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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke

2003. áp ri lis

Jön a hús vét! Kö ze le dik leg na gyobb
ün ne pünk. De va jon mi kö ze le dünk-e
hoz zá?

Az ün ne pek kel za var ban va gyunk,
za var adot tan né zünk szem be ve lük.

Nem ért jük: - mi az, hogy ün nep? Ad -
dig még el ju tunk, hogy nem kell dol goz ni, 
hogy ün nep lõ be kell öl töz ni, bi zo nyos
tár sa dal mi kon ven ci ók nak ele get kell
ten ni, gaz da gab ban te rí tett asz tal mel lé
kell ülni, de ma gát az ün ne pet nem ért -
jük. Csa lá di és nem ze ti ün ne pe ink is ta -
lán azért me rül nek ki né hány kül sõ sé ges
gesz tus ban, de az ün nep lel két, bel sõ
áhí ta tát már nem tud juk át él ni, mert nem
ke res tük az utat az ün nep felé.

Azt hit tük az jön ma gá tól, az élet ízét
is azért vesz tet tük el, mert azt hit tük, az
jön ma gá tól. Nem jött.

A „Kép zelt ri port egy pop fesz ti vál ról”
egyik dala sze rint nem tud juk „mi lyen az
íze az élet vi zé nek”? és a má sik sze rint
„anyám azt nem mond ta, hogy mi ért is
élek”?

Pe dig ezek re a kér dé sek re az ün ne -
pek üze ne te adja meg a vá laszt, s kü lö -
nö sen az élet tit ká nak ün ne pe: hús vét.

Az ün ne pet ne akar juk meg ér te ni, ha -
nem hit tel fo gad juk el üze ne tét. Ki nyi tom
Szent Já nos evan gé li u mát: „Úgy sze ret te 
Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fiát adta
oda, hogy, aki ben ne hisz el ne vesszen,
ha nem örök éle te le gyen.” - „Mert sze ret -
te övé it, mind vé gig sze ret te õket. És
azért adta oda az éle tét.” A vér ta nú ság
és az élet sze re te té nek szol gá la ta.
Össze tu dod-e vet ni a ket tõt? Va jon ér -
ted–e? Nem! - Ne törd ma gad, - in kább
csend ben szem léld, - éld át azt a sze re -
te tet, amely éle tét adta má so kért, - éle tet
aján dé ko zott.

Itt kell ke res ni hús vét tit kát az ün nep
mély sé gei fe lett áll va. 

Apor Vil mos vér ta nú püs pök re em lé -
kez tek or szág szer te. A há bo rú pok lá ban
oda állt vé dõn a pusz tí tás és az élet közé, 
- vé de ni az éle tet, a nõi tisz tes sé get,
szál fa ter me té vel és szik la jel le mé vel ne -
ki fe szült a rom bo ló bar bár erõ szak nak, s
az éle tét ki ol tó go lyók tól ha lál ra se bez ve
így szólt: - Meg me ne kül tek? Igen, - vá la -
szol ta tit ká ra. Ak kor hála Is ten nek! Így te -
hát a jó Is ten el fo gad ta az én
ál do za to mat. „Kö szö nöm a jó Is ten nek
és az Úr Jé zus nak, hogy nagy pén te ken
vele együtt, érte szen ved he tek.” 

Nagy pén te ken tör tént, - ak kor ma gas -
lott fel a Gol go tán a ke reszt -, a hõs lel kek 
ih le tõ ün ne pe.

Édes any já tól ta nul ta: - „Ha az em ber
vá lasz út elé ke rül, vá lassza min dig a ne -
he zeb bet, mert biz to san az a he lyes út.
Én min dig ezt az el vet kö vet tem és so ha -
sem bán tam meg.” 

Vér ta nú ság – s az élet sze re te té nek
szol gá la ta -, a má sok éle tét sze ret te. Aki -
ket meg men tett az élet hor do zó i vá let tek, 
- a ro mok fe lett új ma gyar élet fa kadt a
böl csõt rin ga tó sze re tet bõl. 

A mai vi lág ban ke re sem az élet üze -
ne tét. A vér ta nú ság és az élet sze re te té -
nek szol gá la ta ugyan az.

Így né zem Krisz tus ke reszt jét -, az
élet fá ját, - s a mai za va ros vi lág ban ki -
utat itt ta lá lok. Né zem a ke resz ten Õt, az
ál do za tot, a le mon dás nagy lel kû ség ét,
és ben ne ta lá lom meg az élet sar ja dá sá -
nak zá lo gát. 

Nagy szom bat csen des vá ra ko zá sa, a 
hall ga tás né ma sá ga ün nep lõ be öl töz te ti
a szí vün ket és a fel tá ma dás haj na lá nak
fény özö ne, meg vi lá gít ja utun kat ke re sõ
lá bunk elõtt. Meg vi lá gít ja szí vün ket, s a
re mény éb re dez im már, - s ha zám meg -
úju lá sát is azok tól vá rom, kik a fel tá ma -
dás fé nyét to vább vi szik a jövõ
nem ze dék nek, mert ün ne pi üze net gya -
nánt ma guk ban hor doz zák a fel tá madt
Üd vö zí tõ élet szol gá ló sze re te tét.

Réthy Ist ván

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 4. szám

Endrõdi Pieta

Hús vé ti esz mé lõ dés az élet tit ka elõtt…

A Keresztrefeszített, és Fel tá madt Jé zus Krisz tus 

örö mé vel és di csõ sé gé vel 

kí ván Szer kesz tõ sé günk

 

min den Ked ves Ol va sónk nak 

ál dott Hús vé tot.
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let már ci us 26-i ülé sén

Az ülés elõtt a kép vi se lõk meg lá to gat ták a Táj há zat a Ré gé sze ti
Mú ze u mot és Tí már Máté em lék szo bá ját. A há zi gaz da Szon da Ist -
ván a he lyi, endrõdi szo kás nak meg fe le lõ en fi nom me leg ká posz tás 
le pénnyel kí nál ta meg a je len lé võ ket.

A tes tü le ti ülés az Endrõdi Ki ren delt sé gen volt. 
A pol gár mes te ri tá jé koz ta tó ból fel tét le nül em lí tést ér de mel,

hogy a vá ros bel víz ve szély mi at ti elsõ fokú kész ül té sé ge még ta lán
egy hé tig tart. Sze ren csé re a las sú ol va dás nem tet te in do kolt tá a
ma ga sabb fokú ké szült sé get.

A hul la dék le ra kó be ru há zá sa meg kez dõ dött. 
Nagyenyed dísz pol gá rá vá vá lasz tot ták vá ro sunk je len le gi pol -

gár mes ter ét, dr. Dá vid Im rét.
A sta tisz ti kai kis tér ség meg ala kí tá sa egy elõ re még tár gya lás

alatt van.
A pol gár mes te ri be szá mo ló után Csá szár né Gyuricza Éva is -

mer tet te az Endrõdiek Ba rá ti Kö ré nek há rom köz gyû lé si ha tá ro za -
tát, mely sze rint a köz gyû lés dísz pol gá ri cím re ja va sol ta posthumus 
Var jú Vil mos olim pi ai bronz ér mes súly lö kõ baj no kot, to váb bá a
Bé kés Me gyé ért ki tün te tõ cím re nem tett önál ló in dít ványt, ha nem
tá mo gat ja a vá ros je lölt jét a Kner nyom dát, és vé gül, hogy a Hõ sök
Nap ját má jus 25-én meg ün nep lik, Endrõdön ek kor lesz a ba rá ti ta -
lál ko zó is.

A hall ga tó ság so ra i ból szót kért Ha lász Istvánné, a Pe da gó gus
Szak szer ve zet kép vi se lõ je. Zárt bo rí té kot adott át a jegy zõ úr nak,
ami ben azt kéri, hogy a Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gi ai
prog ram ját vizs gál ja felül egy füg get len pe da gó gi ai szak ér tõ, és az
ál la pít sa meg, hogy hány fõ lét szám mal old ha tó meg a tes tü let ál tal
jó vá ha gyott prog ram. 

De zsõ Zol tán kép vi se lõ fel ve tet te, hogy nagy mar ke ting le he tõ -
sé ge volt a vá ros nak, az Ide gen for ga lom 2003 ki ál lí tá son. Az épü lõ
für dõ vel kap cso la tos in for má ci ó kat már „pi ac ra” le he tett, il let ve
kel lett vol na vin ni. Ez saj nos el ma radt.

Bé kés Me gyei Víz mû vek Vál la lat rész vény tár sa ság gá való
át ala ku lá sát a tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta.

Pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok mód já nak és
fel té te li nek mó do sí tá sa.

A szo ci á lis tár gyú tör vé nyek, mó do sí tá sa tet te szük sé ges sé,
hogy a Kép vi se lõ tes tü let a sa ját ren de le te it is mó do sít sa.

Lé nye ges mó do sí tás, hogy az idõs ko rú ak já ra dé ka és a rend sze -
res szo ci á lis se gély a jö võ ben nem ke rül ha gya té ki te her ként be je -
len tés re. A vá ros ál tal nyúj tott szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ
tá mo ga tá sok: idõs ko rú ak já ra dé ka, rend sze res szo ci á lis se gély, la -

kás fenn tar tá si tá mo ga tás, ápo lá si díj, át me ne ti se gély, és te me té si
se gély. Az el múlt év ben ki fi ze tett szo ci á lis tá mo ga tá sok mint egy
56 mil lió fo rint tet tek ki. Idõs ko rú já ra dé kot 22 fõ, 4,4 mil lió fo rint,
rend sze res szo ci á lis se gélyt 156 fõ, 20,6 mil lió Ft, la kás fenn tar tá si
tá mo ga tást 87 fõ, 224 ezer fo rint, fû té si tá mo ga tást 911 fõ 8,5 mil lió 
fo rint, ápo lá si dí jat 58 fõ 12 mil lió fo rint, át me ne ti se gélyt 3920
eset ben 9 mil lió fo rint, és te me té si se gélyt 159 fõ nek 1,1 mil lió fo -
rint ér ték ben fi ze tett ki az ön kor mány zat. 

Gyomaszolg Kft. ál tal vég zett hul la dék szál lí tá si szol gál ta tá -
sok ár vál to zá sa it 10% emel ke dés sel hagy ta jóvá a tes tü let.

Szük ség la kás vá sár lás ra 3 mil lió fo rint ke re tet ha gyott jóvá
a tes tü let, a bel víz hi tel vissza fi ze té si tar ta lék ke ret ter hé re.

Óvo dák pót tá mo ga tá si igé nyé nek tár gya lá sa saj nos nem hoz ha -
tott olyan ered ményt, ami mind az óvo dát mû köd te tõ vál lal ko zó
óvó nõk nek, mind az ön kor mány zat nak egy for mán jó le het. Ne héz
meg ta lál ni azt a meg ol dást, ami a le he tõ leg ki sebb sé re lem mel jár -
na mind két fél szá má ra, mert saj nos nem sza bad min dent csak a
pénz ügyi ered mé nyek kel ér té kel ni. Van nak olyan té nyek ame lyek
nem, vagy csak ne he zen szám sze rû sít he tõk. Ami kor a köz ok ta tá si
meg ál la po dá sok meg kö tés re ke rül tek, ak kor az ön kor mány zat és a
vál lal ko zók úgy hit ték, hogy min den ki jól járt. Saj nos vol tak en nek
a meg ál la po dás nak már a kez det ben is ál do za tai, õk vol tak az el bo -
csá tott kö zép ko rú óvó nõk. A vál lal ko zás ra kény sze rült óvó nõk egy 
ki vé tel lel el sõ sor ban a gaz da sá gos sá gi szem pon to kat fi gye lem be
véve pró bál ták a lét szám gaz dál ko dá su kat ki ala kí ta ni, és az ol -
csóbb, a Mun ka ügyi Köz pont ál tal tá mo ga tott mun ka erõ ket al kal -
maz ni. Egyet len óvo da ve ze tõ volt, aki meg tar tot ta a ko ráb bi
al kal ma zot ta it, hi szen a gyer me kek ér de ke, va la mint az össze szo -
kott, jól mû kö dõ kol lek tí va ér ték több le te ne he zen szám sze rû sít he -
tõ de a szak mai szem pont ok ezt min den kép pen in do kol ták. Ez az
óvo dai ve ze tés év rõl évre a be szá mo ló já ban sze ré nyen meg je gyez -
te ugyan, hogy a vál lal ko zá sa vesz te sé ges, de ezt a vesz te sé get a
ma gán pén zé bõl év rõl-év re meg fi nan szí roz ta. A ta va lyi vi szony lag 
nagy ará nyú pe da gó gu si bér eme lé si költ sé get az idei nor ma tí va saj -
nos tud va lé võ en nem fe de zi, így az egyéb ként is pénz ügyi leg vesz -
te sé ge sen mû kö dõ vál lal ko zó már nem bír ta to vább sa ját
va gyo ná ból ezt fe dez ni. Eb bõl az ok ból pót tá mo ga tást kért a Kos -
suth úti és a Se lyem úti óvo da vál lal ko zó ja. En nek a ké re lem nek a
vizs gá la ta so rán a Pénz ügyi bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy mind
két pénz ügyi leg ne héz hely zet be ju tott óvo da ese té ben a prob lé ma
egyik oka, hogy az en ge dé lye zett és a tény le ge sen fel vett gyer mek -
lét szám kö zöt ti - össze sen 29 fõ - kü lönb ség re nem le het az ál la mi
nor ma tí vát igény be ven ni. Ez az összeg hi ány zik az óvo dák nak, de
az ön kor mány zat nak is! Összeségében 8 mil lió fo rint. Sú lyos hiba
volt a vá ros szin ten összeségében tény le ge sen járó nor ma tív tá mo -
ga tás igény be vé te li le he tõ sé gé nek va la mi lyen for má ban való meg
nem ke re sé se. A pénz ügyi bi zott ság a 2003. elsõ fél évi hi ány pót lá -
sá ra a ja vas la tát meg tet te, amely nek fo lyó sí tá sát ah hoz a fel té tel hez 
kö töt te, hogy a két óvo da csak olyan lét szám ban vesz fel gyer me -
ket, amely után meg tud ja kap ni az ál la mi nor ma tí vát. A Se lyem úti
óvo da több let tá mo ga tá si igé nyé rõl, - kö zel fél mil lió fo rint – Sza bó
Istvánné in kább le mon dott, de nem vál la la ta a fo lyó sí tás fel té te le -
ként azt, hogy el uta sít fel vé tel re je lent ke zõt. A Kos suth úti óvo da
ve ze tõ je, Dr. Csoma Antalné, aki az el múlt 3,5 év alatt mint egy 5,4
mil lió fo rint vesz te ség gel tud ta csak az óvo dá ját mû köd tet ni, to -
váb bi ter het nem tud vál lal ni, így kény te len volt a fel té tel lel fo lyó -
sí tás ra ke rü lõ 2,4 mil lió fo rint tá mo ga tást el fo gad ni. Szív be
mar ko ló dön tés volt, hi szen a pénz ha tal ma gyõ zött, hogy mi lyen
áron azt ne héz len ne szám sze rû sí te ni. A múlt havi szá munk ban mi -
lyen öröm mel ad tuk hí rül, hogy Csoma Antalné meg kap ta a ma gas
szak mai ki tün te tést, a Brunszkvik Te réz dí jat. E so rok író ja most
fájó szív vel ál la pít ja meg, hogy sze mély sze rint sem mit nem tu dott
ezen az em be ri és pénz ügyi prob lé mán se gí te ni. Rend kí vül saj ná la -
tos, egy, tisz tes sé ges, jó szán dé kú em ber és óvó nõ szak mai el hi va -
tott ság ból, em be ri jó szán dék ból ilyen le he tet len hely zet be ke rült,
ami nek a foly ta tá sa, a to váb bi ha tá sa egy elõ re még nem lát ha tó.

Bé kés Me gyé ért ki tün te tõ cím re a tes tü let egy han gú lag a
Kner Nyom dát ja va sol ta.

Két in gat lan bon tá sát hagy ta jóvá a tes tü let: Kos suth u. 20, és
Kis ré ti u. 37 sz. alatt.

Az utak kal kap cso la tos hely zet je len tés ér de mi tár gya lás ra csak
a köz meg hall ga tás után ke rül.

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ

Lab da rú gás:
Már ci us 16.
Hód me zõ vá sár hely - Gyomaendrõd 

VSE 2:1 (l:0)
Kiss, Ka to na, Sza bó, Kondacs, Danó

(Béni) Farkasinszki Híd vé gi, Mes ter,
Beinschrót, Kéri, Osán, Göblyös. Edzõ:
Paulik Já nos

Fél órás já ték után Szûcs 10 mé ter -
rõl be vet te a ven dé gek ka pu ját. 1:0.

62. perc ben Szûcs is mé tel ni tu dott,
2:0.

70. perc ben Mes tert a bün te tõn be -
lül fel rúg ták. A jo gos 11-est, Híd vé gi
mel lé lõt te.

A 90. perc ben Híd vé gi sza bad rú gá -
sát Beinschrót há ló ba to váb bí tot ta.

A két egyenragú csa pat küz del mét
a sze ren cse dön töt te el. 

Jó: Kiss, Kondacs, Göblyös.
A ta bel lán 14. Gyomaendrõd VSE, 

3,3,10, 25:38  l2

Már ci us 23
Gyomaendrõd VSE – Szen tes 1:4

(1:2)
A ta bel la él lo va sa volt az el len fél.

Az ered mény hûen ki fe je zi az erõ vi szo -
nyo kat, bár nem ját szot tunk alá ren delt
sze re pet. Vol tak le he tõ sé ge ink, de még
na gyon hi ány zik a csa pat já ték.

Jó: Kiss és Híd vé gi. A ha zai csa pat
gól ját Ka to na sze rez te 11-es bõl.

200 nézõ. Já ték ve ze tõ: Sza bó.
Kiss,-Csikós, Kondacs, Sza bó, Ilyés,

(Farkasinszki) Híd vé gi Göblyös, Danó,
Mester-Osán, Ka to na. Edzõ: Paulik.

A ta bel lán Gyomaendrõd VSE a 14.
3,3,11, 26:42  12

Szeg ha lom Gyomaendrõd FC 1:1
Azo nos ké pes sé gû csa pat iz gal mas

küz del me.
Gyomaendrõd Fc 2. 9,5,2,34:10  32
Edzõ mér kõ zés Gyomaendrõd FC –

Csabacsûd 4:l; Gól: Hunya, Mátyus, Tol di
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Mo soly Ér dem rend 

 HUNYA JOLÁN-t gyomaendrõdi ma gyar-ta nárt 2003. feb -
ru ár 21-én a Mo soly Ér dem rend re ér de mes nek ta lál ták! A díj ról
Var só ban dön töt tek. Ez a nem zet kö zi leg is el is mert egyet len
olyan ki tün te tés a vi lá gon, amely re csak gyer me kek te het nek ja -
vas la tot. A mo soly rend be olyan fel nõt tek ke rül het nek, akik hi -
va tás be li kö te le zett sé gü kön túl me nõ en so kat tesz nek a
gyer me kek örö mé ért, bol dog sá gá ért, elé ge dett sé gért, va gyis a
mo so lyá ért. Ma gyar or szá gon ed dig né gyen – Ha lász Ju dit szín -
mû vész nõ, Janikovszky Éva gyer mek író, Kajibás Éva rajz ta nár,
fes tõ mû vész, és most idén Hunya Jo lán kap ták meg a Mo soly
Érdemrendet. A lo vag rend olyan sze mé lyi sé ge ket tud hat so ra i -
ban, mint II. Já nos Pál pápa, Bill Clin ton, Mi ha il Gor ba csov,
Sarah Ferguson, yorki her ceg nõ és a da lai láma. Hunya Jo lán
ala pí tot ta 9 éve a Szín folt mazsorett tánc együt test. Ed dig 50 na -
gyon te het sé ges tán cost nevelt.

Hí rek in nen-onnan Hí rek há zunk tá já ról 

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói is 
meg em lé kez tek az is ko lá ban már ci us 15. hõ se i rõl.

Már ci us 28-ára a FIDESZ-MKDSZ-MDF frak ció tag jai
rend kí vü li köz gyû lést hí vat tak össze. Egyet len na pi ren di pon tot
je löl tek meg: a me gye ag rár gaz da sá gá nak hely ze té nek ér té ke lé -
sét. Ezt a té mát a múlt havi köz gyû lés el na pol ta. Úgy gon dol ták
az el len zék kép vi se lõi, hogy a je len hely zet ben nem en ged he tõ
meg, hogy az ag rár kér dés ne idõben és ne a súlyának
megfelelõen legyen kezelve.

Már ci us 15-i ün nep sé gek

Gyomaendrõdön az ün nep ség Endrõdön kez dõ dött. Szent -
mi sét és ün ne pi be szé det mon dott Iványi Lász ló plé bá nos. Az
or szág zász ló elõtt az ün ne pi mû sort a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta -
lá nos is ko la adta. A zász ló fel vo nás alatt a temp lom ha rang jai
szól tak. Ma elõ ször húz ták fel a ma gyar zász ló mel lé az Eu ró pai
Unió zász la ját, a kék ala pon 12 csil lag gal. A Ma gyar Him nu -
szunk után szin tén elõ ször hall gat tuk ezen a té ren az Unió Him -
nu szát Bee tho ven Öröm ódá ját (IX. szim fó nia). Ez után a vá ros,
az egyház, a pártok és civil szervezetek képviselõi koszorúztak.

A mai nap em lé ké re fát is ül tet tek, így tisz te leg ve or szág szer -
te, az Unió zász la já nak.

A fa ül te tést egy diák és egy idõs em ber kö zö sen vé gez ték,
szim bo li zál va az éle tet, a múl tat, a je lent és a jö võt. Gyomán dél -
ben foly ta tó dott az ün nep ség. Ott is kong tak a re for má tus temp -
lom nagy ha rang jai, ez zel is em lé kez tet ve Eu ró pát, hogy az
el múlt ezer év ben sok ma gyar vér folyt az eu ró pai nép vé del mé -
ért. A zász lók fel vo ná sát, ün ne pi meg em lé ke zés majd ko szo rú -
zás kö vet te. Az ün ne pi mû sort a Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la
di ák jai adták. Földesi Zoltán országgyûlési képviselõ mondott
beszédet.

Gyomaendrõd az Uni ó ba „ho zo mány ként” 3 dol got je lölt
meg: a Kner Nyom da ter mé ke it, a pa raszt kul tú rát õrzõ Endrõdi
Táj há zat, és a vá ros népi és tár sas tánc kultúráját.

A Me gyei Köz gyû lés ün ne pi ülé sét idén Füzesgyarmaton
tar tot ta. Ün ne pi be szé det a köz gyû lés el nö ke Var ga Zol tán mon -
dott. A ki he lye zett ülés em lé ké re a vá ros há za fa lán em lék táb lát
he lyez tek el, amely nek ava tó be szé dét Vígh Ilo na a kör zet or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je mond ta el. A zász ló fel vo nást és ko szo -
rú zást meg elõz te a pol gár mes ter em lé ke zõ be szé de, és a ma gyar
zász ló mel lé elõ ször fel von ták az Eu ró pai Unió 12 csil la gos kék
zász la ját. Em lék fát is ül tet tek, és meg tud tuk, hogy
Füzesgyarmat az Uni ó ba „ho zo mány ként” hintókészítési
tudományukat, és a helyi gyógyvizet viszi természetesen
képletesen.

Már ci us 22-én Bu da pes ten tar tot ta so ros éves köz gyû lés ét az 
Endrõdiek Ba rá ti Köre Egye sü let. A köz gyû lé sen szép szám mal
meg je len tek az egye sü let tag jai. El sõ ként Iványi Lász ló plé bá -
nos úr, az egye sü let ve ze tõ sé gé nek tag ja meg em lé ke zett az el -
múlt év ben so ra ink ból el tá vo zott ta gok ról: Hunya Máté, Hunya
Máténé Pus kás Jut ka, Dr. Ugrin Vendelné Duda Klá ra, Fodorné
Tí már Irma és Csá szár Fe renc. A je len lé võk néma fel ál lás sal és
egy fo hásszal bú csúz tak. Lat or cai Já nos az egye sü let el nö ke me -
leg, szí vet gyö nyör köd te tõ gon do la tok kal kö szön töt te a köz gyû -
lés tag ja it. Csá szár né Gyuricza Éva tit kár az egye sü let elõ zõ évi
pénz ügyi je len té sét és a ve ze tõ ség két elõ ter jesz té sét is mer tet te.
A köz gyû lés úgy dön tött, hogy Gyomaendrõd Kép vi se lõ-tes tü -
le te felé in dít vá nyoz za Var jú Vil mos súly lö kõ bronz ér mes olim -
pi ai baj no kot posthumus dísz pol gá ri cím re. Ab ban is egy han gú
dön tés szü le tett, hogy az egye sü let a „Bé kés me gyé ért” ki tün te tõ 
cím re nem tesz önál ló in dít ványt, ha nem a vá ros ál tal ja va solt
Kner Nyom da aján la tot tá mo gat ja. A kö vet ke zõ ta lál ko zót má -
jus utol só va sár nap ján, má jus 25.-én a Hõsök Napján tartják.
Az egyesület tagjai õszi szüretre kaptak meghívást Buczkó Imre
tagtárstól, amit a jelenlévõk nagy örömmel fogadtak el.

Iványi plé bá nos úr el mond ta még a he lyi egy ház hí re it, és
szólt a je len lé võk höz Sza bó Zoltánné, aki meg kö szön te a ta gok
ado má nya it, ami vel a te me tõ kar ban tar tá sát ed dig is tá mo gat ták,
és kér te az idei munkákhoz is a támogatásukat. 
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Hunya And rás (1913-2003)
Endrõdön, a Se lyem ut -

cá ban szü le tett 1913. jú li us
24-én. Hunya And rás és Ko -
vács Esz ter ne gye dik gyer -
me ke ként, Ilo na, Béla, és
László után.

Óvo dá ba já rat ni a gye re -
ket ab ban az idõ ben még
nem volt szo ká sos do log,
így édes any ja ta nít gat ta. („a 
leg ki sebb a leg ked ve sebb”)
Min den iránt ér dek lõ dõ
kisgye rek volt, így idõ sebb
test vé re i tõl is sok min dent
el le sett, azok is ko lai ta nul -
má nyi ból. Is ko lá ba ke rül vén 
rö vi de sen az is ko la büsz ke -
sé ge lett. Moz gé kony, min -
de nütt te vé keny ke dõ,

szol gá lat kész di ák ként, a ta ní tó úr „jobb keze” lett. Ele mi is ko -
lá ját be fe jez vén Szar vas ra ke rült gim ná zi um ba. Eb ben az idõ -
ben már volt Endrõdön „foci csa pat”, amely nek hát véd
já té ko sa lett, „Muzsa bá csi” he lyét vet te át. Sport fej lõ dé sét
nagy ban se gí tet te Si mon Ist ván, aki 1937-ben ke rült Endrõdre, 
a sport kap cso lat ból igaz, hû ba rát ság szö võ dött. Érett sé gi
után szü lõ fa lu já ban ma radt, a Ke res ke del mi Rt-ban, rö vi de sen
mint fõ köny ve lõ dol go zott. Nagy báty ja Ko vács Dá ni el mel lett
ha ma ro san a cég má so dik em be re lett, de a spor tot sem hagy -
ta abba. Ka to nai szol gá la tát kar pa szo má nyo si mi nõ ség ben,

zász lós ként fe jez te be. A II. vi lág há bo rú ide jén be kel lett vo nul -
nia, pe dig ad dig ra már meny asszo nya volt Var jú Jo ze fa,
(Jozika,) aki nek szü le ié volt a szik víz gyár (szó da gyár).
1942-ben hosszabb sza bad ság ra haza jö he tett, ek kor meg kö -
töt ték az élet re szó ló há zas sá gu kat. Saj nos az ifjú férj nek ha ma -
ro san vissza kel lett men ni a front ra. Em bert pró bá ló idõk vol tak
ezek az évek. Saj nos ha di fog ság ba esett, majd kór ház ba ke rült. 
Négy évet volt tá vol. Haza érkezésekor már szeretettel várta a
kicsi lánya a kis Jozika, és hû felesége. Gyógyulása, szervezete
megerõsödése után újból munkába állt, régi munkahelyén.
Rövidesen megszületett második gyermekük, Bandika.

A bol dog ki egyen sú lyo zott csa lá di éle tük be is mét „bele
szólt” a tör té ne lem. A cé get, ahol dol go zott ál la mo sí tot ták,
Endrõdön nem kap ha tott mun kát, így Szeg ha lom ra járt dol -
goz ni, „in gá zó” lett. Fe le sé gé nek is mun kát kel lett vol na vál lal -
ni. Mint óvó nõ saj nos Endrõdön nem si ke rült, hisz
„osztályidegen-nek” mi nõ sí tet ték, ezért õ is vi dé ken volt kény -
te len el he lyez ked ni. A nagy ma má ra ma radt a két gyer mek, aki
a kis szik víz üzem mû köd te té se mel lett ne vel te uno ká it. Ezt a
kis üze met is rö vi de sen ál la mo sí tot ták, a nagy ma ma meg be te -
ge dett, így a fe le ség nek min den kép pen haza kel let jön ni, ápol -
ni anyó sát, aki ha ma ro san saj nos meg halt. Saj nos az ötvenes
évek kíméletlen, embertelen politikája tovább szedte ember és 
tárgyi „áldozatait”.

A csa lá di há zat is ál la mo sí tot ták, or vo si la kás nak szán ta a
ha tó ság, amit nagy utá na já rás sal le he tett csak meg vál toz tat ni.
Régi, jó ci gány szár ma zá sú is me rõ sei aján lot tak fe jük felé fe de -
let. Az 56-os for ra da lom ese mé nye it sem néz te „kí vül rõl”. A
60-as évek ben a sa ját há zuk ban ma rad hat tak mint bér lõk, és ez 
saj nos így is ma radt, a rend szer vál to zás után is.. Idõs ko ri egyik
nagy bá na ta volt, hogy a sa ját há zá ban „bér le ti dí jat” kel lett fi -
zet nie. A Sza bó Szö vet ke zet köny ve lõ je lett, in nen ment nyug -
díj ba. Öreg ko ruk nyu gal mát fe le sé ge gyó gyít ha tat lan
be teg sé ge za var ta meg. Fe le sé ge ha lá la után még egy kis ide ig 
egye dül élt a csa lá di ház ban, (mint bér lõ!) majd az Õszi kék
Nyug dí jas há zá ban lelt ott hon ra. Nyu godt, ki egyen sú lyo zott
éve ket töl tött ott, so kat ol va sott, a régi idõ kön gon dol ko dott.
Sze ret te az ál la to kat és a ma da ra kat. El ha nya golt, ki vert ku tyá -
kat és a ma da ra kat rend sze re sen etet te. Ta vasz tól õszig nagy
sé tá kat tett, egé szen a hí dig is el gya lo golt, nyá ron a kora reg -
ge li órák ban már szí ve sen gyö nyör kö dött az ott hon park já ban
illatozó rózsákban. Gyermekei távol élnek. Nem volt beteges,
mégsem érte készületlenül a halál. Álmából február 20-án nem
ébredt fel. 89 évesen távozott az élõk sorából.

A Szarvasvégi te me tõ ben, fe le sé ge mel lett alussza örök ál -
mát, nyu god jon bé ké ben. Akik is mer ték sze ret ték, em lé két
megõrzik.

Már ton Gá bor

Szü lõ föld: Böl csõ, majd ko por só!
Sark csil lag a négy ég táj fe lõl!
Anya nyel ved billyogként je löl!
Te vagy a téli hó s a ta va szi zöld,

új ke nyér íze, le per gõ könny sója,
öröm-ka ca gás, lel ki Ká ba-kõ...
Is ten áld jon! Te légy vég sõ ál munk,
s iva dé ka ink ba szebb Jövõ!

Tí már Máté

For gal maz zuk a ci põ ipar
szá má ra a Keck Cég ál tal
gyár tott kü lön bö zõ ci põ ipa ri 
ra gasz tó kat, szer szám és
talp le mo só kat, ki ké szí tõ -
sze re ket.

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671

Gyomaendrõd Fõ u 14.

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

Ke rék pár for gal ma zó már ka bolt és szer viz
Gáz ké szü lé kek, ka zá nok, ra di á to rok, 

csö vek, sze rel vé nyek
Hû tõ szek ré nyek, fa gyasz tó lá dák, mo só gé pek,

ház tar tá si kis gé pek
Szó ra koz ta tó elekt ro ni ka

Sze gek, csa va rok, zá rak, la ka tok
Für dõ ká dak, mos dók, csap te le pek, mo so ga tók

Vil lany sze re lé si anya gok

GYOMAENDRÕD, Baj csy -Zsi linsz ky u. 44. Tel.: 386-909
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GEORGIUS NEGYELÁK
1761-1764.

1761. má jus ban fog lal ta el a plé bá ni át.
Elõ zõ leg 1752-58-ig Mics kén, 1758-61-ig
pe dig Margitán volt plé bá nos. 

Ez év ben p. Kosz to lá nyi a plé bá nia tel -
kén egy kü lön la kást épí tett, a nép se gít sé gé -
vel kol du lás ból, ahol tár sa i val a szi go rúbb
szer ze ti sza bá lyo kat, fõ leg az ét ke zés ben
meg tart va él het. 

1762. má jus 3. defuncta est matrona
Anna Szé kely, est, annor 62. Te hát már volt
mel lék ol tár, még pe dig – úgy lát szik – ket tõ. 
Kel lett is az itt se géd ke zõ sok ba rát nak. 

Csejtet kis új szál lá si „uraimék” áren dál -
ták már ci us tól mind szen tig 

300 fo rin tért.. 
A Simai csár dát pe dig Hanyecz György

a mel let te levõ zug gal sz. György tõl sz.
Györ gyig 150 fo rin tért. 

1763. P. Josephus Franc. , p. Cosmas
Franc. p. Ale xan der, p. Franciscus Ko vács
Franc. 

Egész zár da! Kár, hogy zár dát nem ál lí -
tot tak. 

Bíró: Tí már Mi hály, jegy zõ:
Schlamatinger György.

1764. jú ni us ban Negyelák György meg -
halt az anya köny vek I. kö te té nek hát lap ján
lévõ föl jegy zés sze rint s el te met ték a töb bi -
ek mel lett a temp lom ban. De a Ha lot tak
anya könyv ében ez a ha lá lo zá si eset nem ol -
vas ha tó. Azon ban csak ugyan itt kel lett meg -
hal nia, mert ezen túl se hol az élõk közt elõ
nem for dul és 5 csendesmise ala pít vá nya is
itt van. 

Már ha lá la elõtt is itt mû kö dött, utá na
pe dig ide ig le nes ad mi niszt rá tor gya nánt P.
Fé lix mi no ri ta.  Elõ for dul még P.  Anselmus 
Franc., Petrus Franc. Fr. Philip pus procurat. 
Mvaradinensis.

Bíró: Ka to na Ist ván.
Ez év ben Var jú Er zsé bet Dinya Jánosné

az õ szõ ke te he nét „ a radnai kalastromnak
hagy ja sz. mise szolgálatjára.”

Kiszely Ka ta lin pe dig az endrõdi temp -
lom ra 20 és ugyan ab ban lévõ sz. Szûz ké pi -
re 5 fo rin tot, a nagy vá ra di ba rá tok
temp lo má ra 20 fo rint, a radnaira 10 fo rin tot, 
mi sé re, ha ran go zás ra, sze gé nyek ebéd jé re
35 fo rin tot.

Hor vát György vég ren de le té bõl:
1. A fe le sé gem nek ha gyom egy csá kó

te he net.
2. Né ném asszony nak is egy pizke te he -

net, egy ta va lyi bor já val együtt.
3. Egy ötödfû üszõ te he net temp lom szá -

má ra oly kon dí ci ó val, hogy an nak árá ból
hét szent mi se éret tem szol gá lód jon, az töb bi 
pe dig len temp lom szük sé ge i re
aplicáltassék.

LÁNYI  MIHÁLY
1764. ok tó ber – 1772. au gusz tus

1764. Lá nyi ide jö ve te le után p. Fé lix mi -
no ri ta az anya köny vek ben capellanusnak
ne ve zi ma gát. 

Bi zo nyos Pély Martinus „hie in 5-um
jam annum conventualistam agens” is kér te
Negyelák után a plé bá ni át, de Lá nyi nyer te
meg, ki 1759. óta Mezõ-Peterden, hová az
1736-ban Váncsodon ke let ke zett plé bá nia
ez év ben át he lyez ve lõn, lel kész ke dett.

1765. „Alább meg ír tak recopnoscaljuk
és ad juk tud tá ra min den ki nek akik nek il lik,
hogy mi in anno 1765. lát ván a szent ke resz -
tek nek, nem kü lön ben a nepomucenus sz.
Já nos ké pek nek rom la do zá so kat és tel jes -
ség gel való eldûlésöket ma gun kat Tiszt.
Plé bá nos Lá nyi Mi hály urunk buz gó ké ré sé -
re, is te nes in té sé re és fõ kép pen azon ké pek -
nek szük sé ges tisz te le té re, a gond vi se lés re,
kö vet ke zõ képp vál lal ko zunk: a köz ség a
temp lom elõtt és a cin te rem ben he lyez te tett
ke resz te ké re, - fõ bí ró Ka to na Ist ván több
atya fi val a hely ség vé gén va lót éke sít se, -
Tí már Mi hály és Má tyás a szál lá sok nál ál lí -
tan dó ke resz tet épít se és igaz gas sa, - Szûcs
Fe renc, Ko vács más képp Hives Ta más
utód ja i val a kondorosi pusz tán ál lí tan dó ke -
reszt nek föl ál lí tá sá ra kö te lez tet nek; a nep.
Sz. Já nos ké pét mos ta ni tör vény bí ró Hor -
nok Fe renc és Binges Já nos ugyan

succefsoraival és ro kon sá gá val ál lít sa és
tart sa fenn. Mely do log nak na gyobb bi -
zony sá gá ra ad tuk és küld tük a mélt. Nagy -
vá ra di püs pök õ Exellenciájának
szent szé ké re ezen le ve lün ket.” (Pléb.
Levéltár)

Ki se gí tõ ba rát P. Bartolomaeus.

1766. Ludimagister Georgius Kovalcsik 
annorum 23, „nisi organum dobiliter
pulsaret”. Jö ve del me: 19 fo rint kész pénz;
leticale köb., - deputatum 23 frt, 80 köb. ga -
bo na; - 3 köb lös búza, 3 köb lös ár pa föld,
össze sen 116 frt.

A plé bá nos je len ti, hogy temp lo ma igen
szûk, na gyob bí tás ra (az ura ság meg ígért se -
gé lyé vel) már gyûj tött 250 kö böl me szet és
100 ezer tég lát. 2) Tel jes bú csú ki esz köz lé -
sét kéri. A püs pök ezt legközelebbre
megígéri. 

Volt a temp lom ban a Kármelhegyi Bol -
dog asszony nak egy ol tá ra. Ezt a püs pök no -
vem ber 2-án (ha lot tak nap ján) privilegiálttá
te szi, hogy bár mely pap ott mi sé zik, „anima
ipsa de thesauro… indulgentiam
consequatur.”

Se gé dek: P. Bartholomaeus, P. Josephus 
Pongrácz, P. Si mon mi no ri ta, - Adamus
min., - Capellanus P. An to ni us Agotha.

1767. A temp lom hoz új épü le tet és
1769-ben tég la tor nyot ál lí tot tak; e vég re
min den la kos ra 10 ga rast ve tet tek ki s a káp -
ta lan tól 1000 tal lért köl csö nöz tek, me lyet
1773-ban fizettek vissza.

Bíró: Hor nok And rás

1768. Ágotha Ér-Keserûbe megy plé bá -
nos nak. He lyé be jön Soltiss Sán dor.

Bíró: Var jú György.
A hely ség jó szá gai: 13 öreg te hén, 1

üszõ, 2 bika, 3 rugott bor jú, 1 ökör bor jú, 16
öreg bika = 36 da rab. 6 kan ca, 4 rugott csi -
kó, 8 csõ dör, 5 há mos ló = 23. 

Ki mu ta tás az urbarium be ho za ta la vé -
gett tett kér dé sek re. 

1769. Bíró: Ka to na Ist ván

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Polányi Zol tán, Vaszkó Be ne dek, Ba lázs Imre, He ge dûs Já nos,
Sza bó Kár oly, Cserven Lász ló, Kö les Dé nes, Mi hály Já nos, Pus -
kás Lász ló, Kurilla Lász ló, Szurovecz F.

Cseh Gab ri el la, Ka to na Mag dol na, Pus kás Julia, Honti Má -
ria, Kurilla Olga, Emesz Ibo lya, Tí már Mar git, Kiszely Jo ze fa,
Weinberger Anna, Tí már Ilo na.

Ré vész Ist ván hit ta nár, Vö rös Olga óra adó, Dr. Cseh Jó zsef
or vos, Dr. Maácz Jánosné osz tály fõ nök, Dr. Csókási Béla igaz -
ga tó, Hattyuffy Er zsé bet ta nár, Dr. Hunya Sán dor ta nár,
Solymosi Gyu la ta nár.

Var ga La jos, Hanyecz Béla, Duda Benõ, Valah Ákos, Fü löp
Zol tán, Fü löp Fe renc, Szedlák Zol tán, Soós Sán dor, Emesz Osz -
kár

Az endrõdi róm. kat. Szent Imre pol gá ri fiú is ko la 
1940/41. tan év ben vég zett nö ven dé kei
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1. A va sár na pot és az egy há zi ün ne pe ket
szent mi sé vel és mun ka szü net tel szen teld
meg!

2. A kö te le zõ böj tö ket és a pén te ki bûn bá na -
ti na po kat tartsd meg!

3. Éven te gyón jál és leg alább a hús vé ti idõ -
ben ál dozz meg!

4. Há zas sá go dat az Egy ház tör vé nyei sze -
rint kösd meg, és gyer me ke i det ka to li kus 
mó don ne veld!

5. Az Egy há zat anya gi hoz zá já ru lá sod dal
tá mo gasd.

1. A va sár na pot és az egy há zi ün ne pe ket
szent mi sé vel és mun ka szü net tel szen teld meg!

Már az ószö vet ség Tízparancsa is elõ ír ta az
Úr nap já nak a meg szen te lé sét. Ez azon ban a
szom bat volt. Az ószö vet sé gi ,,sabbath” (szom -
ba ti pi he nõ nap) az új szö vet ség ben át ke rült va -
sár nap ra, mert az Úr ezen a na pon tá madt fel
ha lot ta i ból. A va sár na pon kí vül Ma gyar or szá gon 
há rom pa ran csolt ün nep van: ja nu ár 1. Szûz Má -
ria, Is ten Any ja ün ne pe, au gusz tus 15. Szûz Má -
ria menny be vé te le, de cem ber 25. Ka rá csony.

2. A kö te le zõ böj tö ket és a pén te ki bûn bá -
na ti na po kat tartsd meg!

A bûn bá na ti cse lek mé nyek
A jó ke resz tény ve ze kel a sa ját bû ne i ért is,

má sok bû ne i ért is. Jé zus má sok bû ne i ért ve ze -
kelt, hi szen ma gá ra vet te a „vi lág bû ne it”. Ve ze -
kelt, ami kor 40 na pig a pusz tá ban böj tölt meg
imád ko zott, és ve ze kelt szen ve dés évet és ha lá lá -
val.

Ne künk sa ját bû ne in kért már csak azért is
kell ve ze kel nünk, mi vel a gyó nás ban na gyon ki -
csi szo kott len ni az elég té tel. Má sok bû ne i ért
azért ve zek lünk, mert saj nál juk õket, és mert Jé -
zus is saj nál ja õket.

Jé zust en gesz tel ve ve zek lünk a bû nö sö kért,
akik közé mi is tar to zunk. Van erre ha von ta két
en gesz te lõ nap: az elsõpéntek és az elsõszombat.
Az elsõpénteket Alacoque (álákok) Szent Mar git 
ál tal egy je le nés ben maga Jé zus kér te, a má sik
na pot pe dig a Szûz anya kér te Fa ti má ban. A
magánkinyilatkoztatásokat el fo gad ni sen ki nek
sem kö te le zõ, de ahogy a Szent atya mond ta, az
ilyen en gesz te lõ na pok meg egyez nek az Anya -
szent egy ház gon do lat vi lá gá val.

A pén tek mint bûn bá na ti nap
Szá za do kon át egy há zi pa rancs volt, hogy

pén te ken nem sza bad húst enni. Az Egy ház fo -
koz ni akar ta en nek a bûn bá na ti nap nak az ér té két 
az zal, hogy - a nagy böj ti idõ sza kot ki vé ve - pén -

te ken bár mely ön meg ta ga dás sal ele get te hes -
sünk az egy há zi pa rancs nak, csak te gyük Jé zus
ha lá lá ra em lé kez ve. Ez zel több sze re te tet vi -
szünk a pén tek be. A mos ta ni pa rancs alól nincs
föl men tés, mert Jé zus ra sze re tet tel és en gesz te lõ
szán dék kal gon dol ni és va la mi lyen ön meg ta ga -
dást vé gez ni bár mely mun ka kör ben lehetséges.
A pén tek re vo nat ko zó mos ta ni egy há zi pa rancs
sze mé lyes oda fi gye lést kí ván. Az Egy ház ép pen
ezt akar ja, s a lel kek nek ép pen ez vá lik javára.

A hús ti la lom és a szi go rú böjt
Hús ti la lom
A hús ti lal mi na po kon nem le het vá lo gat ni a

bûn bá na ti cse lek mé nyek kö zött, mint aho gyan a
kö zön sé ges pén te ke ken meg te het jük, mert ilyen -
kor a hús ti lal mat nem le het át vál ta ni. Hús ti lal mi
bûn bá na ti na pok: a nagy böjt pén tek jei és a ham -
va zó szer da.

A szi go rú böjt
Szi go rú böjt nap ján csak há rom szor sza bad

enni és e há rom ból csak egy szer  sza bad jól lak ni.
Ez azon ban csak 18-60 évig kö te le zõ. (Idõ seb -
bek és fi a ta lab bak több nyi re kény te le nek na pon -
ta több ször is enni.) Csak két ilyen nap van: a
ham va zó szer da és a nagy pén tek.

A hús ti la lom és a szi go rú böjt alól van föl -
men tés, mint pl. a be te gek és azok, akik nem sa -
ját asz ta luk nál ét kez nek.

A plé bá nos sze mély sze rint is ad hat va la ki -
nek föl men tést.

Az evés ösz tö ne a le ges leg erõ sebb em be ri
ösz tön. Aki ezt a tes ti ösz tönt fé ken tud ja tar ta ni,
az könnyeb ben lesz úrrá a ve sze del me sebb ösz -
tö nö kön is.

Össze gez ve:
Év kö zi pén te kek: bûn bá na ti nap. Min den ki

maga vá laszt ja meg; vagy hús ti la lom, vagy több -
let ima, több let jó cse le ke de tek (te hát ha va la ki
év kö zi pén te ken húst eszik, nem bûn, csak vé -
gez zen va la mi jó cse le ke de tet.)

Nagy böj ti pén te kek: hús ti lal mi na pok:
Ham va zó szer da, nagy pén tek: a hús ti la lom

mel lett csak há rom szo ri ét ke zés mel lett egy szer
la kunk jól.

3. Éven te gyón jál és leg alább a hús vé ti
idõ ben ál dozz meg!

A hús vé ti idõ: ham va zó szer dá tól Pün kös dig.
Jé zus fel tá ma dá sá nak idõ sza ka intõ fi gyel -

mez te tés, hogy mi is föl tá mad junk bû ne ink bõl.

4. Há zas sá go dat az Egy ház tör vé nyei sze -
rint kösd meg, és gyer me ke i det ka to li kus mó -
don ne veld!

A szent sé gi há zas ság ke gye lem for rás. 

A ka to li ku sok csak is az il le té kes pap és két
tanú elõtt köt het nek ér vé nyes há zas sá got. Ami -
kor az es ke tõ pap kér dé sé re igent mon da nak a je -
gye sek, ki szol gál tat ják egy más nak a há zas ság
szent sé gét.

Mire vál lal koz nak? Arra, hogy ha lá lu kig
hûek ma rad nak egy más hoz és sze re tik egy mást,
el fo gad ják a gyer me ke ket, akik kel Is ten meg -
aján dé koz za há zas sá gu kat, gyer me ke i ket ka to li -
kus mó don ne ve lik, csa lád ju kat krisz tu si
kö zös ség gé ala kít ják, „kis egy ház zá”.

Hogy mind ezt meg va ló sít has sák, szent sé gi
ke gyel met kap nak.

A leg ter mé sze te sebb do log, hogy hívõ em ber 
az õ hi tét gyer me ke i nek is át akar ja adni. Csak
hi té ben kö zöm bös em ber nem tö rõ dik gyer me ke -
i nek ka to li kus ne vel te té sé vel. Az Egy ház csak is
az zal a föl té tel lel ke resz tel meg gyer me ke ket,
hogy a szü lõk va la me lyi ke meg ígé ri a gyer mek
ka to li kus ne ve lé sét.

5. Az Egy há zat anya gi hoz zá já ru lá sod dal
tá mo gasd.

Min den kö zös ség nek szük sé ge van anya gi -
ak ra. En nél nincs ter mé sze te sebb. Aki nem ál doz 
az Egy ház ra, az nem sze re ti Egy há zát, nem érez
fe le lõs sé get irán ta. Ami fon tos, arra min dig van
pén zünk! Csak ép pen el kell dön te nünk, hogy
Krisz tus ügye hányadik helyen áll életünkben.

Min den val lást a hí vei tart ják el. Az Egy ház
éle té ben már kez det tõl fog va je len volt az egy há -
zi hoz zá já ru lás. A gaz dag meg té rõk ön ma guk tól
is igen nagy össze get ad tak egy há zi cé lok ra. Az a 
gaz dag ka to li kus, aki csak annyit ad, amennyit
„mu száj”, ne he zen fog Isten elõtt elszámolni
vagyonáról.

A mise köz be ni föl aján lás már kez det tõl fog -
va az egy ház cél ja it szol gál ta (a szent mi sé hez, a
pap ság fenn tar tá sá hoz és a sze gé nyek részére).

Ma nap ság több fé le hoz zá já ru lást is me rünk:
az egy há zi hoz zá já ru lás (amit so kan egy há zi
adó nak mon da nak), va la mint a temp lo mi ado má -
nyok (akár a csen gettyûs per sely be, akár a fali
per se lyek be). Van le he tõ sé günk adónk 1%-át
egy há zunk nak fel aján la ni, va la mint egy há zi ala -
pít vá nyo kat tá mo gat ni, és ráadásul az adakozó
adókedvezményt is vehet igénybe.

Mi hez kell a pénz?
Egy há zi épü le tek eme lé sé re, fenn tar tá sá ra és 

kar ban tar tás ára. Ilye nek a temp lo mok, plé bá nia -
épü le tek, ka to li kus is ko lák, ne ve lõ in té ze tek és
más egyházi intézmények épületei. 

Az Uni ó ba, saj nos, még sok le pusz tult egy -
há zi épü le tet vi szünk. Egy-egy temp lom,
vagy egy há zi mû em lék a falu, vá ros, vagy
vá ros rész szim bó lu ma is. Mindannyiunké.

 VI. Az Egy ház parancsai

A kat. ol dalakat szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

ÁPRILISI ÜNNEPEK
  
  6. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja  
13. vasárnap: Virágvasárnap
17. csütörtök: Nagycsütörtök
18. péntek: Nagypéntek
19. szombat: Nagyszombat
20. vasárnap: HÚSVÉT
21. hétfõ: HÚSVÉTHÉTFÕ
27. vasárnap: Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
28. hétfõ: Chanel Szent Péter vértanú
29. kedd: Sienai Szent Katalin Európa társvédõszentje
30. szerda: Szent V. Piusz pápa

ÁPRILISI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 6 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban 
áp ri lis 13-án, és 27-én, va sár nap fél 12-kor. 

Nagy böj ti ke reszt út pén te ken ként 6-kor, va sár nap fél 6-kor.
 Nagy böj ti lel ki gya kor lat Endrõdön és Hunyán áp ri lis 9-10-11, 

szer da, csütörök, pén tek. Ve ze ti: Joó Ba lázs gyu lai káp lán

Hunya
Va sár nap: dél elõtt 10-kor. Ked den, csü tör tö kön, elsõpénteken és
szom ba ton  es te 6-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. Ke -

reszt út pén tek es tén ként fél 6-kor.

 Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 18 óra kor va sár -

na pi elõ es ti mise. Ke reszt út: pén te ken  mise után.
Nagy böj ti lel ki gya kor lat: áp ri lis 3-4-5, csü tör tök, pén tek, szom bat 

este 6. Ve ze ti: mons. Szurovecz Vin ce pp. káp lán, es pe res

Ü

A ka to li kus hit ele mei (18)



672003. áp ri lis VÁROSUNK

Endrõd Hunya Gyoma

Vi rág va sár nap 8, 18 10 10

Nagy csü tör tök, utol só va cso ra miséje 18 16 18

Nagy pén tek

ke reszt út

az Úr szen ve dé se
9

15

16.30

17

17.30

18

Nagy szom bat

szent sír adoráció

Vi gí lia, fel tá ma dás mi sé je, kör me net

   

8-18

18

9-15

15 17.30

Hús vét va sár nap 10, 18 8 10

Hús vét hét fõ 10, 18 8 10

A nagy hét és Hús vét temp lo ma ink ban
áp ri lis 13-21.

IGEN AZ UNIÓRA
Mi ma gyar ka to li kus püs pö kök Egy há zunk szol gá la tá -

ban és a né pünk iránt ér zett sze re tet tõl ve zérel ve kö te les -
sé günk nek érez zük, hogy nyi lat koz zunk az Eu ró pai
Uni ó hoz való csat la ko zás kér dé sé ben. Bá to rít ben nün ket II.
Já nos Pál pápa sür ge té se a kö zös eu ró pai ház épí té sé re,
amely ben ke let és nyu gat ér té ke i bõl köl csö nö sen me rít ve,
em ber hez mél tó jövõ épül het min den Eu ró pá ban élõ nép
szá má ra.

Tud juk, hogy a csat la ko zás ne héz sé gek kel és ál do za -
tok kal is jár, de hi szünk a min den em ber rõl gon dos ko dó Is -
ten ben, és bí zunk ab ban, hogy Eu ró pa na gyobb
kö zös sé gé ben a ma i nál igaz sá go sabb és test vé ri e sebb vi -
lág ala kul hat ki.

Mi ma gya rok eu ró pa i ak va gyunk több mint ezer éve.
Szent Ist ván az eu ró pai ál la mok csa lád já ban egyen ran gú ál -
lam ként ve zet te be õse in ket. Eu ró pa ak kor már év szá zad -
ok óta a ke resz tény hit ben élt, még is az új né pek, köz tük a
ma gya rok, hoz zá já rul tak a ke resz tény élet meg újí tá sá hoz.
A ke resz tény ség ha tá roz ta meg, meg annyi ne héz ség kö ze -
pet te is, ezer éven át nem ze tünk tör té nel mét és kul tú rá ját.
A  to váb bi ak ban is bí zunk ab ban, hogy meg õriz het jük nem -
ze ti ön azo nos sá gun kat, ha mi is akar juk. Re mél jük, hogy az
egye sült Eu ró pá ban job ban tud juk se gí te ni a ha tá ron túl élõ 
ma gyar test vé re ket, hi szen õk is jo gos örö kö sei kö zös ma -
gyar múl tunk nak.

A XX. sz. vi szon tag sá gai iga zol ták, hogy kis nem ze tek
és né pek ön ma guk ban csak a nagy ha tal mak já ték sze rei.
Ezért, ha nem le szünk az egy sé ges Eu ró pá nak al ko tó tag jai, 
ak kor könnyen más erõk ha tal ma alá ke rül he tünk. Az Eu -
ró pai Unió ti zen öt tag or szá gá nak 320 mil lió pol gá ra mel lett, 
a be lé pés elõtt álló tíz or szág 130 mil lió la ko sa, az egy sé ges
Eu ró pa tag ja ként, biz to san meg ha tá ro zó erõ lesz a kon ti -
nens éle té nek ala kí tá sá ban.

A je len tör té nel mi hely zet mér le ge lé se, és az éssze rû
meg fon to lás azt in do kol ja, hogy tá mo gat ni kell az eu ró pai
né pek egy ség re tö rek vé sét. Azt ajánl juk te hát a ka to li kus
hí võk nek, de min den ma gyar ál lam pol gár nak is, hogy sa ját
lel ki is me re ti dön té se és fe le lõs sé ge sze rint a nép sza va zá -
son tá mo gas sa Ma gyar or szág eu ró pai uni ós csat la ko zá sát.

Bu da pest 2003. már ci us 13.

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia

A sze mi ná ri u mo kat kü lön kell ki -
emel nünk: a jövõ zá lo gai.

Az Egy ház szol gá la tá ban álló sze -
mé lyek fi ze té sé re is kell pénz. Er rõl mond ja Jé zus, hogy mél tó a mun kás
a bérére.

Ezek a sze mé lyek: a pa pok, a kán to rok és sek res tyé sek, hit ok ta tók,
va la mint a plé bá nia hi va ta lok al kal ma zot tai, stb.

Azt el vár ni, hogy ezek a sze mé lyek „Is ten irán ti sze re tet bõl” ke ve -
sebb fi ze tés sel elé ged je nek meg, mint amek ko rák az ab ban az or szág ban
szo ká sos fi ze té sek, ál szent okos ko dás, mely an nak a kö zös ség nek a fu -
kar sá gát ál cáz za. Nem egy, a szol gá lat ban meg öre ge dett lel ki pász tor fi -
ze té se alacsonyabb a kezdõ pedagógus fizetésénél.

Van nak or szá gos anya gi kö te le zett sé gek és a vi lág egy ház anya gi
gond jai, kü lön ki emel ve a misszi ó kat. Nagy szé gyen vol na, ha a „front -
vo nal ban” dol go zó misszi o ná ri u sa in kat cserbenhagynánk!

BOLDOG ORVOS
Batthyány-Strattmann Lász ló

Dunakiliti (Moson vár me gye),
1870. ok tó ber 28. - †Bécs, 1931. ja -
nu ár 22.

A hon fog la lás ko rá ig vissza nyú -
ló ma gyar fõ ne me si csa lád sar ja. A
csa lád ból több egy ház fe je de lem, tö -
rök ve rõ hõs, ál lam fér fi és po li ti kus
vált hí res sé.

Lász ló tíz éves ko rá tól a je zsu i -
ták kalksburgi, majd ka lo csai in té -
ze té ben ne vel ke dett. 1890-ben
érett sé gi zett, utá na a bé csi Gaz da sá -
gi Aka dé mi án, majd a Rudolphiana
Tu do mány egye tem ké mia sza kán
ta nult. 1896-ban böl csész dok tor rá, az or vo si kar el vég zé se után,
1900-ban or vos dok tor rá avat ták. Or vo si pá lyá ját se bész ként kezd te
meg. Köz ben - 1898. no vem ber 14-én - fe le sé gül vet te Coreth Má ria
Te ré zi át. 

1901-ben az aty já tól ka pott köpcsényi ura da lom kas té lya mel lett
húsz- ké sõbb har minc ágyas kór há zat ren de zett be sze gény be te gek
szá má ra. Kór há zat lé te sí tett a kör men di kas té lyá ban is, s kora leg mo -
der nebb gyógy ásza ti esz kö ze i vel sze rel te föl. Maga is ké szí tett ilyen
esz kö zö ket. Kór há za i ban se bész ként fõ leg szem mû té te ket vég zett. A 
sze gé nye ket in gyen ke zel te, lát ta el or vos ság gal, a nincs te le ne ket pe -
dig ru há val és pénz zel is tá mo gat ta. Há rom vár me gye be te gei ke res -
ték föl, na pon ta 60—100 be teg ér ke zett. Min dig a
leg el ha gya tot tab bak kal kezd te, a gaz da go kat le he tõ leg más or vos -
hoz küld te. 1921-tõl éven ként ál ta lá ban öt ezer be te get lá tott el a kör -
men di kór ház ban; éle té ben mint egy 30.000 szem mû té tet vég zett. A
sa ját költ sé gén se gí tõ tár sa kat, or vo so kat, ápo ló nõ ket fo ga dott föl.
Mind ez föl emész tet te va gyo na nagy ré szét, az ál lam még is a tel jes
va gyo na után ve tet te ki az adót, amit õ - utá na já rás ra nem lé vén ide je
- meg is fi ze tett.

Az elsõ vi lág há bo rú alatt a be vo nult köpcsényi or vos te en dõ it is
el lát ta. Leg fõbb se gít sé ge a fe le sé ge volt. 11 gyer me kük kö zül a
szent éle tû Ödön 21 éves ko rá ban meg halt.

1907-tõl ha lá lá ig na pon ta el imád koz ta la ti nul Szûz Má ria kis
zso lozs má ját, csa lád já val együtt szent mi sét hall ga tott, este ró zsa fü -
zért imád ko zott. 1916-ban fe le sé gé vel, Ödön fi á val s só gor nõ jé vel
(Coreth Li li vel, aki ké sõbb ben cés apá ca lett) be lé pett a fe ren ces
harmadrendbe. Ope rá ció elõtt és alatt min dig imád ko zott, s gon dos -
ko dott be te gei lel ki gon do zá sá ról is. 

Tá vo zá suk kor egy-egy val lá sos ki ad ványt vagy leg alább egy
szent kép re nyom ta tott imád sá got adott a ke zük be.

Rit kább mû té te i rõl or vo si la pok ban szá molt be, évi je len té se it ki -
nyo mat ta. Több ma gas ki tün te tést ka pott, de leg ked ve sebb kin cse a
Má ria kong re gá ci ós érme volt, me lyet ha lá los ágyán Lász ló fi á ra bí -
zott. Németújváron te met ték el a fe ren ces temp lom alat ti csa lá di sír -
bolt ban, az ol tár mel lett. Bol dog gá ava tá sá ért a bé csi és a
szom bat he lyi egy ház me gye so kat fá ra do zott.

A Sze gé nyek Or vo sát II. Já nos Pál pápa több ezer ma gyar
za rán dok és a tel jes ma gyar püs pö ki kar je len lét ében avat ta bol -
dog gá, 2003. már ci us 23-án.

foly ta tás az elõ zõ ol dal ról

Adj bé két Uram!
Da pacem Do mi ne!
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RÁKÓCZY
(rákóczi és fel sõ va dá szi)

Tör té nel mi fé nyû, régi ma gyar ne mes csa -
lád, mely az Ár pád-ko ri elsõ ki rá lya ink alatt
ha zánk ba jött Radoan és Bagath nem bõl eredt.
A Bogát-Radván nem zet ség bõl hat csa lád ága -
zott ki, úgy mint a Rá kóczy, Morvay,
Körtvélyesy, Czékey, Monoky, és Izsépy,
mely most is él, a töb bi ki halt, el halt, ele nyé -
szett csa lá dok. Kró ni ká ink sze rint a csa lád
Cseh or szág ból vet te ere de tét, s õsi bir to kai
Zemp lén vár me gyé ben vol tak. A csa lád egye -
nes le szár ma zá sa  a Rákóczyak ere de te 1227-tõl
ve zet he tõ le, Csepán fia Csíz tõl. A XVI. szá -
zad tól a XVIII. szá zad ele jé ig nem ze tünk tör té -
nel mé nek min den lap ján ott lel he tõk.
Fel emel ke dé sé tõl az enyé sze tig, ha za fi a kat
mu ta tott, mi lye ne ket tán egyet len más csa lá -
dunk sem. Foly to nos küz dés bõl állt a csa lád sor sa, mely a nem ze té -
vel volt egy be forr va, s gyõ zött vagy bu kott, -de áru ló nem válott
közûlök soha. És mi dõn letünt közûlök az utol só élõ iva dék is,
meg ma radt a fé nyes név a nem zet osz tat lan ke gye le té ben.  

Meg sem kí sé rel het jük a Rá kóczy csa lád fa is mer te té sét, a ter je -
del me mi att. Ezért csak a tör té ne lem bõl is jól is mert ala ko kat idéz -
zük fel:

Rá kóczy Zsig mond nak két fia lett: György és Já nos. 
György je les ka to na volt, 1559-ben Fü lek el vesz te után Ba logh

vá rá nál tö rök fog ság ba esett, in nen 1000 tal lé ron váltá meg ma gát.
Já nos 1558-ban Zemplin vár me gye táb la bí ró já vá vá lasz ta tott,

1588-ban Likava vár ka pi tá nya volt.
I.  György, fi a tal ko rá ban váradi ka pi tány volt, utóbb 1630-ban

er dé lyi fe je de lem mé vá lasz ta tott, és azon évi sept. 20.-án mél tó sá gá -
ba fel ava ta tott. Kor má nya sze ren csés vala, õ eszközlé 1645-ben a
linczi bé két. Er dély alat ta vi rág zott, pártolá a tu do má nyos sá got, és
gyarapítá csa lá di bir to ka it. Má so dik neje Lorántffy Zsu zsan na, aki
3 fiút szült, II. Györ gyöt, IV. Zsig mon dot, aki fi a ta lon 29 éves ko -
rá ban halt meg, és Ferenczet, ki öt éves gyer mek ko rá ban halt meg.
I. György 1648. octob. 11-én, kora 55. évé ben halt meg.
Gyulafehérvárott 

II. György: fi a ta lon 1633-tól váradi ka pi tány, a haj dú ság tá bor -
no ka, Bi har me gye fõ is pán ja. Még apja éle té ben 1642-ben er dé lyi fe -
je de lem mé vá lasz ta tott. 1643-ban nõül vet te Bátori Zsó fi át. Aty ja
ha lá la után a fe je del mi szék be ült, de azt utóbb ke ve sebb szá mí tás sal, 
több hi ú ság gal, fõ leg a len gyel ko ro na haj há szá sa mi att elveszté. Vi -
téz ka to na, gyen gébb had ve zér volt aty já nál. 1660-ban dön tõ csa tát
ví vott a tö rök kel. El te met te tett Sáros-Patakon, egyetelen fia ma -
radt:

I. Ferencz, ki 1645-ben szü le tett. 1652-ben aty ja kí ván sá gá ra meg -
vá lasz ta tott ugyan er dé lyi fe je de lem ség re, de aty ja sze ren csét len sé -
ge mi att kor mány ra soha sem jut ha tott. Sá ros vár me gye fõ is pán ja.
A Wes se lé nyi össze es kü vés be bele ke ve re dett, any ja Bátori Zsó fia
köz ben já rás ára, 885.000 fo rint fi ze tés mel lett sza ba dult meg tár sai
sor sá tól, a ki vég zés tõl.

Neje Zrinyi Ilo na volt, aki 3 gyer me ket szült, III. Györ gyöt, Ju -
li an na Bor bá lát és II. Ferenczet.

Ferencz meg halt 1676. jú li us 8.-án, Kas sán te met ték el. Öz ve -
gye, Zrí nyi Ilo na 1682-ben Tököly Im ré hez ment férj hez.

II. Ferencz, ki 1676. marc. 27-én szü le tett Bor si kas tély ban. Alig
ne gyed fél hó na pos ko rá ban ve szí tet te el aty ját, aki vég ren de let ében

gyer me ke it Li pót csá szár kü lö nös párt fo gá sá ba
aján lot ta. A ma gyar ta ná cso sok csak ne he zen
birták ki vin ni, hogy Li pót fõ gyám sá gi jo gá nak
fenn tar tá sa mel lett az édes anya, Zrinyi Ilo na ma -
gyar kör nye zet ben, ne vel hes se gyer me ke it.
Elõbb Mun ká cson, Sá ros pa ta kon, Regécz vá rá -
ban él tek a Tököly Im ré vel való há zas sá ga után
is. Ka to li kus hit ben ne vel ke dett. Mun kács vá rá -
nak be vé te le után any já val és nõ vé ré vel együtt
Bécs be men tek. A ki rály Kollonics bí bor no kot
bíz ta meg ne vel te té sük kel, aki el akar ta nem ze té -
tõl szi ge tel ni. Nén jét az Or so lyák In té ze té be ad -
ták, Ferenczet mi u tán ne ve lõ jét Badinyit is
el tá vo lí tot ták tõle, a je zsu i ták kol lé gi u má ba ad -
ták. 1690-ben a prá gai egye tem re ment, ter mé -
szet ta ni, ma te ma ti kai, épí té sze ti és
had tu do má nyi ta nul má nyok ra. Any ját Thö köly
ki vál tot ta, és Kons tan ti ná poly ba vit te, az ud var
még azt sem en ge dé lyez te, hogy Ferencz el bú -

csúz has son any já tól, akit töb bé nem is lá tott. 1694 má ju sá ban vissza -
tért Ma gyar or szág ba, sárosvármegyei fõ is pá ni szé ket kap ta. 

Sá ros pa ta kon, Eper je sen élt fe le sé gé vel, a köz ügyek tõl tá vol
tar tot ta ma gát. Ek kor még a ma gya rok sem bíz tak ben ne. Elsõ fia
1696-ban szü le tett, aki nek ke reszt ap já ul Li pót ki rályt kér te föl.
1699-ben érint ke zés be ju tott Ber csé nyi Mik lós gróf fal, aki ha mar
fel is mer te, hogy Rá kóczy ban a "né met kön tös alatt is iga zi ma gyar
szív do bog”

A ma gyar al kot mány ül dö zé se, az õsi sza bad ság vissza szer zé sé -
nek szük sé ges sé ge mind in kább meg ér lel te Rá kó czi ban an nak tu da -
tát, hogy õ van hi vat va az al kot má nyos ság nak fegy ve res erõ vel való
vissza ví vá sá ra. 1700. no vem ber 1-én Rá kó czi Ber csé nyi vel együtt el -
ér ke zett nek lát ta az idõt a cse lek vés re. Le ve let írt a fran cia ki rály -
nak A le vél áru lás mi att nem ju tott el a cím zett hez, Rá kó czit
csá szá ri tá bor nok el fog ta és ugyan ab ba a bör tön be szál lí tot ták
(Bécs új hely) ahol 30 év vel elõbb nagy aty ja, Zrí nyi Pé ter is síny lõ -
dött ki vég zé se elõtt. Nagy ne he zen tu dott csak Len gyel or szág ba
me ne kül ni, ahol ta lál ko zott Ber csé nyi vel, aki sür get te, hogy in dít sa 
meg a har cot Ma gyar or szá gon. 1703. jú ni us 15.-én meg in dult a Ber -
csé nyi ál tal fel sze rel te tett lo vas csa pat tal és a fran cia ki rály pénz se -
gít sé gé vel. Kliniec fa lu ban fo gad ta Esze Ta mást és csa pa tát.
Össze sen vol tak alig 3000-en. 1705 ta va szá ra Rá kó czi se re ge már el -
ér te a 100 ezer fõt. 1704 jú li u sá ban er dé lyi fe je de lem mé vá lasz tot ták, 
a ve zér lõ fe je de lem cí met kap ta. 1705-ben Szécsényben or szág gyû -
lést hí vott össze, 1707-ben Ónod ra hív ta össze az or szág gyû lést (jú -
ni us 13.-án) amely ki mond ta a az auszt ri ai ház trón vesz tett sé gét.
Rá kó czi nem akart ki rály len ni, a ba jor és a szász fe je del met akar ta
meg nyer ni, de azok vissza uta sí tot ták. XIV. La jos sem akart vele
szö vet ség re lép ni. 1708.-ban a ku ru cok nagy ve re sé get szen ved tek
Trencsénnél. 1710. jan. 22-én el dön tet len csa tát ví vott, len gyel ka to -
nái meg szök tek, így vissza vo nult. A ma ra dék csa pat ban fel lé pett a
pes tis. 1711 feb ru ár 21-én el hagy ta az or szá got, a bé ke tár gya lást
Pálffy Já nos ra bíz ta. Elõbb Len gyel or szág ba, majd Fran cia or szág -
ban élt, 1717. szep tem ber 15-én ha jó ra szállt és Tö rök or szág ba in dult
tár sa i val, on nan már nem jött vissza. Elõbb Kons tan ti ná poly ba,
1720-tól Ro dos tó ban ko los to ri éle tet élt. Ber csé nyi is meg halt.
1735-ben áp ri lis 8-án nagy pén te ken meg halt. Tes tét édes any ja mel lé
Kons tan ti ná poly ban te met ték, szí vét Grosboisba vit ték. 1906-ban
ham va it any ja és tár sai ham va i val együtt lel kes nem ze ti ün nep lés
köz ben Kas sán he lyez ték örök nyu ga lom ba. Így enyé szett el e nagy -
fé nyû csa lád, mely nek em lé ke tör té nel münk kel össze forr va ma radt.

Nagy ma gyar csa lá dok a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon
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(Ke resz tény de mok ra ta szem mel a 
kop pen há gai dön tés rõl)

Ta valy, de cem ber 13-án, Kop pen há gá ban le -
zá rult egy sza kasz az Eu ró pai Unió tör té ne té ben.
Tíz tag je lölt or szág gal be fe je zõd tek a csat la ko -
zá si tár gya lá sok. Le zá rult egy kor szak, me lyet
Eu ró pa ket té osz tott sá gá nak ne vez tünk.

So kan úgy mi nõ sí tik, hogy a csat la ko zá si
tár gya lá sok le zá rá sa Cip rus sal, Cseh or szág gal,
Észt or szág gal, Ma gyar or szág gal, Lett or szág gal,
Lit vá ni á val, Mál tá val, Len gyel or szág gal, Szlo -
vá ki á val, és Szlo vé ni á val az 1993-ban ugyan -
csak Kop pen há gá ban el in dí tott, Eu ró pa
meg osz tott sá gá nak fel szá mo lá sát cé lul ki tû zõ
fo lya mat tör té nel mi mér föld kö ve volt. Az Unió
ezen or szá gok csat la ko zá sá ra 2004. má jus 1-ét
je löl te ki. Az Eu ró pai Ta nács hang sú lyoz ta,
hogy a tár gya lá sok ered mé nyei szi lárd ala pot
nyúj ta nak az új tag ál lam ok in teg rá ci ó já hoz, s
emel lett biz to sít ják a ki bõ vü lõ Unió ha té kony
mû kö dé sét is. A lét re jött meg ál la po dás alap ján a
csat la ko zó or szá gok nak szá mos át me ne ti in téz -
ke dést kell fo ga na to sí ta ni uk a tag ság gal járó kö -
te le zett sé gek ér de ké ben. A kop pen há gai
csúcs ér te kez let elõtt le zá rat lan volt a csat la ko zá -
si tár gya lá sok leg ne he zebb kér dé se, hogy mi lyen 
konk rét pénz összeg gel tá mo gat ja az Unió a csat -
la ko zó or szá gok fel zár kó zá sát, ver seny ké pes sé -
gük nek ja ví tá sát, kü lö nös te kin tet tel a
me zõ gaz da ság ra és vi dék fej lesz tés re.

Re mény ked tünk és bíz tunk.
Azt hit tük, hogy a ke resz tény eu ró pa i ság

gon do la ta, mely 2000 év alatt ki áll ta az idõk pró -
bá ját, mely nek si ke ré ért ke vés nem zet hul la tott
több vért, mint mi, és ke vés or szág nak ju tott több 
meg pró bál ta tás, nem egy szer meg aláz ta tás, mint
ne künk, vég re meg kap ja meg ér de melt ju tal mát. 

Úgy vél tük, hogy az Unió, mely a II. vi lág há -
bo rút kö ve tõ nagy ke resz tény de mok ra ta gon dol -
ko dók – Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad
Adenauer, Ludwig Erhard – fel is me ré sé bõl, po -
li ti kai éles lá tá sá ból szü le tett, ér té ke li mind ezt.

Azt re mél tük, hogy az Eu ró pai Unió, mely a
Montanunió lét re ho zá sá val in dult, de a Ró mai
–szer zõ dés ben tel je se dett ki, ma is az em be ri
sze mé lyi ség és a sze mé lyes sza bad ság tisz te le tén 
ala pul, és az em be ri össze tar to zás, az egy má sért
való fe le lõs ség tu da tá ra, a ke resz tény hu ma niz -
mus ra, a tár sa dal mi igaz sá gos ság ra -mint ér ték -
ren di alap ra- épít.

Bíz tunk, hogy a nem ze tün ket és or szá gun kat
ért ször nyû igaz ság ta lan sá gok, a fel ap ró zott ság,
a 40 évig tar tó po li ti kai el nyo ma tás és szen ve dés, 
1956 hõ se i nek vér ál do za ta, ha tá ra ink meg nyi tá -
sa, a né met egye sí tés, 12 éves tö ret len mun kánk,
a rend szer vál tás meg szen ve dett ku dar cai és si ke -
rei, a ha zai gaz da ság ered mé nyei fel jo go sí ta nak
ben nün ket arra, hogy egyen ran gú part ner ként
ve hes sünk részt a tár gya lá so kon, s olyan dön tés
szü les sék, amely ben a jo gok és kö te les sé gek
össz hang ban van nak. 

De cem ber 13-án este meg szü le tett a meg ál -
la po dás, ez a ki jó za ní tó mér föld kõ. A záró tár -
gya lá so kon a ne héz sé gek lé nye gét az je len tet te,
hogy a dán El nök ség ki dol go zott egy pénz ügyi
cso mag ter vet a csat la ko zás ra váró 10 or szág szá -
má ra. Ez 2,2 mil li árd euróval alat ta ma radt az
1999-ben Ber lin ben, az Unió tag or szá gai ál tal a
bõ ví tés 2004-2006 kö zöt ti idõ szak ára el fo ga dott
tá mo ga tá si összeg nek. (1999-ben Ber lin ben a
bõ ví tés re 42,5 mil li árd euró tá mo ga tást szán tak!)

Az így elõ ter jesz tett össze get a csat la ko zás ra 
váró or szá gok ter mé sze te sen ke ve sell ték, vi -
szont az Uni ós tag or szág ok so kall ták.

Két na pos küz de lem után ké tes gyõ ze lem
szü le tett, az Unió va la mi vel több, mint 400millió 
euróval meg emel te a tá mo ga tást.(Ezt az össze get 
az újon nan csat la ko zó or szá gok nem ze ti költ ség -
ve té si mér le gük ja ví tá sá ra egy össze gû egy sze ri

tá mo ga tás ként kap ják, 2005 és 2006 fo lya mán.
Vi szont a be fi ze té si kö te le zett sé günk te rén a
csat la ko zás ra vá rók nem kap tak ked vez ményt,
így 2004-2006 kö zött 14,5 mil li árd eurót kell
majd be fi zet nünk az Unió kö zös kasszá já ba. A
tár gya lá sok nyer te se Len gyel or szág, és Cseh or -
szág. An nak el le né re, hogy ná lunk nál sok kal
gyen gébb po zí ci ó ból in dul tak, még is sok kal töb -
bet tud tak ki har col ni, mint a ma gyar kor mány.

Ha zánk a 2004-2006 kö zöt ti idõ szak ban az 
EU költ ség ve té sé bõl 5,1 mil li árd euróval ré sze -
se dik majd, mely bõl a (fel té tel nél kü li) ki fi ze té -
sek 3,5 mil li árd eurót tesz nek majd ki, míg 1,6
mil li árd euró meg szer zé sé re pá lyá za ti úton nyí -
lik le he tõ ség.

Ez zel szem ben Ma gyar or szág 2,3 mil li árd
eurót fi zet majd a kö zös sé gi kasszá ba, azaz az
elsõ há rom év ben tény le ge sen 1,4 mil li árd euró
költ ség ve té si tá mo ga tást ka punk, ami ki e gé szül 
még 148 mil lió euróval, me lyet a ha tár vé de lem
meg erõ sí té sé re, az ún. „schengeni ha tá rok” ki -
épí té sé re ad nak, s ami e költ sé gek va la mi vel
több mint két har ma dát fe de zi is.

A várt nál rosszabb a hely zet a me zõ gaz da -
ság-és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok vo nat ko zá -
sá ban is. A me zõ gaz da sá gi köz vet len ki fi ze té sek
te kin te té ben az Unió igen ke mény ál lás pon tot
kép vi selt, ame lyet a tag je löl tek nek csak a tár gya -
lá sok vég re haj tá sá ban si ke rült né mi leg ked ve -
zõb bé ten ni. Az Unió úgy lát ta ugyan is, ha a
tag je lölt or szá gok gaz dál ko dói a csat la ko zás pil -
la na tá tól 100%-ban ré sze sül né nek az uni ós ag -
rár tá mo ga tás ban, az gá tol ná gaz da sá guk
fej lõ dé sét és kon zer vál ná a je len le gi ter me lé si
szín vo na lat. Az Unió egy ki lenc éves ún. „be ve -
ze tõ” sza kaszt ja va solt, mely nek a vé gén, te hát
2013-ban len ne le he tõ ség az ak ko ri tá mo ga tá si
összeg 100%-ának el éré sé re.

A tár gya lá sok so rán a tag je löl tek nek si ke rült
ugyan ezt a sza kaszt hat évre le rö vi dí te ni, úgy,
hogy az uni ós köz vet len ki fi ze té sek vál to zat la -
nul csak 9 év után, 2013-ban éri el a 100%-os
szin tet, de ha a nem ze ti költ ség ve té si for rá sok és
az el nyert uni ós pá lyá za tok biz to sít ják, le he tõ ség 
lesz az uni ós tá mo ga tás 30%-os nem ze ti ki egé -
szí té sé re. Ma gya rán szól va, en ge délyt kap tunk,
hogy sa ját pén zün ket, -erõs kor lá tok kö zött- el -
költ hes sük.

Jog gal me rül fel a kér dés, a költ ség ve tés
mely te rü le te i rõl, kik tõl le het majd 2004-tõl a
szük sé ges pénzt el von ni, hogy a ha zai gaz dák -
nak ezt az össze get oda ad has suk.

Ha si ke rül ezt a ki egé szí tõ tá mo ga tást biz to -
sí ta ni, egy fran cia gaz da még ak kor is két és fél -
szer ak ko ra tá mo ga tás ban ré sze sül a kö vet ke zõ
10 év ben az uni ó tól, mint egy ma gyar gaz da az
uni ó tól és a ma gyar költ ség ve tés tõl együt te sen.

Mi vel az Uni ó ba tör té nõ be lé pés sel a ha zai
pi ac vé dõ in téz ke dé sek (uni ós vo nat ko zás ban)
meg szûn nek, a lé nye ge sen na gyobb do tá ció mi -
att ol csób ban ter me lõ uni ós gaz dák ter mé kei pi a -
cot fog nak el ven ni a ha zai gaz dák tól. Nyu ga ti
la pok már is ar ról cik kez nek, hogy a ma gyar me -
zõ gaz da ság ér de mi kon ku ren ci át nem je lent
majd az EU-ban, így azok csak je len tõs, az egész
la kos sá got érin tõ ár eme lés sel tud nak majd vé de -
kez ni a ver seny hát rány el len.

A me zõ gaz da sá gi ter me lé si kvó tá kat egyé ni
el bí rá lás alap ján ala kí tot ta ki az Unió. A tej ese -
té ben a pol gá ri kor mány ál lás pont ja 2,8 mil lió
ton na (28 mil lió hek to li ter) éven kén ti ter me lé si
ér ték volt, mely rõl a je len le gi kor mány 25%-kal
ki sebb ér ték re hát rált, majd az utol só órá ban azt
is fel ad va, 1,99 mil lió ton na éven kén ti mennyi -
ség ben ál la po dott meg úgy, hogy az in du ló kvó ta
1,947 mil lió ton na, amely hez 2006-tól 0,043
mil lió ton na tar ta lék kvó ta já rul majd. Ez ép pen
annyi, mint a je len le gi fo gyasz tás. (Volt olyan
idõ szak, a nyolc va nas évek vé gén, a ki lenc ve nes
évek ele jén, ami kor a ha zai me zõ gaz da ság több

mint 27,5 mil lió hek to li ter te jet ter melt!) Ez
pe dig azt je len ti, hogy ha egy ki csit emel ke dik 
ha zánk ban a tej fo gyasz tás, im port ra szo ru lunk.

Ér de mes meg je gyez ni, hogy a len gye lek, az
Unió aján la tát meg ha la dó to váb bi fél mil lió ton -
nát har col tak ki ma guk nak!

Bár ga bo na kvó ta nincs, de 3,49 mil lió hek tár 
szán tó föl di bá zis te rü le ten, mint egy húsz faj ta
nö vény vo nat ko zá sá ban 4,73 ton na/hek tár ter -
més ho zam ról szól a meg ál la po dás. Ha ezt meg -
ha la dó mennyi ség ben ter me lünk, ak kor a
tá mo ga tást ará nyo san csök ken tik. Ha a 2001-es
ter me lé si ada to kat néz zük, ami kor is a búza át -
lag ho za ma 4,32 ton na/hek tár, míg a ku ko ri cáé
pe dig 6,28 ton na/hek tár volt, jö võ be ni le he tõ sé -
ge ink e te rü le ten is csak a je len le gi hely ze tet
kon zer vál ják. 

De nem tör tént át tö rés a szar vas mar ha ál lo -
mány vo nat ko zá sá ban sem. Vá gá si pré mi um ra
mint egy 236 ezer, hús mar ha pré mi um ra 94,6
ezer, míg anya te hén tá mo ga tás ra 117 ezer ál lat
jo go sult .

A kop pen há gai meg ál la po dás te hát a ha zai
me zõ gaz da ság je len le gi ter me lé si szint jé nek be -
fa gyasz tá sa.

Mind ez bi zony ke ve sebb a várt nál!
Jog gal ve tõ dik fel a kér dés, ilyen fel té te lek

kö zött sza bad-e csat la koz nia az Uni ó hoz ha -
zánk nak.

A vá lasz hoz Or bán Vik tort, a pol gá ri kor -
mány mi nisz ter el nök ét idé zem:

„Igen, még így is ér de mes!”
Ér de mes, mert a pol gá ri kor mány négy éve

be bi zo nyí tot ta, hogy a nem zet ér de ke és az eu ró -
pai új ra egye sí tés egy ség be fog lal ha tó. 

Egy olyan nyi tott gaz da sá gú or szág nak, mint 
ami lyen ha zánk, mely ki vi tel ének kö zel 80%-át
az uni ó ba ex por tál ja, az esélyt a fej lõ dés re, a jö -
võt a gaz da sá gi ver seny ben csak is az Eu ró pai
Unió biz to sít hat ja. Is mert, hogy az Eu ró pai Unió
vég sõ cél ja és ér tel me az or szág ha tár ok fel ol dá -
sa, a né pek, és a nem ze tek össze kap cso lá sa, ami
ele mi ér de ke a több or szág te rü le té re szét szó ra -
tott ma gyar ki sebb sé gek nek. Ér de mes, mert a
tag ál lam ok fel is mer ték, hogy a nem ze tek gyen -
gü lé se az Unió fel ol va dá sát, ka rak te ré nek, ér té -
ke i nek el vesz té sét is je len te né a glo ba li zá ló dó
vi lág ban. Ezért erõ sö dik az Eu ró pai Uni ó ban az
egyes nem ze tek iden ti tá sa. A szûk mar kú ság el le -
né re az uni ós csat la ko zás sal több let for rás ra te he -
tünk szert, mely ha lé nye ge sen el ma rad is a
vá ra ko zá sok tól. Még is csak több let pénz, „friss
vér” a jö võ be ni fej lõ dés vo nat ko zá sá ban.

Ter mé sze te sen tisz tá ban kell len ni az zal a
ténnyel is, hogy a csat la ko zás ön ma gá ban nem
ered mé nye zi ha zánk ver seny ké pes sé gé nek ja vu -
lá sát, az élet szín vo nal emel ke dé sét, sõt is mer ve
az árak és bé rek ki egyen lí tõ dé si fo lya ma tát, a
csat la ko zás elsõ éve i ben az árak gyor sab ban nö -
ve ked nek majd. Min den te hát ad dig is a ha zai
költ ség ve té se ken, és az el kö vet ke zõ vá lasz tá so -
kon fog múl ni.

Ne fe lejt sük: 2007-ben új költ ség ve té si fe je -
zet in dul az Eu ró pai Uni ó ban. Egy, a nem ze ti ér -
de ke ket a je len le gi nél hang sú lyo sab ban
kép vi se lõ új ma gyar kor mány nak 2006-ot kö ve -
tõ en le he tõ sé ge lesz a mos ta ni nál sok kal ked ve -
zõbb tá mo ga tá sok ki har co lá sá ra, meg szer zé sé re.

Mind ez pe dig raj tunk mú lik!
Áp ri lis 12-én és az ezt kö ve tõ vá lasz tá so kon

er rõl is sza va zunk majd!
Si ker re csak ak kor szá mít ha tunk, ha egy sé -

ge sek le szünk, és kö vet ke ze te sen vall juk, hogy
Eu ró pa a jö võnk, de Ma gyar or szág a ha zánk!”

Dr. Lat or cai Já nos
(A szer zõ a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt

al el nö ke, az Or szág gyû lés Gaz da sá gi
bi zott sá gá nak al el nö ke, az An tall- és a Boross
kor mány volt ipa ri és ke res ke del mi mi nisz te re)

Bebocsátásra várva…
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Tisz telt Ol va só!
Nép raj zi ro va tunk ban a Csiz ma di ák és

ci pé szek Endrõdön (1870-1950) címû elõ -
ta nul mány ból köz lünk rész le tet. A ta nul -
mány a láb be li ké szí tés tör té ne té nek
fel vá zo lá sát tûz te ki cé lul, hogy a mély re
ható tu do má nyos ku ta tás ered mé nye kép -
pen, át fo gó ké pet kap has sunk e mes ter ség
ki ala ku lá sá ról és tár sa dal mi ha tá sa i ról te le -
pü lé sün kön. Bí zok ab ban, hogy a ku ta tás so -
rán ki de rül, hogy mi ért ez a szak ma
erõ sö dött meg és vert tar tó san gyö ke ret
Endrõdön. 

A TÍMÁR MESTERSÉG EMLÉKEI
ENDRÕDÖN

A tí már szó fog lal ko zást je lent, még hoz -
zá a bõrt ki ké szí tõ és egy sze rû láb be li ket
var ró mes ter em ber meg je lö lé sé re szol gált.
„a szó is me ret len ere de tû, ta lán a tim só fõ -
név vel függ össze. Elsõ biz tos em lí té se
1240-bõl szár ma zik „sutor”, azaz „láb be li
var ró” ér te lem ben. Kö zép ko ri gya kor lat sze -
rint a láb be li var ró maga ké szí tet te ki a láb -
be lik hez szük sé ges bõ rö ket. A tí má rok
ese té ben ez ke le ti mód ra tim só val meg dol -
go zott fe hér bõr ki ké szí té sét je len tet te.”

„a tí már szó nak fo ko za to san gyen gül a
láb be li var ró jel le ge és in kább a bõr ki ké szí tõ
je len té se, erõ sö dik meg. Ugyan eb ben az
idõ ben (1387) a var ga szó tû nik fel, még pe -
dig-mint egy kor a tí már- a láb be li var ró és
bõr ki ké szí tõ ket tõs ér te lem ben.”(Nép raj zi
Lex. 5. 1982: 289.)

A tí má rok a tör té nel mi em lé kek el be szé -
lé se sze rint te hát nem csak ki ké szí tet ték a
bõrt úgy ne ve zett tim sós el já rás sal, ha nem
var rott láb be li ket is ké szí tet tek. A ké sõb bi ek -
ben az ipar ág sza ko so dott s a meg je le nõ
var ga mes ter ség vet te át a var rott láb be lik
ké szí té sét. 

A bõr tim sós cser zé sû el já rá sa kö vet kez -
té ben vá lik a csiz ma di ák ké sõbb, pe dig a ci -
pé szek ter mé ke i nek fon tos alap anya gá ul.
Az anyag gyûj tés so rán la i kus ként én is el kö -
vet tem azt a hi bát, hogy azt hit tem a két féle
cser zé si el já rás nem be fo lyá sol ja a láb be li
alap anyag mi nõ sé gét, de adat köz lõm
Szurovecz Lász ló idõs csiz ma dia rög tön ki -
ja ví tott: „A szûcs bõr bõl nem le het csiz mát
csináni, mer’ akár mennyi re ke zel jük a bõrt a
ké sõb bi ek ben, kiüt raj ta a só és vége…”

A tí már mes ter ség és a csiz ma di a ság
fon tos kap cso lat ban volt, hi szen a csiz ma -
bõ rö ket ki zá ró lag tí má rok ké szí tet ték.

A to váb bi ak ban te kint sük át a csiz ma dia
mes ter ség ki ala ku lá sát, el ter je dé sé nek oka -
it, nép sze rû ség ét bi zo nyos te rü le te ken. A
Nép raj zi Le xi kon sze rint a csiz ma dia szó
szerb-hor vát köz ve tí tés sel osz mán-tö rök
ere de tû. Elsõ em lí té se az írá sos anyag ban
1594-bõl való. 

A csiz mát pe dig 1492-ben em lí tik elõ ször 
ha zánk ban. Ez a ke le ti ere de tû láb be li ha -
ma ro san ki szo rí tot ta a kö zép ko ri di va tos láb -
be li ket. Leg fon to sabb is mér ve a ke le ti tí pu sú 
csiz mák nak az úgy ne ve zett „for dí tott var rás”
volt. 

„Két tû vel dol goz tak úgy, hogy a talp já ró -
fe lü le tét nem szúr ták át, csak fél mély sé gig
öl töt tek a bõr be. A sar ki részt sem varr ták a
talp hoz, ha nem a be ned ve sí tett csiz mát
ezen ke resz tül for dí tot ták a szí né re… A csiz -
ma ele jét 3-4 ránc ba szed ték. A XIX. szá zad

má so dik fe lé tõl a ma gyar pa raszt ság szá má -
ra ké szült csiz mák ke le ti for mai és tech ni kai
ele me it fo ko za to san nyu gat-eu ró pai ere de -
tû ek vál tot ták fel.” (Nép raj zi Lex. I. 1977:
521.)

Endrõdön igen sok „Tí már” csa lád ne vû
em ber él. A múlt szá zad tí zes éve i ben ke let -
ke zett anek do ta jól szem lél te ti a Tí már elõ -
ne vû ek so ka sá gát a fa lu ban.

„Tör tént, hogy egy ide gen ér ke zett a fa lu -
ba Szar vas fe lõl s ér dek lõ dött, mi kép pen jut -
hat na el Me zõ túr ra. Az út ba i ga zí tó em ber azt 
mond ta neki: Mennyen el a temp lo mig ott ta -
lál ja Tí már bá csit, az majd el iga zít ja. Az ide -
gen ki csit meg le põd ve azon, hogy mi kép pen 
ta lál ja majd meg azt a bi zo nyos Tí márt, s
nem elég, neki Me zõ túr fe lõl ér dek lõd ni, még 
egy Tí már nevû em bert is ke res nie kell. No,
de el in dult s oda is ért a temp lom hoz ha ma -
ro san. A temp lom elõt ti té ren lát há rom, idõ -
sebb pa raszt em bert ép pen dis ku rál tak. Oda
lép hoz zá juk, kö szön, s azt mond ja: A Tí már
bá csit ke re sem. Mire a há rom öreg kér dõ en
rá néz, s azt kér de zik: 

- No de me lyi ket? - mert bi zony mind a
há rom „Tí már” volt. „(Vaszkó Irén gyûj té se)

A tí már mes ter ség re nem csak a je len tõs
szá mú csa lád név utal, ha nem a fa lu ban
gyûj tött tí már szer szá mok is. Kü lön fé le hú so -
lók és pu hí tók, me lyek a Táj ház gyûj te mé -
nyé ben lát ha tók. A XX. szá zad ban azon ban
már egy tí már mes tert sem ta lál ha tunk
Endrõdön. 

En nek oka le he tett a fo lyam sza bá lyo zás -
ok mi att le csök kent le ge lõ te rü let, amely ma -
gá val hoz ta az ál lat ál lo mány ro ha mos
csök ke né sét. Oka le he tett még, hogy az itt
lévõ tí má rok a kö zép ko ri fo lya mat tal el len tét -
ben itt nem a láb be li var rást ha nya gol ták a
bõr ki ké szí tés túl sú lya mi att, ha nem a bõr ki -
ké szí tést ha nya gol ták a láb be li ké szí tés túl -
sú lya vé gett. Akár hogy is volt, a csiz ma dia
mes ter ség vi rág zott a XIX-XX. szá zad for du -
ló ján, ki sebb meg sza kí tás sal (Tri a non mi att)
az 1930-as évek vé gé ig. 

Az endrõdi ta non cok név jegy zé ke
(1893-1910; 1910-1925) sze rint a ta non co -
kat ok ta tó csiz ma dia mes te rek 1893-1925,
56-an 217 ta non cot ok tat tak s ne vel tek ki a
szak má nak. Eb ben az idõ in ter val lum ban a
ci pé szet is szé pen vi rág zott; 38 mes ter, 160
ta nonc ke zé be adott szak mát. A csiz ma di a -
ság gal szem ben a ci pész mes ter ség a to -
váb bi ak ban is to vább vi rág zott, mely nek
ered mé nye ként már az 1940-es évek ben
szö vet ke ze te ket al kot tak.

A CSIZMADIA MESTERSÉG
JELENTÕSÉGE ENDRÕD

IPAROSSÁGÁBAN 
A XIX-XX.   SZÁZAD FORDULÓJÁN

„Endrõdön az elsõ céh 1819-ben ala kult,
me lyet ko vács-, ke rék gyár tó-, szûcs-, sza -
bó- és csiz ma dia mes te rek ala kí tot tak. Egy
elõ ke rült ván dor könyv bõl vi szont ki de rült,
hogy már 1820-ban a sza bók és szû csök kü -
lön céh ben dol goz tak (Tí már And rás sza bó
ván dor köny ve)”

„1900-ban, a köz ség ben 726 ipa ros volt,
1920-ban 635-en dol goz tak az ipar ban” 

(Endrõdi Fü ze tek 5. 1996: 17.)
A csiz ma di ák nagy szá ma mi att elõ ke lõ

he lyet kap tak az ipar tes tü let ben is. 
El lát ták ter mé ke ik kel nem csak a falu la -

ko sa it, ha nem a kör nyék pa raszt tár sa dal mát 

a jó endrõdi csiz mák kal. A csiz ma di ák köre
két rész re osz lott, egyik a vá sá ro zó csiz ma -
di ák, akik ter mé ke i ket messzi vi dék re is el -
szál lí tot ták, a má sik kör, akik hely ben
ér té ke sí tet ték por té ká ju kat. A sok csiz ma dia
a fa lu ban óri á si kon ku ren ci át je len tett min -
den egyes csiz ma ké szí tõ nek, hi szen aki
egy szer egy rossz mi nõ sé gû mun ka mi att el -
vesz tet te a ve võ kör ét na gyon ne he zen vagy
egyál ta lá ban nem tud ta újra vissza sze rez ni.
A megnövekedett mi nõ sé gi igé nyek mi att,
az endrõdi csiz mák or szá go san is mert, ki vá -
ló ter mé ke i vé vál tak en nek az ipar ág nak. 

Endrõdön már 1897-ben mû kö dött az
Ipar tes tü let, ahol a csiz ma di ák és ci pé szek
az úgy ne ve zett bõr szak osz tályt al kot ták. Kü -
lön ren dez vé nye ik vol tak az Ipar tes tü let épü -
le té ben bá lok, va cso rák, ame lyet
egy sze rû en bõ rös bál nak, bõ rös va cso rá nak 
ne vez tek. 

Az Ipar tes tü let épí té sét a he lyi ipa ro sok
köz ada ko zás ból fi nan szí roz ták. A csiz ma di -
ák egy pár csiz ma árá val já rul tak hoz zá az
épít ke zés hez, ami az ak ko ri vi szony lat ban
nem volt kis anya gi ál do zat. Az Ipar tes tü let -
nek ének ka ra volt, ame lyet da lár dá nak ne -
vez tek, itt is te vé ke nyen részt vet tek a he lyi
bõr szak osz tály tag jai. 

A he lyi ipa ros tár sa da lom éle tét szí nez ték 
az ipa ros csú fo lók, mely bõl most a ci pész és
csiz ma di ák ról szó lók kö zül ol vas sunk né há -
nyat:

„Ci pész: - Susz ter, majsz ter kap ta fa,
 csi ri zes a va la ga.
Csiz ma dia: 

- Új a csiz mám nyal ka,
Eper je si szab ta,
Szon da Pis ta varr ta,
Egy szer men tem el a bál ba,
Le sza kadt a nyal ka csiz mám sar ka."

Egy endrõdi csiz ma dia a szar va si vá sár -
ban el adott egy tót nak egy pár csiz mát. Nem
lett jó a csiz ma, hoz ta vissza a tót.

Nem tud ják, hogy Csiz ma Dia hun la kik?
Gör be orra fel áll, rossz csiz mát csi nál… „

(Endrõdi Fü ze tek 5. 1996: 96.)

A CSIZMADIÁK, CIPÉSZEK
MINDKETTEN SUSZTEREK

Ha a két szak mát vizs gál juk a ré geb bi -
nek min den kép pen a csiz ma dia mes ter sé -
get kell te kin te nünk. Amint már az elõ zõ
fe je ze tek ben fel vá zol tam a ma gyar te rü le ten 
a kö zép kor ban ter jedt el a csiz ma vi se lé se
még hoz zá a tö rök hó dolt ság idõ sza ká ban. A 
kez de ti for mák a ke le ti tí pust tük röz ték, s
majd csak a XIX. szá zad vé gén kez de nek el -
ter jed ni a nyu ga ti tí pu sú csiz mák a pa raszt -
ság kö ré ben. Aho gyan Csaplovics jel lem zi a
ma gyar sá got ér te ke zé sé ben, azt mond hat -
nánk; min den ma gyar csiz má ban szü le tik.
Per sze ez még az ak ko ri vi szo nyok kö zött is
túl zó ki fe je zés len ne, hi szen az el ma ra dot -
tabb or szág ré sze ken, a pe rem te rü le te ken
még na gyon so ká ig a bocs kor a leg ked vel -
tebb láb be li. A csiz ma dia mes ter ség fo lya -
ma tos meg úju lá sát a XX. szá zad élén kü lõ
ci põ di vat ja ál lít ja meg, en nek kö vet kez té ben
a szá zad kö ze pé re a mes ter ség meg szû nik.
A pa raszt ság ha gyo má nyos kul tú rá já nak el -
sor va dá sá val pár hu za mo san ki ve szik a csiz -
ma dia mes ter ség
is. Per sze fel fog -

Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

folyt. a kö vet ke zõ oldalon
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Tör vény ke zés, népi köz igaz ga tás
Gyomán - 1717-1848

A kö vet ke zõ so ro za tunk ban nem cé lunk
a népi köz igaz ga tás és népi jog szo kás ok
rész le tes tag la lá sa. Csu pán né hány gyo mai
pél dá val sze ret nénk be mu tat ni e szer te ága -
zó, ér de kes és ta nul sá gos te rü le tét a nép -
rajz tu do mány nak.

A job bágy ság fel sza ba dí tá sá ig a köz sé -
gek ben a föl des úr /vagy meg bí zott ja/ ál tal ki -
ne ve zett vagy a falu la kói ál tal vá lasz tott
he lyi ha tó ság; „Elõljáróság” mely nek ha tás -
kör ét a szo kás jog, a föl des úr ál tal ki adott
rend tar tás, fa lu tör vény ál la pí tot ta meg. Ez a
ha tás kör ki ter jedt a kö zös ség min den fé le
igaz ga tá si, igaz ság szol gál ta tá si és gaz da sá -
gi te vé keny ség re.

Az elõljáróság tag jai: fõ bí ró, tör vény bí ró,
és leg alább 12 es küdt, em ber, a nó tá ri -
us-jegy zõ, adó sze dõk, ut ca ka pi tá nyok, ti ze -
de sek, éj je li õrök, kert gaz dák, pusz ta gaz dák, 
had nagy ok, ko csi sok, mind kö zön sé ge sen a
„vá ros cse léd jei” /vagy a nép nyel vén; a „vá -
ros ku tyái”/ .

Fen ti ek a gyo mai ál la po to kat tük rö zik.
A sze mé lyi konf lik tu sok, több sé gét va ló -

ban he lyi kör nye zet ben nem csak meg ol dot -
ták, ha nem a ki vál tó okok ra is fi gye lem mel
le het tek. Mint itt kö zölt pél dánk is bi zo nyít ja,
a leg bel sõbb „egyé ni élet be” is „si ker rel” be -
avat koz hat tak. „Alább írt praesentibus /=je -
len lé võ/ adom tudtokra min de nek nek,
a’kiknek il lik, hogy minekutánna min den jó -
szá gom nak Szer fe lett való vesz te ge té sért s
pré dá lá sá ért, mód nél kül való ti vor nyá zá som 
’s korhelkedésem ’s bor ita lo mért, Fe le sé ge -
met min den ok nél kül való ül dö zé se mért ’s
korhelekkel ’s gya nús Sze mé lyek kel való
roszsz tár sal ko dá so mért mind különössen
az Atyám fi a i tól mind pe dig kö zön sé ges
Hellyen sok izben meg in tet tem vólna, ’s ma -
ga mat még is meg nem igye kez tem
jobbitani, arra néz ve most ma ga mat arra kö -
te le zem, hogy mind amennyiszor va la -

mennyi szer a ’fellyebb ki tett akár mellyik
rossz tselekedetben ta lál ta tom azon nal 20
páltzaütéssel bün tet tes sem. Hogy pe dig
mint ollyan a’ki még egy Krajtzárt is nem ke -
res tem, sõt a’mi örök ség ben ma rad tam azt is 
gyer me ke im tõl vesz te get tem az e’fféle vesz -
te ge tés tõl is mind in kább in kább
elzárattassam a’Malmomból hogy látassék
va la mi ha szon ez utánn nem ugy mint ed dig
az ott való Hom bár nak /=ga bo na tá ro ló/
kultsát Csa pó Mi hály Test vér Uram Bá tyám -
nak ál tal adom olly mód dal hogy soha hire
nél kül /=tud ta nél kül/ ab ból tsak egy sze met
sem ve szek ki, ha nem a’mikor szük sé gem
lészen a’búzára az emlitett Test vér Bá tyám
Uram mér jen ki. Mely nek na gyobb bi zony sá -
gá ra adom ezen tu laj don ne vem alá irásával
meg erõsitett reversalis /=kö te lez vény,
irásbeli nyi lat ko zat/ Le ve le met.

Gyomán 13-Augs.1802.
Csa pó Ist ván s.k.”

„Is ten ké pét vi se lõ Nagy ér de mû nagy
betsülletre mél tó Nem ze tes Birák Uraimék.
Ha az Is ten is meg Szok ta hall gat ni az igaz
életü Öz ve gye ket és kö nyö rül az igyetlen Ár -
ván; tes sék ki eb be’ a rész be Ke gyel me tek -
ben az Is ten nek képe, hogy hall gas sa nak
meg en ge met, és az Is ten tõl Ke gyel me tek re
bizott Tõr vény szerént Könyörüllyenek az
Öz ve gyen és ne nyomorittsák meg az Ár -
vát.-Az Is tent, ma go kat Ke gyel me te ket, az
egész Hellységet, és a ma gam Lel ke
esméretét hivom én tanubizonyságul, hogy
29 Esz ten dõk el for gá sa alatt tisz tán et tem én 
Ke gyel me tek kö zött keserüséggel elegyitett
árva Ke nye re met, még is most mél tat lan kell
megnyomorittatnom.-Kegyelmetek az én
leg kö ze lebb való bi zony sá ga im, hogy azt az
Há rom akó pá lin kát is, melly va gyon én
tõllem a’Kegyelmetek keze alatt, ár tat la nul el 
véve; nem ittzével való el mé rés re, sõt nem is 
hogy ma gam éllyek vélle,; ha nem azért hoz -
tam hogy gyar ló igyetlen öz vegy sé gén nem
jár ha tok én Sok szor sok és hosszu utat, hogy 
hát mi nél ha ma rébb Sza ba dul has sak, és

véhessek meg va la mit at tól a meg tes te sült
tsalárd ör dög tõl, at tól az én adós Pes ti
Asszo nyom tól, a kit Ke gyel me tek is job ban
es mér nek, tsalárdságáról hogy sem mint
igasságáról;el hoz tam adós ság ba gon dol ván
hogy jobb va la mi mint sem mi sem; el hoz tam 
bi zo nyos em be rek tanátslásából akik azt
mon dot ták; hogy va la mit véhetek tsak vi gyek 
el tõle mert oda vész külömben az én adós -
sá gom; ugy hoz tam pe dig hogy Fel sé ges
Királlyunk Ke gyel mes parantsolattya szerént 
és en ge del me mel lett akó val el ad jam; vagy
Ke gyel me tek nek a Tsapszék szá má ra;vagy
ha Ke gyel me tek nek nem tettzik, más Hely -
ség be li Árendátorokat is vele meg kinállyak;
a melly éle lem ke re sé sé nek mód ját a Fel sé -
ges Királlyi Ke gye lem, és Ke gyel mes en ge -
de lem nem tilt tellyességgel.-Az igaz sá got
tá masz tom Szivére Ke gyel me tek nek, hogy
gondolylyák meg, bi zony Öz vegy nek meg
ron tá sa ez, hogy én mamár élel mem tõl is
meg fosz tat tam buzátskámnak elv étet te té -
sé vel, ru há za tom is le vo na tott ró lam;
Hitelesimnek is ke zé be ada tott éle tem Pá lin -
kám nak el vé te lé vel, mert eb bõl fi zet tem vol -
na adós sá go mat, és ab ból ru ház kod tam
vol na. -Alázatosan ese de zem hát és Ké rem
Kö nyö rü le tes ség re könnyen haj ló Sziveket
Nem ze tes Birák Uraiméknak hadd él jek én
Ke zek tsókolása kö zött kö nyör gök is mét ad -
ják meg né kem azon pá lin ká nak árát, hadd
fi zes sek adóssaimnak és hadd ru ház kod -
has sam, Bi zony az Öz ve gyek nek igaz Bí rá -
ja, az Ár vák nak jó Is te ne jó né ven vé szi is
Ke gyel me tek tõl az Öz ve gyen való Kö nyö rü -
le tes sé get és Kö nyö rül a Ke gyel me tek ma ra -
dé kán is. Mellyet Nem ze tes Birák Uraimék is
meg tselekedvén tselekedje meg az Öz ve -
gyek Attya is Ke gyel me tek kel Szivessen
óhajtvánn és ma ra dok

Nagy Betsülletre mél tó Nem ze tes Birák
Uraméknak 1796. 8-a Decembris

Leg ki sebb mél tat lan Szol gá ló Le á nyok
öz vegy Salánki Mihályné”

Cs. Sza bó Ist ván

Gyoma nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Cs. Sza bó Ist ván

hat juk ezt ok-oko za ti fo lya mat nak, mi sze rint
ha nincs ki a csiz mát lá bá ra húz za, a csiz ma -
di á nak új ke nyér ke re set után kell néz nie. S
ez az új ke nyér ke re set a ci pé szet ben ta lál ta -
tott meg. 

A két szak ma édes uno ka test vé re egy -
más nak még is a csiz ma di a ság szak mai el -
sõbb sé ge még ma is ki tû nik az idõs
mes te rek kel be szél get ve, akik még ma is azt 
mond ják: „A ci pész az susz ter, de nem csiz -

ma dia! A ci pész, az
nem tud ja meg csi -
nál ni a csiz ma szá -
rat. A csiz ma dia, az 
meg tud ja csi nál ni a
szá rat is, a tal pat is. 
Két tû vel kell varr ni
egy szer re, ezt csak
a csiz ma dia tud ja.”    

Ér de kes je len -
ség hogy a XX. szá -
zad tól kezd
ál ta lá nos sá vál ni
mind a két szak má -
ra vo nat ko zó susz -
ter el ne ve zés. A
susz ter szó le xi ko ni 
je len té se ci pész,
ere den dõ en né met
ki fe je zés. De egy

má sik meg kö ze lí tést is ol vas ha tunk, mely
azt mond ja: a susz ter kon tárt, a mes ter sé gé -
hez nem értõ sze mélyt je lö li. Erre utal egy
he lyi ki fe je zés az „össze susz te rol” va la mit,
va gyis csak úgy hellyel-, köz zel össze üt. Azt
hi szem az el ne ve zés meg vál to zá sa hûen
kö ve ti a be kö vet ke zett vál to zá so kat a csiz -
ma di a ság és a ci pé szet te rén. En nek kap -
csán fag gat tam adat köz lõ met, hogy me lyik
szak ma az elõ rébb való?- s meg döb be né -
sem re azt fe lel te: „

A ci pé szé, mert az az urak nak ké szí ti a
ci põt, s ha tet szik a ve võ nek nagy árat kér het 
érte. 

Míg a csiz ma dia fel eme li az árat a pa -
rasz tok mo rog va más por té ka után néz nek.”

                                                          
Fel hasz nált for rá sok és iro dal mak:
Nép raj zi Lex. 5. 1982.
Nép raj zi Lex. 1. 1977.
Endrõdi Fü ze tek 5. 1996.
Vaszkó Irén gyûj té se
Szon da Ist ván gyûj té se 2001.

Gyomaendrõd, 2003. már ci us 16. 
Szon da Ist ván

Kép: susz ter inas ok Koósék mûhelyébõl
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„VÁROSUNK fo lyó -
irat szín vo na las és sok
irá nyú szer kesz té se is -
me ret anya ga min den
kor osz tály ér dek lõ dé -
sét fel kel tet te. Úgy a
fe le lõs szer kesz tõ,
mint a szer kesz tõ ség
min den tag ja mél tán
kap ja az el is me rõ sza -
va kat, írott so ro kat.
Ma gam ré szé rõl csat -
la ko zom a gra tu lá lók
tá bo rá hoz! A ju bi le um
le gyen ün ne pe író nak
és ol va só nak egy -
aránt.

A jö võt te kint ve
ké rem, a szer kesz tõ
mun kát lan ka dat lan

ki tar tás sal foly tas sák az ol va sók örö mé re. Eh hez kí vá -
nok erõt, egész sé get és még több õszin te di csé rõ kri ti -
kát.

Sze ret ném, ha Jogi ta nács adás so ro zat több ször
vol na ol vas ha tó a lap ban, pl. kü lön fé le szer zõ dé sek rõl
(el tar tá si, adás-vé te li, gyám ügyi).”

TÍMÁR BENEDEKNÉ 
Bu da pest

„Ne kem így jó, aho gyan van. Min den so rát el ol va -
som. To váb bi jó egész sé get kí vá nok a szer kesz tõ ség -
nek.”

FÜLÖP MIHÁLYNÉ
Gyomaendrõd

„Tisz telt Szer kesz tõk!
Te kin tet tel arra, hogy én 1946 óta nem élek a szü -

lõ he lye men, így köz vet len él ve zõ je az ot ta ni ese mé -
nyek nek, fej lõ dés adta le he tõ sé gek nek nem va gyok.
De ér de kel!

Már a hó elsõ nap ja i ban na gyon vá rom az új sá got,
és mond ha tom az el sõ tõl az utol só be tû ig ol va som,
nagy ér dek lõ dés sel. Itt Mo son ma gya ró vá ron is van
ilyen a vá rost érin tõ köz ér de kû új ság, de egy re in kább 
a po li ti kai hí re ket köz li.

Ké rem, hogy ma rad ja nak meg ezen ro va tok. Mun -
ká juk hoz kí vá nok ki tar tást, jó egész sé get” 

NARANCSIK VINCÉNÉ TÍMÁR LUJZA
Mo son ma gya ró vár

„Sze re tem ol vas ni: Endrõd rég múlt já ban tör tént
ér de kes ese mé nye ket. Endrõd „nagy” em be re i nek
élet raj zát. Min den nel elé ge dett va gyok és nagy sze re -
tet tel ol va som a „gyö ke rek rõl” szó ló tu dó sí tá so kat.”

SARKADINÉ SELEM ORSOLYA
Le ány fa lu

(Hí rek há zunk tá já ról) jó, azon ban le het ne bõ ví te -
ni a té mát. „10” (Az Eu ró pai Unió ka pu já ban) A po li ti -
ka egy ál ta lán nem ér de kel. „12” (Má ria néni me séi) a
mese he lyett eset leg az iro dal mi ol dalt le het ne bõ ví te -
ni a klasszi ku sok kal”.

DAJKA TIBORNÉ
Gö döl lõ

„Én elé ge dett va gyok, és csak gra tu lál ni tu dok
szer kesz tõk nek! Jó egész sé get, to váb bi si ke re ket kí -
vá nok.”

TÓTH PÉTERNÉ FEKÉCS BÉLÁNÉ
Gyomaendrõd

„Szí ve sen ol vas nék az új mú ze um ról rész le te seb -
ben, vagy ha son ló ki zá ró lag endrõdi mes ter ség rõl. Ke -
ve sebb po li ti kai han gu la tú, de több he lyi ese mény rõl
sze ret nék in for má lód ni. Stb.” 

TÍMÁR IMRE

Ró lunk ír ták - 
Ol va só ink le ve le i bõl

Meg em lé ke zés és zász ló szen te lés Hunyán
Már ci us 14-én ha va zás ra éb red tünk, de a lel ke se dé sün ket mind ez nem hû töt te le.

Hi szen nem csak 1848. már ci us 15-re em lé kez tünk, ha nem ezen a na pon szen tel te
meg plé bá no sunk a falu Eu ró pa Uni ós zász ló ját is. Ezért is re mény ked tünk, hogy so -
kan le szünk a Mû ve lõ dé si Ház ban. Saj nos nem így tör tént. Pe dig mi lyen szép volt!

Már ha gyo mány is ko lánk ban, hogy a már ci us 15-ei meg em lé ke zést Tí már
Lászlóné és jó ma gam szer vez zük meg a 7-8. osz tá lyo sok sze rep lé sé vel. Eh hez most
anya gi se gít sé get is kap tunk a pol gár mes te ri hi va tal tól, így na gyon szép de ko rá ci ó val 
emel het tük az ün nep ség fé nyét.

Ren dez vé nyünk nyi tá nya ként a Him nuszt és az Eu ró pai Unió Him nu szát hall gat -
tuk meg, majd Hunya Tiborné pol gár mes ter-asszony mond ta el ün ne pi be szé dét. Ki -
emel te uni ós csat la ko zá sunk je len tõ sé gét. A csat la ko zás nak van nak elõ nyei és
hát rá nyai, de még min den or szág nyert, ha az Unió tag já vá vált. És ha egy or szág
nyer, ak kor an nak min den pol gá ra nyer, lak jon vá ros ban vagy fa lu ban.

Az ün ne pi be széd után ke rült sor az uni ós zász ló meg szen te lé sé re.
Iványi Lász ló plé bá nos úr sza va i ból meg tud hat tuk, mi ért kék szí nû a zász ló, és

mi ért 12 csil lag dí szí ti.

„A kék szín a ke resz tény ha gyo mány ban Má ria szí ne. Má ria a mi égi Édes -
anyánk, aki pa lást ját óvón te rí ti ránk. A ti zen két csil lag pe dig Má ria fe jén a 12 csil -
lag ból álló ko ro na. Je le né sek köny ve ezt írja: „Az égen nagy jel tûnt fel: egy asszony,
öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fe jén ti zen két csil lag ból ko ro na.” (Jel 12.1)

Az asszony a lel ki Iz ra el, va gyis az ószö vet sé gi iga zak és az Egy ház esz mei egy -
ség be ol vasz tott jel ké pe; át vitt ér te lem ben a Bol dog sá gos Szûz Má ria. A nap, hold,
csil la gok az asszony határtalan mél tó sá gát tün te tik fel.

Ho gyan lett az Unió jel ké pe? Paul Levi zsi -
dó val lá sú bel ga pol gár a vész kor szak ide jén fo -
ga dal mat tett, ha túl éli a há bo rút és a
nem zetiszo ci a lis ta ül dö zés bor zal ma it, ka to li kus 
hit re tér. Meg tar tot ta fogadal mát. Az Eu ró pa
Ta nács tiszt vi se lõ je volt, ami kor egy Má ria szo -
bor ra pil lant va eszé be ju tott fo ga dal ma, és az
Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá nak õ ja va sol ta a kék
ala pon a 12 arany sár ga csil la got.”

A zász ló meg szen te lé sé nek fel eme lõ pil la -
na tai után kö vet ke zett az is ko la ta nu ló i nak elõ -
adá sa.

Elõ ször ver sek kel és Vi val di ze né jé vel idéz -
tük fel a ta vaszt, majd meg ele ve ned tek 1848.
már ci us 15-e leg fon to sabb ese mé nyei. Lát tuk az 
if ja kat a Pil vax ká vé ház ban, majd az egye te -
mek nél. Lát tuk, ho gyan fog lal ták le Landerer
nyom dá ját, és mi lyen lel ke se dés sel éne kel ték a
Nem ze ti Dalt.

El hit tük, hogy õk azok a már ci u si if jak, akik
töb bet te vé nek hu szon négy óra alatt, mint nagy -
apá ik és apá ik míg egy szá zad el ha ladt.

A Szó zat el hang zá sa után a Mû ve lõ dé si Ház
és a Pol gár mes te ri Hi va tal fa lán el he lye zett em -
lék táb lák meg ko szo rú zá sá ra ke rült sor.

A zord idõ el le né re szép nap volt. Bár -
csak jö võ re töb ben tar ta ná nak ve lünk.

Tí már Béláné
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Már ci us Idu sa Er dély ben
Er dély szer te mél tó ság tel je sen meg em lé kez tek a negy ven nyol -

cas for ra da lom és sza bad ság harc 155. évfordulójáról.
Székelyudvarhely: Déli ha rang szó kor szé kely ru hás lo va sok

fel vo nu lá sá val kez dõ dött az em lék ün nep. A nem ze ti ima el ének lé -
se után a ma gyar tör té nel mi egy há zak kép vi se lõi mond tak ün ne pi
be szé det, majd a pol gár mes ter és a par la men ti kép vi se lõ be szélt.
El mond ta ün ne pi meg em lé ke zé sét Kö vér Lász ló a Fi desz Vá laszt -
mány el nö ke is. Medgyessy Pé ter üze ne tét a ma gyar nagy kö vet ség
mun ka tár sa ol vas ta fel. Blaskó Já nos szob rász mû vész aján dé kát,
Kós Kár oly ról mintázott bronzszobrot nagy tapssal köszönték meg
az udvarhelyi polgárok.

Csík sze re da: Gál Sán dor szé kely hon véd ez re des köz té ri szob -
rá nak meg ko szo rú zá sa után a mint egy 1500 fõs ün nep lõ so ka ság a
Várt ér re vo nult, ott Pe tõ fi Sán dor és Nicolai Balcescu szob rai mel -
lett ol vas ták fel Adrian Nastase és Medgyessy Pé ter üze ne tét. Ün -
ne pi be szé dé ben a pol gár mes ter az er dé lyi ma gyar ság egy sé gét
hang sú lyoz ta: „Nem a ma gá nyos fe nyõk, ha nem az össze fo nó dó
er dõk tud nak el len áll ni a leg va dabb vi ha rok nak.” A vá ro si RMDSZ 
és a pol gár mes te ri hi va tal nem en ge dé lyez te a ko lozs vá ri Márciusi
Fórum ünnepi üzenetét felolvasni.

Barót: a re for má tus temp lom ban ün ne pelt. Az ün nep ség vé gén
a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge kül döt te Kos suth zász lót
ajándékozott.

Bras só: Zsú fo lá sig meg telt a szín ház ter me, ahol a Bras sói Ma -
gyar Da lár da éne kel te el a Szó za tot. 

Nyerges-Tetõ: A sza ka dó hó el le né re nagy tö meg gyûlt össze a
sza bad ság harc so rán hõsi ha lált halt szé kely hon vé dek tisz te le té re.
Az ün ne pi mû sort Tus nád község szervezte.

Gyergyószentmiklós: A Szent Mik lós ró mai ka to li kus temp -
lom ban ün ne pi szent mi sé vel kez dõ dött az ün nep ség, ezt kö ve tõ en
az ün nep lõk a Pe tõ fi és Kos suth szo bor hoz vo nul tak. Az ün ne pi
meg em lé ke zés és ko szo rú zást kö ve tõ en körmenet indult a
köztemetõbe. 

Kézdivásárhely: Több ez res tö meg gyûlt össze a Gá bor Áron
ne vét vi se lõ fõ té ren, hogy tisz te leg jen már ci us 15-e em lé ke elõtt. A
vá ros ban ta lál ha tó 48-as em lék mû vek meg ko szo rú zá sa után kez dõ -
dött a lo vas fel vo nu lás, a ha gyo mány õr zõ cso por to kon kí vül fel vo -
nult a 15. szé kely ha tár õr gya log ez red, va la mint a sze ge di
ha gyo mány õr zõk egy cso port ja. Ün ne pi be szé det mon dott a pol -
gár mes ter és Né meth Zsolt a ma gyar Or szág gyû lés kül ügyi bi zott -
sá gá nak el nö ke. Medgyessy Pé ter üdvözlete felolvasásra került.
Este a Vigadóban ünnepi mûsort is tartottak.

Székelykeresztúr: Az ün nep elõ est éjén két he lyi kö zép is ko la
400 di ák ja égõ fák lyá val vo nult vé gig a ki vi lá gí tat lan vá ros fõ ut cá -
ján. Pe tõ fi szob ra elõtt mint egy 155 ke reszt úri rót ta le tisz te le tét a
sza bad ság harc hõseinek emléke elõtt.

Bucarest: A Kálvineumban tar tott ün ne pi meg em lé ke zés öku -
me ni kus is ten tisz te let tel kez dõ dött. Az ün ne pi meg em lé ke zé sek
ke re té ben fel ol vas ták Medgyessy Pé ter és Markó Béla üze ne tét. 

Ko lozs vár: Mint egy ez ren gyûl tek össze a Far kas ut cai re for -
má tus temp lom ban, az ün ne pi is ten tisz te let re. A temp lom ból az ün -

HÍREK ERDÉLYBÕL

„... meg ma rad egy di a dal -
mas er dé lyi igaz ság: ez a
föld egy más mel lett... meg -
tart ja örö kös tar ka vi rág zás -
ban a né pe ket, akik raj ta és
éret te mun kál kod nak.“

Kós Kár oly,1925.

nep lõk a Pe tõ fi ut cai Biasini Szál ló elé vo nul tak, ahol már reg gel
ko szo rút he lye zett el a Funar ál tal ve ze tett Nagy-Ro má ni ai pár ti
kül dött ség mint egy 50 fõ je len lét ében az 1848-49-ben ál lí tó lag
meg gyil kolt 40 ezer ro mán nak is em lé ket ál lí tó em lék táb lá nál. Bo -
ros Já nos al pol gár mes ter a „vá ros ve ze tés egy ré szé nek ne vé ben”
kö szön töt te az egy be gyûl te ket, Kónya-Hamar Sán dor kép vi se lõ
be szé dé ben cá fol ta a „mítoszt”, mely szerint a magyar
szabadságharcnak 40 ezer erdélyi román áldozata volt. 

Eckstein Ko vács Pé ter sze ná tor be szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy 
ha az or szág to vább ha lad a csat la ko zás ös vé nyén, ak kor „nem egy
más fél mil li ós ki sebb ség le szünk, egy húsz mil li ós or szág ban, ha -
nem egy 12-13 mil li ós kö zös ség egy 450 mil li ós Eu ró pá ban. Az ün -
nep lõk a Pe tõ fi táb la ko szo rú zá sa után a Házsongárdi temetõben
koszorúzták meg a Honvéd-emlékmûvet. 

Szil ágy me gye: Zilahon Wes se lé nyi szob rát, a re for má tus
temp lom kert ben és köz pon ti te me tõ ben a hon véd sí ro kat ko szo rúz -
ták meg. Ippon az elsõ és má so dik vi lág há bo rú ál do za ta i nak em lé -
ké re ál lí tott em lék mû vet avat ták fel, Szilágynagyfaluban, és
Szilágysomlyón is öku me ni kus is ten tisz te let tel emlékeztek a
szabadságharcra. 

Nagy vá rad:Temfli Jó zsef ró mai ka to li kus me gyés püs pök és
Tõ kés Lász ló re for má tus püs pök nyi tot ta meg a ko szo rú zá sok so -
rát, Rulikowski Káz mér sír já nál. Sor ke rült Szacsvay Imre és Pe tõ fi 
Sán dor szob ra i nak ko szo rú zá sá ra is. A rogériuszi re for má tus temp -
lom ban meg tar tott is ten tisz te le tet kö ve tõ en a 48-as hon vé dek
rogériuszi sír kert jé ben rót ták le az ün nep lõk ke gye le tü ket. Dél után
az Ál la mi Szín ház dísz elõ adá sa után 100 fák lya lo bo gó fényétõl
megvilágított menetben vonult át a menet a Petõfi parkba.

Nagy sza lon ta: Lovassy Lász ló sír já nak meg ko szo rú zá sá val
kez dõd tek a haj dú vá ros ban a meg em lé ke zé sek. A re for má tus
temp lom ban Ba logh Bar na  do bo zi lel kész hir de tett igét. Kos suth
La jos köz té ri szob rá nál mond tak em lék be szé det. A ko szo rú zá son a
ro mán pár tok he lyi kép vi se lõi is részt vet tek, ez után az ün nep lõk
fák lyás fel vo nu lás sal men tek a vá ros köz pont ba. Zilahy La jos Mû -
ve lõ dé si Házban Zúg március címû ünnepséggel, fejezték be a
megemlékezést. 

Nagy bá nya: Az ün nep elõ est éjén a vá ro si szín ház ban tar tot tak
ün ne pi elõ adást. Szom ba ton ko szo rúz tak az Arany Sas fo ga dó épü -
le tén lévõ Pe tõ fi em lék táb lá nál, majd fel avat ták a fel újí tott
RMDSZ szék há zat.

Koltó: A zsú fo lá sig meg telt re for má tus temp lom ban a lel kész
mon dott ün ne pi be szé det, majd a Szatmár me gyei kó rus és az If jú -
sá gi Ke resz tyén Egye sü let kép vi se lõi ad tak mû sort. Ez után meg ko -
szo rúz ták Pe tõ fi Sán dor és Szendrey Jú lia szo bor cso port ját.

Máramarossziget: Öku me ni kus is ten tisz te let és ün ne pi be széd 
után a re for má tus temp lom kert jé ben a for ra da lom em lék mû vé nél,
majd Leöwey Klá ra obe liszk jé nél rót ták le ke gye le tü ket. Dél után a
ka to li kus és re for má tus temetõben folytatódott a koszorúzás.

Szatmár me gye: Ha gyo má nya ik hoz hí ven a szat már né me ti
Lán cos temp lom ban em lék mû sor ral kezd tek. A temp lom ból nem -
ze ti zász lót lo bog ta tó fi a ta lok a re for má tus te me tõ ben lévõ Kos suth 
szo bor hoz men tek. Dél után az Or mos-ház fa lán el he lye zett Pe tõ fi
em lék táb lát ko szo rúz ták meg. Az ün nep ség este az Észa ki szín ház
ün ne pi elõ adá sá val ért vé get, ahol Debrecen alpolgármestere Túri
Gábor is felszólalt.

Az Er dé lyi Kár pát Egye sü let idén is meg szer vez te a Szé che nyi
em lék tú rát Kõszegremetére, ahol meg ko szo rúz ták Er dély egyet len
sza bad té ri Szé che nyi szob rát. Nagy ká roly ban és a me gye töb bi te -
le pü lé sén is megemlékeztek 1848-49 hõseirõl. 

Arad: Az ara di vesz tõ he lyen tar tot ták az ün nep sé get. 
Temes me gye: Te mes vá ron a gyõrödi 1848-as em lék mû ko -

szo rú zá sá val kez dõd tek a meg em lé ke zé sek. Ko szo rúz tak Klap ka
György szülõházánál is.

Sza bad fa lun, ahol Pe tõ fit had naggyá avat ták a re for má tus lel -
kész, a ka to li kus es pe res és a par la men ti kép vi se lõ jük mon dott ün -
ne pi be szé det. Este avat ták fel a Kós Kár oly Kö zös sé gi Köz pon tot
és ott koc cin tot tak a már ci u si if jak em lé ké re, az ál ta luk
megfogalmazott gondolatok továbbélésére.

Lugoson gyer tyás fel vo nu lás emel te a ren dez vény han gu la tát.
Dettán, Gát al ján, Gyertyámoson, Ötvösdön, Új szen te sen, és

Zsom bo lyán is meg em lé kez tek a ma gyar for ra da lom és
szabadságharc155.-ik év for du ló já ról.

Az er dé lyi ün ne pi be szá mo ló for rá sa a „Kró ni ka Er dé lyi Köz -
éle ti Na pi lap” volt. 

Össze ál lí tot ta: Csá szár né Gyuricza Éva
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Föl tet ték rá éle tü ket. El -
hagy tak érte há lót, la di kot,
mes ter sé get, csa lá dot. Mint a
du nai ha jó sok, idõn ként ha za -
tér tek. Ilyen kor Pé ter
kafarnaumi la ká sán idõz tek.
Té rí tõ út ja i kon egy re
hosszabb idõ re el ma ra doz tak 
ván dor élet tel, a ván dor ta ní -
tó val, ván dor is ko lán szok tak
hoz zá a hon ta lan ság hoz.

Elég ne he zen fog ták föl bi -
zony ta lan je le nü ket. De a
von za lom erõs kö te lék. A hol -
nap, mi lesz ve lük, a jövõ még 
ke vés bé kon tú ro zó dott elé jük. 
Sze mi na ris tá nak sem raj zo ló -
dik elé be biz tos ra a sor sa.

A Jor dán mel let ti Já nos
hang ja, a nagy jel mi e lõtt el tá -
vo zott vol na, át ját szot ta õket,
ki nek csak elõ fu tá ra volt, nem
mél tó, hogy sa ru szí ját meg -
old ja.

Va la mi ho má lyos Is ten Or -
szá gá ról gyak ran be szél get -
tek. De in kább
ha son la tok ban. Õk íze sí tik
majd, mint a só meg a ko vász. 
Olyan hegy re hú zó dó vá ros
lesz. Az út po rá tól men tes és
von zó. Vá gya a ha zát la nok -
nak. Há ló fé lék is, mely ben jó
és rossz ha lak ke ve red nek.
Ne kik lesz föl ada tuk, hogy vá -
lo gas sa nak. Old ja nak, kös se -
nek, meg bo csás sa nak. És
drá ga gyöngy, me lyért ér de -
mes el ad ni min dent, csak
meg sze rez hes sék.

Új ki rály ság? De ért he tet -
len, mi ért ló gott is mé tel ten
meg elõ le. Mi lesz ott a föl -
ada tuk? Ja kab és Já nos jobb- 
és bal ol dal ára in téz ke dõ kül
je lent kez tek. Ki csit nyers nek
ha tott el uta sí tá suk. A szer ke -
ze te Se- hogy sem ál lott egy -
be elé jük. A gyar ló ság sze ret
ran gok ban, hi va ta lok ban
szer ve zõd ni. Ma gas volt ne -
kik, hogy Pé ter szik la sá gá ra
mi ként épül rá, ami vel a po kol
ha tal ma sem bír majd el.

Tisz tán er köl csi for mu lák -
ban, ne héz ke sen kép ze lõd -
tek. A mes si á si kül döt tet a
pró fé ták is csak sej tel me sen
hí resz tel ték. A kí gyó, az el jö -
ven dõ asszony meg az iva dé -
ka hát tér be szo rul tak.

Ho gyan fér majd össze
orosz lán és bá rány, pár duc és 
gö dö lye? Nem csak a zsi dó ké
lesz, az a bi ro da lom min de nü -
vé el ter jed s míg em ber él,
meg nem szû nik soha...

Mi kor ha tá rok ban, idõ ben
ter vez get tek, rá juk cso dál ko -

zott: ben ne tek van. Nem kö -
vek bõl épül és jo gar ral kor má -
nyoz ta tik. Ne a fa ri ze u sok
ter mi no ló gi á já ban gon dol koz -
za tok! Nyolc jaj jal bun kóz ta le
vi sel ke dé sü ket, mert a ma guk 
di csõ sé gét ke re sik, nem Is te -
nén fá ra doz nak.

A „ki lát hat tisz tán” bi zony -
ta lan sá gá ban ver gõd tek, ami
még job ban csi gáz ta kí ván -
csi sá gu kat. Emel te ide ál ja i -
kat, de le do ron gol ta bal
hi e del me i ket.

A há rom év gyor san el sza -
ladt. Új don sá ga mint a méz.
Va la mi tör tén ni fog. Ide ge ik
az idõk tel jé ben vib rál tak. A
je ru zsá le mi be vo nu lás majd -
nem ki rály ava tás sal fö lért. A
nép õr jön gött. Ru há it te rí tet te
elé je a por ba. Az is igaz, fo gu -
kat csi kor gat ták a pa pok. Jé -
zus sze me még könnye zett
az uj jon gás ban. Biz tos, ami
biz tos, Pé ter rej te get te kard ját 
szû kös ba tyu já ban. Várt és
vá rat lan eset le ges sé gek re
ké szen.

Ám el kép zel he tet len gya -
lá zat ba om lot tak a szí nes re -

mény ke dé sek. Meg kö tö zés,
os tor, Pi lá tus gú nya, a fõ pap
átka, a go nosz te võk bûn hõ -
dé se, a ke reszt ha lál ir tó za to -
san höm pö lyög tek a vak
meg sem mi sü lés be.

Mi vár hat a ti zen ket tõ re?
Sze ren cse, ha el buj kál ni
hagy ják véd te len sé gü ket. El -
il lan nak majd, vissza lo pa kod -
nak a tó hoz. Há lót fol toz nak.
Új ból kez de nek. Az idõ gyó -
gyít. Fi a ta lok és nõt le nek. Az
el ha gyott csa lád ba vissza ké -
redz ked nek.

De a leg tisz tes sé ge sebb
em ber, kit Pé ter vak me rõ en,
lel ke se dé sé ben az Is ten Fi á -
nak emelt meg, nem csap ta
be a hoz zá sze gõ döt te ket.

Föl tá ma dott. Gyõ zött a ha -
lál fö lött és vissza jött. Be lát -
tas sa ve lük Vég re, mi rõl is
van szó. Mi a hi va tá suk.

A hét elsõ nap ja a fix pont,
hon nét ki emel he tik a Vi lá got,
S ön ma gu kat fél re ér té se ik bõl
a má gi kus új szfé rák ba. Az el -
lent mon dás ok nak így kel lett
befejezõdniök, hogy be lás -
sák.

El nem ke rül he tik sa ját ke -
reszt út ju kat, me lyet ha nem is 
ke res nek, Vé gig kell járniok.
De a ti zen négy ál lo más a ti -
zen ötö dik be tor kol lik, mely a
ha lál ból az örök lét be foly ta tó -
dik.

A régi ke resz té nyek temp -
lo ma ik ban a Pantokrátorra
szö gez ték te kin te tü ket. Csak
tíz szá zad után je len nek meg
az elsõ fe szü le tek. Az ön cé lú
ön kín zók még ké sõb bi el té ve -
lye dé sek. Hagyd a
szögesövet, majd aka ra tod
el le né re is, úgy is má sok föl -
övez nek! De ak kor fo gadd el
meg le pe té sük re!

Ha nem tá madt vol na föl
Krisz tus — ki ált Pál apos tol — 
hi á ba va ló vol na a hi tünk!
Meg gyõ zõ dé se nél kül vedd
ka la po dat! Akaszd szög re
múl ta dat! Ne csald töb bé ön -
ma ga dat! Ne héz, ke gyet len,
el vi sel he tet len az iga a ta va -
szi hús vé ti al le lu ja nél kül. Mi -
ért nem várt más fél na pot
Jú dás, a sze ren csét len?

Az ir gal mas nõ vér tõl bú -
csúz kod va saj nál ko zik így a
meg gyógy ult ate is ta: de
rosszul jár ked ves, ha nincs
menny or szág. Fá tyo la alól az
így mo so lyog vissza: már
most szí vem ben ér zem bol -
dog sá gát.

A ko mor kar tha u zi ak sö tét
fo lyo só i kon rá mor mol nak
egy más ra: em lé kezz a ha lál -
ra! Ám ma így lel ke sí tik egy -
mást: gon dolj az élet re!

A nyo munk ban set ten ke -
dõ csont hom lo kú or gyil kos
pont arra biz tat: si ess, ipar -
kodj, sza kítsd le min den órá -
nak vi rá gát. Perc az élet,
sü ket a sír! Ra gadj meg min -
den al kal mat, lökd fél re az ön -
meg ta ga dá so kat!

A ke se rû ek nek, vi lág fáj -
dal mas ok nak most dob bant -
va a sír ból ki lé põ re rán dul
ka runk. A le gyõ zött le gyõz te
az üres sze mû dik tá tort.

Jé zu sé a leg szo mo rúbb
tör té net vol na: a go no szok
meg öl ték a leg job bat. De
hova el te met ték, nincs ott,
mu tat a hely re az an gyal.

Cso mó „de” to lul még aj -
kunk ra. Igen, le het, saj nos,
szo mo rú, hát ér de mes?
Azon ban min dent fö löz a cso -
dák cso dá ja. A ve zé rünk áll
élün kön: ne fél je tek, én le -
gyõz tem a vi lá got!

Prokop Pé ter:

Al le lu ja

Prokop Pé ter: Gyõz tes ha lál 1992.
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Ma di a dal mas lett az élet

A nap de rû sen fel ra gyog,
Mert hús vét van, és ál dott ün nep,
Uj jong a lé lek szent öröm mel,
Mert fé lel me ink messze tûn nek.
 Ha lál, hol van a te ful lán kod?
Ma di a dal mas lett az élet!
Fel tá ma dott, ki ér tünk vál lalt
har minc há rom ke ser ves évet.
Fel tá ma dott, ki vér csep pek kel
Új szö vet ség re tett pe csé tet
Ki meg halt ér tünk, vét ke se kért,
Õ aki vét ket sose vé tett,
Ál do zat ként lett en ge del mes,
Örök kön élõ szent alá zat,
Üd vös sé gün kért tûr te né mán,
Hogy annyi átok és gya lá zat
kí sér je õt a Gol go tá ra,
El ha gyot tan, meg gyö tör ten lett
Örök éle tünk drá ga ára.
Égi Atyánk meg bé kélt ve lünk,
Meg nyílt az ég, és zeng az ének,
Al le lu já val mond junk há lát
A sze re tet szent Is te né nek.

Szá nom õt ezért

An nak, aki lel ki sze me i vel
Nem lát ja, mint vi szi
Jé zus a ke reszt jét,
Nem lát ja, és nem érzi fáj dal mát,
Könnye csor dul tá val,
Há rom szor eles tét,
Nem hall ja meg pa na szos jaj sza vát:
Is te nem! Is te nem!
Mért hagy tál el en gem!
S nem hi szi, hogy érte is ott füg gött,
S ke ser ves kí nok közt
Meg halt a ke resz ten,
Az ár tat lan Bá rány, ki tisz ta volt,
S nem kö ve tett el
Soha sem mi vét ket,
Még is, drá ga tes te tö vi sek tõl,
Kor bács üté sek tõl
Ezer seb bõl vér zett, 
Ki nek szí ve et tõl meg nem saj dul,
Ki nek a hús vét nem 
Al le lu jás öröm,
An nak a lel ké ben ri de gen és
Meg kö vül ten, né mán
Ott la kik a kö zöny.
Az, aki nem mond Is ten nek há lát,
Hús vé ti gyer tyá nak
Nem érin ti fé nye,
An nak so sem lesz az örök élet ben,
A fel tá ma dás ban
Ál dott szent re mé nye!
Szá nom õt ezért, szí vem bõl szá nom,
S ké rem a szen ve dõt,
A Li tur gi á ban,
S a vigilián, mind aki vir raszt,
El me rül a hit ben,
Uj jon gó imá ban,
Le gyen pél da kép, tanuságtevõ,
Hogy az, ki té ve lyeg,
Fel éb red jen vég re!
Meg érez ze Is ten szent ke gyel mét,
S meg nyí ló lé lek kel
Te kint sen az égre!

CIPÕTALPBÉLÉST
SZONDÁTÓL

Ró zsa he gyi u. 11.
Telelfon: (66) 284-301

Leg ered mé nye sebb is ko la!
Hét arany, nyolc ezüst, és 8 bronz érem mel nyer te el ezt a ran gos cí -

met a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la. 
Már ci us 1-én Bé kés csa bán ren dez ték meg az at lé ti kai gyer mek

sport ver senyt, ahol az is ko la ta nu lói a leg jobb ered ménnyel sze re pel -
tek, tud tuk meg Vaszkán Gá bor at lé ti ka szak edzõ, test ne ve lõ ta nár úr -
tól. 

Szer kesz tõ sé günk õszin te szív vel gra tu lál mind a ver seny zõ gyer -
me kek nek, mind az ered mé nyes ver seny edzõ nek. Szép volt, lá nyok
fiúk!

Az ered mé nyek - min den kor cso port ból:
Arany ér me se ink: 
Fu tás, 600 mé ter: Ba lázs Tí mea, Szakálos Edi na, Kurucz Zsolt
 60 mé ter: Buk va Ta más, Farkasinszki Zita,
Tá vol ug rás: Szakálos Edi na, Farkasinszki Maiann
Ezüst ér me se ink: 
Fu tás 600 mé ter: Kurucz Éva, Farkasinszki Ger gõ, Buk va Ta más,
Farkasinszki Zita
 60 mé ter: Farkasinszki Ma ri ann
 Tá vol ug rás: Palercsik Dá vid, Bar na Ni ko lett, Farkasinszki Zita
Bronz ér me se ink:
Fu tás, 600 mé ter:  Bar na Ni ko lett, To kai Gréta, 
 60 mé ter:  Palercsik Dá vid, Ba lázs Tí mea, Mé szá ros Dá vid
Tá vol ug rás: Ba lázs Tí mea, Kurucz Zsolt, Buk va Ta más
Már ci us 12-én Já té kos sport ve tél ke dõ- Di ák olim pia Or szá gos Elõ -

dön tõ. A ver se nyen há rom me gye 2-2 csa pa ta vett részt. A mi e ink 35
pont tal a ne gye dik he lyen vé gez tek. (1 pont hi ány zott a do bo gós hely -
hez) A csa pat ta gok ugyan azok vol tak, akik a me gyei ver se nyen. 

Már ci us 17-én NAP Di ák olim pia Me zei fu tó ver seny Kör ze ti Dön -
tõ.

Az endrõdi foci pá lyán 135 gyomaendrõdi gye rek vett részt a ver se -
nyen, ahol gyö nyö rû ered mé nyek kel sze re pel tek. Csa pat ban 8 arany, 7
ezüst, és 5 bronz ér met sze rez tek. Egyé ni ben 6 arany, 8 ezüst, és 8
bronz ér met nyer tek. Az is ko lák ver se nyé ben ha tal mas fö lénnyel let tek
az I. he lye zet tek. A II, III, és IV. kor cso por tos fiúk, lá nyok be ju tot tak a
me gyei dön tõ be.
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Ked ves Ol va só!
Nagy örö münk re egy újabb „föl di”, a

gyo mai szü le té sû Or bán György gra fi kus,
ta nár le ve lét, val lo má sát te het jük közzé
lapunkban.

2003. má jus 16-án a Ró zsa he gyi Na -
pok ke re té ben iro dal mi dél utá non mu tat -
ko zik be Paróczai Csa ba köl tõ és Or bán
György gra fi kus mû vész, a Nóg rád me gyei
Ba las si Bá lint Asz tal tár sa ság szerkesztõje. 

Or bán György: 

Va la mit ma gam ról…
(Gyoma, 1952)

A Hár mas-Kö rös il la ta, az Er zsé bet-li get 
ma gas fá i nak ár nyé ka és ter mé sze te sen a jó -
dos vizû für dõ me leg pá rá já nak em lé ke az,
ami leg in kább hi ány zik itt a fel vi dé ken szü -
lõ föl dem rõl hozott emlékeim közül. 

Ez utób bi rész ben édes apám irán ti mély -
sé ges tisz te le tem egyik fo lya ma to san erõt
adó táp lá lé ka is, hi szen õ an nak ide jén
(1958-59-ben), kis is ko lás éve im kez de te kö -
rül, igen so kat tett a gyo mai strand lét re ho -
zá sá ért. A mai na pig em lék szem, hogy
ami kor si ke rült el in téz nie va la mit a me gyé -
nél vagy a mi nisz té ri um ban, el gyö tör ve, de
örö mé ben még késõ este is ké pes volt me sél -
ni ne künk el al vás elõtt, s nem egy szer mese

köz ben õ aludt el, más kor pe dig, ha aka doz -
tak a dol gok, hi á ba kér tük; me sél jen va la mit 
az in di á nok ról. Szo mo rú sá gá ra én sem, és
test vé re im sem foly tat tuk köz gaz da sá gi pá -
lyá já nak örök sé gét. Mind hár mun kat a hu -
mán te rü le tek kötöttek le, ami talán
édesanyám helyi viszonylatban jelentõs
„magánkönyvtárának” is volt köszönhetõ. 

Fel te he tõ en apai és anyai nagy apá im
gén je i nek kö vet kez mé nye ként ala kult ki
ben nem az a faj ta ma nu á lis kre a ti vi tás, ami a 
mai na pig meg ha tá roz za éle tem. Még nem
vol tam ti zen két éves, ami kor el dön töt tem:
gra fi kus le szek. Ál mom ban sem gon dol tam
vol na, mi lyen ka nyar gós is lesz az út. Óri á si
volt az örö möm, mi kor szü le im ag gó dá sa
kö ze pet te fel vet tek a sze ge di kép zõ- és ipar -
mû vé sze ti gim ná zi um gra fi ka sza ká ra.
Érett sé gi után elõbb a ki ra kat ren de zõ is ko -
lá ban sze rez tem bi zo nyít ványt, majd ér dek -
lõ dé sem a zene, nép ze ne „no mád
nem ze dék”-éhez so dort. Munkám mellett
immár negyedszázada muzsikálok, bár
szándékosan megmaradtam amatõr
zenésznek.

Fe le sé gem ré vén ke rül tem Sal gó tar ján -
ba, ahol éve kig film for gal ma zás ban dol goz -
tam gra fi kus ként. Köz ben
rajz-föld rajz ta ná ri dip lo mát sze rez tem, majd 
nagy apá im fog lal ko zá sa irán ti tisz te let bõl a
fa fa ra gás mes ter sé gé nek ok ta tói ok le ve lét, s
leg utóbb a pécsi egyetemen diplomáztam
humán szervezõként. 

Je len leg egy ál ta lá nos is ko lá ban ta ní tom
tan tár gya i mat, mel let tük a vá ro si mû vé sze ti
is ko lá ban raj zot, gra fi kát, és Bu da pes ten
egy kéz mû ves is ko lá ban szak raj zot, raj zot,
tárgy ter ve zést. So ha sem vágy tam pe da gó -
gus len ni, a sors még is úgy hoz ta -szinte tör -
vény sze rû en- hogy im már ti zen öt éve
fõ fog lal ko zás ként ta ní tás ból élek, és le he tõ -
sé ge im hez mérten továbbra is hivatás
számomra az alkalmazott grafika mûfaja. 

Szá mom ra kép te len ség len ne úgy ta ní ta -
ni, hogy szak te rü le tem va la mely al ko tói
ágá ról gya kor la ti ta pasz ta la ta im ne len né -
nek. Napi mun kám mel lett ezért ve szem ter -
mé sze tes nek, a könyv- és fo lyó irat
szer kesz tést, az il luszt rá ci ók ké szí té sét, ki ál -
lí tá sok ren de zé sét, a fo tó zást, a mu zsi ká lást,
s ha van rá ér ke zé sem, egy-egy kép ki va jú -
dá sát. Hi szen ezt ta nul tam, ez ér de kel, eb ben 
tu dok ten ni va la mit, üzen ni ar ról, mit is mer -
ni vélek. Mindez, csak életemben lehet
enyém, minél hamarább tovább kell adnom! 

A lé te zés alap já -
nak tar tom az al ko -
tást. Le gyen az
„gráf” a jel, mint a
gra fi ka esz kö ze, a
fes ték, a fa, a hang -
szer, vagy bár mely
ál ta lunk ké szült mû,
hasz ná la ti tárgy, me -
lyek se gít sé gé vel ke -
res sük he lyün ket
ter mé sze ti és tár sa -
dal mi kör nye ze tünk -
ben. Amíg az
esz köz, a mû ké szül
– is te ni ado mány -,
fel tá rul nak a vi lág

rej tel mei, erõi, és hit tel, alá zat tal töl te nek el.
Így ta lál tam ba rá to kat, tár sa kat, s ta lán en -
nek kö szön he tem, hogy - szü lõ föl dem tõl tá -
vol - Paróczai Csa bá val (édes ap ja az endrõdi 
szár ma zá sú ifj. Paróczai Ger gely köl tõ) ta -
lál koz tam, és nem csak a „földik” is me ret sé -
ge, de egy faj ta szel le mi ba rát ság is azon nal
össze kö tött ben nün ket. Büszke vagyok rá,
hogy Csaba verseinek elsõ megjelenéseiben
is feladatokat kaphattam. 

Úgy gon do lom, dol gom volt s van, és te -
szem ezt to vább is ta nít vá nya im, szü lõ föl -
dem s jó ma gam bol do gu lá sá ért.

„A lé te zés alap já nak tar tom az al ko tást…”

Ké pek: 
jobb ra fenn: Öreg hárs
jobb kö zép: A le vél
bal ra lenn: Tá pász ko dó
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Mó ricz Zsig mond Gyomán 
1927. feb ru ár 2-án, 3-án)

A nagy re gény író, a ma gyar pró za XX. szá za di
író fe je del me (ha lá la 60. év for du ló ját ta valy or szág -
szer te meg ün ne pel ték), Gyomán is meg for dult, s nem -
csak át uta zó ként, ha nem ha tá ro zott írói-új ság írói

cél lal, s hosszabb ér de kes tu dó sí tást ké szí tett a vá ros ról. Úti cél ja vol ta kép pen
nem Gyoma volt, ha nem egy na gyobb elõ adói (fel ol va só) kör út ra in dult
1927. feb ru ár já nak ele jén fe le sé gé vel a Dél-Alföldre; en nek „mel lék ter mé ke -
ként” ké szí tett a fõ vá ro si Ma gyar or szág címû lap nak „Hét pász tor tûz ég” cím -
mel egy ri port so ro za tot, de vol ta képp csak hat hely ség: Me zõ túr, Gyoma,
Szar vas, Oros há za, Bé kés csa ba és Gyu la éle té rõl, gond ja i ról szól ben ne. 

Az elsõ ri port a Gyomával szom szé dos, de Jász-Nagykun-Szolnok me -
gyei Me zõ túr ról ké szült, ar ról a vá ros ról, amely ben a nép mû vész-ipar mû vész
Badár Ba lázs hoz és csa lád já hoz me leg ba rát ság fûz te, s Me zõ túr aján dé koz ta
meg az Uri muri  c. re gé nye té má já val is. (Az elsõ ri port címe: Me zõ tú ri csö -
csös kor só). Me zõ túr ról bi zo nyá ra vo nat tal ér ke zett Gyom ára, a ri port ból az
is ki de rül, hogy pon to san 1927. feb ru ár 2-án. A gyo mai tu dó sí tás címe: Az
ado má zó vá ros, Gyoma ek kor ugyan még nem vá ros, csak „nagy köz ség” volt, 
s nem is ez szo rul a cím bõl ma gya rá zat ra, ha nem a jel zõ je, az „ado má zó”. 

Az író „fi á ker”-ral ér ke zett a vas út ál lo más tól a hely ség köz pont já ba (s itt
alig ha nem arra a bõr er nyõs fi á ker ra kell gon dol nunk, amellyel a 30-as, 40-es
évek ben a nagybajúszú Kõ sze gi bá csi haj tott ki óra mû pon tos ság gal a pes ti
gyors vo nat ok elé — a sze mély vo nat ok elé nem kel lett, mert aki sze méllyel
jött, an nak föl te he tõ en nem volt pén ze fi á ker re—. A ri port ban a „fõ” úton (a
mai Kos suth La jos ut cán) jöt tek be „egy ke reszt útig, a vá ros kö ze pén”; ez a ke -
reszt út az ak ko ri Hõ sök em lék út ja, a mai Hõ sök útja le he tett. Itt azon ban le
kel lett száll ni uk az úti poggyá szuk kal — az író, a fe le sé ge, és ven dég lá tó há zi -
gaz dá ja — mi vel a fi á ke res nem vál lal ta a szál lá sig a né hány mé ter hosszú sa -
rat a kö ve zet len úton.  „— Nem messze la kunk, elsõ ház” — bá to rí tot ta
ven dé gét a há zi gaz da, s az író szö ve gé bõl de rül ki az is, hogy ven dég lá tó ja al -
kal ma sint a he lyi re for má tus pap le he tett. Az író meg volt rö kö nyöd ve, hogy
ennyicske tá vol sá got sem le het meg ten ni ko csi val egy ma gyar vá ros ban az
1927. év ben: „Néz tem a szé les, kel le mes ut cán az Úri Ka szi nó elõtt a sa rat!
Ahogy az utca meg te rem tet te ez elõtt bi zo nyos szá mú esz ten dõk kel. Sár volt
az, kö vér és fe ke te, mint a szu rok. (És ez nem úti rajz 1800-ból, ha nem ma,
1927 feb ru ár má so di kán tör tént Gyomán).” 

A ci pe ke dés alatt ado mák kal szó ra koz tat ja a pap ven dé ge it. S itt lel jük
meg a ma gya rá za tot az „ado má zás”-ra: „Ha tal ma san ka ca gott, és én is ne vet -
tem. De én azt hit tem, a sár ról jut eszé be az ado ma, hogy hát ezer esz ten dõs
bûne a vá ros nak ez a sár… Itt a fi á ker nem bír a sa rok tól a ka pu ig men ni, hát
az em be rek kény te le nek be me ne kül ni a ke dé lyük fel leg vá rá ba.”  S itt két ség -
kí vül rá is ta pin tott va la me lyest az anek do tá zás lé nye gé re az író: nem most — 
az el bu kott for ra dal mak és a tri a no ni or szág vesz tés után be kö vet ke zett le vert -
ség ben és ki lá tás ta lan ság ban me ne kült a gond ûzõ ado má zás ba a tár sa da lom. 

Az elsõ ado ma egy ha zai ván dor anek do ta; én a hor to bá gyi öreg gu lyás ról 
hal lot tam, aki úr va cso ra osz tás kor szin te fe né kig itta a kely het a deb re ce ni
nagy temp lom ban, s mi kor a püs pök rá szólt: — Sok lesz már, Már ton bá csi, az 
öreg el mé sen vissza fe lelt: — Sok itt a bûn is, nagy tisz te le tû uram! — En nek
gyo mai vál to za tát me sé li a re for má tus lel kész az író nak; per sze, a ri port be li
ke dé lyes ke dõ ado má zás ba is ve gyül kri ti ka (ahogy már a ven dég ma rasz ta ló
sár ról szól va is lát hat tuk).  Mi kor a fõ jegy zõ tõl az író ezt kér de zi: „— Mi lyen
kultúrintézet van?… — Úgy va gyunk ev vel, ahogy Kál mán Far kas nagy tisz -
te le tû urunk mond ta, mi kor én ide jöt tem. „Néz ze, ba rá tom, itt ez a régi hí res
csár da. Tör té nel mi em lék. Egyet len jele a múlt nak, — hát nem is ko lát csi nál -
tak be lõ le?!” S az sem na gyon hí zel gõ a ko ra be li gyo ma i ak ra, amit a kö vet ke -
zõk ben ír Mó ricz az ado má zás ról: „És ez így megy itt egész nap s egész éj jel.
Ez itt min dig így megy. Az em be rek ado máz nak és ka cag nak és szu szog nak
— ked ves uram, az a kér dés, tud-e gyor san alud ni? [kér di a ven dég lá tó pap]
Mert itt Gyomán nincs idõ al vás ra. — Min dig dol goz nak? — Fe nét, min dig
iszunk.”

A tu dó sí tás ban nincs szó ar ról, — a he lyi lap ból, a Gyo mai Új ság ból tud -
juk — hogy még a meg ér ke zés nap ján, feb ru ár má so di kán, szer dán este az
Úri Ka szi nó nagy ter mé ben  tar tot ta meg az író fel ol va só est jét, fe le sé ge,
Simonyi Má ria szín mû vész köz re mû kö dé sé vel. Az est elsõ fe lé ben fel vi dé ki
és er dé lyi uta zá sai él mé nye i bõl szá molt be s ma gyar sors kér dé se ket fej te ge tett 
az író, fe le sé ge pe dig fér je ver se i bõl adott elõ.  A szü net után is me ret len re -
gény rész le tét, majd egy el be szé lé sét  ol vas ta fel az író, s fe le sé ge is mét köl te -
mé nye i bõl sza valt. A Gyo mai Új ság név te len tu dó sí tó ja így zár ta
be szá mo ló ját: „ so ká ig ün ne pel te a lel ke sült kö zön ség az írót; Simonyi Má ria

mély át ér zés sel sza val ta el fér jé nek Er dély ka pu já ban c. nagy ha tá sú köl te mé -
nyét… vé gül hu mo ros al ko tás sal szó ra koz ta tott a szer zõ. A mû sor be fe je zés
után ked ves csa lá di össze jö ve tel volt, me lyen Harsányi Pál es pe res [gyo mai
re for má tus lel kész, Mó ricz ven dég lá tó ja] kö szön töt te mély át ér zés sel és szí -
ves ség gel a mû vész párt…” 

Az ado má zás foly ta tó dott más nap a vi lág hí rû nyom da ala pí tó nál, Kner
Izi dor nál is (s ezen nem is igen cso dál koz ha tunk, hi szen õ írta meg és adta ki
Kner Izi dor agya fúrt alak jai c. ado ma- és vicc gyûj te mé nyét); de fon to sabb
könyv is ke rült itt elõ; ér de mez szó sze rint idéz nünk: „ke zem be ad egy köny -
vet. „Ungersk Lyrit”. —Svéd or szág ban jár tam, s a své dek leg jobb köl tõi ál lot -
tak össze, hogy le for dít sák Cso ko na i tól Ady-ig a ma gyar köl tõ ket. Egy kü lön
at ta sé jött érte. Öt ven pél dányt itt ha gyott… s ez az öt ven va la hogy el sik -
kadt… a pos tán — Hát ez nem jó? Já nos vi téz öt nyel ven: né me tül, an go lul,
ola szul, fran ci á ul s ma gya rul…Ezen az egész Kner csa lád dol go zott. A négy
gye re kem meg én. Meg a fe le sé gem is, de õ csak éj jel. 

Har so ná san ne vet, s kéz be adja a  Tö rök ho dzsa tré fái-t, a  Pancsatantrá-t. 
Cso dá la tos szép köny vek — Ezért a lip csei aka dé mi á tól kap tam el is me rést.
Azt ír ták, hogy le het az, hogy egy nyom da ily egy sé ge sen tud ta ezt  meg csi -
nál ni. Azt vá la szol tam: „ez a mi sze gény sé günk. Önök nek ti zen hat em be rük
van egy ilyen mun ká ra, ná lunk egy nek kell meg csi nál ni.”

Az író hely tör té ne ti szem pont ból is ér té kes gyo mai tu dó sí tá sa be le ke rült
élet mû so ro za tá nak ri port gyûj te mé nyé be is, a II. kö tet be [Bp., 1958. Mó ricz
Zsig mond össze gyûj tött mû vei] 

A Gyomán töl tött egy-más fél nap nem is ad ha tott mó dot a mé lyebb be -
te kin tés re a hely ség tár sa dal má ba, de már ké szült az az újabb po li ti kus és író -
nem ze dék, amely a ba jo kat lep le zõ, ön ál ta tó ado má zás he lyett a va ló sá got
le lep le zõ kö nyör te len szem be né zés re tö re ke dett, nem csak ke res ve a ki utat.
Ke rek tíz év vel a gyo mai tu dó sí tás után je lent meg Féja Géza Vi har sa rok és
Ko vács Imre  A néma for ra da lom c. mun ká ja, ame lyért mind két írót per be
fog ta és el ítél te a M. Kir. Ügyész ség; mind két könyv ben je len tõs rész jut
Gyomának és Endrõdnek is. Ter mé sze te sen a né hány na pos be nyo má sok ra
épü lõ imp resszi o nis ta ri port mû fa ja nem lát hat úgy a dol gok mé lyé re, mint a
több éves ku ta tó mun ká val meg írt tár sa da lom rajz, szo ci og rá fia. Min den eset re 
a va ló ság tisz te lõ nagy író az ak ko ri ér tel mi ség ado má zó  vi lá ga mö gött is lát ta
a me gye s a hely sé gek gond ja it, fel vil lant va a ki bon ta ko zás re mé nyét is. 

Ri port so ro za ta vé gén írja Bé kés me gyé rõl: Mi kor a tö rö köt vég re ki ver -
ték, 1711-ben az egész me gyé ben 2520 lel ket je gyez tek össze. Csak 9 hely ség 
élt, le het kép zel ni, hogy az is csak név leg. Az egész me gye a ki rá lyi kincs tá ré
volt mint la kat lan te rü let, mert sen ki jusst nem for mált rá. Hol vol tak már
azok az úri csa lá dok, aki ket a tö rök an nak ide jén ki szo rí tott!

A kincs tár az tán Kis-Hont vár me gyé bõl ho zott tót te le pe se ket. Csi nál ta
Csa bát, Szar vast, Gyu lát. S volt Má ria Te ré zi á nak egy pék mes te re, aki nek
adó sa volt a had se reg-élel me zés árá val, s fel aján lot ta neki, hogy vagy a bu dai
mal mot, vagy Bé kés me gyét adja a szám la ki egyen lí té sé re. S a de rék pék,
Harrucknern a bu dai mal mot vá lasz tot ta. De az a ki rály nõ nek is töb bet ért,
úgy hogy in kább bá ró vá tet te, s rá sóz ta a sá ros, pusz ta Bé kés me gyét. 

S hogy tör tént, hogy 100 év múl va már 3326 ka to nát adott a pusz ta me -
gye a for ra da lom nak? Meg né pe se dett, meg lé pe se dett. Ilyen föld, mint itt a
mo csár vi lág után, se hol sincs. Fe ke te te le vény, por ha nyó, acé los búza ter mõ -
föl dek. S ma egyik falu a má sik után úgy fel da gadt, mint a méh csa lád, mint ha 
éven te két szer sza po rod na itt a nép. Min den falu 30 000 la ko sú. S falu. Fa lu si
há zak, fa lu si élet, fa lu si er köl csök.  De most, mint ha a há bo rú után új já szü le -
tett vol na ez az egész élet: oly kul tú ra in dul, amely szá za dok nak s év ez re dek -
nek a mu lasz tá sát akar ja pó tol ni.”

S eh hez most te gyük hoz zá, hogy Endrõd la kos sá ga a há bo rú elõt ti 13
928 –cal szem ben ma nem éri el a 6000-et; a gyo mai re for má tus egy ház
anya köny ve sze rint pe dig az el múlt év ben is fe le annyi gye rek szü le tett, mint
amennyi meg halt (1927-ben még csak nem 100-zal több volt a szü le té sek szá -
ma, mint a ha lá lo zá so ké.) 

Mó ricz Zsig mond gyo mai tu dó sí tá sa ér de kes hely tör té ne ti ada lék is, de
meg van a maga iro dal mi ér té ke is. (Mó ricz Zsig mond gyo mai tár gyú, Az
ado má zó vá ros c. tu dó sí tá sát a Gyo mai Új ság 1927. feb ru ár 20-iki szá ma kö -
zöl te, Két(!) pász tor tûz ég al cím mel: saj tó hi bá san, mi vel a ri port so ro zat össze -
fog la ló címe:  Hét pász tor tûz ég.

A tu dó sí tás ba rej tett bí rá la tot a Fõ út ven dég ma rasz ta ló sa rá ról, úgy lát -
szik, az ak ko ri kép vi se lõ-tes tü let zo kon vet te, s a ri port fõ in ter jú ala nyát, a tol -
lat is jól for ga tó, hu mo ris ta haj la mú Kner Izi dort kér ték föl egy fed dõ,
til ta ko zó vá lasz meg írá sá ra. A vá lasz meg le he tõ sen ké sõn, 1927 ok tó ber
23-án   A falu be csü le té ért cím mel je lent meg a Gyo mai Új ság ban. A cikk író
„Ked ves Ba rát”-jának ne vez te az írót, s hu mo ri zál va, ke dé lye sen há rí tot ta el a
kri ti kát, amely vol ta képp nem is volt ki fe je zet ten meg fo gal maz va Mó ricz ri -
port já ban. Mi vel a vá lasz is iro dal mi, iro da lom tör té ne ti ér té kû mun ka, ér de -
mes idéz ni be lõ le.  „Mó ricz Zsig mond egy na pi tar tóz ko dá sa után a sár és
sö tét ség vá ro sá nak ne vez te Gyomát, ho lott nincs iga za! Mind ket tõ csak sze -
zon-cikk ná lunk… de mit fáj ez Mó ricz Zsig mond nak! Jó vá ha gyott
statutumok alap ján tör té nik és meg szok tuk, szin te el se tud juk kép zel ni, hogy
más ként is le het ne?  Mó ricz Zsig mond ba rá tom nak pe dig azt üze nem, hogy
ne vár jon vád já ra hi va ta los cá fo la tot. Tud juk mi azt, hogy az író nak a cikk lé -
nye ge, hogy a ki adó mennyit fi zet érte? És hogy Õ ko mo lyan nem pa na szol -
hat ja a ko csi utak kö ve zet len vol tát, mert po é ta em ber gya log jár, és a
gya log já rónk kü lönb a fõ vá ro sé nál. — Vé gül pe dig ha oly annyi ra ká tyú ba
ke rül tek a fi á ke res  ge béi: mi ért nem fog ta be ló gós nak a min dig kéz nél levõ
Pegázusát!”

Az író meg ér de mel né, hogy a vá ros ban leg alább egy em lék táb la utal jon
1927-es itt jár tá ra és fel ol va só est jé re. 

Szil ágyi Fe renc
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Ízes  í z ek

áp ri lis

Sertéskaraj ragu

Vajon 20 dkg gombát és hagymát párolunk. 1 kg sertéskarajt apró kockákra vágva
kevés zsiradékon megpirítunk, majd 1 evõkanál lisztet teszünk hozzá és még két
percig pirítjuk állandó kavarás mellett. Hozzáöntünk 2 dl száraz fehérbort, 2 dl
vizet, teszünk bele 1 Maggi húsleves kockát. Majdnem puhára fõzzük, majd
összeöntjük a gombával, adunk hozzá 2 dl sovány tejfelt, sót, borsot, 1 evõkanál
mustárt, és puhára fõzzük. Fõtt tésztával tálaljuk.

Seidl Amb rus

Te vé keny sé ge in ket pi ac ké pes áron kí nál juk

CMa gas és mély épí té si mun kák ge ne rál ki vi te le zé se – ter ve zé se
CTransz port be ton és be ton acél ér té ke sí tés, elõ re gyár tás, sze re lés
CEgye di asz ta los és la ka tos ter mé kek gyár tá sa (nyí lás zá rók, Interspan

bú to rok)
CÉpí tõ ipa ri anyag ke res ke dés (Interspan bú tor lap…)
CÉpí tõ ipa ri gé pek, se géd esz kö zök bér be adá sa (to rony da ru, acél zsa lu,

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

(T/F: 66/386-614,  386-226

Me zõ gaz da sá gi, Mû sza ki
és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa -
ság, Hunya, (Rá kó czi u.
55-57.) me zõ gaz da sá gi üze -
mek, kis ter me lõk ré szé re
komp lett me zõ gaz da sá gi szol -
gál ta tást vál lal.

Biz to sít ja a ter me lés hez
szük sé ges mû trá gyát, ve tõ -

ma got és vegy szert.
Vál lal ja a meg ter melt nö vény tisz tí tá sát, szá rí tá sát, tá -

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

Ér dek lõd ni le het: 66/389-689 Tel/Fax, to váb bá
66/532-610 sz és 66/532-611. sz. te le fo no kon.

E-mail:<boti.bt@bekesnet.hu>, <boti.bt@mailbox.hu>

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZÕ
Fõ út 81/1. a volt ENCI ud va rá ban

Ma gas szin tû szol gál ta tás sal, kel le mes
kör nye zet ben vár ja ven dé ge it.
Ban ket tek, bá lok, va cso rák, la ko dal mak,
dísz ebéd del össze kö tött ér te kez le tek, kon -
fe ren ci ák, ta lál ko zók ren de zé se mér sé kelt
ára kon le het sé ges 160 fõ be fo ga dá sá ig. Az 
ét te rem spe ci á lis kí ván ság sze rin ti menü
el ké szí té sét is vál lal ja. 
Dél után öt órá tól a bowling pá lya bé rel he -
tõ órán ként 1.500.-forintért.

Te le fon: (66) 282-048, (20) 9520-243

Ked ves vá sár ló ink! Ter mé ke ink kel min dig az Önök szol gá la tá ban ál lunk!

Fházi jel le gû hús ké szít mé nyek, endrõdi íze sí té sû ter mé kek (hús da rá lás,
hús füs tö lés, kol bász töl tés), fo lya ma tos tõ ke hús el lá tás

Fkí ván ság ra tor ta ren de lés sel, cuk rász sü te mé nyek kel se gí tünk csa lá di
ren dez vé nyek lét re ho zá sá ban

Hús vé ti aján lá sa ink

Part ner 
Üz let lánc tag ja

Fél tar tós hab tej szín 0,3 l 139,- /db
Reál tej föl 20% 175 g   59,- /db
Te hén tú ró 250 g 159,- /db
Tea vaj 100 g   99,- /db

Fst há lós son ka vf. 799,- /kg
Fst fõtt tar ja vf. 949,- /kg
Reál ét olaj 1 l 249,- /db
Reál tej szín hab spray 250 ml 215,- /db

Blaha u.27. Tel.:386-691. Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 6-tól 18-ig,
                      szom ba ton 6-tól 12 órá ig,  va sár nap 7-tõl 11 órá ig.
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Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk meg, 
akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá já rul tak!

ARNÓTSZKI MIHÁLY, aki Hunya,
Jó zsef A. u. 37. sz. alatt la kott, már ci us
13-án, 77 éves ko rá ban hosszú be teg ség
után vissza ad ta lel két Te rem tõ Is te né nek.
Gyá szol ják: fe le sé ge, le á nyai, ve jei, uno kái 
és déd uno kái

BULA PÉTER, aki Endrõdön a Su gár
úton élt, 79 éves ko rá ban már ci us 19-én rö -
vid szen ve dés után el köl tö zött az élõk kö -
zül, az Örök ké va ló ság ho ná ba. Gyá szol ják: 
csa lád ja. 

FODORNÉ TÍMÁR IRMA, aki gyer -
mek ko rát Endrõdön élte, itt is járt is ko lá ba,
49 éves ko rá ban Szent end rén feb ru ár 28-án
vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak. Föl di
ma rad vá nya it az endrõdi szü lõ föld õrzi.
Nyu god jon bé ké ben. Gyá szol ják: fér je, kis -

fia, édes any ja, ro ko nai, is me rõ sei itt hon és
Szent end rén, és az Endrõdiek Ba rá ti Köre.

ELEK MIKLÓS, aki a Fõ úton élt,
hosszú be teg ség után már ci us 17.-én 69
éve sen be fe jez te föl di pá lyá ját és meg tért
Te rem tõ Urá hoz. Gyá szol ják: csa lád ja, ro -
ko nai, is me rõ sei, az Endrõdi Szent Imre
Egy ház tes tü let tag jai.

GURBÁN MIKLÓSNÉ BULA
MÁRIA, aki Gyomaendrõdön élt, már ci us
20-án 79 éves ko rá ban rö vid szen ve dés
után vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá -
szol ják: le á nya, fia és azok csa lád ja.

HANYECZ MIKLÓSNÉ VARJÚ
PIROSKA, aki Hunya, Kos suth u. 29. sz.
alatt la kott, már ci us 14-én, 95 éves ko rá ban
ha za ment Égi Urá hoz. Gyá szol ják: test vé -
re, uno kái, déd uno kái

KISZELY VINCE, aki Gyomán a Kiss
Bá lint ut cá ban la kott, már ci us 15-én 73
éves ko rá ban el hunyt. Gyá szol ják: csa lád ja.

 LEHOCZKI MÁRIA, 88 éves ko rá ban
be fe jez te föl di út ját. Gyá szol ják: csa lád ja.

OLÁH ISTVÁN, aki a Baj csy Zsi linsz -
ky úton la kott, 79 éves ko rá ban, már ci us
15-én meg tért Te rem tõ jé hez. Gyá szol ják:
csa lád ja.

OLÁH PIROSKA, 66 éves ko rá ban
már ci us 15-én vissza ad ta lel két Te rem tõ
Urá nak. Gyá szol ja a csa lád ja.

Dr. UGRIN VENDELNÉ DUDA
KLÁRA, aki Endrõdön szü le tett, hosszabb
ide je Bu da pes ten élt, feb ru ár 23-án éle té -
nek 85 évé ben vá rat la nul be fe jez te föl di pá -
lyá ját és meg tért Te rem tõ Is te né hez.
Bu da pes ten fér je mel lé he lyez ték örök nyu -
ga lom ba, már ci us 7-én. Utol só út já ra el kí -
sér te az endrõdi, ha zai ha rang szó is.
Nyu god jon bé ké ben.

Gyá szol ják: test vé rei és azok csa lád ja,
ro ko nai, is me rõ sei és az Endrõdiek Ba rá ti
Köre.

Özv. PAPP ISTVÁNNÉ CZIKKELY
OLGA, aki a Baj csy Zsi linsz ky úton élt 80
éves ko rá ban be fe jez te föl di pá lyá ját rö vid
szen ve dés után, már ci us 2-án. Gyá szol ják:
csa lád ja. 

Özv. SZILÁGYI GYÖRGYNÉ
KISZELY ERZSÉBET, aki a Ma dách ut cá -
ban la kott, 89 éves ko rá ban rö vid be teg ség
után már ci us 5-én vissza ad ta lel két Te rem -
tõ jé nek. Gyá szol ják: csa lád ja

SZUJÓ ANTAL, aki Endrõdön az Or -
go na ut cá ban élt, már ci us 12-én, 79 éves
ko rá ban vá rat la nul be fe jez te föl di pá lyá ját.
Gyá szol ják: élet tár sa, a Kert ba rá tok tag jai,
és akik is mer ték és sze ret ték.

SZUROVECZ KÁROLY, aki az Ál -
mos ut cá ban la kott, 21 éves ko rá ban be fe -
jez te föl di éle tét, már ci us 13-án.
Gyá szol ják: szü lei, test vé re, nagy szü lei, ro -
ko nai, ba rá tai, is me rõ sei.

TÍMÁR VINCÉNÉ LIZICZAI
MÁRIA, aki a Ju hász Gyu la ut cá ban la kott, 
feb ru ár 24-én, 77 éves ko rá ban vá rat la nul
el hunyt, meg tért Te rem tõ Is te né hez. Gyá -
szol ják: a csa lád ja.

VÉKONY LAJOS, aki a Liszt Fe renc
ut cá ban élt, 74 éves ko rá ban már ci us 10-én
hosszú be teg ség után be fe jez te föl di éle tét.
Gyá szol ják: csa lád ja.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok -
nak, akik Elek Mik lós ha lá lá val kap cso la -
tos gyá szunk ban osz toz tak, te me té sén
meg je len tek, sír já ra vi rá got hoz tak, és rész -
vé tü ket szó ban vagy írás ban meg küld ték.
A gyá szo ló csa lád

†
Bé kes ség haló po ra i kon, 
fo gad ja be õket az Úr 
az Õ or szá gá ba. 
Az Örök Vi lá gos ság 
ra gyog jon fe let tük!

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

„Nem múl nak el õk, kik szí vünk ben él nek;
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.
Õk itt ma rad nak ben nünk csen de sen még,
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.“

(Ju hász Gyu la)

NEUBORT KANDALLÓK!
Ke men cék, cse rép kály hák, kan dal lók, ker ti sü tõk épí té sét ha tár idõ re,
ki fo gás ta lan mi nõ ség ben vál la lom! Meg ren de -
lés alap ján egye di ki vi tel ben!
Bol tunk aján la ta:
c Csem pék
c pad ló la pok 
c csap te le pek 
c kül sõ, bel sõ bur ko ló kö vek
c ter mé sze tes kö vek
Vá rom ked ves ve võ i met:
Neubort Lász ló kan dal ló épí tõ, Gyomaendrõd,
Fõ út 52.
Te le fon, fax: 06 66 283-492
Mo bil sz.: 06 30 349-1655.

Az endrõdi temp lom ban, a ka to li -
kus szer tar tás sze rint el te me tett ha lot -
tak ról 40 évre vissza me nõ leg, név
sze rint meg em lé ke zünk ha lá lo zá si év -
for du ló juk nap ján.

Szép és üd vös len ne, ha a gyá szo ló
csa lád, egy éven be lül ha von ta, egy
éven túl éven te szent mi sét aján la na fel
el hunyt sze ret te i kért.

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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„Tud nunk kell, hogy 
a mi fész künk ez az
egyet len Föld, amely nek 
ado má nyi val oko san
kell élni, mert nincs má -
sik Föld, és nincs több
ado mány!”

Ba logh Já nos
bi o ló gus-öko ló gus

pro fesszor 

Már ci us utol só he té -
ben ér kez nek meg
hosszú út juk ról, dél rõl
ha zánk ba a gó lyák. Tol -
la zat szí ne alap ján két
fél ével ta lál koz ha tunk:
fe ke te és fe hér gó lyá val
Né hány év vel ez elõtt a
Kö rös völ gyé ben ke rék -
pár tú ránk so rán gyö -
nyör köd tünk a táj
szép sé gé ben. Ez al ka -
lom mal a Kö rös bal ol -
da lán ( a vá ros felé esõ
rész) lévõ gá ton ha lad -

tunk fi gyel ve a hul lám tér ga lé ria er de it, nö vény ze tét, ál lat vi lá gát.
Szar vas ha tá rán már túl jár tunk, a Rózsás-nak ne ve zett gaz da sá gi
köz pont irá nyá ban, ami kor meg lát tuk a bal ol da lon a ré ten, nem
messze a gát tól az egye nes tar tá sú fe ke te gó lyá kat. Mél tó ság tel je -
sen sé tál tak, fi gyel ve a táp lá lé ku kul szol gá ló szöcs kék re, na gyobb
bo ga rak ra, sik lók ra, bé kák ra, a föl dön fész ke lõ ma da rak to já sa i ra,
me zei poc kok ra. Én ad dig a ter mé szet ben nem lát tam fe ke te gó lyát. 
Ezek a faj ták az ár te rek ki szá radt fáin fész kel nek. Te le pü lés kö ze lé -
ben nem lát ni õket, mert fé lén kek, tar tóz ko dó ak. Köz tu dott, hogy
az al föl di em ber tisz te let ben tart ja e hosszú lábú, pi ros csõ rû igen
ma gas ma da ra kat. De így van ez egész Európában, kivétel Anglia,
ahol csak ritkán, és rövid ideig tartózkodnak. Görögországban nem
szeretik, a törökök szent madarának, tartják, és elkergetik õket.

A fe hér gó lyák em ber kö zel ben sze ret nek len ni, ezért fész kel nek 
ké mé nyek re, ki szá radt fák ra, és újab ban az em ber ál tal ké szí tett ke -
rek, drót há lós vas szer ke zet re, me lye ket ál ta lá ban vil lany osz lop ok -
ra sze rel nek fel, de fára sze relt ko csi ke ré ken is szí ve sen ver nek
ta nyát, azaz rak nak fész ket. Ami kor meg ér kez nek hosszú ván dor -
út juk ról, elsõ te en dõ jük a fé szek rend be ho zá sa. A ke rek fé szek
kül sõ ré szét szá raz gallyal ma ga sít ják. A bel sõ rész ez ál tal mé lyen
alul van, mely majd a kis gó lyák vé del mét szol gál ja, a szél tõl és a
fé szek bõl való ki esés tõl. A csa lá di fé szek ren de zé se után a nász
ide je, majd a köl tés és az utó dok ról való gon dos ko dás ide je kö vet -

ke zik. A vá ro sunk ban hál’ Is ten nek leg alább 20 gó lya fé szek van,
(le het hogy több is), és a Gyo mai Baj csy Zs. út és Tom pa út sar kán
lévõ élel mi szer bolt ma gas ké mé nyén lévõ drót há lós fész ket il let ve
an nak la kó it fi gye lem évek óta. Már vagy 20 éve épí tet ték meg (ha
jól em lék szem az ÁFÉSZ) a drót há lós fész ket, amit egy pár ak kor el 
is fog la lat, és az óta oda min den év ben vissza jön nek az utó dok.
Uno ká im is szí ve sen fi gye lik, sõt gyö nyör köd nek a nagy gó lyák vi -
tor lá zó rep té ben, a kis gó lya fi ó kák ete té sé ben, nö ve ke dé sük ben,
majd a fé szek el ha gyás iz gal mas pil la na tá ban. Ta vasszal már fi -
gyel jük, vár juk õket vissza. Min den év ben újra kez dõ dik a fé szek -
iga zí tás, a köl tés, az ete tés, a fé szek el ha gyá sa, majd a fel ké szü lés
az af ri kai nagy uta zás ra. Meg gyõ zõ dé sem, hogy nem csak mi, ha -
nem a kör nyék la kói, gyer me kei ugyan így van nak ez zel az ér zés sel. 
Ezért is szo mo rú an vet tem ész re a na pok ban, hogy saj nos le dõlt a
téli zord idõ ben ez a fé szek, de biztos vagyok abban, hogy a ház
jelenlegi bérlõje, vagy tulajdonosa megjavítatja mire a gólyák,
visszatérnek, hiszen még elgondolni is szörnyû, hogy a hosszú
fárasztó út után ne tudjanak megpihenni, és a költés emiatt késsen.

A kis gó lyák nak leg alább 2 hó nap ra van szük sé gük ah hoz, hogy
fel nõ je nek, meg erõ söd je nek, és a köl té si idõ is 28-31 nap. A szü -
lõk nek ne héz a 2-3 fi ó kát fel ne vel ni, mert nem csak az élel me zé sük -
rõl kell fo lya ma to san gon dos kod ni, ha nem a biz ton sá guk ról is.
Ugyan is a kü lön fé le ra ga do zók, mint, héja, ré ti sas, ege rész ölyv ve -
szélyt je len te nek a fi ó kák ra. Ér de kes a fi ó kák ete té se. A szü lõk csõ -
rük ben hoz zák meg a táp lá lé kot, de nem a csõ rük bõl ad ják át,
ha nem azt a fé szek szé lé re rak ják le, és a fi ó ká kat meg fog ják (a csõ -
rük kel) és a táp lá lék felé ta szít ják õket. Au gusz tus elsõ fe lé ben ki re -
pül nek a fi ó kák, és még e hó nap má so dik fe lé ben már fenn
kö röz nek a ma gas ban, és ké szül nek a hosszú útra. Ami kor meg jön a 
szá muk ra elõ nyös lég áram lat, ak kor élénk ke le pe lés sel bú csúz nak,
majd a ma gas ba száll nak, még egyet ke ring nek szeretett otthonuk
felett, és elrepülnek, vissza délre, de jövõre újra visszatérnek ezek a
szeretetre méltó vándormadarak.

Pe tõ fi is sze ret te õket: (idé zet a Gó lya címû ver sé bõl)

„Ne kem va la mennyi kö zött a leg ked ve sebb
 Ma da ram a gó lya,
 Édes szü lõ föl dem, a drá ga szép Al föld
 Hû sé ges la kó ja.
 Tán azért sze re tem annyi ra, mert vele
 Együtt nö ve ked tem;
 Még mi kor böl csõ ben sír tam, õ már ak kor
 Ke re pelt fö löt tem.”

Hunya Ala jos
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A ta vasz hír nö ke a gó lya 

AGRO
ÁRUHÁZ

Gyomaendrõd, Fõ út 15.
Te le fon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
 ta va szi áru kí ná la tom:

• Ku ko ri ca ve tõ mag ok, bio bur go nyák
• Ker ti ma gok, vi rág mag ok, dughagyma
• Vi rág hagy mák, virágtápok
• Le mo só vegy sze rek, talajfertõtlenítõk
• Mû trá gyák, virágföldek
• Fû mag, lucernamag
• Per me te zõk, szuivattyúk, mûanyag tömlõk
• Ké zi szer szám ok, lét rák, talicskák
• Sze gek, csa va rok, fûrészek
• Met szõ ol ló, fóliák
• Gu mi csiz mák, esõruhák
• Mû anyag ku kák, vi rág lá dák, virágcserepek

Vá rom Ked ves Vá sár ló i mat!
FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak


