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„Ha tal mad alá tar to zik, Uram, min den, - és
sen ki sem áll hat el len aka ra tod nak. Te te -
rem tet tél min dent, az Eget és a Föl det, -
és min dent, amit az Ég ha tá ra ma gá ba
fog lal -, Te vagy a min den ség
Ura.”(Esz ter köny vé bõl)

Hoz zád kö nyör günk né pe -
dért, a nem ze tért, mely most
di csõ elõ dit ün nep li öröm -
mel, - de böl csen is mer ni
tö rek szik ön ma gát és a
jövõ ki hí vá sa it -, érez zük, 
kell a Te ke gyel med,
hogy a sza bad ság gal ne
él jünk vissza, az igaz sá -
got ne csa var juk el tör -
pe lé tünk mé re tei
sze rint, s a jó sá got s
erényt gúny tár gyá vá
ten ni ne me ré szel jük
soha.

Egyen súlyt vesz tett
vi lá gunk zûr za va rá ból
szó lí tunk Té ged, Urunk
Is te nünk. Nem ze ti ün ne -
pünk em lé két idéz ve tet -
ten ér jük lel künk ben az
egymásrataláltak egy ség
fe let ti örö mét. Ak kor van
ün nep a nem zet éle té ben, ha
egy azon esz mé ért lel ke sül és
nem az ér dek, nem a kény szer,
nem a csá bí tás so dor ja össze tag -
ja it, ha nem rá döb ben arra az össze -
ko vá cso ló esz mé re, hogy egy a
sor sunk, - a sor sunk: men ni, men ni, hit tel
és re ménnyel, bár til ta koz zon az em be ri rö vid -
lá tás, mi tud juk, hogy ezen az úton Te vagy cé lunk,
Te rem tõ és számonkérõ Is te nünk-. Az egye net len ség, a meg -
osz tás, a szét da ra bo lás, az el len sé ges ke dés nem a Te mû ved,
az egye net len ség ben meg fagy az ün nep. A bi zal mat lan ság és
fé le lem zár kó zot tá te szi szí vün ket, - de vá gya ko zunk a jég ol -
vasz tó lé lek fu val lat ke gyel mé re, mert ün nep re vá gyunk, míg
elõ buk kan a szí vünk bõl, - és ha nem akarja egyik vagy má sik
ha ta lom ki sa já tí ta ni, - ak kor az egy más ra ta lá lás meg te remti
mél tó gyü möl csét. 

Az ün nep lel ké hez a gõ gös el nem jut hat, ezért így imád ko -
zik Vass Ist ván, a köl tõ: - „A buta bes ti át, a gõ göt, öld meg,
Uram!” Bár mi nõ ne he zen haj lik meg tér dünk, Uram, még is az
ün nep itt kez dõ dik. Gyer me ke id va gyunk, s a Te Atyai gon dos -

ko dá sod ban bíz va kell test vé ri sze re tet ben él -
nünk. Urunk, mennyei Atyánk! Te relj min ket 

önzõ szét szó ró dott sá gunk ból vissza Te -
hoz zád, hogy ün ne pe ink bõl erõt me -

rít hes sünk jö võt tervezõ és re mé lõ
éle tünk höz. Te el hívsz a meg szo -

kott ból, hogy men jünk föl szent
he gyed re, az ün nep emel ke -

dett ma gas sá gai felé in dul ni
res tek ne le gyünk, - hi szen
nem ön ma gunk ért élünk,
ha nem Ér ted, nem ma -
gunk di csõ sé gét ke res -
sük, ha nem a Ti é det -
mert elõt tünk egy nem -
zet nek sor sa áll, s a test -
vé ri sze re te tet sok
tár sunk vár ja még.
Urunk! – Az ün nep lés
örö mét a Rád ta lált lé -
lek ben sõ sé ges áhí ta tát
az ün nep lés lé lek táp lá -
ló ma gasz tos sá gát már
so kan meg iri gyel ték, s
Té ged ki szo rít va, he gye -

id re nyo mul ni tö re ked -
tek, hom lo ku kat

meg haj ta ni nem tud ták, -
az ün ne pet csak imi tál ták,

ezért írja a köl tõ: „Ne ün ne -
pelj te Róma if jú sá ga, ne ün ne -

pelj, ha a csá szár ün ne pel”.
Uram, te rem tõ Atyánk, ün nep -

lé sünk a va la ho va tar to zás meg élé -
sé bõl ered. Erõt önt szí vünk be a

csa lád hoz tar to zás tu da ta, itt meg ér tik egy -
mást, egy más sza vát. Erõt ad a csa lá dok kö zös -

sé ge a nem zet hez tar to zás tu da tá ban, - „min den
kö zös ség on nan fe lül rõl a Vi lá gos ság Aty já tól szár ma zik” ol -
vas suk Szent Pál so ra it. 

A nem ze ti egy ség el kép zel he tet len a csa lá di élet meg szen -
telt egy sé ge nél kül, s foly tat va a sort, a nem ze tek a Hoz zád
való tar to zás tu da tá ban ta lál hat nak egy más ra. A Te né ped le -
gyünk és ne él ve zõ tö meg (Gyu lai Pál), le gyünk sze re tet re ké -
pes bá tor nem ze dék. Az ün nep ben sõ sé ge egy kö rül ha tá rolt
kö zös sé gé - de ka put nyit -, s ha kö zös fel adat ki hí vá sá val kell
meg bir kóz nia, hát test vé ri job bot nyújt. 

Is ten, áldd meg a ma gyart!
Réthy Ist ván

Gon do la tok Szent Ist ván nap ján, 
Nem ze ti Ün ne pünk ün nep lé sé re
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Endrõdi Szent Imre Egy ház köz ség ért 
Köz hasz nú Ala pít vány
Gyomaendrõd, Fõ út 1. 

2002. évi Köz hasz nú sá gi Je len tés,

amely a má jus 26-i ku ra tó ri um ülé sen 
egy han gú lag el fo ga dás ra ke rült.

I. Szám vi te li éves be szá mo ló a ki töl tött 1715/h sz. nyom -
tat vány sze rint ke rült jó vá ha gyás ra.

II. Az ala pít vány 2002-ben költ ség ve té si tá mo ga tás ban nem ré -
sze sült.

III. Az Ala pít vány te vé keny sé ge so rán a sa ját tõke 2002.év ben
541.657-Ft-tal nö ve ke dett.

IV.Ön kor mány za ti tá mo ga tás:   40.000,- Ft
Bé kés Me gyei Köz gyû lés tá mo ga tá sa: 300.000,-Ft
Országgy. Tár sad. Szer ve ze tek Bi zott sá gá tól: 170.000,-Ft
APEH át uta lás az adó zók ré szé rõl fel aján lott 1%:  44.282,-Ft
V. Tiszt ség vi se lõk sem mi fé le jut ta tás ban nem ré sze sül tek.
VI.Köz hasz nú sá gi te vé keny ség rõl szó ló tar tal mi be szá mo -

ló:
2002-évben is a fõ cél ki tû zés az ala pí tók szán dé kai sze rint az

endrõdi egy há zi te me tõk kar ban tar tá sa, az endrõdi temp lom te tõ -
fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa volt, va la mint to vább ra is fo gad tuk a
hunyai temp lom ré szé re ér ke zett ado má nyo kat. 

A Hunyai Egy ház köz ség ala pít vány ke ze lé sé ben lévõ va gyo ná -
nak ala ku lá sa:

I. BEVÉTELEK
Pénz ma rad vány az elõ zõ év rõl: 3,627.235-Ft
1 fõ ado má nya:        1.000-Ft
Ka mat be vé tel    223.360-Ft
ÖSSZESEN: 3,851.595-Ft

II. KIADÁSOK -
III. ÉV VÉGI PÉNZ VAGYON 3,851.595-Ft
 
Az Endrõdi Egyházközség ala pít vány ke ze lé sé ben lévõ va gyo -

ná nak ala ku lá sa:

I. BEVÉTELEK
Pénz ma rad vány az elõ zõ év rõl: 500.304,-Ft
42 fõ ado má nya: 499.930,-Ft
Bé kés Me gyei Köz gyû lés tá mo ga tá sa 300.000,-Ft
Pá lyá za tok:
He lyi ön kor mány zat:    40.000,-Ft
Or szág gyû lés Társ. szer ve ze tek Bi zott sá ga:170.000,-Ft
APEH 1%    44.282,-Ft
Ka mat be vé tel:    55.845,-Ft
ÖSSZESEN:           1,610.361-Ft

II. KIADÁSOK
3 fõ te me tõi mun kás 6 havi bér és já ru lék (40%)     488.448,-Ft
Temp lom te tõ fel újí tá sá hoz hoz zá já ru lás 300.000,-Ft
Pos ta és anyag jel le gû költ ség    3.922,-Ft
Bank köl tés ég         390,-Ft
ÖSSZESEN:  792.760,-Ft
III. ÉVVÉGI PÉNZ VAGYON: 817.601,-Ft
(kö tött fel hasz ná lá sú 450.000-Ft)

Az Ala pít vány ál tal ke zelt pénz va gyon össze sen: 
HUNYA:  3,851.595,-Ft
ENDRÕD:             817.601,-Ft
ÖSSZESEN: 4,669.196,-Ft

Az Ala pít vány va gyo nát ado má nyok ból, azok ka ma ta i ból, pá -
lyá za ti tá mo ga tá sok ból és az SZJA 1%-ból gya ra pí tot ta. Ki adá sa it
ki zá ró lag az ala pí tói ok irat, il let ve ku ra tó ri u mi dön tés sze rin ti köz -
hasz nú cé lok ra, va gyis az egy há zi te me tõk kar ban tar tás ára és a
temp lom te tõ fel újí tá sá nak rész be ni fe de ze té re for dí tot ta. 

A ku ra tó ri um el nö ke ként kö szö ne tet mon dok mind azok nak
akik mun ká juk kal évek óta se gí tik az Ala pít vány te vé keny sé gét:

Iványi Sán dor, a te me tõi mun ká so kat és mun ká kat irá nyí tá sá -
val, fel ügye le té vel,

Csá szár né Gyuricza Éva, a mun ka nél kü li ek al kal ma zá sá val
kap cso la tos ügy in té zés sel, a pá lyá za tok, tá mo ga tá si ké rel mek meg -
írá sá val,

Ungvölgyi Já nos, a pá lyá za ti le he tõ sé gek fel tá rá sá val,
Ambrózi Lász ló és fe le sé ge, va la mint az Ol tár egy let tag jai jó té -

kony sá gi va cso rák meg ren de zé sé vel,
Gyuriczáné Sza bó Er zsé bet az ad mi niszt rá ció vég zé sé vel.
Kö szö ne tet mon dok to váb bá a ci vil ado má nyo zók nak, a

Gyomaendrõdi Mun ka ügyi Köz pont nak, a Bé kés Me gyei Köz gyû -
lés nek, és Gyomaendrõd Vá ros Ön kor mány za tá nak, és mind azok -
nak, akik az SZJA 1%-át Ala pít vá nyunk nak aján lot ták.

Sza bó Zoltánné 
Ku ra tó ri um el nö ke

Ked ves Ol va sók!  Kér jük, hogy a te me tõi mun kák, az endrõdi
plé bá nia nagy ja ví tá si mun kák, va la mint a hunyai plé bá nia épí té si
tá mo ga tá sá ra küld je nek pénz ado mányt, amely rõl iga zo lást adunk,
az év végi adó-vissza té rí tés igény lé sé hez. Az át uta lá son kér jük fel -
tün tet ni az ado mány cél ját (te me tõi mun ka, vagy, endrõdi plé bá nia
ja ví tá sa, vagy a Hunyai plé bá nia épí té se), va la mint ha adó ked vez -
ményt tud nak igény be ven ni, az adó azo no sí tó szá mu kat is.

Az Ala pít vány ado má nyát az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet 53200015-10003231 sz. szám lá ra szí ves ked je nek kül de ni.

ELAPRÓZOTT VÁRAKOZÁS AZ M 5-ÖSÖN

Fel hí vás mind azok hoz, akik nem ér te nek egyet a mé reg -
drá ga au tó pá lya díj jal!

Pol gá ri en ge det len sé gi moz ga lom az M 5-ösön. 
Jel sza vunk:

„FIZESSÜNK 1 FORINTOSOKKAL, 
HOGY VEGYÉK MÁR ÉSZRE,

MÉREGDRÁGA A SZTRÁDA”.

Nincs au tós, akit ne dü hí te ni az az igaz ság ta lan ság, ami 
ben nün ket, Bé kés me gyei em be re ket ér. Mi fi zet jük a vi lág 
leg drá gább au tó pá lya dí ját! A ma gas au tó pá lya díj el le he -
tet le ní ti a bé ké si vál lal ko zó kat, és hát rá nyos hely zet be
hoz za az Al föld ön élõ em be re ket. Egyen lõ esé lye ket, mat -
ri cát kö ve te lünk! Az or szág ré szek esély egyen lõ sé ge ér de -
ké ben az ál la mi au tó pá lyák kal azo nos dí ja kat kell
be ve zet ni!

Ezért ala kult meg a MAHÉSZ (M 5-ös Au tó pá lyát Hasz -
ná lók Ér dek vé del mi Szö vet sé ge). A MAHÉSZ cél ja, hogy
az M5-ösön is ve zes sék be az or szá go san mû kö dõ mat ri ca
rend szert, és szûn je nek meg a fi ze tõ ka puk. 

A Fi desz–Ma gyar Pol gá ri szö vet ség til ta ko zik az M 5-ös 
au tó pá lya ma gas díja mi att. A Horn-kor mány ál tal
1994-ben kö tött kon cesszi ós szer zõ dés ext ra hasz not ad az
adó fi ze tõ ál lam pol gár ok jö ve del mé bõl. Egy mi ni mál bér -
bõl élõ em ber nek 20 órát kell dol goz ni a Kecs ke mét-Bu da -
pest oda-vissza útért, a vi lág egyik leg drá gább
au tó pá lyá ján.

A kor mány újabb 205 mil lió Eurót fi zet az AKA Rt-nek,
és en nek el le né re, ugyan úgy, ugyan annyit kell fi zet nünk.

Ön se tûr je to vább! Csat la koz zon az 1 fo rin tos sal fi ze -
tõk höz! - így til ta koz zunk a mé reg drá ga au tó pá lya díj el -
len!

Do mo kos Lász ló 
Or szág gyû lé si kép vi se lõ
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

A Moz gás kor lá to zot tak Bé kés Me gyei Egye sü le té nek
Gyomaendrõdi Cso port ja au gusz tus 30-án évad zá ró va cso rát ren dez a
Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban. 

A Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Ka ma ra kó rus Ala pít vány hí rei

Ked ves Ol va sók! Sze ret nénk Önök nek el mon da ni, össze fog lal ni
azo kat az ese mé nye ket, ame lyek vé le mé nyünk sze rint ér dek lõ dé sük re
tart hat szá mot. Hogy mi bõl gon dol juk azt, hogy be szá mo lónk ér dek lõ -
dés re tart hat szá mot? Ab ból, hogy ze nei elõ adá sa in kat a te le pü lés
mind két ré szén min dig so kan lá to gat ják. Ezért sze ret nénk meg osz ta ni
azt az örö met, amit mi ér zünk ak kor, ami kor hall ga tó ink nak éne ke lünk.
.

Elõ ször az el múlt 2002-es év rõl írunk. Kis kö zös sé günk he te dik éve 
volt, ez az év is bõ vel ke dett ze nei ese mé nyek ben.

Meg hí vá sunk volt a Dévaványai Zene és Mû vé sze ti Is ko la már ci u si 
jó té kony sá gi va cso rá já ra, majd a Gyomaendrõdi Zene és Mû vé sze ti Is -
ko la áp ri li si „mû vész bá li” elõ adás ra.

Má jus ban már ha gyo mány, hogy a Ró zsa he gyi Na pok ke re té ben
ren de zett mû sor sze rep lõi va gyunk, majd má jus utol só va sár nap ján a
Hõ sök Napi ün nep sé gen ad tunk mû sort az Endrõdiek Ba rá ti Kö ré nek
fel ké ré sé re.

2002 nya ra volt az elsõ, ami kor tart hat tunk egy kis nyá ri pi he nõt, de 
au gusz tus ban már ké szül tünk „Szü lõ föl dünk Bé kés Me gye” kul tu rá lis
be mu tat ko zó mû sor ra, me lyet Gyomán a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si
Köz pont ban tar tot tak meg. Ok tó ber ben a Ze nei Vi lág nap al kal má ból a
Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben ad tunk mû sort igen szép szá mú kö -
zön ség nek.

De cem ber ben a ha gyo má nyos „Arany va sár na pi Kon cert”-ünket
tar tot tuk meg elõbb a gyo mai római ka to li kus templomban, majd utá na
dévaványai katolikus temp lom ban.

Az idei, 2003-as év nagy erõ pró bánk volt. Az „Ének lõ Ma gyar or -
szág” az ének kar ok or szá gos mi nõ sí tõ hang ver se nyén ének ka runk
bronz mi nõ sí tést ka pott.

Fel lép tünk a Gyomaendrõdi Ze ne is ko la „mû vész bál ján”. A nyár
nagy ze nei ese mé nye a jú li us 31-i kö zös kon cert lesz, ame lyet a Bu da -
pes ti Er kel Fe renc Kó rus sal együtt tar tunk a Gyo mai Re for má tus Nagy -
temp lom ban.

Az év hát ra lé võ ide jé ben ké szü lünk az ok tó be ri Ze nei Vi lág nap
ese mé nye i re, a ha gyo má nyos Arany va sár na pi kon cer tünk re, amit ter -
ve ink sze rint idén az endrõdi Szent Imre Ró mai Ka to li kus temp lom ban
tar tunk meg. 

Ne künk kó rus ta gok nak a jó han gu la tú pró bák nem csak mun kát je -
len te nek, ha nem sok örö met, ki kap cso ló dást. A sok mun ka, gya kor lás
ered mé nye ként a ta nult mû elõ adás sá érik, érez zük, hogy „a mu zsi ka
hang ja száll, lel künk a menny ben jár”.

Hisszük, hogy min den ki nek szük sé ge van a zene hall ga tás ra, a ze -
nei ren dez vé nye ken való rész vé tel re, mert ez nem csak ki kap cso ló dás,
ha nem lel ki meg nyug vás, el mé lyü lés és az em be ri kap cso la tok egy faj ta 
ápo lá sa. 

Min den ren dez vé nyünk re to vább ra is vár juk ér dek lõ dé sü ket, a ta -
lál ko zást, ame lyet Ba bits gon do la tá val kö szö nünk meg:

„…és aki nek szép lel ké ben az ének,
az hall ja a má sok éne két is szép nek”.

Hor váth Gáborné
Kó rus tag

Ka ma ra kó rus Ala pít vány gaz da sá gi ve ze tõ je

Vá ro sunk evan gé li kus temp lo má nak to rony órá ja so kunk örö mé re
is mét mû kö dik. Mu tat ja az idõt, ne gyed és egész óra üté sek kel, min den -
na pi déli és esti ha rang szó val, éj sza kai meg vi lá gí tás sal, napi két al ka -
lom mal meg szó la ló to rony ze né vel meg újult kül sõ vel vá ro sunk egyik
szín folt ja lett. Kö szö net a Gyo mai Evan gé li kus Egy ház köz ség nek,
hogy meg szer vez te és tá mo gat ta a vil lám csa pás okoz ta hely re ál lí tá si
mun kát. A vá ros Ön kor mány za tá nak tes tü le te anya gi lag tá mo gat ta a to -
rony óra hely re ál lí tá si mun ká it. 

Vá ro sunk ban nagy ütem ben foly nak a szenny víz csa tor na
épí té si és be kö té si mun kái. A la kos ság és az át me nõ for ga lom tü -
re lem mel vi se li a köz le ke dé si aka dá lyo kat.

Tü dõ szû rés lesz Endrõdön a Kö zös sé gi Ház ban, au gusz tus
14-29-ig. Bõ vebb fel vi lá go sí tás pla ká tokon ol vas ha tó. 

Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé gé nek V. Bé kés me gyei 
ta lál ko zó ja volt jú li us 5-én a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház ban. 

Õsz idõ Nyug dí jas Klub az új ke nyér ün ne pét va cso rá val egy be köt -
ve ün nep li a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban, au gusz tus 21-én.

Az Er zsé bet li get ben Rock-ze nész ta lál ko zó jú li us 25-én, 26-án a
Suttyomba Nép ze nei Fesz ti vál és Kéz mû ves Ki ra ko dó vá sár és jú li us
27-én va sár nap és az V. Bir ka pör költ-fõ zõ ver seny ke rül meg ren de zés -
re. A prog ram fe dõ ne ve: „A Hár mas-Kö rös Gyomaendrõdnél …te tõ zik 
a buli”.

A Gyo mai Re for má tus Temp lom ban Hang ver seny lesz jú li us
31-én, 17 óra kor. Köz re mû kö dik: Er kel Fe renc Vegyeskar, a
Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Ka ma ra kó ru sa és a Ma gyar Hár fa duó
(Bélyei Adél, Gogolyák Má ria) A hang ver seny díj ta lan, de az Ala pít -
vány szí ve sen fo gad ado mányt.

Bo gár-ta lál ko zó, azaz VII. Nem zet kö zi Volks wa gen ta lál ko zó lesz
au gusz tus 2-4 kö zött a Hár mas-Kö rös Szabadstrandnál. Gaz dag prog -
ram ból a P. Mo bil kon cert, ügyes sé gi ve tél ke dõ, gyor su lá si ver seny,
stb.

Nagylaposi Pop far mon Farmer-Est, au gusz tus 2-án, 19 óra kor kez -
dõ dik.

Motocross Ama tõr Or szá gos Baj nok ság V. Fu ta ma kö zel 100 ver -
seny zõ vel, az Endrõdi Eurocross Rin gen, au gusz tus 3-án va sár nap
13-17 ig. Elõt te 10-12-ig edzés.

Ope rett-est a Kö zös sé gi Ház ban au gusz tus 20-án este 8 órai
kez det tel.

Szent Ist ván napi 2 na pos ün nep ség lesz Endrõdön a li get ben. A
rész le tes prog ra mot pla ká tok hir de tik, né há nyat ki emel ve: 19-én:
Endrõdi Nyár bú csúz ta tó Pop fesz ti vál kez dõ dik 18 óra kor, 20-án
nem zet kö zi hal fõ zõ ver seny, dél ben ke nyér szen te lés, ci pó osz tás,
Körösmenti Néptáncegyüttes mû so ra, sör ivó ver seny, kö tél hú zó
ver seny (itt lesz Fe ke te Lász ló „a leg erõ sebb em be re”), este Charlie, 
Szûcs Ju dit, Kar thá gó együt tes és tû zi já ték éj fél elõtt.

Új sá gunk szep tem be ri szá ma a nyá ri sza bad sá gok mi att
a szo ká sos idõ nél ké sõbb je le nik meg. Ol va só ink nak is kel le -
mes nyá ri ki kap cso ló dást kí ván a Szer kesz tõ ség.

Gyomán a Li get für dõ és Kem ping, gyógy víz zel, Endrõdön a 
Temp lom-zu gi tisz ta vizû holt ág vár ja a pi hen ni, ki kap cso ló dás -
ra vá gyó itt és tá vol élõ ket. Csó nak, ka jak, vízibicikli, hor gá sza ti 
le he tõ ség, masszázs, gyógy tor na, büfé, és még sok kel le mes
meg le pe tés sel szol gál nak az üze mel te tõk. In for má ció kér he tõ:
Li get für dõ vel kap cso lat ban: 66-386-039; Temp lom-zu gi holt -
ág gal kap cso lat ban: 06 30 9672-741-es te le fon szá mon.

FÉRFI ÉS NÕI fod rász üz let és SOLÁRIUM nyílt
ENDRÕDÖN, a Ró zsa presszó mel lett.

Vár ja ven dé ge it hét fõ tõl pén te kig reg gel 8-tól este 8 órá ig, és 
szom ba ton 7 órá tól 13 órá ig. Te le fo non is be le het je lent kez ni, a
06 30 5219869-es szá mon, vagy személyesen.

A Vá ro si Zene és Mû vé sze ti Is ko lá ban a pót be irat ko zás szep tem -
ber 3-án és 4-én lesz, dél után 2 és 4 óra kö zött. Az óra be osz tást szep -
tem ber 5-én le het dél után ket tõ tõl meg tud ni, a Kis ré ti u. 27-ben. Az
óra rend sze rin ti ta ní tás szep tem ber 8-án hét fõn kez dõ dik, ad dig is jó pi -
he nést és nya ra lást kí ván gye re kek nek és szü lõk nek az is ko la igaz ga tó -
ja: Holubné Hunya Ani kó
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Bú csú az Iványi há zas pár tól

Iványi (Buczkó) Má ria és fér je Iványi Ist ván egy hó nap kü lönb -
ség gel kö vet ték egy mást a más vi lág ba. Rit kán, de elõ szo kott for -
dul ni, hogy az egy éle ten át hû sé ges, sze re tõ tár sak igen rö vid
idõn be lül kö ve tik egy mást az örök ké va ló ság ba. Õne kik meg ada -
tott…

Ezért tõ lük most egy szer re ve szünk bú csút.
Má ri át, aki szer kesz tõ sé günk tag ja volt, ol va só -
ink egy ré sze csak írá sai alap ján is is mer ték, de
fér je is köz is mert em ber volt. Pis ta édes ap ja, id.
Iványi Ist ván a Kö rö sön túli te rü le ten gaz dál ko -
dott 24 hold föl dön. Az apa szom széd ja a test -
vé re volt, Iványi Elek, aki ha son ló te rü le tû föl dön
gaz dál ko dott, ami szü lõi örök ség volt. Id. Iványi
Ist vánt az I. Vi lág há bo rú Bécs új hely re so dor ta, és 
on nan ho zott fe le sé get is, há bo rú után itt hon
foly tat ta a me zõ gaz da sá gi gaz dál ko dást. Fiuk
István1921-ben szü le tett, aki fel nõ ve apja gaz -
da sá gá ban hasz no sí tot ta ki emel ke dõ en jó mû -
sza ki ér zé két is. Az ara tás után sa ját
csép lõ gép ük kel csé pel ték a Csejten és
Nagylaposon be ta ka rí tott ga bo nát, ta nyá ról-ta -
nyá ra jár va, több mun kást is al kal maz tak a csép -
lés ide jé re.

Pis ta az ál ta lá nos is ko lát Csejten vé gez te, és
együtt jár tak a ta nyai is ko lá ba Má ri á val, aki nek
meg öz ve gyült édes any ja két gyer me ké vel Pest -

rõl haza köl tö zött. Má ria na gyon szép kis lány volt, de még szebb
nagy lány! Az is ko la igaz ga tó ja Lesniczki Ist ván ta ní tó úr volt, aki
ta ní tá si idõn túl is so kat fog lal ko zott a ta nyai gye re kek kel, még
fel nõtt, ser dü lõ ko ruk ban is. A ta ní tó úr mû so ros es te ket szer ve -
zett, szín da ra bo kat ta ní tott be, így tet te az ak kor még né pes ta -
nya vi lág la kó i nak éle tét szép pé, vál to za tos sá, ér té kes sé. A
fi a ta lok so kan ta lál tak egy más ra eze ken a mu lat sá go kon, így volt
ez Má ria és Pis ta ese té ben is. A gyer mek ko ri ba rát ság egy élet re
szó ló sze re lem mé, sze re tet té vált. El je gyez ték egy mást, de ak kor 
már a II. Vi lág há bo rú sze le ide is el ér ke zett, ezért a szü lõk nem
na gyon örül tek an nak, hogy a fi a ta lok az es kü võt sür get ték.
1944-ben há zas sá got kö töt tek. Buczkó Ma ri ká ból Iványi Má ria
(be ce ne vén Macó) lett, és az ifjú fér jet ha ma ro san ka to ná nak vit -
ték, rö vid ki kép zés után a front ra ke rült. Macó 3 évig tel je sen
egye dül ma radt, mert fér je fog ság ba esett, és édes any ja vissza -
köl tö zött Pest re.

Pis ta a fog ság ból ha za tér ve lát ta meg elõ ször elsõ szü lött fiát,
össze sen 3 fiú gyer mek ük szü le tett. Rö vi de sen az Iványi csa lád is
itthagy ta a ta nyai éle tet, hi szen szin te min de nü ket el vet ték, még
a nagy szü lõk va gyo nát is. Mun kát ke res ve Bu da pest re köl töz tek,
ott Pis ta elõbb egy gyár ban, majd a Köz le ke dé si Vál la lat nál ta lált
mun kát, on nan is ment nyug díj ba. 

Há rom fiú gyer mek ük szü le tett. Ne héz idõk jár tak ak ko ri ban.
Má ria a há rom gyer me ke mel lett is to vább ta nult, és iro dal mi pá -
lyá ra ke rült. Ver se it fõ leg a gye re kek hez írta, írt me se ope rát és
sok-sok me sét, rá dió já té kot. A Ma gyar Rá dió gyer mek ro va tá nak
kül sõ mun ka tár sa volt hosszú éve ken át. Nyug dí jas éve ik ben
vissza köl töz tek a szü lõ föld re, Endrõdön vet tek há zat. Má ria vi rá -
gos kert je min den kit cso dá lat tal töl tött el, na gyon sze ret te a nö -
vé nye ket, amit azok az zal há lál tak meg, hogy szebb nél szeb ben
pom páz tak. A kö vet ke zõ ál lo más Gyoma volt, ott is töl töt tek né -
hány évet, de ahogy múl tak az évek, tud ták, érez ték, hogy öreg -
sé gük re gyer me ke ik kö ze lé be kell vissza ke rül ni ük. Egy fiuk
fi a ta lon meg halt. Utol só éve i ket Ke re pe sen él ték, fiuk csa lád ja kö -
ré ben. Ott érte el õket a be teg ség, így ke vés idõt tölt het tek sze -
ret te ik kö ré ben. Má ri át meg tá mad ta a gyil kos kór, Pis ta nagy
sze re tet tel és gon dos ság gal ápol ta be teg fe le sé gét, aki 2003.
má jus 24-én halt meg. Má ria nem sok ide ig hagy ta ma gá ra sze re -
tõ hû sé ges pár ját, ép pen egy hó nap múl va, jú ni us 22-én Pis ta is
el tá vo zott az élõk so rá ból. Má ri át és Pis tát küz del mes éle tük fo -
lya mán min den ne héz sé gen át se gí tet te a jó Is ten be ve tett hi tük.
Igaz hívõ em be rek vol tak, a Szûz Anya tisz te lõi.

Mind ket ten a szü lõ föld ben Endrõdön alusszák örök ál mu kat,
béke po ra ik ra.

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

Kö szön jük ál dott jó Urunk

Már el pi hent a kin ti zaj.
S lám pa vi lá gos esteleken
Ke zem imá ra kul cso lom
Úgy kér lek édes Is te nem!
Ál dott ke zed ter jeszd fö lénk,
Ir gal mad csönd jét küldd le ránk!
En gedd, hogy szép le gyen az ál munk,
Bé kes sé ges az éj sza kánk!
Le gyen ve lünk szent an gya lod,
Ki õriz min ket szün te len.
Vi gyáz za lel künk tisz ta sá gát,
Hogy fe hér le gyen és bûn te len.
Az éj sza kán kat és nap ja in kat
A Te ke gyel med töl ti be.
Le gyen ezért örö kös hála
A ben ned bí zók szent hite!
Szí vün ket fe léd ki tár juk,
Azo kért, aki ket sze re tünk,
S kö szön jük ál dott jó urunk,
Hogy ke gyel med ben le he tünk.

Iványiné Buczkó Má ria

Má ria em lé ké re

El men tél tõ lünk,
Mert ott már vár tak,
hogy ked ves me sé id hall gas sák,
me lyek a föl di éle tün ket
va ló ság gá, szép pé for mál ják.

Ma da rak vi dám éne ké tõl 
Fel fris sül, el száll em lé kük,
Cso dá san csen gõ sza va id dal
Tedd szeb bé hall ga tó id ál mát!
A sze re tet cso dá kat mû vel,
Bé két és bol dog sá got áraszt.

Fesd még szeb bé az égi or szá got,
Hi tesd el az égi cso dá kat.
Légy véd an gyal lá az if jak nak,
Gye re kek nek a Nagy úr nál.
Me gyünk mi mind, nem is soká,
Ké rünk, hogy vár jál!

Már ton Gá bor
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A Harruckern ura da lom meg osz lott. A
szar va si rész, mely hez Endrõd is tar to zott, a
gróf Stockhammer csa lád nak ju tott. Ezen
osz toz ko dás al kal má val a kö vet ke zõ ha tá ro -
za tot hoz ták: „Mi u tán az ura sá gi csa lád, ura -
dal má nak te rü le tén a töb bi temp lo mot és
plé bá ni át fel épí tet te, még a tisz ta ka to li kus
és né pes Endrõd köz ség volt hát ra, mely nek
la kói ez iránt is mé tel ten fo lya mod tak. Azért
Vidovich Mi hály, a Stockhammer gró fi csa -
lád gyu lai plenipotentiarusa igaz sá gos nak
tart ja, hogy ezen épü le te ket a kö zös alap – a
köz ség ál tal tel je sít he tõ kézi és igás nap -
szám okon kí vül – föl emel tes se, elõ ze tes
költ ség ve tés és ter ve zet alap ján, mely az
osz toz ko dás ra egy be gyû len dõ fel ha tal ma -
zot tak elé ter jesz tes sék. El ha tá roz ták te hát,
hogy e cél ra kö zös ura dal mi alap a szar va si -
ak nak (hová Endrõd tar to zik) hat éven át
3.000 frt-jával 18 ezer rforintot fi zes sen. … 

Te hát Endrõdöt leg utol já ra elé gí tet te ki
a kö zös Harruckern ura da lom.

1. Ezen ha tá ro zat alap ján 1799. áp ri lis
2-tõl 1804. jú li us 7-ig 18.433 r-frt. 33 kr. fi -
zet te tett ki „a mél tó sá gos fa mí lia kö zön sé -
ges kasszá já ból, az endrõdi elõljáróság
út ján, Far kas Pál õ ke gyel mé nek, aki
1798-1800, és Dinya Már ton õ ke gyel mé -
nek, aki 1800-1806. kö zött temp lom gond -
nok volt. 

2. A hely ség kö zön sé ges kasszá já ból
1798. au gusz tus 19-tõl 1806. ok tó ber 26-ig
e cél ra ada tott 18.050 fr., Kal már Mi hály
foly to nos bí ró sá ga alatt.

3. A la ko sok aján la ta i ból 1799. feb ru ár – 
1806. áp ri li sig be folyt 3.702 r-frt.

(Kal már Mi hály 256, egy tá vol le võ sze -
mély 300, Dá vid Pál 200, Var ga Már ton
100, Liziczai Jó zsef 200, Tí már Már ton 50,
Liziczai Jó zsef 2 ökre ára – 180 fr, Mikó
György 1000, Paróczai György 100, Knap
Má tyás 200, Giricz Pál 400, Szil ágyi Já nos
50 rft. S a t.)

4. Ele gyes be jö ve tel (anya gok el adá sa
sat.) 1.826 f. 48, összes be vé tel  

cí men: 42.012 fr, 21 kr.
Anyag be sze rez te tett: mész 3.356 kö böl, 

szál desz ka 2.582, sima ölfa 1.252, fe nyõ
836 szál, vas 143 má zsa, tég la 1.613.150 db.

Ki adá sok:
1. Mé szért4.267 f. 19 kr.
2. Desz ká ért872
3. Sing fá ért2.127
4. Vas- és sze ge kért2.547
5. Szál fe nyõ ért903
6. Zsin dely- és lé cért626
7. Tég lá ra4.367 (ége té sért)
8. Kõmívesnek7.657
9. Ács nak6.967
10. Ol tár csi ná ló- és kép író nak3.500

(Seft Jó zsef pes ti pik tor nak a nagy ol tár
ké pért 430, Sporer egri kép író nak a nagy ol -
tá rért 1.300 f, két kis ol tá rért 1.300, ka ted ra
ara nyo zá sért 170 f, statuák és hat an gyal
ara nyo zá sá ért 300 fr.)

11. Üve ges nek830
12. Asz ta los nak2.662
13. Auszczugálisokra (?)1.440 (ko vács,

ke rék gyár tó, pin tér, gö rög, mol nár)
14. Ter més kõ ért1.130
15. La ka tos nak783
16. Ele gye sek re760
17. Ha rang ön tõ nek526 (413 f. 54 és egy

ki sebb ha ran gért 111 f. 15)
18. Uta zá sok ra109
Össze sen:42.013 f 02, a 42.012 f. 21 kr.

be vé tel lel szem ben
Te hát ki adá si több let 41 kr. 
Egyi de jû leg pap lak is épült. Kü lön té tel

gya nánt elõ for dul a „Parochialis ház hoz”
(1801. okt. 8.): 40 köb. mész, 150 szál fe -
nyõ,200 font vas, 22.000 vas szeg, 70.000
zsin dely szeg.

1800. szep tem be ré ben 96.000 tég la,
1806-ban a Par. épü let ambitusához: 20 köb. 
mész, 53 szál desz ka, 30 szál fe nyõ, 156
font vas, 160.000 vas szeg, 10.000 tégla.

Az 1798-ban ké szült költ ség ve tés sze -
rint a kõ mû ves- és ács mun ka 3.398 fo rint ba
ke rült s kel lett hoz zá 304.800 tég la, 460
köböl mész. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Bal ol da li kép: endrõdi fod rász üz let elõtt
Jobb ol da li fel sõ kép: vég zett fodrászok
Jobb alsó kép: a mai Endrõdi utca, az 1940-es években
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3. Ke reszt ve tés

Ke reszt ve tés kor a jobb ke zünk kel meg érint jük

a.a hom lo kun kat, és azt mond juk: „Az Atya”,
b.az tán a mel lün ket, és azt mond juk: „a Fiú”,
c.majd a bal és a jobb vál lun kat, ezek kel a sza vak kal: „és a Szent lé -

lek ne vé ben. Amen.”

A ke reszt ve tés jel zi, hogy ke resz té nyek va gyunk, mert ki fe je zi az
alap ve tõ ka to li kus tit kok ban való hi tün ket: tar tal maz za a Szent há rom -
ság tit kát, va la mint a meg tes te sü lés és meg vál tás tit kát. A sza vak ar ról
szól nak, hogy egy Is ten van há rom sze mély ben, a ke reszt jele pe dig
arra em lé kez tet, hogy Jé zus Krisz tus, Is ten Fia meg halt ér tünk a ke -
resz ten.

4. A térd haj tás mód ja

Ha egy térd del haj tunk tér det, erre a há rom do log ra kell fi gyel ni:

a.jobb tér dün ket be haj lít va bal bo kánk mel lé ereszt jük a föld re;
b.fe jün ket és tör zsün ket egye ne sen tart juk;
c.utá na azon nal föl ál lunk.

Ha két térd del tér de lünk le, ak kor elõbb a jobb, az tán a bal tér dün -
ket haj lít juk be. Utá na tes tünk kel kö ze pe sen meg haj lunk, majd föl ál -
lunk.

Térd haj tás sal ad juk meg a tisz te le tet a temp lom ba be lép ve vagy ki -
lé pés elõtt az Ol tá ri szent ség nek. Õr zé si he lyét örök mécs jel zi.

5. Mi atyánk, az Úr imá ja

Mi Atyánk, aki a mennyek ben vagy,
szen tel tes sék meg a te ne ved;
jöj jön el a te or szá god;
le gyen meg a te aka ra tod,
amint a menny ben, úgy a föl dön is.
Min den na pi ke nye rün ket add meg ne künk ma;
és bo csásd meg vét ke in ket,
mi kép pen mi is meg bo csá tunk
az el le nünk vét ke zõk nek;
és ne vigy min ket kí sér tés be,
de sza ba díts meg a go nosz tól! 

mond ha tó a záródicsõítés is:

mert tiéd az or szág, a ha ta lom és a di csõ ség mind örök ké. Amen.

6. Üd vöz légy, Má ria

Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel tel jes, az Úr van te ve led,
ál dott vagy te az asszo nyok kö zött,
és ál dott a te mé hed nek gyü möl cse, Jé zus.
Asszo nyunk Szûz Má ria, Is ten nek szent Any ja!
Imád koz zál éret tünk, bû nö sö kért most és ha lá lunk órá ján. Amen.

7. Di csõ ség az Atyá nak

Di csõ ség az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent lé lek nek, mi kép pen kez -
det ben, most és mind örök ké. Amen.

8. A ke reszt út

A ke reszt út olyan áj ta tos sá gi for ma, amely ben Urunk Jé zus Krisz -
tus szen ve dé sé nek tör té ne tét kö vet jük vé gig úgy, hogy fel idéz zük azt a
ti zen négy ki emel ke dõ ese ményt, ame lyek Pon ci us Pi lá tus ítél ke zé se és 
Jé zus nak a Kál vá ri án való ha lá la és el te me té se kö zött tör tén tek.

Elsõ ál lo más: Jé zust ha lál ra íté lik.
Má so dik ál lo más: Jé zus vál lá ra ve szi a ke resz tet.
Har ma dik ál lo más: Jé zus elõ ször esik el a ke reszt tel.
Ne gye dik ál lo más: Jé zus any já val ta lál ko zik.
Ötö dik ál lo más: Cirenei Si mon se gít Jé zus nak.
Ha to dik ál lo más: Ve ro ni ka le tör li Jé zus ar cát.
He te dik ál lo más: Jé zus má sod szor esik el a ke reszt tel.
Nyol ca dik ál lo más: Je ru zsá lem le á nyai si rat ják Jé zust.
Ki len ce dik ál lo más: Jé zus har mad szor esik el a ke reszt tel.
Ti ze dik ál lo más: Jé zust meg foszt ják ru há i tól.
Ti zen egye dik ál lo más: Jé zust a ke reszt re sze ge zik.
Ti zen ket te dik ál lo más: Jé zus meg hal a ke resz ten.
Ti zen har ma dik ál lo más: Jé zus tes tét le ve szik a ke reszt rõl.
Ti zen ne gye dik ál lo más: Jé zus tes tét sír ba te szik.

Ti zen ötö dik ál lo más: A har ma dik na pon, Hús vét va sár nap ján Jé zus 
fel tá mad ha lot ta i ból.

Újabb idõk ben vált szo kás sá, hogy a ke reszt úti áj ta tos ság hoz a ti -
zen ötö dik ál lo mást is hoz zá te szik. A ha gyo má nyos „ti zen négy ál lo -
más nak” ez nem ré sze ugyan, de a fel tá ma dás ról való el mél ke dés
em lé kez tet arra, hogy az Úr szen ve dé se és ha lá la a fel tá ma dás sal együtt 
vált tel jes sé.

 Imád sá gok (2.)

A katolikus ol dalakat szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
    
  1. péntek: Ligouri Szent Alfonz püspök
  2. szombat: Vercelli Szent Öszéb püspök
  3. vasárnap: Évközi 18. vasárnap
  4. hétfõ: Vianney Szent János áldozópap
  5. kedd: Havas Boldogasszony
  6. szerda: Urunk színeváltozása
  7. csütörtök: Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk
  8. péntek: Szent Domonkos áldozópap
  9. szombat: Szent Edith Stein vértanú
10. vasárnap: Évközi 19. vasárnap
11. hétfõ: Szent Klára
12. kedd: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetes
13. szerda: Boldog XI. Ince pápa
14. csütörtök: Szent Maximilian Kolbe áldozópap, vértanú
15. péntek: Nagyboldogasszony
17. vasárnap: Évközi 20. vasárnap
19. kedd: Szent Bernát apát, egyháztanító
20. szerda: Szent István király 
21. csütörtök: Szent X. Piusz pápa
22. péntek: Boldogságos Szûz Mária királynõ
23. szombat: Limai Szent Róza
24. vasárnap: Évközi 21. vasárnap
25. hétfõ: Kalazanci Szent József
27. szerda: Szent Mónika
28. csütörtök: Szent Ágoston püspök, egyháztanító
29. péntek: Keresztelõ Szent János vértanúsága
31. vasárnap: Évközi 22. vasárnap

AUGUSZTUSI MISEREND

Endrõd
Csak au gusz tus ban, a plé bá nos sza bad sá ga alatt: vasárnap: 8-kor, és

es te 7 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor ró zsa fü zér. Au gusz tus 15-én 
reg gel fél 8-kor. Au gusz tus 20-án reg gel 8-kor, és este 7-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban nincs mise!

Hunya
Csak au gusz tus ban, a plé bá nos sza bad sá ga alatt: va sár nap:reggel

8-kor. Ked den, csü tör tö kön és szom ba ton  es te 6-kor rózsafüzér. Au -
gusz tus 15-én, Nagyboldogasszony ün ne pén este 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.

A ka to li kus hit ele mei (21.)
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Ho mok ba ír jad!

A pa na szo dat, a bá na to dat ho mok ba ír jad!
Ha fáj va la mi, úgy akár ki nek
Azt el se sír jad!
Ho mok ba ír jad, a por ba ír jad!
A szí ved búja, ha akár mi lyen nagy
Az em be rek nek azt el ne mond jad!
A ter he det min dig csak csend ben hord jad!

Má sok bû nét és gyar ló sá gát
Ho mok ba ír jad!
Meg nem ér tést és tá ma dá so kat,
Oh, fel ne ró jad!
A Mes ter is csak így csi nál ta ezt.
Ám bár vár ta Õt a ne héz ke reszt.
Az asszony bû nét a ho mok ba írta.
Õ el fe led te, s a szél el fúj ta.

Le gyen az szép, szent igaz ság..
Mind el ta pos sák.
S ha vér zik is szí ved érte,
Meg mo so lyog ják.
Azért, ha égig ér a bá na tod,
S ha könnye i det el se si rat ha tod.
Hor doz nod kell, mert el kell, hogy bír jad!
Ha nem lát ják, hát ho mok ba ír jad!!

Em lé ke id, mik ide köt nek,
Ho mok ba ír jad!
Mit köl csön ad tál: pénzt, idõt, bi zal mat –
A por ba ír jad!
Így ba rá tod lesz a fél vi lág,
Bár ín ség be n éhen hal ni hágy.
De biz ton szá mít hatsz az Úrra!
Ezt már vány ba vésd! - Ezt ne írd a por ba!!

Ezen vers szer zõ je is ne vét a ho mok ba írta

Kész a gyomaendrõdi Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la
tor na ter me! 2003. jú ni us 23-án meg tör tént a mû sza -
ki át adás. Annyi vá ra ko zás után el ké szült a tor na ter münk egy
szín pad dal, mos dók kal, öl tö zõk kel, há rom te rem mel. Ezek bõl az
egyik lesz a szá mí tás tech ni ka új he lye. Van egy cso dá la tos nagy
bal ko nunk, mely akár sza bad té ri óra meg tar tá sá ra is al kal mas.

Ün ne pé lyes tor na te rem szen te lõ szep tem ber 23-án ked den lesz,
Gyulay End re püs pök úr rész vé te lé vel.

Van már tor na ter münk!

2003. jú li us 13-án már csak ennyi volt a hunyai plé bá nia épü let bõl

„Holtomiglan, holtodiglan”

Is ten ad jon Nek tek sok bol dog sá got
 kö zös éle te tek min den nap ján!

Petrovszki Pé ter -Diana Popescu; endrõdi temp lom, 2003. jú li us 19. 
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Tököly csa lád (Kés már ki)
A csa lád ere de tét némi ho mály bo rít ja. Azt bi zo nyo san tud juk,

hogy XVI. szá zad be li tör zse, Tököly Se bes tyén 1572-ben Mik sa ki -
rály tól ka pott ne mes sé get és czímert. Õ lókereskedés ál tal gaz da go -
dott, sõt ál lí tó lag egy, ke resz tény ség re ál lott tö rök basa ál tal is nagy
kincs urá vá lett. De ugyan ezen el be szé lés sze rint Se bes tyén úr Len gyel -
or szág ból eredt, ne vet vál toz ta tott. Má sok Tököly Se bes tyént régi
ma gyar ne me si csa lád ból szár maz tat ják. Az bi zo nyos, hogy a Tököly
név már a ma gyar or szág nem zet sé gei könyv ben sze re pel. Má tyás ki -
rály alatt két Tököly: Mik lós, és And rás mint vi téz had fi ak tûn tek fel,
de ezek kel Tököly Se bes tyén nek vér sé gi vi szo nya ed dig nem iga zolt.
T. Se bes tyén 1572-ben meg vá sá rol ta a kés már ki ura dal mat, így emel ke -
dett az or szág fõ ne me sei közé. Bocs kai meg bí zott ja ként részt vett a Bé -
csi béke (1606) elõ ké szí té sé ben. Uno ká ja volt T. István.

Thö köly Ist ván gróf (1623-70) részt vett a Wes se lé nyi-fé le össze es -
kü vés ben. A csá szá ri csa pa tok ost ro ma Likava vá rá ban ér ték, az ost rom
alatt meg halt, és hí vei fiát Im rét ha lá la után ki szök tet ték a vár ból.

Thö köly Imre gróf (1657-1705) Apja ha lá la után Er dély be, anyai
bir to ka in élt. Gaz dag sá ga s ko rán nyi lat ko zott el me be li te het sé gei
rend kí vü li gyor san még ifjú ko rá ban nagy te kin télyt sze rez tek, neki a
buj do sók elõtt, kik mint is me re tes a Wes se lé nyi össze es kü vés kö vet -
kez mé nyei elõl me ne kül tek Er dély be. Aty ja múlt ja, sa ját hely ze te, ne -
vel te té se, sza bad ság ra tö rek võ szel le me a fel ke lõk fe jé vé tet te õt. A
ku ru cok se re gé vel rö vid idõ alatt el fog lal ta É. Mo-ot. Ha tal mát még
erõ sí tet te Zrinyi Ilo ná val (I. Rá kó czi Fe renc öz ve gyé vel) 1682-ben kö -
tött há zas sá ga. Er dély nek vá lasz tott fe je del me lett, Ma gyar or szág ré -
sze i nek ura, sõt a tö rök ki rály nak is kikiáltatá, de õ ez után is csak
fe je de lem nek ne vez tet te ma gát. Vé gig a tö rök szö vet ség re tá masz ko -
dott, nem is mer te fel idõ ben a tö rök bi ro da lom ha nyat lá sát. Saj nos hí -
vei kö zül so kan át pár tol tak a tö rök el len har co ló Habs burg
csa pa tok hoz. 1685-ben É.Mo-i fe je de lem sé ge össze om lott. 1690-ben a
si ke res zernyesti csa ta után el fog lal ta Er délyt, fe je de lem mé vá lasz tot -
ták, de a Habs burg csa pa tok két hó nap múl va ki szo rí tot ták A kar ló cai
béke ( 1699) ki mond ta szám ûze tés ét, fe le sé gé vel és más fél ezer hí vé vel
Tö rök or szág ba te le pe dett le. A harc fel újí tá sá ra tett si ker te len kí sér le -
tek után Nikodémiában 1705 szep tem ber 13-án (Kisázsia) halt meg.
Ham va it Fe le sé ge, Zrí nyi Ilo na és I. Rá kó czi Fe renc ham va i val együtt
1906-ban hoz ták haza. A kés már ki evan gé li kus temp lom ban he lyez ték
örök nyu ga lom ra. Sok há nyó dás, jó és bal sze ren cse fény és bu kás kí sér -
te éle tét. Há zas sá gá ból több le ány szü le tett, de egy sem érte meg a fel -
nõtt kort, így ben ne a Thö köly család elenyészett. 

A csa lád czímere: négy fe lé osz tott vért, egy kö zép ki sebb vért tel,
mely nek arany ud va rá ban két fe jû fe ke te sas lát szik. Az 1. és 4–ik ezüst
ud var ban, va la mint a 2. és 3-ik kék ud var ban is arany orosz lán há tul só

lá ba in áll, ki vont kar dot tart va. A vért fö löt ti si sak ko ro ná já ból szin tén 
ko ro nás orosz lán emel ke dik ki, ki vont kar dot tart va. 

A kés már ki Tököly csa lád ki hal tá val egy más Tököly nevû rácz,
(vagy most már szerb) ere de tû csa lád tûnt fel. En nek ala pí tó ja
Popovich más kép Tö kö li Já nos, ki 1706-ban I. Jó zsef ki rály ál tal ma -
gyar ne mes ség re emel te tett. És ily czímert ka pott: a vért zöld ud va rá -
ban bal felé há tul só lá ba in arany orosz lán fut, elsõ lá ba i val vö rös
zász lót len get ve, utá na fe hér lo von vö rös ma gyar ru hás, prém kal pa gos,
kó csag tol las vi téz, jobb ke zé vel ki vont kar dot vil log tat va szá guld. A
vért fö löt ti si sak ko ro ná ján hét fe hér gém toll leng. Já nos a ráczok élén
Rá kó czi el len har colt, 1708-ban el fog ták, de meg sza ba dult. Csa nád vár -
me gyé ben Kevermesi és Vizesi pusz tá kat birta, 1715-ben ki rá lyi ado -
mánnyal. Já nos fia Jovan (Já nos) aki egy gö rög met ro po li ta le á nyát
vet te fe le sé gül, gyer me kük Ara don szü le tett, és be lõ le fel vi lá go sult
de rék ha za fi lett, ki hit sor so sa i nak, és ál ta lá ban a szerb nem ze ti ség nek
ja vá ra ala pít ványt ho zott lét re. Pes ten Tököly-intézetet, és szerb
„,,Maticát” ala pí tott. 1842-ben halt meg. Há zas sá gá ból egy fia szü le -
tett, Pé ter, aki Csa nád vár me gye elsõ al is pán ja, kir. ta ná csos, 1837-ben
Csa nád vár me gye fõ is pán ja, ud va ri ta ná csos. 1844-ben halt meg, utód
nél kül ben ne a csa lád ki halt.   

Nagy ma gyar csa lá dok a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon

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.
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Ked ves ol va só! A 21. szá zad elsõ
nap ján, 2000. ja nu ár el se jén a Ma gyar
Szent Ko ro nát át köl töz tet ték az Or szág
Há zá ba. So kan va gyunk, akik õszin tén re -
mél jük, hogy a Szent Ko ro na az Or szág
Há zá ban ked ve zõ en be fo lyá sol hat ja a
ma gyar ság jö võ jét. Hogy ho gyan, és mi -
kép pen le het sé ges ez, eh hez meg kell is -
mer ked nünk a Szent Ko ro na
misz té ri u má val. Sze ret nénk mél tó kép pen
el mon da ni, hogy mi kép pen le het sé ges az,
hogy a Ma gyar Szent Ko ro nánk jogi sze -
mély, és leg ma ga sabb ran gú ala nya a ma -
gyar ál lam ha ta lom nak.

Ezen is me re te ket Dr. Pap Gá bor mû -
vé szet tör té nész elõ adá sá nak rö vi dí tett
vál to za tá ból, több rész let ben való köz lés -
sel sze ret nénk köz re adni. Kér jük ol vas -
sák fi gye lem mel, mert olyan is me re te ket
sze rez het nek, ame lye ket hosszú év ti ze -
dek óta el tit kol tak elõ lünk.

III. rész

Az idõ pont meg szo rí tást ko mo lyan
kell ven ni! Ez a tér ben és idõ ben való
meg kö té se a ko ro ná zás ese mé nyé nek,
rop pant fontos dol gok ra hív ja fel a fi gyel -
met. Ilyen - nem be ava tó ko ro ná zás nál tel je sen
je len ték te len. Ott leg fel jebb em lé ke zé sül va la -
mi fé le nosz tal gia vagy meg szo kás kö vet kez té -
ben tart ják a ko ro ná zást. Pl.: a Hagia Sophiában,
de sem mi nem tör tén ne, ha el vin nék más ho vá,
ugyan olyan ér vé nyes. Ná lunk nem így van! Úgy
tû nik, hogy tu do má sul vet te a kö zép ko ri ma gyar
ki rály ko ro ná zás azt a tényt, hogy a föld fel szín
nem egyen le te sen te lí tett ener gi ák kal, ha nem na -
gyon ko moly kü lönb sé gek van nak bi zo nyos
föld fel szí ni pon tok ener gia tar tal mak,
energiakisugárzási ké pes sé ge kö zött, te hát nem
oda te szi a ko ro ná zás he lyét, ahol indifferens a
hely zet, vagy kár té kony ener gi ák mû köd nek.
Tud ni kell, hogy ele ink nagy je len tõ sé get tu laj -
do ní tot tak an nak, hogy le he tõ leg a po zi tív ener -
gi ák ta lál ko zá si pont ján, vagy meg fe le lõ
ki fej tõ dé sé nek pont ján tör tén jék a ko ro ná zás.
Mert így min den ha tás a leg ma ga sabb szin ten
tud vég be men ni! Va la ki kér dez he ti: jó, de hát mi 
köze van en nek ah hoz, hogy nagy ün ne pen tör -
tén jék a ko ro ná zás? Hogy ho gyan mû kö dik a ko -
ro na? Hát na gyon sok köze van! Ugyan is az
idõ kör sem egyen lõ en te lí tett ener gi ák kal! Min -
den ki na gyon jól tud ja, hogy aki az Egy ház év fo -
gal má val, múlt já val fog lal ko zik, hogy nem
mind egy, hogy egy ese mény ka rá csony kor, vagy 
hús vét kor zaj lik le, vagy egy te lí tet len na pon!
Ma már majd nem hogy egyen le te sen van te lít ve
az év kör, de olyan is az évünk! Nin cse nek iga zi
ün ne pek! De ere de ti leg ezek a te lí tett na pok na -
gyon ki ug rot tak, az idõ nek egyéb ként arány lag
egy ön te tû fo lyá sá ból. Egy pél da, hogy nem
mind egy, hogy va la kit mi kor ko ro náz nak? Em lí -
tet tem, 1440-ben el lop ták a ko ro nát. Ki vit ték az
or szág ból, el zá lo go sí tot ták, - rá adá sul pont a ha -
lá los el len sé günk nek a né met-ró mai csá szár nak - 
aki rá adá sul pá lyá zott is a ma gyar ko ro ná ra! Má -
tyás, ami kor meg vá lasz tot ták – 1458-ban - nem
volt bir to ká ban a ko ro ná nak. 1463-ig folyt a cse -
te pa té, hogy vissza tud ja-e vál ta ni, vagy sem? S
vé gül, 1463-ban si ke rült vissza vál ta nia.
1464-ben igye ke zett mi nél ha ma rabb meg ko ro -
náz tat ni ma gát. Mi u tán nagy ün ne pen le he tett
csak ko ro náz ni, vi szont ta vasszal le he tett csak,
hogy meg tud ja nak tá vol ról is ér kez ni a kö ve tek,
te hát „Vi rág va sár nap”–jára tet ték a ko ro ná zást.
Ab ban az év ben is nagy ár vi zek vol tak, nem tud -
tak meg jön ni a kö ve tek; itt nem le he tett azt meg -
csi nál ni, hogy je len van a Par la ment ben 26
lé zen gõ ritter – és ak kor meg sza vaz ta tunk or szá -

gos fon tos sá gú ügye ket, ha nem csak egy ön te tû,
egyet ér tés sel le he tett, te hát meg kel lett vár ni
õket, el kel lett ha lasz ta ni a ko ro ná zást.!

Mi a kö vet ke zõ nagy ün nep? Min den ki Hús -
vét ra gon dol! Nagy hét in dul Vi rág va sár na pot
kö ve tõ en, a kö vet ke zõ nagy ün nep Hús vét. Igen
ám, de Má tyás ki rály pon to san tud ta, hogy Hús -
vét a fel tá ma dás ün ne pe! Ah hoz, hogy fel tá mad -
has son akár egyén, akár nem zet, elõbb meg kell
hal nia. Nagy pén tek re tet te a ko ro ná zást! S ez
volt az utol só ma gyar ki rály ko ro ná zás. Na gyon
fon tos tud ni, hogy olyan vál la lás tör tént, ez zel a
nap ki je lö lés sel, ami nek mi ma is vég re haj tói va -
gyunk. Az óta nem volt ma gyar ki rály! Tud ni
kell, at tól, hogy va la ki nek a fe jé re te szik a Ma -
gyar Szent Ko ro nát, köz jo gi ér te lem ben ki rály
lesz, de nem biz tos, hogy tény leg ma gyar ki rály!
Te hát ne künk már a Má tyás utá ni ural ko dók el -
le nünk re ural kod tak. Rész ben az ügyet len ke dé -
sük kel, rész ben a tá jé ko zat lan sá guk kal., rész ben
a ki fe je zett rossz szán dé kuk kal. Leg na gyobb ré -
sze nem is tu dott ma gya rul. Nem csak hogy a
prob lé má in kat nem ér tet te, nem csak, hogy nem
ér tünk dol go zott, ha nem ki fe je zet ten el le nünk!
Kell, hogy tud ja, mert ez volt az a ki rály ko ro ná -
zás, ahol még mind a 4 fel té tel együtt volt. Ez az
a vál la lás, amit itt tett Má tyás ki rály, nem évült
el, máig sem! An nak mi is mind annyi an ré sze sei
va gyunk. On nan tól kezd ve a ma gyar ság Ke -
reszt utat jár! Ezt ész re kel le ne már vég re ven -
nünk! Te hát nem tét nél kü li ek a szen ve dé se ink!
Ter mé sze te sen lesz fel tá ma dás! De elõ ször en -
nek kell be kö vet kez ni. Még egy: erre bi zo nyos
érett ség gel le het csak vál lal koz ni. Ha kö rül né -
zünk, a vi lág ban erre nincs más nép, aki ezt vál -
lal ni tud ná, és aki vég re is haj ta ná. Na gyon
fon tos tud ni, hogy a tér be li és idõ be li meg kö té -
sek, idõ pont – sze mé lyi meg kö té sek és fõ képp,
hogy csak szent ko ro ná val le het ko ro náz ni, ezek
nem szo ká sok, és nem ava tag ri go lyái a ma gyar -
ság nak, ha nem na gyon fon tos sze re pük van,
nem csak a ma gyar ság sor sát il le tõ en, de a vi lág
sor sát il le tõ en is. Mert ha egy vál lalt ke reszt utat
nem tel je sít a ma gyar ság, abba a vi lág is be le -
pusz tul. Egyet len ke reszt út sem volt soha ön cé -
lú, ha nem min dig má so kért tör té nik és
bár mi lyen fur csán hang zik, az el len sé ge in kért is. 
Ez az, amit a leg ne he zebb meg ér te ni. De ha va la -
ki tud ja, mit je lent a ke reszt út já rás, az pon to san
tud ja, hogy azt a ke reszt utat az el len sé ge in kért is 
jár ta. És na gyon nem mind egy, hogy ezt tud juk-e 

és úgy vál lal juk, vagy mint a vá gó hí di mar -
ha hagy juk ma gun kat vá gó híd ra haj ta ni,
mert a vá gó hí di mar ha vá gó híd ra haj tá sa az 
nem ke reszt út já rás! 

Óri á si a ket tõ köz ti kü lönb ség! Csak
vál lalt ál do zat szá mít tény le ges ál do zat -
nak! A má sik az egy le mé szá rol ta tás. S
joga van egy nem zet nek – ha már ilyen
ne héz fel ada tot vál lalt – meg is mer nie,
mi volt az a vál la lás? Ezért nem fe les le -
ges töb bek kö zött a Ma gyar Szent Ko ro -
ná ról be szél ni és le he tõ leg min den
ma gyar em ber nek il le ne ezt meg is mer -
ni.  

Is mer ked jünk meg a töb bi résszel:
Adva van egy Te rem tõi szint je a ko ro ná -
nak, s ak kor meg le het kér dez ni, ha ez va -
ló ban az Atyá nak a meg je le né se, mért nem
Atya for má já ban je le ní tik meg, mi ért a Fiú
for má já ban je le ní tik meg? Ugyan is ez fel -
tû nõ en ha son lít az alul, az ab roncs fö löt ti
pántozat kö zép sõ le me zé ben meg je le nõ
Fiúi ugyan csak Pantokrátor, de fiúi sze rep -
kör ben meg je le nõ sze méllyel. A trón szék -
tõl kezd ve, a két Cip ru son ke resz tül, a
tar tá sig, az ar cig, a sza káll mé re tig, a sza -
káll szí né ig stb. Meg le het kér dez ni, ha a
fel sõ az Atya, mi ért nem Atyá nak je le ní tik

meg? So kan fel tet ték a kér dést. Meg le het lát ni,
dog ma ti ka i lag mi lyen tá jé ko zat la nok, il let ve
tör té ne ti leg! A kö zép kor nak az a sza ka sza, ami -
kor még tel jes ér té kû en mû kö dött a Ma gyar
Szent Ko ro na, tel je sen tisz tán õrzi még azt a ta -
ní tást, hogy az Atya ön ma gát az em ber lak ta
vi lág szá má ra egye dül és ki zá ró lag a Fi ú ban
je len tet te ki. És itt nincs mel lé be szé lés! Az a
meg ol dás: hosszú fe hér sza káll, Atya, rö vid fe -
ke te sza káll: Fiú, ez még ka ba ré tré fá nak is
rossz! Ez a késõ kö zép kor ban je le nik meg elõ -
ször, tel je sen ószö vet sé gi ha tás ra, ahol is meg -
van az elõz mé nye úgy a Ke ru bok közt
tró no ló nak a fi gu rá já ba és az tény leg meg is je le -
nik a né met-ró mai csá szá rok ko ro ná já ban, de
nem a ma gyar ko ro nán! Mert ott az je le nik
meg, fel ira tá ban egy ér tel mû en azo no sít ha tó! És
a re ne szánsz már ezt a ket tõs sé get nép sze rû sí ti.
A ba rokk pe dig te le toj ja vele Eu ró pát, mint ha
egy ma dár min den ho va le toj ná a maga to já sát,
ugyan is a pes tis jár vánnyal kap cso lat ban min den
Szent há rom ság osz lo pon már ezt lát juk: hosszú
fe hér sza káll: Atya, rö vid fe ke te sza káll: Fiú.
Dog ma ti kai kép te len ség!

A Ma gyar Szent Ko ro na a fel sõ ré szen a
Fiún ke resz tül meg nyil vá nu ló Atyai te rem tõ erõt 
kép vi sel te ti, tel je sen egy ér tel mû en. A fel is me -
rés, és szép te o ló gi ai ma gya rá za ta ér the tõ, ke -
rek ded, Ko vács Jó zsef plé bá nos tol lá ból
meg je lent 1984-ben, az óta új ki adás ban is.

Te hát sem mi fé le két ség nincs afe lõl, hogy itt 
leg fe lül, a Fiún ke resz tül, Atyai tu laj don ság su -
gár zik át. Ha még is két sé günk tá mad na, azon nal
iga zol ni tud juk, hi szen az Új szö vet ség ben van
egy je le net, ahol a Fiún tel jes in ten zi tás sal át su -
gár zik az Atyai kör, de csak egy ilyen je le net
van! De egy olyan je le net, aho vá nem le het meg -
hív ni a „He gyi be széd nél” össze gyü le ke zõ,
meg je le nõ tel jes tö me get, de nem le het a 12
Apos tolt sem meg hív ni, csak a kü lön le ge sen ki -
vá lasz tott 3 jó ké pes sé gû sze mélyt. Mi ért?
Azért, mert iszo nya tos energiafelszabadulással
ál lunk szem ben! De va la mi egé szen el ké pesz tõ
mé re tû vel, amit egy sze rû en nem le het el vi sel ni.
Ez a 3 Apos tol, akit meg hív Jé zus, ez a Tá bor he -
gyi át lé nye gü lés, vagy Transfigurátió je le net: Ez 
a 3 Apos tol: Pé ter, Já nos, és az idõ sebb Ja kab. 

Foly ta tás kö vet ke zik.
Köz re ad ta: Vaszkó Irén

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!
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Tisz telt Ol va só!
Nép raj zi for rás köz lé sünk gyöngy sze mek re ta lált Vaszkó

Irén gyûj té sé ben, aki 1970-ben Endrõdön össze gyûj tött né -
hány ar cha i kus imát. Ha ma ro san Dr. Er dé lyi Zsu zsan na nép -
rajz ku ta tó je lent meg fa lunk ban és egy egész hang ka zet tá nyi 
imát gyûj tött idõs endrõdi asszo nyok tól és em be rek tõl. A
gyûj tés nem volt egy sze rû, hi szen ab ban az idõ ben az ál lam -
rend kép vi se lõi meg pró bál ták meg aka dá lyoz ni a val lá si tár -
gyú gyûj té se ket; s bi zony itt Endrõdön is AVH-sok és
„KISZ”-esek ál lan dó meg fi gye lé se és ré miszt ge té se ne he zí -
tet te a nép rajz ku ta tó mun ká ját. Sze ren csé re egy kis fur fang -
gal és Vaszkó Irén se gít sé gé vel szép anyag gyûlt össze az
ar cha i kus imák ból. Az egész or szá got be há ló zó gyûj tés nek
meg volt az ered mé nye, s mint egy öt ezer ima szö ve get, rá ol -
va sót és va ri án sa i kat si ke rült össze gyûj te nie Dr. Er dé lyi Zsu -
zsan ná nak, ame lyek bõl vá lo gat va adta köz re a „He gyet
hágék, lõtõt lép ék" címû ar cha i kus népi imád sá gok gyûj te mé -
nyét 1976-ban.

Most olyan imá kat ol vas hat nak, ame lyek a kö tet bõl ki ma -
rad tak és csak Vaszkó Irén gyûj te mé nyé ben ta lál ha tók meg.

 
„Ar cha i kus imák…

Adat köz lõ:  Dobos Tí már Má tyás
                   Szü le tett: Endrõd, 1875
                   Édes any ja: Kis Tí már Bor csa

En nek az imá nak több va ri á ci ó ját is meg ta lál tam. De
ugyan ezt más for má ban Dévaványán is imád koz ták. Édes -
anyám dévaványai és õ is so kat imádkozta.

1.)

Én le fek szem én ágyam ba, 
Mint Úr Jé zus ko por só ba,
Fe jem fe lett szent Ke reszt fa,
Mel let te van 3 an gyal.
Ó te szent pró fé ta,
Hozd el azt a szent ke ne tet,
Mellyel az Úr Jé zus ke ne ke dett.
Kend meg há zam szeg le tit,
Pad lá som nak közepit,
A meg fe szí tett Jé zus Krisz tus ne vé ben le fek szem ágyam ba,
Õ be ve zes sen az örök élet be.
ÁMEN

2.)

Adat köz lõ: Cs. Tóth Jánosné

Én le fek szem én ágyam ba,
Mint Úr Jé zus ko por só ba.
Fe jem fe lett 3 an gyal:
Egyik õriz, má sik vi gyáz,
Har ma dik a lel kem vár ja.
Õriz ze tek en gem,
Be teg az én lel kem,
Nyisd meg Uram az Ég aj ta ját,
Hadd men jen be az én lel kem.
El ment én tõ lem az oltonos sá tán.
Én fe jem az Úr Jé zu son: erõ síts meg en gem.
Ne ked adom lel ke met,
Fe ke te föld nek tes te met.
Pi ros haj nal ha sad, Má ria ben ne nyugoszik.
Po kol tól ron ta tott.
A föld ke rek sé gét kis uj ján tart ja.
Aki ezt az imát há rom szor el mond ja,
Úgy hoz zák hoz zám, mint a kolozsmai béna gye re ket.

3.) 

Estvéli ima

Én le fek szem én ágyam ba,
Mint Úr Jé zus ko por só ba.
Fe jem fe lett szent ke reszt fa,
Kö rü löt tem an gyal õriz.
Há rom szor szól a ka kas az ár tat lan Jé zus nak:
Ke reszt fá ra fe szí tet ték,
Há rom szeg gel meg sze gez ték,
Egy csepp vé rét ki ön töt ték.
Föl di füst tel füs töl ték,
Szent sza kál lit rán gat ták,
Szí vét lán dzsá val szúr ták,
Ecet tel meg meg itat ták.
Ó bol dog sá gos Szûz Má ria tes te met, lel ke met ke zed be aján lom,
Ezt a ke vés imád sá go mat:
ÁMEN”

Vaszkó Irén gyûj té se
Endrõd, 1970. I. 13.

Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván
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Köz igaz ga tás, igaz ság szol gál ta tás
Gyomán

1717-1900
/:Ha gya té ki el já rás:/

Ele ink nél is bi zony sürün elõ for dult,
hogy te te mes adós sá got ha gyott hát ra
az el hunyt sze mély az örö kö sök re. Ilyen
ese tek ben az elõ já ró ság arra il le té kes
sze mé lyek kel össze írat ta, ki vizs gál tat ta
az örök sé get ter he lõ kö ve te lé se ket, kü -
lö nös te kin tet tel vol tak pe dig arra néz -
vést, hogy va ló ban fenn áll-e az
adós ság, va ló ban jo gos-e az elõ a dott
ér ték összeg? Kí no san vi gyáz tak arra,
hogy ár ván ma radt gye re kek „meg ne
rö vi dül je nek” s ha köz vet len hoz zá tar to -
zó nem volt al kal mas gyám atyai tiszt re,
ak kor az elõ já ró ság je lölt ki min den
szem pont ból fedd he tet len be csü le tes
sze mélyt a gyám ság ra. Ké sõbb e hi va -
talt vit te a „köz sé gi köz gyám”. Az adós -
sá gok ról az il le tõ sze mély lis tát nyújtott
be s az elöljáróság a készpénz
követeléseket ingóságok,
elárverezésével igyekezett kielégíteni. 

„Né hai Gyõ ri Lajosné Sütõ Esz ter
ha gya té ka In gó sá gá nak elár ve re zé sé -
rõl 1866. no vem ber 4-én Ki mu ta tás /:
megh. : 1866. aug. 27-én 21
eszt.korában: /

1 db Nyak ba való sejemkendõ becs -
ér té ke 3 ft. 50 kr. Meg vet te Izsó
Dánielné 3 ft 60 kr-ért.

1 db Kõ rös bo gár szín sejem ken dõ 3 
ft. Imre Istvánné 2 ft 50 kr-ért. 1 db Kázs -
mír ken dõ 2 ft. Sza bó Imréné 1 ft. 37
kr-ért, 2 db fe ke te pa mut kötõ 1 ft. Sza bó 
Imréné 1 ft. 37 kr-ért, 1 db batiz ócs ka
rokoja 1 ft.20 kr. Imre Istvánné 1 ft. 35
kr-ért, 1 db Ve res kar ton rokoja 2 ft. Izsó
Dánielné 2 ft. 50 kr-ért, 1 db koczkás
újas szõr ruha 3 ft. Gyõ ri Bá lint 3 ft. 60
kr-ért. 1 db kék kar ton rokoja 3 ft. Gyõ ri
Bá lint 3 ft. 50 kr-ért, 1 db. Tö rül kö zõ ken -
dõ 20 kr. Gyõ ri Bá lint 35 kr-ért, 1 db hát -
ra való ken dõ 25 kr. B.Sza bó Jó zsef 55
kr-ért, 1 db sza kaj tó ken dõ 70 kr.Csa pó
Ist ván 1 ft. 20 kr-ért, 1 db Láda 1 ft. 20 kr. 
B. Sza bó József 2 ft. 50 kr-ért.” 

/: Batiz = ba tiszt, nagy sodratszámú
és igen fi nom len vagy pa mut fo na lak ból
szõtt könnyû kel me, Baptiste 13-századi 
Észak Fran cia or szá gi Cambrai-i ta -
kács mes ter nevérõl,

Kázs mír = kas mír fi nom vé kony
gyap jú szö vet ere de ti leg a kas mír kecs -
ke gyapjából,

Kö rös bo gár = kõ ris bogár-Lytta
vesicatória-sötétzöldes, fé nyes kel le -
met len sza gú, kõ ri sen, or go nán idõn -
ként tö me ge sen meg je le nõ bo gár, feje,
tora, pot ro ha vi lá go sabb zöld, Kar ton =
könnyû, szín nyo má sos pa mut szö vet,
Sza kaj tó ken dõ = vá szon ból, ke nyér sü -
tés kor a gyé kény bõl font sza kaj tó ko sa -
rak bél le le te, Pa mut = „pamuk” –
gya pot cser je szá lá ból szõtt szö vet,
Láda = ke len gyés tu li pá nos láda vagy
kar colt min tá za tú ácsolt láda, Szõr ruha 
= rac ka gyapjából szõtt ruha:/

„Né hai Bíró Mi hály hol mi já nak
össze írá sa 1852. febr.21-én; 751-dik
Nu me rus alatt lévõ ház hoz zá já ru lan dó
föld del edgyütt, betsára: 600 pen gõ fo -
rint, egy asz tal 1 pfr. 12 kr., Lótza 20 kr.,
há rom kar szék egyen kint 20 kr., Egy
szekrín/y/ 1 pfr., egy mosó tek nõ 30 kr.,
egy ren gõ 10 kr., egy nyoszoja 1 pfr., 7
db akaszfa egyen kint 20 kr., egy üst 2
pfr., Kenyír szi ta 8 kr., Sûrû szi ta 6 kr.,
pár szû rõ szi ta 3 kr., Ser pe nyõ na gyobb
24 kr., Ki sebb Ser pe nyõ 10 kr., Kenyír
tar tó kas 10 kr., Egy tû kör 10 kr., Egy fa -
lon álló Téka 10 kr., egy Lisz tes Bodon 6
kr., Egy kis fa mo zsár 6 kr., Tök Ká posz -
ta gya lu 2 kr., Négy rossz tál 4 kr., ti zen -
há rom tá nyér 13 kr., Las ka sze dõ 1 kr.,
Fõzõ fazík 3 kr., 8 ittzés Szil ke 6 kr.,
Apró /szil ke/ 14 da rab öszvesen 15 kr.,
Egy kis ülõ Szék 1 kr., Két da rab Tõgy fa
Desz ka 6 kr., Nyútó Desz ka 24 kr., Régi
Zsótár 1 kr., Disz nó ól tõgy fa 6 pfr. Da -
gasz tó Láb 2 kr., fa vil la 1 kr., egy 8 akós
hor dó két fe ne kû 3 pfr., egy 6 akós hor -
dó két fe ne kû 2 pf., egy 6 akós hor dó két
fe ne kû szin te 2 pfr., 1 két akós 1 pfr.,
Egy akós 24 kr., Má sik egy akós 24 kr.,
Egy na gyobb Dé zsa 10 kr., há rom ki -

sebb Dé zsa 15 kr., Egy ásó 15 kr., egy
kapa 15 kr., Egy pony va rossz 6 kr., Egy
nyoszoja két végû 2 pfr., bor 6 akó 6 pfr.
24 kr.,Egy met szõ kés 12 kr., Egy kis
pony va 10 kr., Ne gyed fél akós hor dó 24 
kr., szö võ 6 pfr., Vetõ karó 24 kr., Két
gomb ászok fa 10 kr., Egy Szíl desz ka
15 kr., egy Bib lia 1 pfr., Egy ke resz tyén
ta ní tás 25 kr., 4 Sza kaj tó ko sár 8 kr.,
Egy ittze karafina 6 kr., Öszvesen 643
pfr.11 kr. Hogy ezen Öszveírás eszerént 
esett jelen Vóltunk/ban/ Csapó János
eskütt, Bíró Péter eskütt.”

Az egyes sza vak le írá sa a gyo mai
nyelv já rás nak meg fe le lõ en /”í”-zõ nyelv -
já rás ban/ történt.

A le írás ala ki, „he lyes írá si” rend jé ben 
nin csen sem mi kö vet ke ze tes ség.
Ugyan azon fõ ne vet pl. ír ták kis be tû vel,
más kor nagybetûvel, stb.

A kö vet ke zõk ben né hány ma-már is -
me ret len-szó ér tel mét meg kí sér lem „fel -
fej te ni” a lel tár íven tör tént fel so ro lás
szerint;

Ren gõ = ren gõ pad, karosrengõ,
ren gõ szék-ál ta lá nos ság ban: az Al föld -
ön, Fel föld ön, Or mán ság ban az ágy elé
ál lí tott pad, de pld. a ka na pét is ne vez ték 
így, „Akaszfa” = akác fa de rék, Bodon = 
bö dön, élel mi szer tar tá sá ra szol gá ló
don gás fa edény, vagy cse rép edény fe -
dõ vel, Téka = kis faliszekrényke, „Tök -
ká posz ta” = tök gya lul va, pld.
tök ká posz ta le ves Gyomán = tök le ves,
„zsótár” = zsol tá ros könyv, éne kes
könyv, „Két gomb aszokfa” = göm bö -
lyû ászok fa a pin cé ben, eze ken áll tak a
hor dók, ket tõ da rab pár hu za mo san egy -
más mel lé téve, „Szil desz ka” = szél -
desz ka, pl., el re kesz tés re va la mi lyen
cél ból, „ke resz tyén ta ní tás” = Szikszai
György : Keresztyény ta ní tá sok és
imád sá gok Po zsony 1786- 1977-ig 25
ki adás ban, a ref. ma gyar ság leg ked vel -
tebb „köny ve”, „karafina” = üveg kor só,
„Szövõ” = szö võ szék

Cs. Sza bó Ist ván

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

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 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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„Nemeskürty ta nár urat” a Mil len ni um éve
óta az egész or szág ap ra ja-nagy ja is me ri. Õ volt 
a Mil len ni um kor mány biz to sa, õ is jár ta az or -
szá got, a leg ki sebb te le pü lés tõl a leg na gyob ba -
kig. Aki ko ráb ban, írá sai alap ján nem is mer te
ked ves sze mé lyét, tisz ta jel le mét, egyé ni sé gét,
a ma gyar ság sor sa irán ti el kö te le zett sé gét, az a
mil len ni u mi ese mé nyek so rán meg is mer het te.
Jót tett ha zánk nép ének, hogy ilyen el kö te le -
zett, je les sze mély pró bál ta meg fel ráz ni azo -
kat, akik hi tet és re ményt vesz tet tek Há lát kell
ad nunk a jó Is ten nek, hogy min dig gon dos ko -
dik ar ról, hogy a leg re mény te le nebb idõk ben is
le gyen egy-egy ka riz ma ti kus, tisz ta lel kû és
szel le mû ve zér egyé ni ség.

Már 1996-ban meg je lent a „Med dig vár -
junk? címû kö te te, amely nek gon do la ti foly ta -
tá sa ként  írta meg a „Mi tör tént ve lünk?” címû
köny vét. Eb ben a rész ben elem zi a XX. szá zad
ele jé tõl a 2002-es vá lasz tá so kig ki ala kult hely -
ze tet. Tör té nel mi ön vizs gá lat ez a könyv,
amely nek ol va sá sa után el le het mind nyá junk -
nak gon dol kod ni azon, hogy van- e fe le lõs sé -
günk sor sunk, és nem ze ti tra gé di á ink
ala ku lá sá ban. (?)

Né hány gon do lat Nemeskürty ta nár úr tól
(meg je lent a Nem zet õr jú li us 9-i szá má ban)

„Nem szû nõ gya nak vás sal kell arra gon dol -
nunk, hogy mennyi re zök ke nõ men te sen „adott
át” ben nün ket a ros ka do zó szov jet ha ta lom a
Háló-zatot kép vi se lõ Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok ér dek szer ve ze te i nek. Tíz év alatt – a
nyolc va nas évek – annyi adós sá got hal moz tunk 
fel köl csö nök for má já ban, hogy ez ál tal ön mû -
kö dõ en pottyan tunk a Há ló zat ke be lé be. Rossz
ál ma ink ban még azt is hihetnõnk, hogy el ad tak
ben nün ket Ame ri ká nak. Ám ma rad jon ez rossz
álom. Vi szont az ke se rû igaz ság, hogy a ma -
gyar or szá gi MSZMP –párt ve ze tõk, akik jó val
elõbb tud ták, mer re ha lad a vi lág, mint a nem -
zet egé sze, nem avat ták be az or szá got a ti tok -
ba, ha nem seb té ben fel osz tot ták ma guk kö zött
azt, amit még fel le he tett osz ta ni. De ha még -
sem, az bi zo nyos, hogy ne künk nem szól tak, s
így a vi lág ese mé nyek ké szü let le nül ér tek.  

Egy szó val te hát nem si ke rült meg te rem te -
nünk az egy sé ges nem ze tet. A tár sa da lom ön -
ma guk ér de ke it kép vi se lõ, örök ké ci va ko dó
pár tok go mo lya gá vá bo nyo ló dott. Az or szág -
gyû lés nem az or szág gyû lé se, ha nem egy mást
rá gal ma zó ha tal mi ér dek szö vet sé gek hal ma za.
Együtt van nak te hát a vá la szok a fel tett kér dés -
re: 

Mi tör tént ve lünk?
Nin cse nek vi szont vég le ges vá la sza ink arra 

a to váb bi kér dés re, mely az el sõ bõl kö vet ke zik:
Mi ért tör tént mind ez? Ki nek a hi bá já ból?
Eb bõl a meg kö ze lí tés bõl újra vé gig gon dol -

va az elõ a dot ta kat, fel tû nik va la mi nek a hi á nya. 
Elõt tünk áll a fedd he tet len, de ko mor Ti sza Ist -
ván; a ha zá ját sze re tõ, de ten ger na gyi mi vol tá -
ban kor mány zó ként meg kö ze lít he tet len Hor thy 
Mik lós; a zár kó zott Beth len Ist ván; a min dig
rosszat sej tõ, fé lénk és óva tos Te le ki Pál; a mû -
velt, ele gáns dip lo ma ta Bárdossy Lász ló; a nép -
szó no ki fel lé pé se i vel vissza ta szí tó, mert
sze rep té vesz tõ Imrédy Béla; a falu né pét is me -
rõ és érte ten ni kész, de tit ko ló zó, szû kebb ba -
rá tai köre ál tal sem ki is mert Kállay Mik lós; a
be teg sé gé vel vi as ko dó mû velt gent le man, An -
tall Jó zsef; a nép sze rû ség ért pro li-gesz tu sok kal 
ágá ló Horn Gyu la – mi hi ány zik be lõ lük?

A sze re tet. Eh hez a nép hez hal dok lá sá nak
év szá za dá ban sen ki sem kö ze lí tett sze re tet tel.
Ezért a nép sem sze re tett sen kit. Ve ze tõ i nek

bu ká sa kor még a ke gye let saj nál ko zá sát sem
érez tet te. Régi ki rá lya ink nak, pat ri ar ká lis föl -
des urak nak, éle tü ket örö mest koc káz ta tó
huszárezredeseknek még volt ér zel mi kap cso -
la tuk a nép pel….. Szent Lász ló… Má tyás ki -
rály… Má ria Te ré zia… és hát per sze: Kos suth
La jos! Ti sza Ist ván és vele az egész nem zet tra -
gé di á já hoz az is hoz zá já rult, hogy szi go rú meg -
kö ze lít he tet len sé ge mi att jó sze rint nem
is mer ték. Aján la tos el gon dol koz ni azon, hogy
ami kor Or bán Vik tor egyik be szé dé ben a sze re -
tet re hi vat ko zott, hi va tá sos po li ti ku sok gúny -
ka caj jal fo gad ták sza va it, a nép, a nem zet
vi szont pél dát lan lel ke se dés sel ün ne pel te õt.
…. Csak saj nál hat juk azt a mi nisz tert vagy fõ -
tiszt vi se lõt, aki mind er re le gyint.

A má sik hi ány be teg sé günk az örök ké el ma -
ra dó si ker-él mény. Enélkül pe dig sen ki sem
bol do gul hat az élet ben. Ne künk az el múlt év -
szá zad ban soha nem volt si ker él mé nyünk…

Az elsõ vi lág há bo rú ban ma gyar ka to nák
szá zez rei vív tak ki pél dát lan ka to nai si ke re ket,
gyak ran éle tü ket is ál doz va. Leg föl jebb köz -
vet len pa rancs no kuk tól vár hat tak el is me rést.
Ami kor 1918 õszén ha za jöt tek – nem szök tek,
nem tó dul tak, ha nem a há bo rú hi va ta lo san be -
je len tett vé gén lép tek a haza föld jé re, ak kor
gúny, szi da lom, ki tün te té sek és rang jel zé sek
le tép de sé se, fegy ve rük el kob zá sa vár ta õket.
Ez Kár olyi Mi hály nak és bé ke har cos csa pa tá -
nak meg bo csát ha tat lan bûne. Kállay Mik lós az -
zal bú csúz tat ta a harc tér re kül dött má so dik
had se re get, hogy a nem zet so ha sem fog el fe -
led kez ni hõs ka to ná i ról. Ez zel szem ben…  

1990. után sem le het tek si ker él mé nye ink.
A du nai vízi erõ mû épí té se mi att a Duna fo lyam 
bot rá nyo san gyá va át en ge dé se Szlo vá ki á nak; a
Szent Ko ro na kö rü li gú nyo ló dá sok, ne hogy an -
nak fel ma gasz ta lá sa kö zös si ker él mé nyünk ké
vál has son…

Az egyet len te vé keny sé gi kör, mely ben tö -
me ges si ker él ményt le he tett sze rez ni, a sport
volt. Vég sõ fo kon ez a két hi ány ma gya ráz za az 
el múlt száz év tra gé di á it. De hát még is mit te -
gyünk, hogy meg ma rad junk?

Ne fél jünk. Le gye nek ér ve ink bel sõ el len -
sé ge ink ra va szul ki fun dált rá gal ma i ra

Higgyünk a sze re tet ere jé ben. 
Tölt sük be az üres sé ge ket, tö mö rül jünk

egy ség gé. Ne tûr jük, hogy a ma gyar föl det –
ami meg ma radt – el oroz zák tõ lünk.

Érez tes sük, hogy a nép nem a kor mány
alatt va ló ja, ha nem a kor mány: a nép, a nem zet
szol gá ja- 

…Nem sza bad be le tö rõd ni, hogy a nem zet
mun ká já nak egyet len el is me ré se a kül föld urai
ál tal meg sza bott fel té te lek alá za tos vég re haj tá -
sa le gyen. …

Kö ve tel jük meg a min den ko ri kor mány tól,
hogy ki me rí tõ rész le tes ség gel, tü re lem mel és
gya ko ri ság gal ma gya ráz za el „alatt va ló inak”
az Eu ró pai Kö zös ség be való fel vé te lünk fel tét -
ele it, sza bá lya it, elõ nye it és hát rá nya it. …

Ne ad juk fel hi tün ket. Ne higgyük el, hogy
pa pok, lel ké szek nem po li ti zál hat nak. Egye -
nest kö te les sé gük…

A mil len ni um fe lejt he tet len hó nap ja i ban
gyak ran kér tük éne kel ve Ma gyar-or szág nak
Szent Ist ván óta örö kös véd asszo nyát, a
Patrona Hungariaet: „Vedd el or szá god ról ezt a 
sok ín sé get, mely ben tor kig úszunk… Tu dod,
hogy Szent Ist ván örök ség ben ha gyott, Szent
Lász ló ki rály is min ket reád bí zott… Jé zus fiad
elõtt hajts tér det éret tünk, mert ha nem cse lek -
szed, egy lá big el ve szünk… Ma gyar or szág ról,

édes ha zánk ról, ne fe lejt kez zél el sze gény ma -
gya rok ról.” 

Egy 1990 után szo ci ál de mok ra tá vá di csõ ült 
fõ elv társ mon dot ta nem ré gi ben: ta nul junk meg
ki csi nyek len ni. Csak hogy mi nem ki csi nyek
va gyunk. Ha nem cson kák! Ne tûr jük, hogy to -
vább cson kít sa nak! Mer jünk na gyok len ni!”

Te kints or szá god ra
Fel aján ló imád ság

Is ten nek di csõ sé ges any ja, Ma gya rok
Nagy asszo nya, szent sé ges Szûz Má ria, em lé -
kez zél meg örök sé ged rõl, ame lyet hû szol gád, 
elsõ ki rá lyunk és apos to lunk, Szent Ist ván ne -
ked fel aján lott. Te kints ke gyes szem mel or -
szá god ra, légy szó szó lónk és köz ben já rónk
Szent fi ad nál Jé zus Krisz tus nál. Hoz zád ki ál -
tot tak õse ink, és min den ín sé gük bõl ki sza ba -
dul tak. Ez a re mény él tet most is, ez a bi za lom 
in dít, hogy ol tal mad ban ke res sünk me ne dé -
ket mi a te né ped, örök sé ged. 

Ol tal mazd és véd jed ha tal mas párt fo gá -
sod dal min den tes ti-lel ki baj tól or szá gun kat.
Ha zánk fõ pász to ra i nak nyerj is te ni se gí tõ ke -
gyel met kül de té sük tel je sí té sé hez, hí ve id nek
pe dig buz gó szí vet, hogy az élõ hit ve zes se
õket cse le ke de te ik ben.

Nagy asszo nyunk, kö nyör günk ma gyar
ha zánk ve ze tõ i ért, hogy a Szent lé lek aján dé -
kai ál tal meg vi lá go sít va vé del mez zék az iga -
zat, és õszin te igye ke zet tel fá ra doz za nak a
köz jó elõ moz dí tá sán. Nagy asszo nyunk, kö -
nyör günk egész nem ze tün kért. Ve zesd és
tartsd meg Is ten sze re te té ben és fé lel mé ben.
Nyerj bo csá na tot a bûn bá nók nak, áll ha ta tos -
sá got az iga zak nak, tisz ta sá got a fi a ta lok nak,
hû sé get a há zas tár sak nak, párt fo gást a sze -
gé nyek nek, vi gasz ta lást a szo mo rú ak nak, a
meg holt hí vek nek pe dig nyu go dal mat. Krisz -
tus a mi Urunk ál tal. Ámen

Higgyünk a sze re tet ere jé ben!
Gon do la tok Nemeskürty Ist ván: Mi tör tént ve lünk? címû köny vé nek is mer te tõ jé bõl
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„Fel kelt a na punk!” Ist ván, a ki rály Csíksomlyón

2003. jú li us 5-én jött el a vár va várt nap, ami kor az öröm tõl, meg ha -
tó dott ság tól hul ló könnyek kö zött több 400 ezer fõs nél na gyobb tö meg
a két Som lyó-hegy kö zött Csík sze re dá ban élõ ben ere de ti ben néz ték és
hall gat ták Szörényi-Bródy al kot ta rock ope rát. A Har gi ta lá bá nál el te rü -
lõ csen des kis vá ros he tek óta ké szü lõ dött a nagy ese mény re. Ro má ni á -
ba nem volt sza bad be vin ni a 90-es évek ben még vi de o ka zet tán sem az
Ist ván, a ki rály-t. 2002. ja nu ár já ban vég re el kez dõd he tett a csíksomlyói 
be mu ta tó szer ve zé se, a ka to li kus egy ház zal is meg szü le tett a meg egye -
zés, hogy a pün kös di bú csút kö ve tõ kul tu rá lis ren dez vény az Ezer Szé -
kely Le ány Nap ján lesz . A csíksomlyói be mu ta tó mint egy 30 mil lió
fo rint ba ke rült, amit java részt tá mo ga tók áll ták, de a ma gyar po li ti kai
erõk er köl csi tá mo ga tá sát is meg nyer ték. A be mu ta tó este 9 óra kor kez -
dõ dött, ami kor ki gyúl tak a ha tal mas ref lek to rok, és a 70 ezer wat tos
hang fa la kon meg szó lal tak a min den ki szá má ra oly is me rõs han gok.
Alig né hány má sod perc múl va a kö zön ség tap solt, tom bolt, egy szer re
éne kel te: „Mondd, te kit vá lasz ta nál?”. Ke zek a ma gas ban, ég tek a
gyer tyák, a kö zön ség hang ját vissz han goz ták a he gyek, ami kor meg -
szó lalt Var ga Mik lós hang ján Ist ván a ki rály. Óri ás taps sal kö szön töt ték 
Kop pányt, akit Vikidál Gyu la sze mé lye sí tett meg, Ist ván any ját Sa rol -
tot Kováts Krisz ta ala kí tot ta szin tén nagy si ker rel. Az uj jon gó tö meg a
lá za dó Laborccal (Kátai Ist ván) egy szer re éne kel te: „nem kell olyan Is -
ten, ki nek bû nös aki él.” Ist ván-Kop pány vi szály so rán 10 mé te res láng -
nyel vek csap tak a ma gas ba, a ha tás szin te le ír ha tat lan. A be mu ta tó
vé gén a ha tal mas tö meg szív bõl éne kel te ma gyar zász ló kat len get ve a
Him nuszt, és a Szé kely Him nuszt. Az éne ke sek is be kap cso lód tak, és
együtt, meg ha tód va éne kel tek a fe gyel me zett tö meg gel. A hegy rõl le fe -
lé bal la gók há lá ját a he gyek is vissza han goz ták: „Kö szön jük, kö szön -
jük”.

A szer zõk nek, a sze rep lõk nek, ren de zõk nek olyan él mény ben volt
ré szük, ami rõl csak meg ha tó dot tan tud tak szól ni. A ko re og rá fus és ren -
de zõ a Kos suth dí jas Novák Fe renc volt.

(A Ma gyar TV a 2-es csa tor nán köz ve tí tet te élõ ben. Akik lát hat ták,
soha sem fe le dik, fe lejt he tet len él mény volt még kép er nyõn ke resz tül
is.)

Vissza adott épü le tek vi dé ken és Vá ra don

Tempfli püs pök a püs pö ki pa lo ta vissza szer zés érét foly ta tott küz -
del me a va sár nap déli csen des tün te té sek idén má jus vé gén vé get ér tek.
Mint is me re tes, a püs pök ve ze té sé vel hí vei min den va sár nap dél ben a
Ba rokk Pa lo ta fõ be já ra ta elé vo nul tak, ahol csen des, bé kés de monst rá -
ci ó val tu dat ták, hogy nem mon da nak le a kom mu nis ta dik ta tú ra ide jén
ha tal mi szó val el bir to kolt püs pö ki szék ház ról. Jöt tek a váradi hí vek,
nem csak ka to li ku sok, pro tes tán sok, fi a ta lok, öre gek egy aránt, csi kor gó
fagy ban, és a vi rág zó ta vasz ban. Köz ben kõ ke mény po li ti kai hát tér -
mun ka folyt, egyez tet tek, tár gyal tak, Nagy vá ra don, Bu ka rest ben egy -
aránt. Nyi lat ko za tok tö me ge mel lett a meg egye zés csak nem akart
meg szü let ni.

Tempfli püs pök meg elé gel ve az ügy fo lya ma tos el aka dá sát a jogi
út vesz tõk ben, ha tár idõt sza bott: ha jú li us 1-jé ig nem tör té nik el moz du -
lás, olyan ra di ká lis lé pés re szán ja el ma gát, ami re a nem zet kö zi köz vé -
le mény is fel fog fi gyel ni…

Ezt kö ve tõ en jú ni us 14-én meg szü le tett a protokollum, amit a püs -
pök úr és az épü let hasz ná ló ja a Körösvidéki Mú ze um igaz ga tó ja írt alá. 
En nek az a lé nye ge, hogy jú li us 1-ig az át adás elsõ üte mé ben a püs pök -

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.

ség meg kap ja a pa lo ta mel lék lép csõ há zát, egy föld szin ti és 3 eme le ti
ter met, és a ká pol nát, va la mint az épü let alat ti bo ros pin cét. A má so dik
át adá si dá tum ok tó ber 1, to váb bi ter mek, iro dák, könyv tár te rem, és 5
éven be lül a tel jes épü le tet.

Ezen kí vül, a váradi egy ház me gyé hez tar to zó te le pü lé se ken hat in -
gat lant ka pott vissza a püs pök ség: az élesdi ál ta lá nos is ko la épü le tét, a
szilágysomlyói gim ná zi u mot, egy telegdi, to váb bá há rom Szentjobbon
ta lál ha tó in gat lant, köz tük a falu mal mát. Tempfli Jó zsef ar ról is adott
tá jé koz ta tót, hogy Nagy vá ra don négy újabb in gat lan tu laj don jo gát kap -
ták vissza, amely kö zött van az egy ko ri Ka to li kus Kör szék há za, amely -
ben a fel újí tás után a Nagy vá ra di Film har mó nia tat ja majd kon cert je it.

Öt év alatt el ké szül az er dé lyi au tó pá lya

A na pok ban ír ták alá azt a szán dék nyi lat ko za tot, a ro mán kor mány
és egy ame ri kai cég, amely sze rint meg épí ti a Bechtel nevû ame ri kai
cég az Észak-Er délyt is át sze lõ ro má ni ai au tó pá lyát. A be fek te tõ a jövõ
év ele jén meg kez di az épí tést, és 2009 vé gé re be is fe je zi. A cég egy elõ -
re 800 mil lió dol lá ros be fek te tést ter vez.

Mi u tán a Ma gyar Or szág gyû lés meg sza vaz ta (az el len zék ki vo nu lá -
sa után) a mó do sí tott ked vez mény tör vényt, „fur csa stá ci ó hoz ér ke zett
Er dély ben a ked vez mény tör vény kö rü li hu za vo na: mint ha le kép zõd ne a
ma gyar or szá gi kor mány és el len zék kö zöt ti vita”, ol vas ha tó az Er dé lyi
ri port címû új ság ban Kiss Len ke tol lá ból. Az RMDSZ bel sõ el len zé ke
meg kér dõ je lez te a MÁÉRT zá ró nyi lat ko za tá nak hi te les sé gét, ami ért
nem vet ték fi gye lem be a ha tá ron túli ma gyar ság ré szé rõl ér ke zett „rep -
re zen ta tív meg nyi lat ko zá so kat”, és he ve sen bí rál ja Markó Béla szö vet -
sé gi el nö köt, aki sze rin tük nem ren del ke zett az egész er dé lyi kö zös ség
meg ha tal ma zá sá val, hogy alá ír ja a ked vez mény tör vény mó do sí tá sá nak 
ter ve ze tét.

Az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács (EMNT) Kez de mé nye zõ Tes tü -
le te nyi lat ko zat tal for dult a ma gyar kor mány hoz, a ma gyar or szá gi és
ha tá ron túli pár tok hoz, ci vil szer ve ze tek hez, mely ben azt kéri, hogy kö -
zö sen tö re ked je nek a stá tus tör vény, il let ve a ha tá ro kon át íve lõ,
össznemzeti po li ti ka gyö ke res fe lül vizs gá lat ára és meg vál toz ta tá sá ra. 

Az RMDSZ fel sõ és al só há zá nak is ne ve zett két fó rum (SZET és
SZKT) kö zös ál lás fog la lá sa: „Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a tör vény je len -
le gi for má já ban al kal maz ha tó a Ma gyar or szág gal szom szé dos or szá -
gok ban, és nagy mér ték ben elõ se gí ti a nem ze ti ki sebb sé gek és a
több sé gi nem ze tek kö zöt ti bi zal mi vi szonyt, a ma gyar nem ze ti kö zös ség -
hez tar to zó sze mé lyek esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sát. A tör vény most el -
fo ga dott for má já ban ki bõ ví tet te a ked vez mé nye zet tek kö rét, és
ugyan ak kor meg fe lel a Ve len cei Bi zott ság Je len té sé ben és az egyet ér té -
si nyi lat ko zat ban meg fo gal ma zott fel té te lek nek.” Az RMDSZ ve ze tõi
tes tü le tei pri o ri tás nak te kin tik a tör vény kö rü li vi ták le zá rást mind Ma -
gyar or szá gon, mind a tér ség be li or szá gok ban, mind az Eu ró pai Ta -
nács ban, és el vár ják a jog sza bály mi elõb bi al kal ma zá sát. 

Mádl Fe renc köz tár sa sá gi el nök a 381 éves nagyenyedi Beth len
Gá bor Kol lé gi um ud va rá ba ter ve zett I. György szo bor fel ava tá sá nak
fõ véd nök sé gét el vál lal ta. Jövõ már ci us ban ter ve zik a szo bor fel ava tá -
sát, ami egy be esik a la ban cok pusz tí tá sá nak 300 éves év for du ló já val.
(I. György an gol ki rály az is ko la fel újí tá sát tá mo gat ta.)

Har gi ta és Kovászna me gyei ro mán kö zös sé gek kép vi se lõi meg be -
szé lést foly tat tak mely nek so rán, el pa na szol ták, hogy diszk ri mi nál ják a
szé kely föl di ki sebb sé get, az ok ta tá si in téz mé nyek „et ni kai ala pú el kü lö -
ní té se” vé le mé nyük sze rint ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek kel járt és to -
vább mé lyí tet te a ro mán és ma gyar kö zös ség kö zött tá ton gó sza ka dé kot. 
Úgy vé lik, hát rá nyos meg kü lön böz te tés ben ré sze sül nek a szé kely föl di
ma gya rok kal szem ben, a he lyi pro jek tek túl nyo mó több sé gét a ma gyar
kö zös sé gek nye rik. A ma gya rok a kul tu rá lis té mák ra a he lyi és me gyei
ön kor mány zat tól, va la mint az ál la mi költ ség ve tés bõl, de még Bu da -
pest tõl és a nyu ga ti di asz pó rák tól is kap nak tá mo ga tást, mi köz ben a ro -
má nok ter ve it fo lya ma to san el uta sít ják. A me gyei pre fek tus le szö gez te,
hogy a szé kely föl di ro má nok nak más cse lek vé si mó do za tot kell kö vet ni -
ük a jö võ ben, és sa ját ke zük be kell ven ni sor su kat. 

Medgyessy-Nastase négy szem köz ti ta lál ko zó ra ke rült sor Ang li á -
ban, mint egy há rom ne gyed órán át. A po li ti ku sok a Ha la dó kor mány -
zás cím mel össze hí vott, a po li ti kai bal ol dal elõtt álló fel ada tok
ki je lö lé sé re hi va tott négy na pos nagy-bri tan ni ai ren dez vény so ro za ton
vettek egyéb ként részt. Új ság írók nak meg erõ sí tet ték, hogy szó volt a
ked vez mény tör vény rõl, ami nek két ol da lú tár gya lá sa kül ügy mi nisz te ri
szin ten foly ta tó dik, szó volt még a csík sze re dai kon zu lá tus meg nyi tá sá -
ról, Medgyessy kö zöl te, hogy Ma gyar or szág meg akar ja nyit ni a kép vi -
se letet, Nastase ki je len tet te, hogy a kér dést ko mo lyan vizs gál ják…A
ma gyar mi nisz ter el nök fel aján lot ta Ma gyar or szág se gít sé gét a ro mán
EU-csatlakozási elõ ké szü le tek ben.  
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A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ügy ve ze tõ el nök sé ge
ál tal el fo ga dott IRÁNYELVEK 21 pont ja ad vá laszt arra,
hogy hol a he lye a ke resz tény de mok rá ci á nak az ez red for -
du lón.

IV. rész

14. AZ EURÓPAI UNIÓ
Ha zánk jö võ jét nem csak a NATO, ha nem még in kább az

Eu ró pai Unió biz to sít hat ja. A tag ál lam ok egy más irán ti szo -
li da ri tá sa olyan ked ve zõ lég kört te remt, amely ben Eu ró pán
be lül rõl nem in dul hat el há bo rú. Ed dig soha nem lá tott gaz -
da sá gi le he tõ ség, hogy ter mé ke in ket egy mes ter sé ges aka -
dá lyok tól men tes, ha tal mas bel sõ pi a con ér té ke sít het jük. A 
piac ki bõ vü lé se ugyan ak kor koc káz ta tá sok kal is jár. Ezek
csök ken té se nem csak a ter me lõk rá ter mett sé gén és fel ké -
szült sé gén mú lik, ha nem a min den ko ri kor mány ér dek ér -
vé nye sí tõ ké pes sé gén is. A Medgyessy kor mány a
csat la ko zá si tár gya lá sok záró sza ka szá ban rosszul vizs gá -
zott. Nem ze ti ér dek te hát, hogy mi nél ha ma rabb át ad ja he -
lyét egy, az eu ró pai té ren ügye sebb és a nagy ha tal mak
elõtt be hó do lás ra ke vés bé kész ve ze tés nek. Így – bár a
kor má nyok hi va ta li ide jé nek ki töl té se fon tos jele az or szág
meg bíz ha tó sá gá nak -, a szo ci a lis ta kor mány zás ál tal oko -
zott károk csök ken té se ér de ké ben öröm mel vesszük, ha az
Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sun kat ha ma ro san or szág -
gyû lé si vá lasz tá sok kö vet nék. 

15. ÉRVEK A CSATLAKOZÁS ELLEN ÉS MELLETT
Kü lö nös fi gye lem mel for du lunk azon pol gár tár sa ink felé, 

akik az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás ban nem ze ti füg -
get len sé günk ve szé lyez te té sét, sõt önál ló ál la mi lé tünk fel -
adá sát lát ják. Biz to sí ta ni sze ret nénk õket, hogy a nem ze ti
ér té kek meg õr zé sé nek és a nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té -
sé nek épp oly el kö te le zett hí vei va gyunk, mint õk. Azok a
ve szé lyek, ame lyek tõl meg ri ad nak, nem el ke rül he tet le nek. 
Mind ed dig az Unió összes tag ál la má nak si ke rült azo kat el -
ke rül nie. Kri ti kus hoz zá ál lá su kat fon tos nak tart juk, mert
sem mi sem ve szé lye sebb, mint az a hur rá op ti miz mus,
amely az Eu ró pai Uni ót föl di pa ra di csom nak te kin ti. Ha az
Eu ró pát al ko tó nem ze tek lé té bõl ki küsz öböl he tõ az egy -
más tól való fé le lem, több ener gia és esz köz ma rad a nem -
ze ti ér té kek fej lesz té sé re és ter jesz té sé re is. Az Eu ró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti bel sõ ál lam ha tár ok meg szû né se fo -
ko za to san ide jét múlt tá te szi a ma gyar nem zet tri a no ni
mes ter sé ges szét ta golt sá gát. Az Unió nem csak szo ros egy -
sé get hoz lét re, a tag ál lam ok gaz da sá gai kö zött, ha nem
egy ben véd is a kí vül rõl jövõ gaz da sá gi ve szé lyek tõl. A tag -
ság nem a globalizáció ká ros ha tá sai elõtt nyit ka put, ha -
nem épp el len ke zõ en, az Unió egé szé nek gaz da sá gi ere je
olyan vé del mi esz köz, amellyel ön ma gunk nem ren del ke -
zünk. Mind ezek alap ján arra buz dí tunk min den kit, hogy
nyu godt szív vel sza vaz zon igent az Eu ró pai Uni ó hoz való

csat la ko zás ra, s le gyen raj ta, (hogy leg ké sõbb 2006 után)
a nem ze ti ér de ket ér vé nye sí te ni ké pes kor má nya le gyen
Ma gyar or szág nak. A 2003. áp ri li sá ban ese dé kes nép sza va -
zás hosszú idõ re meg szab ja ha zánk jö võ jét. Ezer éve Szent
Ist ván szin te egy ma gá ban ha tá ro zott a nyu ga ti ke resz tény
vi lág hoz való tar to zás mel lett. Ma – a de mok rá cia kor sza -
ká ban – mind annyi unk le he tõ sé ge és kö te les sé ge, hogy
részt ve gyen a ha son ló je len tõ sé gû dön tés meg ho za ta lá -
ban.     

16. EGY AKTUÁLIS ÉS ERKÖLCSI KÉRDÉS
Az idei év egyéb ként egy má sik szem pont ból is víz vá -

lasz tó lesz a ma gyar kül po li ti ka szá má ra. A kor mány fõ szö -
vet sé ge si kö te le zett sé gek rõl be szél ak kor, ami kor az Irak
el len fel ké szü lõk ren del ke zé sé re bo csát ja a taszári bá zist.
Mi vel az Irak el le ni fel lé pés nem a NATO ke re tei kö zött tör -
té nik, nincs ilyen kö te le zett sé günk. A vi lág mé re tû ter ro riz -
mus meg ál lí tá sa az em be ri ség ér de ke. Saj nos ma na gyobb
fi gyel met for dí ta nak a ter ro riz mus el le ni erõ sza kos fel lé -
pés re, mint oka i nak fel szá mo lá sá ra. A mai ma gyar kor -
mány na gyobb kész sé get mu tat az Egye sült Ál la mok kal
való ön kén tes szo li da ri tás ra, mint az eu ró pai Uni ó val való
egyez te tett fel lé pés re. Ha be bi zo nyo so dik, hogy Irak ti tok -
ban tö meg pusz tí tó fegy ve rek kel ren del ke zik vagy ilye ne ket 
gyárt, jo gos kí ván ság, hogy eze ket szá mol ja fel. E célt in -
kább tár gya lá sok kal kell el ér ni, mint a nyers erõ al kal ma zá -
sá val, fi gyel mez tet II. Já nos Pál. A tör té ne lem arra ta nít,
hogy há bo rú val a leg rit kább eset ben és csak túl zott ál do za -
tok kal le he tett meg ol da ni a fel me rült prob lé má kat. Irak
ese té ben ne héz az egy más sal el len té tes ál lí tá so kon ki iga -
zod ni. Ezért szá munk ra az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak
egy han gú ha tá ro za ta je lent ga ran ci át, s bár mi fé le te võ le -
ges ma gyar rész vé telt csak en nek bir to ká ban tu dunk el -
kép zel ni

17. PARLAMENTI FELADATOK
Hosszú távú el kép ze lé se ink csak ak kor va ló sul hat nak

meg, ha a bal ol dal le vál tá sá ra kész erõk is mét meg bí zást
kap nak a kor mány zás ra. Ad dig is ki emelt sze re pe van a
kép vi se lõk nek: mér sé kel nünk kell a szo ci a lis ta kor mány zás 
ká ra it. (Ez nem re mény te len, hi szen a kor mány ja vas la tok
igen sok te kin tet ben meg vál toz tak a par la men ti vi ták ha tá -
sá ra. A par la men ti vi ták ré vén pe dig a pol gá rok ér te sül nek
a sor su kat be fo lyá so ló dön té sek hi bá i ról. Így tud nak kel lõ -
en fel ké szül ni a vá lasz tá sok ra.) Ja va sol juk kép vi se lõ ink -
nek, hogy min den meg nem sza va zott tör vény nek
ké szít sék el azt a ja ví tott vál to za tát, ame lyet a vá lasz tá sok
után azon nal be le het nyúj ta ni akár gyors mér sék lé sé re.
Így pél dá ul fel kell ké szül ni a ká bí tó szer rel kap cso la tos
bün te té sek szi go rí tá sá ra.

Köz re adta: Csá szár né Gyuricza Éva
Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta szö vet ség

Bé kés Me gyei el nö ke

Igaz sá go sabb és test vé ri e sebb Ma gyar or szá got! 

1
A sze re tet ben va gyok iga zán ön ma -
gam. Az ön zet len ség az iga zi énem. A
sze re tet adja iga zi lé nye met. Sze re tet
a ne vem.

Thomas Merton
2
Nagy dol go kat nem tu dunk vég hez -
vin ni. Csak kis dol go kat, nagy sze re -
tet tel.

Te réz anya
3
Mondd meg, mek ko ra a sze re te ted, és 
én meg mon dom, mennyi re élsz Is ten -
nel. Mondd meg, mek ko ra a sze re te -
ted, és én meg mon dom, mennyi re
lá tod az Is tent. Mondd meg, mek ko ra
a sze re te ted, és én meg mon dom,
mennyi re ju tot tál be a mennyek or -
szá gá ba, amely nek tör vé nye a sze re -
tet ben va ló sul meg.

R. Trine

4
Az aján dék lé nye ge a sze re tet. Az
öröm szer zõ sze re tet vá lik tárggyá,
tes te sül meg ben ne, s ér té két nem az
hor doz za, hogy mennyit ér az a tárgy,
ha nem az, hogy mek ko ra a sze re tet,
amely mö göt te áll.

Ra vasz Lász ló

5
Sze ret ni annyit je lent, hogy gyön gék -
ké és se bez he tõk ké vá lunk. Annyit je -
lent, hogy föl emel jük a so rom pó kat a
má sik elõtt: szét tör jük a pán célt,
amely aka dá lyoz na. Azt je len ti: meg -
en ged jük, hogy má sok be lép je nek az
éle tünk be, mi ma gunk pe dig meg ér -
tõb bek le szünk, hogy be bo csá tást
nyer jünk a töb bi ek éle té be. Az egy ség
ce ment je a köl csö nös füg gés.

Jean Vanier

6
Min den ki annyi sze re te tet kap,
amennyit a szí ve be fo gad ni ké pes.

Michel Quoist

7
A sze re tet lé nyé be be van zár va egy
szó, ame lyet ami kor sze re tünk, ki -
mon dunk: ér ted va gyok itt.

Bo ros Lász ló

8
Egy sze rû en Is ten ben kell sze ret ni az
egész vi lá got, min den test vé re det
ugyan ab ban a tisz ta sze re tet ben ma -
gad hoz ölel ve, anél kül, hogy a sze re -
tet meg nyil vá nu lá sa it elvár nád tõ lük, 
és anél kül, hogy va la ha is tö rõd nél
ez zel.

Thomas Merton
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Gyu lai Pál: A Szél és a Nap

Egy kor ré gen Szél úr fi val
Fo ga dott az öreg Nap:
Egy ván dor kö pe nyét me lyik 
Lop hat ná le ha ma rabb.

Jött a szél, s ma gát fel fú ván
Zú gott-bú gott, mint csak tud ta,
A kö penyt úgy húz ta-fút ta-
Hát a ván dor mit csi nál?

Elõbb ugyan fé lel mé ben
Ijed ten kap fû höz-fá hoz,
De a kö penyt majd a váll hoz
Szo rít gat ja, s odább áll.

Mo so lyog a jó öreg Nap,
S hõ su gár ra, fé nyes-szé pen
Meg in dul a tisz ta égen.
Hát a ván dor mit csi nál?

Las sab ban megy, meg is iz zad,
A me le get alig áll ja,
Majd a kö penyt föld höz vág ja,
S, hogy meg pi hen rajt, meg áll.

Egy kor ré gen így nyeré meg
Szél úr fit az öreg nap:
Töb bet ésszel, mint erõ vel,
Így kö zel, úgy ha ma rabb!

Mac kó és a mé hek…

(Népi mon dó ka)

Mac kó Miki mé zet lelt

Egy nagy od vas fá ban.

Jaj de jó lesz ez a méz

Gon dol ja ma gá ban.

A sok kis méh kö nyö rög,

Ese dez ve kér te:

Jaj, ne bántsd a mé zün ket,

Mi gyûj töt tük tél re.

De a med ve nagy man csát

Be dug ta a luk ba,

Jaj, de ahogy be dug ta,

Azon nal ki húz ta:

Mert a dünyi da ra zsak

Rá tör tek bõ szen

És a mac kó úr fics ka 

El is sza ladt hõ sen.

A NAP, A SZÉL, ÉS A TÉL VITÁJA
(Ma gyar nép me se)

A há rom jó ba rát, a Nap, a Szél, és a Tél, be szél ge -
tett. Ar ról vi tat koz tak, hogy hár muk kö zül me lyi kük a leg -
na gyobb úr. Mind bi zony gat ta, hogy õ. Ép pen arra jött
a ci gány. – No kér dez zük meg tõle, hogy me lyi künk nek
van iga za? – in dít vá nyoz ta a Tél. Mi kor hoz zá juk ért a
ván dor ci gány, il le del me sen kö szönt: „Ad jon Is ten jó na -
pot az urak nak”. Azt mond ja a Nap a töb bi ek nek: No
lát já tok, hogy en gem kö szönt! De még job ban a Sze let
kö szön töm, - fe lel te a ci gány. No me gállj! Mért mon dod
ezt? Kér dez te a Tél. Várj csak, ha el jön az én idõm,
megfagyasztalak, olyan hideget bocsátok rád. 

Oda szól a Nap is: Én meg olyan me le get bo csá tok
rád, hogy a sa ját zsí rod ban meg sülsz. Mire a ván dor
talp ra esett vá laszt adott: „Nem fílek én az urak tól. Csak
arra ké rem a Szél urat, hogy a Nap pró bál ko zá sa kor fúj -
jon a ked vem re, a Tél mes ter ke dé se kor meg ne
dúljon-fújjon!”

A Szél oda for dult tár sa i hoz, és meg je gyez te: „No lás -
sá tok, a ci gány nak van iga za. És lás sá tok be, hogy min -
den ki nek ben nem van bi zal ma”.

A Párt nagy vá laszt má nya jú ni us
28-án, a párt el nö ké nek, - Var ga Lász ló -
nak hir te len ha lá la mi att meg üre se dett
el nö ki poszt ra - Semjén Zsol tot vá lasz -
tot ta meg. A 41 éves, si ke res ke resz -
tény de mok ra ta po li ti kus, mint is me re tes 
az Or bán kor mány egy ház po li ti ká ért fe -
le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra volt. Eb ben
a tiszt ség ben mun ká ját a meg kö tött
egyez mé nyek so ro za ta, az egy há zak
mél tó sá gát tisz te let ben tar tó új fi nan szí -
ro zá si rend szer ki dol go zá sa, va la mint
az egy há zak ko ráb ban meg nyir bált
nem zet épí tõ sze re pé nek vissza ál lí tá sá -
ra tett ered mé nyes ja vas la tai és tet tei si -
ke res és is mert po li ti kus sá tet ték.
Eb ben az idõ szak ban két ma gas pá pai
ki tün te tés ben is ré sze sült. 

Semjén Zsolt már1997-ben is volt a
KDNP el nök je lölt je. Ak kor alig 10 sza -
va za ton múlt a si ke re, és egy ben a párt
sor sa is ek kor pe csé te lõ dött meg. Most
biz tos be fu tó volt, mint egyet len el nök je -
lölt. Az el hunyt el nök is ben ne lát ta az
utód ját, amit a párt el nök sé gé nek tag ja i -
val nem sok kal a ha lá la elõtt kö zölt.
Semjén Zsolt nyi lat ko za tá ban le szö gez -
te, hogy meg van ar ról gyõ zõd ve, hogy
a nem zet nek szük sé ge van a
KDNP-re mint párt ra, nem csak azért,
mert a jobb ol da lon ma már min den ki ke -
resz tény de mok rá ci á ról be szél, ha nem
azért is, mert az el múlt két vá lasz tá si
ered mény sta tisz ti kai szám sza ki ada tai

ezt egy ér tel mû en iga zol ják, hogy a mai
vá lasz tá si rend szer ben egy párt egye -
dül kép te len meg nyer ni a vá lasz tá so kat
úgy, hogy kor mányt is tud jon ala kí ta ni. 
Egy párt nem tud ja le fed ni a tel jes vá -
lasz tói aka ra tot…

Prog ram be szé dé ben hang sú lyoz -
ta:” két cél le gyen min dig elõt tünk: a
nem zet ér de ke és a ke resz tény ér té kek, 
kü lö nö sen a szo ci á lis igaz sá gos ság kõ -
ke mény kép vi se le te. Nem nyu god ha -
tunk bele, hogy a je len le gi szo ci a lis ta
kor mány zat a tár sa dal mat
biodíszletként ke ze li, és a leg va dabb
vad ka pi ta liz must épí ti. A mun kát túl -
adóz tat ják, míg a tõ két nem. Mi XIII. Leó 
pá pá val vall juk, hogy sem a tõke mun ka 
nél kül, sem a mun ka tõke nél kül nem lé -
tez het. Azon ban a mun ka és az azt vég -

zõ em ber az el sõd le ges, a vé den dõ ér -
ték. Ko vász nak kell len nünk a
jobb kö zé pen. Ha a ke resz té nyek be fo -
lyá sol ni akar ják az or szág éle tét, ha va -
ló ban kép vi sel ni akar ják a
tár sa da lom ban a ke resz tény ér té ke ket,
ak kor párt ra van szük ség, ke resz tyén,
ke resz tény de mok ra ta párt ra, s ez nem
más, mint a KDNP. A pá lya szé lé rõl be -
ki a bá lá sok kal nem le het gólt rúg ni. Párt
nél kül pe dig a po li ti kai pá lyá ra nem te -
het jük be a lá bun kat.” 

A 2006-os vagy ta lán pon to sab ban a 
so ron kö vet ke zõ vá lasz tá sok ered mé -
nyét be fo lyá sol ni tudó pár tot kell ne künk 
ke resz tény de mok ra ták nak na gyon rö -
vid idõn be lül újra épí te ni, úgy, hogy az
tag ja le hes sen a Fi desz ve zet te vá lasz -
tá si szö vet ség nek, és va ló ban a jobb kö -
zép ko vá sza lesz. Nem tit ko lom, hogy
unió-párt ban gon dol ko dom, és re mény -
ke dem, aki nek ka riz ma ti kus ve ze tõ je
már min den ki elõtt is mert. Ezért sze ret -
nék a to váb bi ak ban is dol goz ni, együtt a 
ke resz tény de mok ra ták kal, és mind -
azok kal, akik a nem zet ér de két és a ke -
resz tény ér té ke ket sze ret nék a
tár sa da lom ban el sõd le ge sen ér vény re
jut tat ni. 

Csá szár né Gyuricza Éva
Bé kés Me gyei MKDSZ el nö ke, a

KDNP tag ja

A nem zet nek szük sé ge van a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ra -
mond ta a KDNP új el nö ke, Semjén Zsolt
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Gyomaendrõdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2002. évi munkájáról

  Az El len õr zõ Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a táb lá zat ban sze rep lõ össze vont ada tok ból a Pol -
gár mes te ri Hi va tal mû kö dés re 300 ezer fo rint tá -
mo ga tást, a ci vil alap ból az un. 1 Ft szpon zo ri
tá mo ga tás hoz 1 Ft ön kor mány za ti tá mo ga tás elv
2002 év ben meg szün te tés re ke rült.

A szpon zo ri tá mo ga tás rész le te zé se: ma gán -
sze mély: 80 ezer Ft, jogi sze mély:   580,5ezer Ft

Az egyéb be vé te lek kö zött: Tag díj: 35.800 Ft,
ka mat, 348 Ft, APEH 1% 8.760 Ft volt.

A ki adá sok rész le te zé se: a sze mé lyi jel le gû
ki fi ze té sek kö zött a pol gá ri szol gá la to sok zsold,
ét ke zé si, és ru ha hasz ná la ti költ sé ge van el szá mol -
va. 

A ki vo nu lá sok üzem anyag költ sé ge 57.263
fo rint (múlt év ben:135 e) volt, a gép jár mû vek kö -
te le zõ biz to sí tá sa 33.894 fo rint (múlt év ben 283
ezer ), a tény szám jól mu tat ja, hogy a tûz ol tó gép -
jár mû vek 2002 évi biz to sí tá sa csak az elsõ ne -
gyed év ben tör tént meg, áp ri lis 1-tõl a díj meg nem 
fi ze té se mi att a kö te le zõ biz to sí tás meg szûnt. 

A gép jár mû vek vizs gáz ta tá si és al kat rész pót -
lá si költ sé ge, mint egy 151 ezer fo rint volt. 

A fenn tar tá si költ sé gek kö zött a te le fon hasz -
ná lat 168.650 fo rint, (múlt év ben: 172 ezer Ft), a
gáz díj 107.651 fo rint volt, (múlt év ben:66 ezer
Ft). 

Fent ki mu ta tott re zsi költ sé ge ken túl az Egye -
sü let re van ter hel ve 184.096 Ft vil la mos ener gia
költ ség, amely nek ki fi ze té se je len leg nem csak a
for rás hi ány mi att kés le ke dik. Még egyez te tés
alatt van, a ter he lés re á lis alap ja. A ter he lést és a
tény le ges fo gyasz tást pró bál ják szink ron ba hoz ni. 
(ko ráb ban ilyen jog cí men nem is kel lett fi zet ni!)

A fel hal mo zá si ki adá sok 2002 év ben nem vol -
tak. Vé dõ ru ha vá sár lás ra 110 ezer fo rin tot tu dott
köl te ni az egye sü let pá lyá za ti pénz bõl.

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
2002. ÉVBEN NEM VOLT.

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL
KAPCSOLATOS SZÁMADÁS

Mint ahogy azt az elõ zõ fe je zet szá ma i ból hal -
la ni le he tett, il let ve lát ni le het, a szá mok egy ér tel -

mû en bi zo nyít ják, hogy az egye sü let ve ze té se
mind pénz ügyi, mind az anya gi ja va i val a tõle el -
vár ha tó gon dos ság gal gaz dál ko dott.

A ko ráb bi évek ben már tet ten ér he tõ volt,
hogy meg tor pant a fej lesz té si le he tõ ség, de ez
2002 év ben meg is szûnt. Fej lesz tés re nem volt
for rás.

Az egye sü let esz köz lel tárt 2002 év ben nem
ké szí tett.

IV. CÉL SZERINT JUTTATÁSOK
Egye sü le tünk si ke re sen pá lyá zott a Bel ügy -

mi nisz té ri um egyik pá lyá za tán, 
100 ezer fo rin tot nyer tünk

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTÕL, ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL
KAPOTT TÁMOGATÁS:

A he lyi ön kor mány zat tól ka pott tá mo ga tás
össze ge: 300 ezer fo rint volt.

Az elõ zõ év hez ké pest 800 ezer Ft csök ke nést
mu tat. Szo ká sunk hoz hí ven vissza te kin tünk az
elõ zõ évek azo nos tar tal mú szá ma i ra:

1997:  5,4 mil lió Ft
1998    3-  „
1999:   1,6  „
2000:   0,9  „ 
2001:   1,1  „
2002    0,3  „ 
A fen ti szá mok jól mu tat ják, hogy az egye sü -

let gaz dál ko dá sa, mû kö dé se soha nem lá tott ne -
héz sé gû, fej lesz té se el le he tet le nült.

VI. AZ EGYESÜLET VEZETÕ
TISZTSÉGVISELÕINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE
ÖSSZEGE 

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ön kén te sen, a vá ros
la kos sá gá nak tûz vé del mi biz ton sá gá nak meg te -
rem té sén dol goz nak.

Mun ká ju kért sem pénzbeni, sem ter mé szet be -
ni jut ta tás ban nem ré sze sül nek, sem most sem a
ko ráb bi évek ben.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG-
RÕL RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Gyomaendrõdi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü -
let ki emel ten köz hasz nú szer ve zet, ami azt is je -
len ti, hogy

TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLETEK
KIELÉGÍTÉSE

cél já ból jött lét re. 
Olyan köz hasz nú fel ada tot lát el, amely rõl tör -

vény fel ha tal ma zás alap ján más jog sza bály ren -
del ke zés sze rint, va la mely ál la mi szerv nek vagy a
he lyi ön kor mány zat nak kell gon dos kod nia. Te vé -
keny sé gé rõl a gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada -
ta i ról a nyil vá nos ság nak is kö te les be szá mol ni a
he lyi saj tó út ján. 

Az el múlt 2002. év ben a Gyomaendrõdi Ön -
kén tes Tûz ol tó Egye sü let 23 eset ben vo nult ki
kár ese mé nyek hez.

Tag lét szám: 48 fõ, akik bõl 20 fõ ak tí van részt
vesz az egye sü let mû sza ki, vagy ad mi niszt ra tív
mun ká já ban, és 18-20 fõ azok lét szá ma, akik ki -
kép zett tûz ol tók. Ez az a lét szám, akik ri aszt ha tók
tûz, vagy más ka taszt ró fa ese tén. 

Az el nö ki be szá mo ló ban rész le te zett gon dok
még meg ol dás ra vár nak. 

Az EB ta va lyi be szá mo ló já ban is le ír ta, most
is meg te szi,, hogy: Egye sü le tünk mind sze mé lyi,
mind az anya gi és esz köz el lá tott ság, fel ké szült ség 
vo nat ko zás ban olyan fi zi kai és immateriális ér té -
kek kel ren del ke zik, amit rész ben elõ de ink hoz tak
lét re azért, hogy a vá ros és la ko sa i nak tûz el le ni
biz ton sá gát szol gál ják.

Ez a szá mok ban ki nem fe jez he tõ ér ték most
ép pen ránk van bíz va, és a je len ve ze tés és tag ság
kö te les sé ge, hogy ezt meg õriz zük, fej lesszük, és
az utá nunk jö võk nek tisz tes ség gel át ad juk. 

Tisz telt Köz gyû lés a záró pénz kész let, va la -
mint a 2003 évi ön kor mány za ti költ ség ve té si tá -
mo ga tás össze gét meg is mer ve, ami 1 mil lió fo rint
( ta valy 300 ezer Ft volt), né mi leg ja vult a hely zet,
de még nem elég gé!!

Az El len õr zõ Bi zott ság kö te les sé ge, hogy a
Ve ze tõ ség nek és a Köz gyû lés nek  is fel hív ja a 
fi gyel mét, hogy ez zel a pénz kész let tel az egye -
sü let mû kö dé si költ sé ge i nek nincs meg a tel jes
fe de ze te, még a leg gon do sabb gaz dál ko dás
mel lett sem.

Ezért a 2003 év ben is meg kell ta lál ni azt a
meg ol dást, amely egye sü le tünk mû kö dé sét, és
fenn ma ra dá sát biz to sít ja, la kos sá gunk biz ton sá ga
ér de ké ben.

Az EB. Em lé kez te ti a Tisz telt Köz gyû lést
arra, hogy ép pen idén 77 éve ala pí tot ták elõ de ink 
ezt az egye sü le tet, amely min dig hasz ná ra volt az
itt élõk nek.

Tisz telt Köz gyû lés, az El len õr zõ bi zott ság a
Köz hasz nú sá gi Je len tést a Tör vény ál tal elõ írt tar -
ta lom mal ké szí tet te el.

A je len tést az EB kü lön meg vi tat ta, má jus
22-i ülé sén, és an nak alap ján a Köz gyû lés nek
ELFOGADÁSRA ja va sol ja., 1/2003.EB (V.22 )
Ha tá ro za ta alap ján.

Gyomaendrõd, 2003. má jus 22

Mraucsik La jos EB tag, Csá szár né Gyuricza
Éva EB el nök, Hanyecz Lász ló EB tag

Tisz telt Köz gyû lés, az El len õr zõ Bi zott ság
man dá tu ma le járt. Ezen nel meg kö szön jük mind -
hár man az el múlt idõ szak ra vo nat ko zó bi zal mat. 

Az El len õr zõ Bi zott ság kéri a Tisz telt Köz -
gyû lést, hogy a vo nat ko zó men te sí tést adja meg az 
EB tag ja i nak.

Gyomaendrõd, 2003. má jus 22.

1998. 1999. 2000. 2001. 2002.

NYITÓ PÉNZKÉSZLET (ada tok ezer Ft-ban) 621 185 944 1.533 307

BEVÉTELEK:

1. Ön kor mány za ti tá mo ga tás 2.979 1.638 874 1.100 300

2. Pá lyá zat út ján nyert pénz összeg 325 700 750 700 100

3. Szpon zo ri tá mo ga tás 10 643 553 346 661

4. Mun ka ügyi Köz pont köz hasz nú tám 408 820 225 324

5. Bel víz el há rí tá si mun kák 8 496

6. Egyéb bev. (Apeh 1% , anyag ért., ka mat bev, tag díj) 997 50 186

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3.322 3.885 3.994 2.421 1.571

KIADÁSOK:

1. Sze mé lyi jel le gû ( bér és já ru lé kai)

(adó és já ru lék tar to zás)

Ön el len õr zé si pót lék

216 660

630

1.483

719

107

739

12

1.060

2. Tûz ol tó au tók üze melt. kapcs 497 464 440 775 242

3. Fenn tar tá si ki adá sok 450 364 255 270 276

4. Vé dõ fel sze re lés vá sár lá sa 329 50 758 110

5. Tan fo lyam mal kap cso la tos költ. 381

6. Egyéb ki adá sok 422 76 141 62

7. Fej lesz té si célú kiad. 1.463 1.008 275 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.758 3.126 3.405 3.646 1.750

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 185 944 1.533 307 128



1572003. au gusz tus VÁROSUNK

JÉKELY Zol tán (1913-1982)
Köl tõ, író, mû for dí tó, 

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

„Jó ma gam „föl di lom ja i mat”, mi u tán el -
le nük fel lá zad ni hat van éve sen sincs kel lõ
bá tor sá gom, két cso port ra oszt ha tom: a
pusz tán ér zel mi be csû ek re és olya nok ra, me -
lye kért az ósze res is kí nál na ki sebb-na gyobb
pénz össze get. De akár az elsõ, akár a má so -
dik cso port ba tar toz za nak is, majd nem
mind egyik rõl ál lít ha tom – a köny ve ken kí -
vül -, hogy hoz zám tar to zá suk vagy hoz zá -
juk tar to zá som gyö ke re a gyer mek kor ból
le ve zet he tõ animisztikus*  ra gasz ko dás" –
írja „Tár gya im” címû rö vid írá sá ban Jékely
Zol tán.

A köl tõ eb ben az év ben len ne 90 éves, s 
tisz te le té re ren de zett ki ál lí tást a Pe tõ fi Iro -
dal mi Mú ze um, me lyet 2003. áp ri lis 11-tõl
jú ni us 20-ig te kint het tek meg az ér dek lõ -

dõk.

Sze mé lyes tár gyak, bú to rok, köny vek, kéz irat ok, fo tók õr zik a köl tõ múlt -
ját, s idé zik fel azt a han gu la tot, mely ben al kot ha tott; a ki ala kí tott író szo ba
azt a he lyet, ahol ba rá ta it fo gad hat ta, ami hosszú sé tái, ki rán du lá sai után
vissza vár ta, s ahol min den nap ja it él het te.

Fény ké pek, me lyek az idõt len né váló pil la na tot hoz zák kö zel a tünékeny
je len ben, s vil lant ják fel a kor – a XX. szá zad – ma gyar iro dal má nak je les
kép vi se lõ it…

Reményik Sán dor, Dsida Jenõ, Ta má si Áron, Kós Kár oly, Áprily La -
jos…

Áprily La jos, aki Jékely Zol tán édes ap ja, s aki nek nagy sá gát, erõs biz -
ton sá gát a kis fiú így lát ta Apa-vá ró címû ver sé ben: „mint egy órjás, tán õ
maga a temp lom”.

Az elsõ rím meg ta lá lá sa: „foly a vér” a „de ne vér”-re, majd a köl tõ-édes -
apa biz ta tá sá ra meg je le nõ elsõ vers az Er dé lyi He li kon ban, Bal la da a kó bor
ku tyá ról cím mel. 

Enyed, Ko lozs vár, Bu da pest, Ve len ce, Fi ren ze, Róma, Pá rizs,… Meg -
ha tá ro zó he lyek…

A tra gi kus sor sú Er dély, a szü lõ föld, ahol gyer mek ko rát töl töt te a „fan -
tasz ti kus he gyek, al ko nyat ban süllye dõ dom bok, fe hér lõ tor nyú fal vak” tün -
dér bi ro dal má ban"; Bu da pest, ahol ma gyar – fran cia – né met sza kos
böl csész hall ga tó, ké sõbb az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár mun ka tár sa, s tá -
vo li von zá sok, az eu ró pai kul tú ra köz pont jai, Itá lia, Gal lia földje…

1942-ben fe le sé gül ve szi Jancsó Adrienne-t, a szí nész, elõ adó mû vészt,
aki sok év ti ze den ke resz tül hû sé ges tár sa, ver se i nek s az er dé lyi ma gyar köl -
té szet kin cses tá rá nak meg szó lal ta tó ja. Õ is egy kép rõl néz ránk, egy nap su -
ga ras „ré gen–volt" idõ bõl.

Má sutt a hor gász bot, mely ked venc idõ töl tés ét, ha lász szen ve dé lyét idé -
zi; ha tal mas kö vek fe hér le nek, ka vi csok, me lyek önál ló éle tet él nek az író asz -
tal lá bá nál, s az egyik sa rok ban – a ma gas ban – ha ran gok, több
ki sebb-na gyobb ha rang; hát tér ként gyö kér in dák ter pesz ked nek a fa lon.
Harangok ég és föld kö zött, gyö ke rek be há lóz va a te ret, mé lyen a föld ben, az 
er dé lyi ben.

S a ha tá ro kon, éve ken át haj ló ver sek. Ver sek ég és föld kö zött.
Polányi Éva

(* kez det le ges el kép ze lés, amely sze rint min den tárgy nak meg -
van a maga lel ke, szel le me)

TENGERPARTI ELÉGIA

-Aki si rat ni akar ja ha zá ját,
utaz zék tõle men nél tá vo labb;
har sog ja nak alat ta hosszú pá lyák,
su han jon ég, föld, mint a gon do lat-

Itt mon dom ezt a mor gó ten ger par ton,
hol el ha gyott vi lá gom si ra tom;
könnyízû szél, taj ték csap dos sa ar com,
ha szer te por zik egy hul lám-ha lom.

Ma gyar köl tõ nek né ma ság a sor sa,
sza vát itt még Is ten sem érti meg,
s ha néha még is hall szik mo no lóg ja,
ál mél kod nak tor nyok, he gyek, vi zek.

Te rop pant víz, vi lá gok hor do zó ja,
Ten ger! Tu dom, hogy nagy sá gos vi zed
az em be ri nem zet zo kog ta sós ra,
pa na szo mat meg kell hát ér te ned.

Szó lok ne ked, a messzitükrû kék nek,
ma gya rul szó lok hoz zád, Vég te len,
ele mek ele me, föld nek és ég nek
szü lõ je, hor do zó ja, kék elem!

Már gyen ge han go mat tán meg se hal lod,
tes tem so vány, be teg és nyug ta lan;
lel kem ben em lé kek ze né je har sog.
Ó, mért is já rok itt én ok ta lan!
 
A meg tett út tal egye nes arány ban
ha tal ma so dik ben nem ott ho nom:
men nél töb bet kó dor gok a vi lág ban,
Enyedrõl an nál töb bet ál mo dom.

Mind ma ga sabb, me ré szebb a soháknak
röpíve, min de nik messzebb re megy;
s mi helyt ki mon dok egyet: új ra tá mad,
akár a le nye sett sár kány fe jek.

Mi helyt egy bá na tom le vél be rót tam.
már ér zem: jön az új, mint egy hajó,
mely nek csak füst je lóg a ho ri zont ban,
kü lön ben még he gye sem lát ha tó.

Szo mo rú sá gom ár boc ko sa rá ból
így né zek én le: a vi lág ke rek;
az idõk mé lye meg nyí lik s a tá vol
gör bü le té ben né pek, nem ze tek.

S egy né pet lá tok s össze tört ha zá ját,
ha zá im lá tom, két sze gény ha zám:
bo szor kány-szél ben úsz nak, árva gá lyák,
s nem ér nek par tot soha tán.

S lá tom apá mat és lá tom anyá mat
s egy ház fa lá ban kop ja fás szo bám,
öcsém, hugom, kik ben ne fel-le jár nak,
és sok sírt lá tok dom bok ol da lán.

PSALMUS
Én már rég a ha ran go ké va gyok:
Er dély ben is hány szor meg vi gasz tal tak,
Túl zeng vén a bol do gok kar da lát,
hirdetének nem föl di di a dal mat.

Mu zsi ká ló, réz szár nyú égi hin ták,
fenn-suhognak a rom lott tor nyo kon
haj na li szél lel üt nek hom lo kon,
szag gat ják éjjünk ba ka csin ját.

A tün dök lõ nagy ab la kok ra, ládd,
hogy csa pó dik a tört szü gyû ma dár had!
Ott sej ti hosszú téli ott ho nát,
hol az egetkérõ gyer tyák zi hál nak.

Pusz ták ról jön nek kó sza lo va sok,
kol du sok tör nek a ka puk hoz utat,
sze ke re sek és ke rék pá ros ok
kér nek örök szár nyé kot ott ma guk nak.

A menny kár pit ján kes keny rés ha sad,
Be lé fe szül menekvõ lel kek éke;
ha rang hin tán így jut a szom jú had
a vad vi lág elõl a sze líd égbe.

APA-VÁRÓ
Nagyenyed, 1920
Ka pu ban áll va, kisfiu me zít láb,
Pisz kál láb uj jal százlábut, gi lisz tát;
Hosszan bá mul pók há lót, han gya já rást,
Hogy könnyeb bé bû völ je azt a vá rást…

És vég re, csen gõ ál dott kis-ha rang szó,
meg vál tón s meg-meg száz szo roz va hang zó,
hogy el fe led ke zik min den ba já ról!
Mert a Kollégjum ka pu ja ki tá rul,

s az utca vé gén, föl nye sett, nya kig láb
aká cok al ján ott-te rem, akit várt,
és jön-jön, hosszú lép tek kel, si et ve,
hóna alatt száz dol go zat-fü zet tel.

Olyan nagy már, az ár nyék ból ki bom lón,
mint egy órjás, tán õ maga a temp lom;
elõl kes keny re gyûrt va dász ka lap ja
ma ga sabb, mint a nagy to rony si sak ja – 

És el bo rít ja, mint va la mi fel leg:
mily pöt töm õ rop pant alak ja mel lett!
S most le ha jol s félkarral ölbekapja:
mint az Is ten, olyan erõs az Apja.

KIMONDHATATLAN
I.

Az éj ben már édes-ke se rû hold-szag,
s a tü csök hang egy ok táv val le szállt;
a nyá ron annyi sí rást té ko zol tak! 
A Nagy Pa naszt ki mond ták leg alább?

A gyá szos õsz su ho gó fáty la meg jött:
tü csök-bú val bé lel ve bá na tom,
csak só haj to zom itt ér tük, he lyet tük –
mert kép te len ség AZT ki mon da nom.
1933

II.

Va la mi em lék jön, de hon nan? Tó dul, el -
áraszt, le ro han.

Ámul va vá rom, szív do bog va, s be le me rül nék 
bol do gan.

E föl di lét nem föl di tit ka mind járt tud ni fo -
gom, mi volt, és je le nem bõl ki sza kít va, szür csöl -
he tem, akár a bort!

- De il lan, mi e lõtt el ér ne. Pe dig nem álom
volt. Dehát mi? S teg nap? Ezer éve?… Ta lán nem
is én él tem át.

1981
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Gyuvecs (balkáni specialitás)

Egy kg pad li zsánt meg mo sunk, kis koc kák ra vá gunk és be sóz zuk, hogy ke ser nyés 
le vét ki dob ja, majd le öb lít jük, ki nyom juk. Bur go nyá val, pap ir ká val, zöld bab bal, pa -
ra di csom mal, hagy ma ka ri kák kal ve gyít jük, fél re tesszük. 40 dkg bá rány és/vagy
mar ha la poc kát (eset leg ve gye sen) apró koc kák ra vá gunk, fel for ró sí tott ola jon,
erõs tû zön, hir te len meg pi rít juk. Rá do bunk hagy mát, át tört fok hagy mát, 2-3 per cig
to vább pi rít juk, majd át tesszük egy mé lyebb sütõ tál ba. Hoz zá ad juk a zöld sé ge ket, 
sóz zuk, bor soz zuk. Fó lia alatt egy órán át pá rol juk, majd le vesszük a fó li át, hogy
el pá ro log has son a leve. 4 to jást 1 evõ ka nál liszt tel, 2 dl jog hurt tal és 1/2 kis ka nál
sü tõ por ral és vá gott pet re zse lyem mel el ka va runk és a gyuvecsre önt jük, erõs tû -
zön ad dig süt jük, amíg szép pi ros nem lesz a te te je.

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

Gyomaendrõd, Blaha u.27. Tel.:386-691.

Fhû tött üdí tõk, sö rök
FMizo tej föl 25%   54,-
Ffa gyasz tott ka csa máj 449,-
FLan tos sör   99,-
FReg ge li ital 1 l   99,-
FMerido Mok ka 250 gb 299,-
FBalfi ás vány víz 1,5 l   49,-
Fbe fõ zõ fó lia 4 íves   45,-
Fkap ros sa va nyú ság tar tó sí tó   89,-

Pont 
Áru ház lánc

 Nyitvatartás: hét fõ tõl pén te kig 6-tól 19-ig,
                        szom ba ton 6-tól 12 órá ig,  va sár nap 7-tõl 11 órá ig.

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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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!

BUZA IMRÉNÉ NÉMETH
MARGIT, aki Hunya, Pe tõ fi u. 11. sz.

alatt la kott, jú li us 1-én, 89 éves ko rá ban 
lel két Is ten ke zé be he lyez te. Gyá szol -
ják: gyer me kei, uno kái és a ro ko nok.

CSERENYECZ JÓZSEF jú li us
3-án, 91 éves ko rá ban hosszú szen ve -
dés után meg tért Te rem tõ Urá hoz. Ko -
ráb ban az Öreg szõ lõ ben, idõs ko rá ban a 
Ró zsa kert Ott hon ban élt Gyá szol ják:
ro ko nai és az ott hon la kói.

CSERVEN VINCE Hunya, Jó zsef
At ti la u. 12. sz. alat ti la kos, rö vid szen -
ve dés után vissza ad ta lel két Te rem tõ jé -
nek. Gászolják: fe le sé ge, fia, me nye,
uno kái és a ro kon ság.

DAJKÓ JÓZSEFNÉ aki a Vá sár té ri
la kó te le pen élt, 64 éves ko rá ban, jú li us
22-én az örök ké va ló ság ho ná ba köl tö -
zött. Gyá szol ják: Csa lád ja

GYEBNÁR JÁNOS pincér, aki a
Blaha úton élt, 74 éves ko rá ban rö vid
szen ve dés után vissza ad ta lel két Te -
rem tõ Urá nak. Gyá szol ják: fe le sé ge, le -
á nya és csa lád ja, ro ko nai, is me rõ sei, és
a Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség
gyomaendrõdi tag jai.

HUNYA ELEK volt hunyai la kos,
jú li us 4-én, 92 éve sen Du na ke szin meg -

tért Te rem tõ jé hez. Gyá szol ják: fia,
me nye, uno kái, déd uno kái és a ro ko -
nok.

SZABÓ IGNÁCNÉ szü le tett
Hanyecz Ilon ka, aki volt endrõdi és
hunyai és bu da pes ti la kos, 85 éves ko -
rá ban, vissza ad ta lel két Te rem tó Urá -
nak. Ham va it Bu da pes ten, a Szent
Gel lért Ká pol na ur na te me tõ jé ben he -
lyez ték örök nyu ga lom ba, sze re tett fér -
je mel lé. Gyá szol ják: a csa lád ja,
test vé re, ba rát nõ je és az Endrõdiek Ba -
rá ti Köre.

†
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)
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.

Koloh Gá bor endrõdi szár ma zá sú szeg hal mi gim na zis ta
ku tat ja csa lád já nak ere de tét. Endrõdön járt, és egy ver set kül -
dött, 2003. jú ni us 28-án:

Endrõdi ró zsa szir mok

Csak a gyö nyö rû ér zé se ma rad,
ahogy Endrõdön a temp lom
be já ra tá nál út ban ér zem ma gam
- üres az Is ten háza…

Azt érezd meg, azt a pil la na tot,
ahogy meg érint és vál lad ra
he lye zi ne héz, meg tört ke ze it
a déd apám – fél év szá za da por lad…

Ak kor és ott s mind örök re
meg ér tet tem, hogy én csak
vá zol ni pró bá lom azt,
amit már meg ér te ni sem le het.

Kiszely La jos csend õr le gény
Ka kas toll leng a sü ve gén.
Olyan gan gos a já rá sa,
Mint ha táb la bí ró vóna.

Sok lány fel só hajt ha lát ja,
Dobos-Tímár Bri git tá ja,
Rajt fe lej tet te sze mét,
El csa var ta nya kas fe jét.

Per pat var van Doboséknál.
Bri git ta sír, apja ágál:
Gaz dag vagy te édes lá nyom,
Võ nek gaz dag le gényt vá rok.

Le szállt az éj, néma a csend.
Tí már Bri git ta hová ment?
Pi ros arca fe hér re vált,
Azt be szé lik a me zõn hált.

Lásd, itt va gyok Kiszely La jos!
Örök ké ve led ma ra dok.
Mit bá nom, hogy apám, anyám
Mennyi át kot szór majd reám.

Há rom óra, vir rad is már, 
Töl tött pus kád irá nyozd rám!
Tedd ke ze det a szí vem re,
Ahol do bog, ott lõj bele.

Két dur ra nás hal lik csu pán.
Ott fek sze nek bé ké sen mán.
Reg gel ta lál tak reájok
A szé nát gyûj tõ le á nyok.

Kö tény zseb ben bú csú le vél.
Pi ros ra fes tet te a vér.
-Ne si ras sál apám, anyám,
El le nez té tek a ba bám!

Jaj de szé pen mu zsi kál nak
Dobos-Tímár Bri git tá nak.
Nagy sá gos úr ke reszt ap ja,
Bú csúz ta tót az hú zat ja.

Jaj de szé pen ha ran goz nak
Dobos-Tímár Bri git tá nak.
A lányt a domb ra te me tik,
Kiszelyt árok ba föl de lik.

1947-ben Csejt pusz -
tán ta ní tot tam, ak kor hal -
lot tam Föld vá ri
nagy ma má tól ezt a nép -
bal la dát:

Már ton Gá bor

Az endrõdi Köz pon ti Ka to li kus Te metõben
krip ta sort nyi tot tunk. Le het krip ta he lyet
vá sá rol ni. Ér dek lõd ni le het az endrõdi plé -
bá ni án.

Endrõdi nép bal la da
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Va kon dok

Eu ró pá ban és Ke let Ázsi á ban õs ho nos. A va kond tú rás ok jel zik
je len lét ét. Tes té nek fel épí té sét meg ha tá roz za a föld alat ti élet. Vég -
tag jai igen rö vi dek, mell sõ lá bai te nyér rel ki fe lé és hát ra fe lé for dul -
nak (jól lát ha tó ez a ké pen) Láb uj ja it kö tõ hár tya kap csol ja össze, és
tom pa vé gû ek. Az uj jak vé gén erõs kar mok se gí tik a föld ka pa rá sát. 
Pici sze me az orra mö gött he lyez ke dik el. Fül kagy ló ja nin csen,
hang já ra tát egy bõr bo rít ja, moz gat ni is tudja (nyit és zár). Bun dá ja
fe ke te, fé nyes. A lába, orra, hús vö rös szí nû. A tes te fa rok kal
együtt, ál ta lá ban 14-17 cm hosszú.  15-50 cm mé lyen van a föld szí -
ne alatt. Nyá ron a fel szín hez kö ze lebb tar tóz ko dik, mint té len. A
fel szín alatt fo lyo só kat váj, ame lyet szin te mû vé szi mó don épít ki.
A fõ fo lyo sók ból ki ve ze tõ ala gu tak kes ke nyeb bek. A há ló kam rá ja,
a fõ fo lyo só fa lai ke mé nyek, mert össze tö mö rí ti, össze nyom kod ja a
föl det. Kam rá ját szal má val, le vél lel, fû szál lal, mo há val bé le li ki, ott 
al szik, vagy pi hen. A fõ fo lyo só sok eset ben 25-50 mé ter hosszú sá -
got is elér, út ját a tú rá sok ból, va la mint az el szá radt nö vé nyek bõl
kö vet het jük, ugyan is a já rat ké szí tés kor el rág ja a gyö ke re ket. Táp -
lá lék szer zés cél já ból a meg lé võ és ki épí tett fo lyo só kon kí vül igen
sok laza fo lyo sót váj ki, és sok eset ben a föl det a fel szín re hány ja.
Ezek a laza föld tú rás ok a le ve gõ höz ju tá sát is biz to sít ják. A leg al só
fo lyo só leg mé lyebb pont ján ak nát ás, hogy a víz ott össze gyûl jön,
eb bõl iszik. Igen gyor san tud ásni, mert a nyak iz mai se gít sé gé vel
be fúr ja or rát a ta laj ba, és mell sõ lá bai se gít sé gé vel ol dal ra ko tor ja a
föl det. Táp lá lé ka gi lisz ta, tó te tû, csi ga, bo gár, ku kac, pa jor. A fo -
lyo só já ba be té vedt me zei ege ret, bé kát is szí ve sen meg eszi. Jó a
szag lá sa és a hal lá sa, így könnyen megtalálja a táplálékát. Négyheti
vemhesség után 3-5 kölyköt fial, melyek igen gyorsan
növekszenek. Télire összegyûjti a táplálékát. A kártékony rovarok
pusztításával hasznot hoz, de a kultúrnövények elpusztításával kárt
is okoz. Ellensége a görény, menyét, bagoly, gólya.

Sün 

Ked ves ker ti ba rá tunk. Kora ta vasszal a lan gyos, me leg fu val la -
tú li ge tes er dõ ben sé tál va az avar ban ha moz gást, halk csör gést hal -
lunk, az nem le het más, mint a sün. Az ál lat me sék ben
tüs kés há tú nak ne ve zik. Mu lat sá gos, fé lénk de jó ra va ló de rék ál lat,
dol goz va, so kat fá ra doz va éli éle tét. 25-30 cm hosszú, vég tag jai rö -
vi dek. Feje elõ re kes ke nye dik, majd orr ban vég zõ dik. A tüs kék
meg vas ta go dott szõ rök. Ál ta lá ban 8-10 évet is él, ta vasszal az uta -
kon saj nos sok esik a jár mû vek ál do za tá ul, mert igen las sú a já rá sa.
Egész Eu ró pá ban el ter jedt. Sûrû bok rok alatt, a mé lye dés ben ren -
de zi be ta nyá ját, me lyet szé ná val, le vél lel bé lel ki. Ha vi szony lag

csen des helyen van, ak kor még nap pal is el in dul táp lá lék szer zõ kör -
út ra. Jó a szag lá sa, de lá tá sa gyen ge. Évek kel ez elõtt a há zunk kert -
jé ben is élt egy tüs kés há tú. Meg le pett arc vo ná sa i nak já té ka, a
rossz kedv tõl, a leg de rû sebb vi dám sá gig az ér zel mek szin te va la -
mennyi fo ko za ta gyors egy más után ban vé gig su han raj ta. Ve szély
ese tén or rát, lá bát a ha sá hoz szo rít ja és össze gom bo lyo dik Ez a vé -
de ke zé si for ma nem esik ne he zé re, mert erõs bõr iz mai nagy erõ vel
mû köd nek. Táp lá lé ka: szöcs kék, tücs kök, sváb bo ga rak, cse re bo ga -
rak, csi gák, ege rek, apró ma da rak. Ezért igen hasz nos ál lat. Pár zás
után 3-6 utó dot hoz vi lág ra, me lyek csu pa szok, de 24 óra múl tán
elõ búj nak a kis tüs kék. A te let át alussza, mély álomban van
márciusig, a hideg idõ elmúltáig. Ellensége: a róka, bagoly. Ha a
fiatal kölykök táplálékszerzésre hideg õsszel kimerészkednek, a
hajnali hidegben megdermednek, és gyakran elpusztulnak.

Hunya Ala jos
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Em lõ sök a kiskertben 
- III. rész

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
 nyá ri aján la ta im:

• grill sü tõk, bog rá csok, áll vá nyok
• hû tõ tás kák, jég ak kuk
• szi vattyúk, ön tö zõ töm lõk, szó ró fe jek
• fû nyí rók, sze gély nyí rók, sö vény vá gók
• ké zi szer szám ok, sze gek, csa va rok
• háti és kézi per me te zõk, vegy sze rek
• fó li ák, ta ka ró pony vák, mû anyag áruk
• gu mi csiz mák, vé dõ kesz tyûk
• be fõ zés hez üve gek, üveg te tõk
• ven til lá to rok, bar kács szer szám ok
• mû anyag ku kák (-110 l 5990,-)
• drót ke rí té sek, lét rák
• DÜFA zo mánc fes té kek, ecse tek
• VAPOREX fal szá rí tó ada lék

Várom Ked ves Vá sár ló i mat!
FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak

Június 23-tól július 20-ig Gyoma 
bel te rü le tén 7,1 mm csa pa dék hul lott.
Ta valy ugyan ez idõ szak alatt 9,3 mm. 

Û

ké pek:
1. sün
2. va kon dok


