polgári 
Körök Szövetsége, mely több polgári szöve1séget fog össze a munkák 
jobb megszervezése és a jövőbeni együttes fellépés biztosítása remé
nyében. 

O któber 18-án tartotta ünnepi záró közgyűlését a Megyei Kép
viselő Testü let, a Békéscsabai Jókai Színházban. Az ünnepi közgyű
lés a Himnusz hangjaival kezdődött, majd Dr. Ambrus Zoltá n a 
Megyei Könyvtá r igazgatója 1artotta meg ünnepi beszédét. Ezután ki
tüntetések átadására került sor, amelyen a „ Békés megyéért" kitüntető 
díjat kapták: Dr. Goda Péter vízépítő mér'!.ök, a Szarvasi T essedik 
Táncegyüttes, és a Kevermes Nagyközség O nkéntes Tűzoltó Egye
sületének nő i tűzo ltó raja. Szociális munkájukért többen kaptak elis
merő oklevelet. Az ünnepséget a Békéscsabai Szimfonikus 
Zenekarának müsora zárta: Orbán György szerenád és Beethoven 3. Le
onóra-nyitány e. müvek elöadásaval, vezényelt Gémesi Géza. Közre
működtek Kovács Edit és Mihály Csaba szinmüvészek. 

Hírek házunk tájáról 

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
novemberi programja 

9-én J 7 órakor az 1. sz. Nyugdijas Klub vacsorája 
15-löl 29-ig A Városi Zene- és Művészeti Iskola kiállitáso láthaió a Kö

zösségi Ház fö ldszinti termében. 
16-án 18 órakor Az Endrődi Gazdakör vacsorája. 

Várjuk az érdeklődőket minden kedden és csütörtökön 18 órá tól a Kung-Fu edzés
re. Vezeti Gál Attila 

ú·I szolgáltatás a Közösségi Házban: 
Fénymáso ást vállalunk A/4-es méretben: 8 Ft+ óla/oldal. 

Kedves olvasóink tudják, hogy már hosszú évek óta nem vál
toztattunk az újság árán, sőt néhány példányt még ingyen is ter
jesztetttink. Lehetővé tették ezt szponzoraink és azok a kormány 
és megyei önkormányzati szervek, akik kisebb-nagyobb össze
gekkel támogatták lapunk megjelenését. Az árak további emel
kedésével azonban már nem tudunk versenyt futni. Ezért nekünk 
is, - mint annyi más lapnak - emelni kell árainkat, sőt meg kell 
szüntetnünk az ingyenes elosztást. A most bejelentett áremelke
dés mellett továbbra is számítunk szponzoraink nagylelkű tá
mogatására. 

A lap ára december hó e lsejétől havonta 100 Forint. 
Aki helyben, vagy Hunyán előfizeti egy évre újságunkat, an

nak január e lsejétől az előfizetési díj csupán évi 1000 Forint 
lesz. (Tulajdonképpen ezt sem mcndhatjuk áremelkedésnek, 
mert előfizetőink túlnyomó többsége eddig is ezer forintot adott 
évi előfizetés gyanánt.) 

Vidékre, az évek alatt sokszorosára nőtt postaköltségek 
miatt, január hó l-től a lap évi e:öfizetési á ra 1700 forint lesz. 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy szeptember 14-én, szom
baton tartotta a Galaktika Baráti Kör szokásos évi {ebéddel 
összekötött) találkozóját. Vendégeik voltak: az UFO Kutató 
Szövetség elnöksége és a Debreceni UFO-kutatók. A ~épen (kö
zépen) Sós Tibor, (tőle jobbra) Pusztai Sándor az U FO Magazin 
főszerkesztője. Ajó hangulatú megbeszélésen szó volt a további 
együttmüködésröl is. 

Sokszor kapunk leveleket, észrevételeket cikkeinkkel kap
csolatban. Köszönjük kedves olvasónknak, aki megküldte ne
künk a virágokkal borított Kőrösi Csoma Sándor sírjának 
fényképmásolatát ezzel az igen figyelemre méltó szöveggel: 
„ 1842-ben temették el Kőrösi Csoma Sándort. A mai napig is 
gondozzák sírját. Tn ebben az országban még meghalni sem érde
mes. Igen sok helyen felszámolják és kisajátítják a sírokat. Mert 
kell a termőföld. Tisztelt szerkesztőség fogadják tőlem szíve
sem. (V. L.) 
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~~mcmottnm„~ 
Szülőföld: Bölcső, majd koporsói 
Sarkcsillag a négy égtáj felőli 
Anyanyelved billyogként jelöli 
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld, 

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

Isten cildjonl Te légy végső álmunk, 
s ivadékainkba szebb Jövői 

Tímár Máté 

Tardos András 

1924-1969. 
1978-ban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában a .• Fé

nyes szelek nemzedéke" cfmO" kétkötetes dokumentumgyOjtemény. 
~rdos László fé5szerkesztö .irányításával mintegy két tucat kutató 
tobbéves munkájának gyümölcse a hézagpótló - ám nem hibátlan -
ma. (Tardos András pl. nem 1927-ben született, és nem 1971-ben 
halt meg.) 

.. Dr. Tardos Gáspár gyomai ügyvédet felesége két gyermekkel 
aiandékozta meg. Az első szülött Anna {becenevén Ancsi) mintegy 
évtizeddel volt idősebb öccsénél; mire András serdülOkorúvá cse
peredett, Ancsi már eladósorba került. Szerencséjére idejekorán Ro
mániába házasodott, majd a háború után családostól Palesztinába 
emigrált. Ancsinak szívbéli jó barátnője volt Berkovic.s Dolf gyomai 
vaskereskedő egyik lánya, Erzsi, aki a Zeneakadémián végzett, és 
zongoraórákat adott. Ő mint „árja párja" vészelte át a kritikus éve
ket. Utóbb elvált ugyan, de volt férje c.saládnevét megtartva, Mágori 
Varga Erzsébet, majd Mágori Erzsébet néven a politikai és kulturális 
é~et ismert szereplőjévé vált. Férje, Molnár Erik történész, majd mi
niszter halála után Horváth Mártonnal, az akkori idó1< kulturális politi~ 
kájának egyik vezetőjével kötötte össze életét. Tévékritikái sok éven 
át voltak olvashatók az Élet és Irodalom hasábjain. Ancsi és Erzsi 
szívbéli jó barátnője volt a már harmincas években nemzetközi hírO" 
Fischer Annie, aki udvarlójával, késóbbi férjével, Tóth Aladárral több
ször is ellátogatott ez idő tájt Gyomára. A három barátnő háború utá
ni kapcsolatának alakulásáróI nincs információm; hálás lennék annak, 
aki kitöltené e hézagot. 

Andrist - csak így nevezték ugyanis - gyermekkorunk óta jól is
mertem. Bár lekezelő, gunyoros modora miatt nem szerettem, s ez
zel sokan így voltak. Négy e.lemijét Gyomán a helyi rom. kat. 
iskolában járta ki, a középiskola első osztályait pedig a kiváló bék~ 
csabai ág. h. ev. gimnáziumban, ám szülei előrelátásának köszönhe· 
tően már Budapesten érettségizett. Ekkor 1942-ben egy éwel túl 
voltunk a hírhedt Ill. zsidótörvény kihirdetésén: őt mégis felvették az 
- akkori nevén - Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudo
mányi karának történelem szakára. Ennek háttere, valamint az 
19;42-45 kö~ö~i _életút részletei a fent említett dokumentumgyOjte
meny adataibol es nem utolsó sorban Andris szóbeli visszaemléke
zéseibó1 tudható meg. 

Dr. Tardos Gáspár, az apa, még jurátus korából ismerte Gratz 
G~sz~ávot, a kor ismert politikusát, aki szívélyes viszonyban volt Kál
lé!:' M1k~ós 1942 tavaszán hivatalb~ lépett kabinetjének kultuszmi
niszterevel. Szinyei Merse jené5vel. lgy juttatta be fiát az egyetemre. 

Akik őt, csak mint rátarti .. úrifiút" ismerték, málg érthetetlenül 
állhatnak az előtt a robbanásszera, forradalmi átalakulás előtt, amely 
az egyetemen Tardos András személyiségében végbement. Hama
rosan kapcsolatot talált a háború- és németellenes diákmozgalmak
kal, a Parasztföiskolások Szövetségével és Győrffy István 
Kollégiumával. Egyidejaleg résztvett a Ságvári Endre vezette Orszá
gos Ifjúsági Bizottság akcióiban is. 1943 télutóján András levélben 
kérte édesapja hozzájárulását ahho.z, hogy március l S~n beszédet 
mondhasson Leányfalun. Az apa fé.ltve fiát, apai jogaira hivatkozva 
expressz-ajánlott levélben tiltotta meg neki a rendezvényen való 

· részvételt. Andrásban azonban akkorra már eré5sebb volt az elszánt 
mo~g~lml ~evület , mint az ap)a iránti tisztelet. KC?vetkezmény: bün
tetoelJárás indult ellene, de mivel ekkor még szabadlábon védekez
hetett_, családja nem sejtett semmit. 1943 nyarán hazaérkezett 
vakáaóra. Hamarosan találkoztunk, és megrendülten ismerkedtem 
meg egy új, szerény, rokonszenves baráttal. Mintegy két órát disku
ráltunk, habár ez eléggé egyoldalúra sikeredett: én jobbára hallgat
tam. András beszélt az egyetemró1, vázolta a hadi helyzetet, fö'ként 
azonban Hegelró1, dialektikáról, tézis - antitézis - szintézisró1 ma
gyarázott- számo_mra érthetetlen nyetven. -Azzal váltunk el, hogy 
hamarosan folytat1uk. András ezután este moziba ment szüleivel. 
Pergett a film, majd váratlanul félbeszakadt, kigyulladt a nézőtéri vi
lágftás, belépett két c.sendé5r, Andrást klcibálták szülei mell61, és bi
lincsbe verve elvitték. Hozzánk éjjel 1 1 felé zörgetett be a sokkoló 
hírrel jó szomszédunk, Szilágyi Margitka. A történtek után aligha 
meglepé5, hogy az 1944 március 19-i német megszállást követé5en 
Dr. Tardos Gáspárért külön kocsit küldött a Gestapo. Feleségét a 
gyomai gettó június 16-i kiürítésekor szállították marhavagonban a 
megsemmisíté5 táborba. 

Ar:~rással legközelebb 1945 tavaszán találkoztam Gyomán. Egy 
napra )Ott csak. Meglátogatta apja egykori ügyvédi irodájának „min
denesét", az öt születése óta szerető-babusgató Etuskát, majd mivel 
családi házukat teljesen kifosztva, lakhatatlan állapotban találta, ná
lam szállt meg. (Családi otthonunk egy szobáját ugyanis ekkorra már 
úgy-ahogy lakhatóv~ tettem.) Szüleimró1 és öcsémró1 pedig akkor 
még semmit sem tudtam. Ezen az éjszakán mesélte el András egye
temre kerülésének hátterét, az 1943-as letartóztatása el őtti esemé
nyeket, hogyan alakult sorsa a letartóztatása után: 

A Margit körútra szállították, amely nem véletlenül kapta utóbb a 
Mártírok útja rievet. Elítélték, ennek részleteit nem mondta el. vagy 
azóta hullott kt az emlékezetéböl, de mikor Németországba szállítot
ták ó1<et, még a határon belül, sikerült néhány társával felfeszfteniük 
a vagon néhány padlódeszkáját, s amidőn a szerelvény rövid időre 
megállt, leereszkedtek a sínek közé a talpfára. Visszaszöktek Buda
pestre, s itt a felszabadulásig az ellenállási mozgalom számos, nem
csak bátorságot, hanem találékonyságot és lélekjelenlétet is 
megkövetelő akciójában vettek részt. 

.. !ardos András 1949-ig fontos ifjúságpolitikai vezető tisztségeket 
!olto~ be a MADISZ-ban és a MEFESZ-ben, majd „kiöregedve" az if
!úság1 mozgalomból, a rádió egyik különlegesen fontos posztján, az 
idegen nye)V(I adások szerkesztőségének vezetőjeként dolgozott. 
Ezt követően a fellendülő hazai televfziózás Híradó mCfsorainak irá
nyításában vett részt. 

Magánélete nem alakult szerencsésen. Első házasságából két fia 
született, de maga az együttélés válással végzé5dött. Második, tar
tósnak remélt kapcsolata sem állta ki az idő próbáját. 

E.kkor már a hatvanas években jártunk és talán csak Tardos And
rás tudná megmondani, hogyan fonódott-torlódott össze idegrend
szerében magánéletének megannyi konfliktusa és a külvilág sok-sok 
új gazdasági, politikai, Ideológiai ellentmondása. 

1969. szeptember elején elment a Pilisbe vadászni. Ott szájába 
vette fegyverét és meghúzta a ravaszt. Úgy találtak rá a keresésére 
indulók, szétroncsolt koponyával. 

Értékes és tanulsá
gos (!) életútja emberibb 
véget érdemelt. 

Kerekes Gábor 

Akik még e rövid 
életfrás fel nem tárt rész
leteiröl tudnak informá
cióval szolgálni, kérjük 
keressék meg a szerzőt 
írásban, személyesen 
vagy telefonon: Buda-
pest, Kertész u. 38-40. 
111./4. 1073. Telefon: 
06- 1-267-5002. 

Októberi .számunkban helytelenill közöltük, hogy Dr. Csókási Béla tanár 
úrnak szerepe lett volna a KALOT népfóískola szervezésében. Köztudott 
ugy~!s. hogy az intézmény az 1930-as években Ugrin József a Legényegy
let főtitkára szerezte meg az Elöljáróságtól a Liget melletti részben gyü
mölcsfákkal beültetett területet a.z.zal a céllal, hogy ott bentlakásos 
népfőiskolát építsenek. Mint tudjuk a háború véget vetett e jeles tervnek. 
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Tisztelt Olvasó! született Bela Mária a tudtára 
A néprajzi feltáró munka nem adta, hogy a Gyomavégi temető

csak a szóbeli és írásos emlékek ben el van ásva egy „Mária szo
gyűjtését jelenti, hanem a ma bor". Izgalommal hallgattam a 
már erősen fogyó tárgyi emlékek beszámolóját, majd elkezdtem 
mentését is. Sokszor a szemét- kérdezősködni a településen az 
bői vagy a poros padlások pók- elásott szoborról és az elásás kö
hálói közül kell előkeresni azokat rülményeiről. 
a tárgyi emlékeket, amelyek Felkerestem Tímár Eleknét, 
nagyapáink és szépapáink életét aki a következőket mondta: 
tudják hitelesen bemutatni. A „Az édesanyám Hegedüs bá
néprajzi kutatás három fő cso- csival elásták a szobrot a nagy
portra osztja a kutatási területébe kereszt tövében, 1968-69-ben, 
tartozó anyagok rendszerezését: ha jól emlékszem. Tehát van ar;
Folklór (szellemi), Etnográfia l)ak már több, mint harminc éve. 
(tárgyi), Társadalomnéprajz (a Edesanyám Bela Józsefné, szü
falusi társadalom vizsgálata). letett Soczó Viktória, nagyon val
Néprajzi közlésünk a tárgyi lásos volt. Tíz gyereket szült, 
anyag feltárását példázza, hogy ebből heten éltük meg a felnőtt 
a szerencse milyen nagy szere- kort hárman sajno~ gyerekkoruk
pet tölt be egy-egy tárgy megta- ban. meghaltak. Minket is nagyon 
látásában. Amikor egy vallasosan nevelt. Tagja volt az 
információból kiindulva, további Egyház Tanácsnak és Oltáranya 
információ gyűjtéssel pontosan volt. _Ami azt is jelentette, hogy ö 
behatárolja a keresett tárgyi em- ~ísz1tette a t~mplomot minden 
lék helyét és amikor a kutató nem unnE;!p alkalmaval. 
rest kétnapi földmunkát elvégez- . E~es~eám B.ela. Józ~e~. l~b
ni, hogy adott estben felszínre beh ke~z1to _volt, ·iehai a c!p9tol_ a 
hozza az elásott néprajzi tárgyi papucs1g_ mu:ident. megcs1nalt ~s 
emléket. edesanyam 1s ~gesz n~p .a gep 

Beszámolónk egy frissen mell~tt ulve _vama ~ fels9reszt. 
mefJfalált emlék bemutatását, el- E~~~apam halai~ ~tan g~~k
ásasának és megtalálásának kö- ~an k11a~1 a Gy~maveg1 temetobe 
rülményeit tárja az olvasóink elé. e~esal?am s1q~t gond?znl, vala
A közölt anyag kutatási napló for- ~int mint Egyhaz Tar:i.acs tag ~~I
májában írja le az eseményeket ugyelte a !e.meto rendJ~t. 
az író egyes szám első szémé- ~on~ozt~ ~ Mar~a sz<?brot._ m1_n
lyébe.~. Az idéző jelbe tett res.zek d1g !nS~ ~líagot Vitt a kepen IS lat
pedig az adatközlőktől kapott ér- h~to v~aba: A szobo~ !elett egy 
tesüléseket közli szó szerinti hű- kis teto volt es vaskentessel volt 
ségr;,el. Az idézetek után körülvéve. . . 
zárojelben jelzem, hogy az adat . A talapz~ton egy rnaiV§lny
kitö/ származik tabla volt. Ra volt vesve T1mar 

A Gyomavégi temető ,,Fájdal- Ann~ ? képen is látszik, gon~o
mas Mária" szobrának megtalá- lom o allíttatta a ~zobrot. De rola 
lása nem tudok semmit. 

Ez év október elején megke- Af~~ ásták el a szo~rot) ho.~y 
resett Beláné Tarr Mária, hogy megov1ak, neho~y szethuzzaK, 
egy fontos üzenetet kell további- hogy,a gyer~~~k iatsza!'Jak vele. 
tania részemre. Elmondta, hogy • K1 lett sa~t~tva a. ga_th9z egy 
kedves rokona Tímár Elekné resz a temetobol valoszinuleg az 

egészet beljebb kell~tt hozni. 
~-------------~ Nem 1s nagyon 

mondták hogy mit csinál
tak, gondolom féltek at
tól, hogy valaki kiássa, és 
tönkre teszi. Csak annyit 
mondott édesanyám: El
temettük a Szűz Anyát. 

Én az egészet csak késöbb 
tudtam meg unokatestvéremtől 
Búza Istvánnétól, hogy édes
anyámék Hegedűs bácsival elte
mették a Máriát. A nagykereszt 
mögött van egy domb, olyan, 
f)'lint egy sír ott van eltemetve. 
Edesanyám utána úgy ~ondozta, 
mint egy sírt, virágot ultetett rá, 
teháJ gondozta. 

Edesanyám 1972-ben halt 
meg. 

Nagyon örülök, hogy ki tudták 
ásni és majd kíváncsi leszek, 
hova tudják elhelyezni." 

(T fmar Elekne született Bela 
Mána mondta el 2002. október 
15-én) 

Október elsö hetében mun
katársammal Melkovics Lajossal 
reggel 9 óra tájban elindultunk 
szerszámokkal felszerelkezve a 
Gyomavégi temetőbe, hogy a Ti
már Elekné által megmutatott he
lyen kiássuk a szobrot. A munka 
megkezdése előtt tájékoztattam 
Iványi plébános úrat az akciónk
ról, és kértem engedélyét, arra 
hogy a temetőben megáshassuk 
a szobrot. Az engedélyt megadta 
és figyelemmel kísérte munkán: 
kat. 

Elkezdtük az ásást és 11 óra 
tájban rábukkantunk a szoborra, 
pontosabban a talpazatának 
egyik sarkát sikerült kibonta
nunk. Nem tudtuk-pontosan mek
kora a szobor és így nagyon 
óvatosan kellett kibontani 
spaklival a felbukkanó részeket. 
A megtalált részletekből megál
lapítható volt, hogy a szobo; 
anyaga festett gipsz és a letörés 
veszélye miatt még körültekin
tőbben szinte csak spaklival tud
tuk bontani az igen kemény 
földben lévő szobor részeit. A 
délután folyamán kezdett kirajzo
lódni, hogy egy nem kis méretű 
arccal lefelé fordított kétalakos 
szobor van elásva. Elkesered
tünk, amikor a nyakánál csonkolt 
test kezdett kibontakozni. Az e lső 
nap nem járt sikerrel, ugyanis a 
szobor még jócskán a földben 
volt. Mielőtt otthagytuk visszado
báltunk rá egy kis földet félve az 
esetleges rongálásoktól. 
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Másnap - úgy látszik félel
münk nem volt alaptalan - a szo
bor hátán ugrálás nyomok és egy 
hozzá vágott pálinkásüveg szi
lánkra tört darabjai figyelmeztet
tek arra, hogy a mai nap fe lszínre 
kell hozni és elszállítani a szobrot 
biztos helyre. 

Délután 2 órakor sikerült ki
mozdítani helyérő l a szobrot és 
na9y örömünkre a lábánál meg
talaltuk a Mária letört fejét. A szo
bor igen nehéznek bizonyult, 
ezért segítséget hívtam. Az Atyát 
értesítettem, aki rögtön kiküldte a 
sekrestyést, Balogh Pétert és 
vele jött Pintér Attila is. !gy né
gyen kötelek segítségével na9y 
nehezen kiemeltük a gödörból, 
majd felcsúsztattuk autóm után
futójára. 

Nagy megelégeciésse; szállí
tottam be a szobrot a Plébánia 
udvarára, ahol ideiglenesen el
helyeztük. 

Kicsit megpihenve a kétna
pos derékfájdító ásást, most ve
hettem igazán szemügyre mit is 
találtunk. 

A szobor kb, 150 centiméter 
magas. Máriát ábrázolja ölében 
a halott Jézussal. A szobor anya
ga gipsz, amelyet szines olajfes
tékkel festettek ki. A Mária egyik 
kézfeje le van törve, a Mária fej 
pedig kisebb pótlásokkal vissza
helyezhető a nyakra. Tehát 
összegezve elmondható,- hogy a 
körülmények ellenére a szobor jó 
állapotban van. 

Szonda István 
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NOVEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

1. péntek: Mindenszentek 
2. szszombat: l;Ia!ottak napja 
3. vasárnap: Evközi31.vasár nap 
4. hétfö: Borromeo Szent Károly püspök 
5. kedd: Szent lmre hereceg NOVEMBE RI MISEREND 
9. szombat: A Lateráni bazilika felszente lése 

Endrőd 10. vasárnap: Évközi 32. vasárnap 
Vasárnap: 8-kor és este 5 órakor, hétköznap reggel fél 8-kor. 11. hétfö: Toursi Szent Márton püspök 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
november l-én, és 24-én, fé l 12-kor. 

12. kedd: 
13. szerda: 

Szent Jozafát püspök, vértanú 
Magyar szentek és boldogok 

15. péntek: Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító 
Hunya 16. szombat: ~kóciai Szent Margit 

Vasárnap: délelőtt 10-kor, kedden, csütörtökön, elsöpénteken és 

szombaton este 5-kor. A szombat esti vasárnapi előesti mise. 

17. vasárnap: 
18. hétfö: 
19. kedd: 

Evközi33.vasárnap 
Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése 
Árpád-házi Szent Erzsébet 

21. csütörtök: Szűz Mária bemutatása a templomban 
Gvoma 22. péntek: Szent Cecília szüz, vértanú 

23. szombat: Szent 1. Kelemen pápa vértanú Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton 15 órakor. 
24. vasár nap: Kr isztus Király vasárnapja 
28. csütörtök: Marchiai Szent Jakab áldozópap 

A katolikus hit elemei (12) 30. szombat: Szent András apostol 

III. A bűn 

1. A bűn elsősorban Ist en megbántá
sa. 

1. Minden bűn Isten elleni lázadás. 
2. Minden bűn, a legelsöhöz hasonlóan, 

Isten akaratának az elutasítása. 
3. Bűneinkkel gyakran egy embertár

sunkat bántjuk meg, de minthogy Is
ten azt akarja, hogy szeressük 
egymást, a bűn mindig Isten meg
bántása is. 

II. A bűnnek vannak fokozatai. Van
nak halálos és vannak bocsánatos bűnök. A 
halálos bűnök lerombolják bennünk a meg
szentelő kegyelem életét. 

Egy bűn akkor halálos, ha a következő 
három feltétel egyszerre teljesül: 

1. A bűn tárgyának súlyosnak kell len
nie. Más szóval: egyenesen valame
lyik parancs ellen kell irányulnia. 

2. A bűnt annak teljes és világos tudatá
ban kell elkövetni, hogy az súlyos 
bűn. 

3. A bűnt akaratunk teljes és tudatos be
leegyezésével kell elkövetnünk. 

A bocsánatos bűn csak gyengíti ben
nünk Isten életét, de nem rombolja le. 

Bocsánatos bűnt akkor követünk el, 

1. ha a bűn tárgya kevésbé súlyos; 
2. vagy ha súlyos ugyan, de nem teljes 

tudatossággal vagy nem teljes bele
egyezéssel követjük el. 

III. A hét főbűn a következő: 

1. Kevélység 
2. Fösvénység 
3. Irigység 
4. Harag 
5. Bujaság 
6: Torkosság 
7. Jóra való restség 

Az endrődi templom búcsúja november 9-én, szombaton dél-
előtt 10 órakor lesz, Gyulay Endre püspök úr hálát ad a felújí-

tott templomtetőért. Mise végén körmenet. jó idő esetén 

Ezeket azért nevezzük föbűnöknek, 
mert sok bűn és hiba belőlük fakad. 

IV. Az „égbekiáltó bűnök" ezek: 

1. Gyilkosság 
2. Szodómia 
3. Mások elnyomása; különösen özve

gyek, idegenek és árvák elnyomása 
4. Munkabérek kifizetésében való igaz

ságtalanság 

V. A Szentlélek elleni bűnök 

1. Az vétkezik a Szentlélek ellen, aki 
nem kér bocsánatot bűneiért. 

2. Ennek egyik oka a vakmerő bizako
dás lehet. 

- A vakmerő bizakodás származhat 
abból, hogy valaki azt hiszi, Isten 
segítsége nélkül is üdvözülhet. 
Azt hiszi, saját képességei révén 
is bekerülhet a mennybe. 

- A vakmerő bizakodás abból is 
eredhet, hogy valaki azt hiszi, Is
ten megbocsát anélkül, hogy ő 
maga valamit is tenne. Ez a vak
merőség erre a gondolatra épül: 
„Isten majd elintézi. Nekem nem 
kell bocsánatot kémem." 

3. Más oka is lehet a bocsánatkérés el
mulasztásának: a kétségbeesés. 
A kétségbeesett ember azt hiszi, 
hogy a bűne olyan súlyos, hogy Isten 
nem fogja megbocsátani vagy azért, 
mert nem tudja, vagy azért, mert nem 
akarja. 

4. Ezek a bűnök azért irányulnak a 
Szentlélek ellen, mert aki elmulaszt
ja a bocsánatkérést, az elmulasztja az 
üdvösségnek azt a lehetőségét, ame
lyet a Szentlélek felkínál. 

VI. Mások bűnében akkor vagyunk 
részesek, ha: 

1. magunk is részt veszünk benne köz-
vetlenül és szándékosan; 

2. parancsot adunk bűnre; 
3. tanácsot adunk rá; 
4. dicsérjük más valaki bűnét; 
5. helyeseljük; 
6. rejtegetjük; 
7. nem akadályozzuk meg 
8. és ha bűnösöket és gonosztevőket vé

delmezünk. 

A bűn támadás Isten ellen: „Egyedül te
ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, 
azt tettem" (lásd Zsolt 5 1,6). A bűn Isten 
irántunk megmutatkozó szeretete ellen tá
mad, és attól szíveinket elfordítja. Mint az 
első bűn, amely engedetlenség volt, láza
dás Isten ellen azzal a szándékkal, hogy az 
ember olyan legyen, „mint az istenek", is
mervén és meghatározván a jót és a rosszat 
(Ter 3,5). A bűn tehá.~ „önszeretet, egészen 
Isten megvetéséig". Onmaga gőgös fölma
gasztalása révén a bűn homlokegyenest el
lenkező Jézus engedelmességével, amj az 
üdvösséget beteljesítette (vö. Fii 2,6-9). 
(KEK, 1850.) 

Szükséges súlyosságuk szerint megítél
ni a bűnöket. Ez már a Szentírásban észre
vehető (vö. IJn 5, 16-17), tehát a halálos és 
bocsánatos bűn közötti megkülönböztetés 
az Egyház számára adva volt. Az emberek 
tapasztalata ezt megerősíti. A halálos bűn 
az ember szívében Isten parancsának meg
szegésével lerombolja a szeretetet; az em
bert elfordítja Istentő l, aki végső célja, és 
az ember Istenben föltalált boldogságával 
szemben valamely alacsonyabb rendű jót 
részesít előnyben. A bocsánatos bűn, még 
ha megtámadja és megsebzi is a szeretetet, 
engedi létezni. (KEK, 1854-1855.) 

Az oldalt szerkeszti: Iványi László plébános 
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Hunyai bérmálás 
két bérmálkozó beszámolója 

2002. szeptember 
29-én délután ünnepi 
szentmisére gyűltek 
össze a hívek a hunyai 
Szent László templom
ban. 

Gyulay Endre püs
pök 19 hunyai, 6 
endrődi és 2 Hunyáról 
elszármazott budapesti 
fiatalnak szolgáltatta ki 
a bérmálás szentségét. 
A f iata lokat Iványi Lász
ló plébános készítette 
fel, am iért köszönetet 
mondunk neki. A szent
m1sen részt vett: 
Szurovecz Vince ·espe
resünk, Bauer Csaba 
atya, a volt káplánunk, 
Mag Lajos atya, gyomai 
plébános. 

A 2000-ben felépült templomunkban ez volt az első bérmá
lás. Remélem, a Püspök Atya még nagyon sok fia talt fog ebben a 
templomban megbérmálni. 

Hegedűs Dolli 
7. osztályos bérmálkozó 

2002. szeptember 29-én S év után ismét bérmálkozásra ke
rült sor Hunyán, amit már nagyon vártunk. Hunyáról 21 , 
Gyomaendrődről 6 fiatal vette fel ezen a napon a keresztény 
nagykorúság szentségét. 

E lőtte egy hónappa l kezdtük el a felkészülést, am it szomba
tonként a hunyai plébánián Iványi László plébános tartott. Ter
mészetesen a hittanórákon is a Szentlélek eljöveteléről folyt a 
tanítás. Azt hiszem, erre a napra azóta fo lyamatosan készü lünk, 
hogy megkereszteltek bennünket. Temp lomba és hittanórákra 
járunk. Később elsőáldozók lettünk, és azóta gyónunk, áldo
zunk. 

A Szentlélek eljövetelével lelkileg is megerősödtünk, hogy 
bátran kiál lj unk hitünk mellett, Jézus tanítását kövessük és hir
dessük. 

Szilágyi Tímea 
8. osztályos bérmálkozó 

Temetői megemlékezések halottainkról: 

Endrődön november 2-án, Halottak napján szombaton dél
előtt fél 12-kor a Gyoma végi, délután 2-kor a Szarvas végi, 3 óra
kor a Központi katolikus temetőkben. November 1-én az esti 
mise után gyertyagyúj tással, imával megemlékezünk a Hősök 
emlékmüveinél is. 

Hunyán: november l -én, pénteken, Mindenszentek ilnnepén 
délelőtt 11 -kor a hunyai Köztemetőben. 

Gyomá n: november l-én pénteken délután 2-kor a Közte
metőben, 3-kor a Katolikus temetőben. 

A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hallható minden 
este 19.10-kor a középhullámon (1467-1530 kHz) valamint rö
vidhullámon (41, 49 m). Ezt a műsort megismétlik másnap reg
gel 5.40-kor középhullámon ( 1530 kHz) és rövidhullámon (41 
m). 

A Duna Televízió hangcsatomáján, és a HotBird digitális rá
diócsatomáján ugyancsak fellelhető. (V 11804 Mhz, Symbol rate 
27500, Viterbi 2/3, Audio PID 660.) 

Digitális müholdvevövel Magyarországon is nézhető a vati
káni TV, a TELEPACE. (Vl 1804 CV1hz, Symbol rate 27500, 
Viterbi 2/3, Video PID 515, Audio PID 653.) 

Választások 
Hazánkban lezajlottak a helyhatósági választások. 
Ezúton mondok köszönetet Gyomaendrőd és 

Hunya leköszönő polgármestereinek, és önkormány
zati képviselőinek az elmúlt négy év munkájáért. Hi
szem és tudom, hogy mindenki igyekezett felada tát jól 
elvégezni. 

Ezúton köszöntöm Gyomaendrőd és Hunya meg
választott régi-új polgármestereit, valamint az új testü
leteket. Kérem, és kívánom, hogy mindenki, 
pártállástól függetlenül igyekezzék feladatát lelküs
meretesen elvégezni településük, választókörzetük ja
vára, megelégedésére. Fogjanak össze érdekünkben! 

ját! 

Szép, de nehéz feladatokat kell megoldaniuk. 
Isten segítse, és áldja mindannyiuk életét, munká

Iványi László plébános 

A Szent Gellért napi ifjúsági találkozó 
Hajnalban izgatottan indultunk el Hunyáról, mert nem tudtuk. mi vár 

ránk. 
8-8.30 között érkeztünk meg Szegedre. Mivel 9 órakor volt a gyülcke

zö, a csoporr kicsikre és nagyokra oszlort. Megnéztük a Tiszát, sétáltunk a 
klinikák elött. Kis idö elteltével hallottuk, hogy a Dóm harangjai 9 órát 
ütöttek. Ekkor szinte özönlött a sok fiatal a Dómba. Itt megkaptuk a prog
ramfüzetet, ami tartalmazta az esti szentmise énekeit is. Ezután a reggeli 
ima következett, melyben a férfiről és a nöröl beszéltek. 

Ezt követöen a csoportok beosztása és a helyszínre vonulás volt. A cso
portos foglalkozás egész délelőttöt betöltő program volt. A hunyai általá
nos iskolások a 13. csoportt;>an voltak. Két ~elemista tartotta a 
foglalkozást: Ducki Tomek és Ament Zsu.~sanna. Ok is most elöször vol
tak, csakúgy, mint közülünk néhányan. Ok ketten feladatokat adtak ne
künk, amivel egybekötve véleményt kellett mondanunk. 

Amint vége lett a foglalkozásnak, visszamentünk a Dóm térre, és meg
ebédeltünk. Ebéd után egy liturgikus tánc volt, amelyet bárki táncolhatott. 

Az élökép, ami negyed 3-kor kezdődött, lufiból állítottunk össze két 
fái., és az idei 2002-es évszámot. olyan formában, hogy mindenki fogott a 
kezében 4-5 lufit. Majd egy sípszóra a lufik az égbe repültek. 

A jól sikerült élökép urán a Kaláka együttes koncertjét figyelhettük 
meg, ami nagyon jó hangulatú volt. 

Ezt a bűnbánati liturgia követte. 
A Dóm teli volt emberekkel, amit nagyon jó volt lá}ni, hogy ennyi em

ber eljött a bíinbánati liturgiára és az esti szentmisére. En úgy érzem. hogy 
az emberek sokkal jobban érzik magukat a liturgiák és a szentmisék után. 

Ezután vacsora következett. Virslit és zsíros kenyeret kaptunk. 
„Nem az a lényeg, hogy mit és mennyit eszel, hanem az, hogy szeretet

tel kapod." 
Táncház következett. Mint minden évben. nagyon jó volt a hangulat. 

Sokan kedvet kaptak a tánchoz. . 
Aki teheti, az jöjjön el egyszer a Szent GelJért napokra. lgérem, hogy 

felejthetetlen emlék marad. Hisz rengeteg embert meg lehet ismerni. a 
programok erröl is szólnak, hogy minél több embert ismerjünk meg. 

Parrag Katalin 
8. 0. 
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~agu maguar rsalá~ak a 
tiirf fntlmi Jllaguararst!ágan 

Kanisay (Kanizsai) család 
A család. oklevelek alapján eredetét a sz~znyok nemzet

ségből áJJón, annak egyikéből az OsJ vagy Osth tűzsol) nem
ből származtatja. Első ismert törzsük Imre volt. ki Béla király 
alatt harmincezer ember vezetett Ausztria hercege és Ottokár 
ellen. Imrének fiai (Bc:lud 1290.- László 1305.- )van, H enrik) 
K ároly Róbert korában vittek jelentős szerepet. Henrik fia 
Lőrincz mester lett tulajdonképpen a család alapítója. miután 
ő kapta 1324-ben Kanizsa várát adományba. honnan a család 
neve eredeztetett. Fiai: J. István budai prépost. 356-ban zágrábi 
püspök lett. I. János testvérével együtt részt vett 1350-ben a ná
polyi hadban. hol kitüntette magát. Fia öt maradt (György. 
aki 1405-ben az erményesi pálosok részére zárdát építtetett Já
nos. esztergomi prépost egri püspök. Lőrincz, ki ifjú korában 
meghalt. II. István.1386·ban Mária é.s Erzsébet királyné útitár
sa. midőn azokkal együtt Oiakovárnál elfogatott. később a 
székelyek ispánja. királyi fő-ajtónálló. majd S opron vármegye 
főispánja. Mikló~. Zala. Vas és ~op~on várme.g~ék főis~ánja 
sok hadban vett reszt külhonban 1s Zsigmond km ly oldalán. 

Az öt testvér közül II. Jánosról szólunk bővebben. 
1385-1387 esztergomi prépost. 1387-1418 esztergomi érsek. 

1396.ban részt vett a nikápolyi csatában Zsigmond király o lda
lán. Az ő idejében zálogosított el Zsigmond 16 szepesi város .a 
lengyeleknek s a zálogpénz felvételével Jánost bízta meg akt
rály.141Z-ben jelen volt a kosztniczi egyetemes egyházi zsina
ton is. 0 volt az első magyar prímás. ki 1394-ben Zsigmond 
király közbenjárására az apostoli szentszék született követe" 
Bonifácius pápától címet megnyerte utódai részére is.1412-ben 
Zsigmond a római birodalo m f őkancellárjává nevezte ki. 

A Kanisay családból való K anizsai D orottya. ki Geréb Pé
ter. utóbb Perényi Imre nádor neje volt. és 1526-ban a Mohács
nál elesetteket saját költségén 400 emberrel eltemettette. 

A család utolsó sarja Fcrencz 1532-ben utód nélkül halt 
meg s fiágon sírba vitte a családot. Ferenc húga Orsolya 14 
éves korában nőül ment Nádasdy Tamáshoz s így a kanizsaiak 
roppant vagyona örökébe a Nádasdyak léptek. 

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

Új lapot köszönthetünk! E lap a KELET nevet 
kapta, hisz a Nap is Keleten kél. 

"Tudjuk, hogy Békés megyében sokezer, sok tízezer em
ber él, aki számára fontosabb a haza, mint a nemzetközi 
nagytőke. Sokan vagyunk, akiknek fáj Trianon, s akik meg
könnyezzük a Himnuszt. Elsősorban e körökhöz szeretnénk 
szólni! 

Reménykedünk, hogy fel tudjuk mutatni mindazt az érté
ket, amely nemzetté kovácsol bennünket, amely nem csak 
lakóhelyünkké, de hazánkká teszi Magyarországot, szűkebb 
pátriá!fkká az Alföldet, a Körösök vidékét. ... Újat szeretnénk 
létrehozni, a konzervatív-nemzeti újságírás délalfödi hetilap
ját" - ajánlja e szavakkal Gubucz Katalin az új lapot. 

Júliusi számunkban hírt adtunk arról, hogy a Volt Hadifog
lyok Bajtársi Szövetsége emlékérmet készíttetett. Az érem el
készült. Személyesen történő átvétel esetén 750 Forint, postai 
úton k:. 850 forintba fog kerülni. A VHBSZ címe: Budapest, 
1091. Ullöi út 149. A kéréshez csatolni kell a fogságot igazoló 
irat fénymásolatát. 

Az emlékérmet a férfiak a zakó, zubbony, a nők a ruha bal ol
dalán tűzhetik ki. Amennyiben jogosult más kitüntetések.re is, az 
érem az állami kitüntetések után következzék, de az egyéb társa
dalmi kitüntetések előtt. Az emlékéremhez rendszeresített cso
kor bármikor viselhető a zakó hajtókáján, vagy a női ruha bal 
oldalán a szív táján. 

Az országban sok helyen létesítettek helyi szövetségeket. Jó 
lenne, ha Gyomaendrődön is megalakulna a Volt Hadifoglyok 
Bajtársi Szövetsége. Várom ez ügyben javaslatukat. 

Hunya Alajos, Gyomaendrőd, Fő út 192. Telefon: 386- 119. 
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BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1901. 
XXVIII. Évf. 47. sz. Békéscsaba június 13. 
csütörtök. 

„Schwalm György gyomai téglagyárá
ban csütörtökön súlyos szerencsétlenség 
történt. Mász György munkásember földet 
talicskázott a mélyen aláásott földbányá
ból, mely hirtelen leomlott, s eltemette a 
szegényt. A hatalmas földtömeg súlya ke
zét és hátgerincét törte össze. Életben 
maradásához kevés a remény." 

Rohoska Mihály főszolgabíró elnöklete 
alatt Gyomán megalakult a tejszövetkezet 
s a napokban meg is kezdi működését. A 
gazdák 200 tehenet jegyeztek be. Az igaz
gatóság intézkedett gépek beszerzése 
iránt is." 

XXVIII. évf. 62. sz.1901. augusztus 4. 

„A szertelen forróság tovább tart, csak 
egy-egy nagyobb vihar szakítja meg időn
kint. Ennek menete; villámlik, mennydö
rög, az ég csatornái megnyílnak, sok 
esetben nem megtisztul a levegő, lehűl 
egy kissé, de aztán kiderül az égbolt, s 
újra csak izzik a föld lábaink alatt. Csütör
tökön és pénteken nagy viharok voltak 
megyénkben. különösen Sárréten. 

Csütörtökön este Gyomán lecsapott a 
villám Nagy János házára, az bizony tüzet 
fogott s leégett. Csudaballa pusztán dr. 
Salgó József birtokán összedöntött a vihar 
egy sertésólat, két kanászt megölt, 65 db. 

VÁROSOHK 

sertést elpusztított a lezuhanó épületom
ladék. Az egyik kanász volt Szentmihályi 
Sándor, a másik Szabó Imre, egyikőjök 
18, másikójok 17 esztendős volt." 

Kedves Olvasóink! 
Önök az alábbiakban, a Béké~me

gyei Közlönyben, 1879-ben a VI. Evfo
lyam 21. számában Túróczi Endre 
versét fogják olvasni. Igaz! Nem egy 
irodalmi műalkotás, de ~zelleme a kor
nak. Kérem, ítéljék meg Onök, hogy 123 
év óta, amikor ez a vers megjelent, 
mennyiben változott korunk erkölcsei
ben 2002-ben! 

ROSSZ IDŐKET ÉLÜNK 

Rossz időket élünk, 
Gonosz napok járnak: 
Az ember, mint dúvad 
~rtni vágy társának. 
önző vágyak dúlnak, 
Szíve belsejében, 
Krokodil könnyeket 
Látsz csalárd szemében. 

Barátsága? Köpeny, 
- A tettetés meze -
Segítség helyt mit nyújt: 
Kain gyilkos keze. 

Minden szava színméz; 
Ölelése háló; 
Légy bátor százszor okosb, 

A Városi Zene- és Művészeti Iskola hírei 

A Zene Világnapja a lkalmá
ból tartotta ünnepségét október 
10-én az iskola. Századunk egyik 
legnagyobb muzsikusa Jehudi 
Menuhin, amikor 1972-ben az 
UNESCO zenei tanácsának elnö
ke volt, határozta el, hogy minden 
évben egy napot a zenének kell 
szentelni. E napon semmi másra 
nem szabad gondolni, csak a ze
nére, mert zenére gondolni, zenét 
hallgatni, zenevel foglalkozni na
gyon felemelő dolog. „A zene az 
emberek legmélyebb érzéseit és 
legnemesebb reményeitj uttatja 
kifejezésre," mondotta 0. , 

Műsorunk mottójául is ezt vá
lasztottuk. A Zene Világnapján 
ezek a gondolatok erösítettek 
bennünket, akik hirdetjük, tanít
juk vagy csak hallgatjuk a ko
moly zenét, ami, ha jól 
odafigyelünk, nem is olyan ko
moly. Hol felvidít, hol örömet 
szerez, elandalít, vagy ábrándo-

zásra késztet, hol szigoní kemény 
munkára sarkall, egyszóval 
olyan, mint az élet, amelyben 
örök körforgásban él egymás 
mellett ajó és a rossz, a feszültség 
és a f~loldódás, és mindig a 
HARMONIA felé kell, hogy töre
kedjen. 

Műsoron magy~ és finn nép
dalcsokor, Balázs Arpád, Bartók 
Béla, Weiner Leó, Friderichi, 
Massanet, Morcello, Pergolesi, 
Beethoven, Kiss Benedek, Bár
dos Lajos művei szerepeltek a Ze
neiskola növendékei és a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Ka
marakórusa, Erdeiné Mucsi Már
ta vezénylésével, zongorán kísért 
Cserhátiné Páli Anikó. Előadók 
voltak még: Gera Nicolett, Oláh 
Gizella, Poharalecz László és 
Cserháti né Páli Anikó (négykezes 
zongorán), Fazekas Erika hege
dűn, Simon Zsuzsa altfurulyán, 
Bálint Gábor trombitán. 

Mind vesztedre váló. 
Titkodat ha bírja? 
Légy rá elkészülve, 
Ha billen a mérleg, 
Megleszesz feszítve. 

Boldog vagy? árnyékként 
Kísér, mint hű ebed; 
Ha elbukál-legott 
ő dob rád követ; 

Vagy útjában állva, 
Czélhoz jutásában; 
Megfulladsz biztosan 
Rágalom árjában. 
Becsületed talán 
Vértezettnek hiszed? 
Csalódol! Ebből lesz 
Golgotha kereszted. 

Ember! Az ész, amaz 
Istenség szikrája. 
Volna méltóságod, 
Ha figyelnél rája; 

De rosszra használva; 
Süllyedsz vadállattá, 
Teremtés urából 
Léssz rabbá, utálttá; 
Siess ember, siess, 
Süllyedj még mélyebben, 
Teljesül „bánom, hogy 
Embert teremtettem". 

Közre adta: Cs. Szabó István 
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Október 15-éo nagy közönség sikerrel 
zajlott le az V. Gyomaendrődi Oszi 
Tárlat, amelyen a település 31 kiállítója 
vett részt zsűrizett alkotásaival. A 
Katona József Müvelödési Központ 
adott helyet a· tárlatnak, melyet Hevesi 
Nagy Anikó festőművész rendezett, 
akinek neve viszont ezúttal nem 
szerepelt a kiállítók névsorában. A 
megnyitó beszédet Sass Ervin újságíró 
mondotta, akivel már más alaklommal is 
találkozhattunk. Nem könnyl! feladatra 
vállalkozott, amikor be kellett mutatnia a 
tárlatot. Meg kell még említenünk a 
Városi Zene és Művészeti Iskola 
szólistáit, akik méltó keretet adtak a 
bemutatónak. 
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A túlvilág tornácán 
Az öreg Márton rágyújtott a pipájára, 

nem mintha nagyon kívánta volna, hanem 
inkább azért, hogy elfoglalja magát. Lassan, 
komótosan megtömte, aztán a masinával -
így hívta az öngyújtóját - parazsat lobban
tott a száraz dohányszálacskák közé. Mindig 
így tett, ha valami fontosat akart monqani. 
Most is mondana valamit, de kinek? Ult a 
konyhában és az elmúlt idők emlékei eleve
nedtek meg körülötte. Egyedül volt, most 
nagyon ránehezedett az egyedüllét. Mint
egy magának - nem is mondta, - dünnyög
te: - „Hát elmentél? Az asszonyára gondolt, 
akit a nyáron kísértek ki a Szent Mihály lo
ván. 

Lassan őszbecsavarodott az idő, a kuko
ricaszárát is levágta, nem hívta a gyerekeket, 
e!bajlódik vele maga is. Csak ez az egyedül
lét! Hazament a szá.rvágásból, - üres a kony
ha, - nem ég a tűz. Eddig mindig égett, jó 
meleg ölelte át fázós öreg tagjait és amikor 
az asztal mellé ült, az asszony tálalt; tányért, 
kenyeret, és ételt tett elé. Milyen nehezen 
megy a falat igy egyedül. Fátyolos szemével 
messze néz, ki, messze, távolra az ablakon 
át. A temető fái hajlonganak a szélben, mint
ha köszöngetnének a „hazatérőknek" és he
lyeslően bólongatnának fel-fel gondolataira. 

Nincs feleségi Sóhajtott fel fájdahnasan 
és ebbe a nagy csendbe belekondult a ha
rang. Simogatóan hullámzott végig a falun. 
„ Ez legalább szól," gyermekkorának képei 
elevenednek meg, mikor szívesen húzta a 
harang.kötelét és az súgott, búgott, az egész 
határt betöltötte. Büszke is volt rá, hogy 
mindenki azért hallgatja, mert ő húzza. 

Mikor a feleségét sírba eresztették, akkor 
is zúgott a harang. Csak erre figyelt, s a sír 

csendjébe ez a harangzúgás kísérte el, akit 
annyira szeretett. Milyen szép volt az oltár, 
mikor fiatalon bevonultak a templomba, ra
gyogás, fény, zúgott az orgona, mikor ki
mondta, hogy: „holtomiglan - holtodiglan" 
- hát igen, régen volt, 53 éve, s most itt áll 
magában. Körülvették ugyan a gyerekei, -
de hát ó1< már nem értik. Ok mások. Milyen 
kár. Valami elszakította őket, most jobban 
fájt neki, mert nem tudta elmondani nekik, 
ami a szívét nyomja. Nehéz erró1 beszélni. A 
harang, igen azzal együtt zúgott szívében az 
a kimondhatatlan érzés. „Elmentél". 

Felesége szavak nélkül is ér!ette. Kitalál
ta gondolatait. Egyek voltak. Igy, beszélni 
sem nagyon kellett. De ezeknek - a gyereke
ire gondolt - dehogyis mondja el? Megérte
nék? . 

Kopogtak a konyhaajtón, felneszelt, - s 
nagysokára mondta: - tessék. A szomszéd 
volt. Egyivásuak voltak, együtt katonáskod
tak, a fogságból is együtt keveredtek haza. 

- Szeusz! 
- Szeusz! - Jó, hogy jöttél! 
- Egyedül? 
- Egyedül, egyedül„. és egy hosszú só-

hajjal toldotta meg a választ. 
- Hová indultál? 

.. - Megyek a temetóbe, ehol e kis virág. 
Ugyetlenül, férfi.kézzel összekötött csokor 
volt a kezében. 

- Jönnél-e te is? 
- Kéne, mondta az öreg, s barátjától bá-

torságot, erőt kapott az indulásra, és ahhoz, 
hogy _a kert virágaiból csokrot tépjen és kös
sön. Eszre sem vette, hogy nem a hideg fa
kasztott könnyet öreg szeméb61, hanem 
valami más. - Ezeket a virágokat még sze-

gény Maris ültette, és most neki viszem. -
Elővette zsebkendőjét és megtörülte a sze
mét. Ne lássák. Férfiember ő. 

Kiléptek az utcára. Két fekete kabát, két 
fekete kalap, két ember, egy érzés, egy sors, 
egy gondolat, egy kenyér, összetartoztak, 
így érezték, egy szomorúság. A templom 
előtt megemelték kalapjaikat. {\z öreg Már
ton felnézett a toronyra, - fiatal koromban 
innen indítottam a harangzúgást. 

- Térjünk bé. Beléptek. Most, hogy egyre 
idegenebb lett a világ, úgy érezték: Itthon 
vannak. Az oltár most is fényes, virágoktól 
ékes, mint mikor esküdtek. „Megálltak. 
Csendbe burkolózott minden. Ok csak áll
tak, és némán néztek előre. Elhangzott pré
dikációk emlékei keltek életre. Zsoltár 
hangjai éledtek újra, és megsimogatták a két 
fáradt ember szívét és ők úgy. érezték, mint
ha édesanyjuk ölelné át szerető karjával 
ó1<et. 

Egyre gondoltak: az élet elfutott. Most 
már nemcsak hiszik, de érzik is az örökkéva
lóságot, itt az Örökkévaló hajlékába. Jó itten 
lenni. Jó itthon lenni. 

A temetóben pislákoló gyertyák jelezték 
az emberi ragaszkodás emlékeit. De hát, ha 
eliramlik az élet, mit ér az emlékezés? 

A sírnál álltak mind a ketten. Letették a 
virágot, gyertyát gyújtottak és ugyanazt 
érezték mind a ketten: ez a kezdés volt, me
gyünk mi is, hogy Isten bocsánatát elnyerve, 
irgalmából örökre együtt legyünk az ő sze
retetében. 

Bízó szívvel indultak a maradó időnek, 
és a remény fényei gyúltak immár a végte
lent kereső szemeikben. 

Réthy István 

Készül o gyomaendrődi Ki kicsoda. 
A Honismereti Egyesület és a Szülőföld Ba

róti Kör Gyomaendrőd város Önkormónyzalá· 

val egyetértésben Ki Kicsoda 
Gyomaendrődön címmel lexikon 
készítésébe kezdett. Ilyen témájú munka az 
utóbbi idó'ben mór jó néhány készült az ország
ban, de Békés megyében is. 

Nem elsősorban oz irókot, tudósokat, mű
vészeket; ozokol -nagy örömünkre- sorol
ják mór o nagy országos lexikonok. Mi is 
Felvesszük ó1cet természetesen, de ebben o ki
odványbon azok is helyet kopnak, akik a mi, 
gyomaendrődi életünk Feló1 nézve fontosak: 

Úgy gondolom, o legtöbben á!érenük en
nek a munkának a fontosságát. Oriimmel fe
dezzük fel, hogy például: 

-Bohus Zoltán szobrásznak (sz~ Endrőd, 
1941. Xll.21.) volt már kiállítása New Yorkban, 
Detroitbon, Párizsban, és hogy Budapesten. A 
Mexikói úti szökó'kút az ő műve; 

A könyv elkészítesét az a két civil szerve· 
zel vállalta fel, amely eddig is sokat lett szülő
helyünk értékeinek megmentéséért. Kérem, 
segítsék munkánkat. !fa tudnak olyan em
berró1, akinek, az Onök megítélése sze
rint be kellene kerülnie a gyűjteménybe, 
szóljanak vagy írjanak nekünk. Mi majd 
felvesszük a kapcsolatot, és az illetö eldönti, 
vállalja-e a részvételt. Fö1eg azokról a tehetsé· 
ges fiatalokról kérünk információkat, akik 
máris szép eredményt értek el. Sok emberi 
nem ismerünk, nem tudunk az életpályájáról, 
de ha kapunk figyelmeztetést, utána tudunk 
járni, és teljesebb lehet a munka. 

A kiadvány célja: 
·oz itt élő emberek kopjanak közérdekű 

információkat egymásról; 
·minél többet megtudjunk elkerült földije

inkröl; 
-nem titkolt szándékunk: megmutatni 

más településeknek saját értékeinket. 
Kiket vesz majd fel ez a lexikon és milyen 

szempontok alapján? - kérdezi jogosan azon
nal az olvasó: 

1. A helyhez való kapcsolatot illetően: 

és itt él. 
Aki Gyomán vagy Endrődön született 

Aki elkerült, azt is Felvesszük, ha je· 
lenlős a munkássága (tudományos munkája 
von, kiállítása, komoly szokmoi sikereket tud
hat magáénak). 

Aki nem itt született, de hosszasan itt 
él, és gyomainok vagy endrödinek vallja magát 
(Illyés Gyulától tanultuk: magyar az, oki annak 
vallja magát). 

Aki más, jelentős kapoccsal kötődik 
szülőhelyünkhöz. 

! 1. Al. életpólvát illetően: 

-orvosokat, pedogógusokof és egyéb köz
hivatalt viseló1cel, akik egész életükben-vagy 
annak nagy részében- o városi szolgálták 
(szolgálják); 

-iparban és mezőgazdaságban munka
helyteremtésre vállalkozó honfitórsoinkat 
vagy azokat, akik itt újat, jelentőset alkottok; 

-más munkahe~eken jelentős eredmé
nyeket elért emberek; 

·a városért, a városiosodósért levékeny-
kedó1cet; 

-közolopitvónyokbon tevékenykedó'ket, 
-helyi kitüntetések tulajdonosait; 
-élsportolókat, jó táncosokat, helyi omo-

törmüvészeket 
·o kiodványbo mretnénk Felvenni azokat 

az innen elkerült fiainkot-lónyoinkot is, akiket 
ugyan még nem jegyez országos lexikon, de 
máris jelentős életpályát futottak be. - Igen 
fontos (nekik fontos), hogy tudjanak egymás
ról, mi pedig szerelnénk gyönyörködni ben
nük. 

A felsorol ás korántsem teljes, nem is lehet 
az, hiszen az élet ennél sokkol bonyolultabb. 

Ill. ldó'hotár: az újrotelepüléstó1, különös 
tekintettel o XX. századra. 

-Déri (Diamont) Ferenc (sz.: Endrőd, 1874 
XLI.) annak idején alpolgármestere volt 

fővárosunknak; 
-a mirhói Oinyo Zoltán tudósról (sz.: 

Endrőd, 1943 IX.29) adatokat közöl o lenn.tud. 
ki kicsoda? 

-Knop Mihály tanár, pop (sz.: Endrőd, 
1789 Vlll.5.) Szinnyei: Magyar írók és a Kecs
keméti Ki Kicsoda 1992 közöl adatokat; 

-Varjú Gabriella (sz.: Endrőd, 1961 Vl.30) 
szociológust máris felvette o Magyar és Nem
zetközi Ki Kicsoda 2002 e. jelentős kézikönyv, 
és még sorolhatnánk. 

(Csak zárójelben és halkan merem meg· 
kérdezni: mi, gyomaendrödiek tudunk ró
luk?) 

Tudjuk, hogy nehéz dologra vállolkoz· 
tunk; abban is bizonyosak vagyunk, hogy csak 
súlyos hiányosságokkal fogjuk tudni elkészífe· 
ni a kötetet. De úgy gondoljuk, hogy ennél mór 
csak az volna a nagyobb hiba, ha egyáltalán 
nem is próbólkoznónk. Sok- a köz számára 
-fontos információ von o birtokunkban mór -
is, vajon von-e jogunk ezt nem közölni? A hiá
nyokról pedig annyit, hogy lehet újabb kötetei 
kiadni. 

Kérem, ne sajnálják o fáradságot. Al. o 
legkönnyebb, utólag keresni a hiányosságokat. 
Aki nem most segít, hanem utólag birói, .lelke 
rajta", mondja igen bölcsen a népi szólás. 

Adatokat jelezni lehet személyesen, levél
ben, faxon és e-mail-en keresztül. 

Címek: 

Honismereti Egyesület 
Gyomae.ndröd Dr. Szilágyiné Németh Eszter 

Gyomaendrőd, Szélmalom u 22. 5502 Te
lefon, fax :66-284 469 E-mail: 
honismeret@civilport.hu 

Szülőföld Baráti Kör Kovócsné Nagy 
Katalin 

Gyomaendrőd, Kató József u.5. Tel.: 
66-285694 E-mail: 
kotalin@kisb-gyomoe.sulinet.hu 


