
* Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat *

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

2003. de cem ber

Ára: 100 Ft

X. év fo lyam 12. szám

Ady Endre * Karácsony
I /
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II /
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívbõl
- Úgy, mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III /
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna

Ez a földi élet,
Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra…

A Betlehemi Kisded szeretete érintse meg mindnyájunk szívét, lelkét.
Ke gye lem tel jes Szent Ka rá cso nyi Ünnepeket kí vá nunk min den ol va sónk nak!

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na...
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Hogy mi rõl dön tött a Gyomaendrõdi ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te no vem ber 27-i ülé sén

õEl sõ ként be ik ta tás ra ke rült az újon nan meg vá lasz tott kép vi se lõ
Rau Jó zsef, aki 153 sza va zat tal to rony ma ga san nyer te a töb bi 4 in -
du ló val szem ben az idõ kö zi vá lasz tást. Rau kép vi se lõ úr a Pénz -
ügyi Bi zott ság ba ke rült an nak el le né re, hogy szak mai is me re te, és
az ön kor mány zat nál be töl tött ko ráb bi mun ka kö re alap ján in kább a
Vá ros gaz dál ko dá si és Kör nye zet vé del mi Bi zott ság ban tud ta vol na
ma gát leg job ban hasz no sí ta ni.

õA pol gár mes ter szó be li tá jé koz ta tá sá ból meg le he tett tud ni töb bek
kö zött azt, hogy az idõ sebb em be rek ka rá cso nyi cso mag ját de cem -
ber 8-15 kö zött fog ják ház hoz szál lí ta ni. Ez úton kí ván nak a kép vi -
se lõk és a pol gár mes ter jó egész sé get és kel le mes ün ne pe ket.

õA szenny víz II. és III. üte mé nek mû sza ki át adá sa no vem ber 28-án
volt, az Alterra kész re je len té se alap ján.

õA sze mét te lep ön gyul la dás kö vet kez té ben saj nos meg gyul ladt,
ami nek le foj tá sát a tûz ol tók spe ci á lis mód szer rel, föld ta ka rás sal
vég zik el.

õA köz te rü le tek igény be vé tel ének díj té te le it át lag ban 10%-kal
emel te meg a tes tü let. 

õA szo ci á lis el lá tá sok díj té te le i nek eme lé se: a Vá ro si Gon do zá si
Köz pont ban a tar tós bent la kás be köl tö zé si egy sze ri hoz zá já ru lá sa:
Egy ágyas szo ba tel jes kom fort tal: 1,2 mil lió fo rint, egy ágyas szo -
ba kö zös vi zes blok kal: 900 ezer fo rint, két ágyas vi zes blok kal: 600 
ezer fo rint. A tá mo ga tó szol gá lat té rí té si díja: 100 Ft/óra, szál lí tá si
km díj: 50 Ft/km. Az ét kez te tés feb ru ár 1-tõl: Idõ sek és fo gya té ko -
sok klub já ban ebéd: 386 Ft, reg ge li vel együtt 524 Ft, Idõ sek ott ho -
ná ban a napi el lá tá si díj: 1224 Ft/fõ 36.720 Ft/hó nap, az emelt
szin tû el lá tás ban: 1347 Ft/fõ, havi díj: 40.410 Ft, a házi se gít ség -
nyúj tás 290 Ft/óra, az ebéd szál lí tás té rí té si díja:80 Ft/ebéd.

õMint is me re tes, a pol gár mes te ri hi va tal a pénz for gal mát 2004-tõl
át tet te az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék Szö vet ke zet hez. A pénz in té zet 
vál tás so rán fel me rült an nak le he tõ sé ge, hogy a vá ros la kói, akik -
nek la kos sá gi fo lyó szám lá ját bár mely pénz in té zet is ve ze ti, ha
meg ha tal ma zást adnak a pénz in té zet nek arra, hogy az ön kor mány -

zat nak fi ze ten dõ he lyi adó kat és me zõ õri já ru lé kot a számlájukról
le emel hes se, ak kor ezt a fi ze té si mó dot is le het al kal maz ni a jö võ -
ben.

õMó do sí tás ra ke rült a Li get Für dõ ki vi te le zé si szer zõ dé se, mely nek
alap ján az új ha tár idõ: no vem ber 30-ról 2004. má jus 31-re vál to zik
Ugyan csak mó do sí tás ra ke rült a Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó ki vi te -
le zé si szer zõ dé se, amely nek új ha tár ide je 2004. má jus 31. Mind két
be ru há zás ki vi te le zõ je az Alterra Épí tõ ipa ri Kft.

õA vá ros ön kor mány za tá nak 2004. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja el -
ké szült, amely még na gyon sok bi zony ta lan sá got tar tal maz, hi szen
még nincs az or szág nak jó vá ha gyott költ ség ve té se. A kon cep ci ó -
ban ki mu ta tott hi ány 235 mil lió fo rint. A hi ány je len tõs há nya da a
fej lesz té si for rás ból adód hat, a kon cep ció ezt nem rész le tez te. A
vá ros idei költ ség ve tés ének I-III. ne gyed évi tel je sí té se a ter vek
sze rint ala kult.

õ 2004. ja nu ár 1-tõl meg kez di az ön kor mány zat az adós ság ke ze lé si
szol gál ta tást. Azok nak a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû pol gá rok -
nak a köz üze mi díj tar to zá sá nak ke ze lé sé rõl le het szó, akik 12, il -
let ve 18 hó nap alatt vál lal ják a rész let fi ze tést. TITÁSZ, DÉGÁZ,
Víz mû vek szám la kö ve te lé sei ke rül he tek ke ze lés re. Az ügy in té zés
a Vá ro si Csa lád se gí tõ Köz pont ban (Fõ u 2), Pál Jánosnénál, T.:
282-560 

õA vi ta tott föl dek ha szon bér le ti szer zõ dé se i nek díj té te le: 1 ha alatt
20 kg, 1-5 ha kö zött 22 kg, 5 ha fe lett: 25 kg búza. Aki nek ha szon -
bér tar to zá sa van, az zal nem köt he tõ új szer zõ dés.

õA Pándy Kál mán Tü dõ kór há zá nak Fel ügye lõ Ta ná csá ba Dr. Bán ki 
Gyu la tü dõ gyógy ász szak or vos ke rült je lö lés re.

õAz öreg szõ lõi ivó víz be kö tés rö vi de sen be fe je zõ dik, 122 in gat lan
tu laj do nos köt tet te be az egész sé ges ivó vi zet. 

õA mik ro hul lá mú adat át vi te li há ló zat ki épí té sé re nyert SAPARD
pá lyá zat le he tõ vé te szi, hogy vál lal ko zók ver seny ké pes áron és
ked ve zõ mû sza ki fel té te lek kel jut hat nak Internet szol gál ta tás hoz.
MÉG LEHET PÁLYÁZNI! MIKRO-ADAT né ven, de cem ber
31-ig.

õMeg te kin tet ték a kép vi se lõk a Gyoma fõ te rén el ké szült im po záns,
Fé szek ét ter met és pan zi ót, amely a hé ten meg nyit ja ka pu ját a he lyi 
és ide lá to ga tó ér dek lõ dõk nek és ven dé gek nek.

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ

No vem -
ber 26-án
nagy örö me
volt a gye re -
kek nek,
mert ta lál -
koz hat tak a 
Finn or szá gi
Mi ku lás
Nagy kö ve -
té vel, akit
Ko vács Ist -

vánnak hív nak. Néhány év vel ez elõtt 3655 ki -
lo mé tert vé gig fu tott, hogy ta lál koz has son a
gye re kek jó te võ jé vel. 

El hoz ta ma gá val „Mi ku lás apót” is. A
prog ram fu tás sal kez dõ dött: a Nagy kö vet tel
az élen egy kört kel lett fut ni az is ko la kö rül.
Utá na egy fe nyõ fát ka pott aján dék ba az is ko la 
és ezt ün ne pé lye sen el ül tet ték a gye re kek. Az
új tor na te rem ben foly ta tó dott a prog ram, ahol
egy vi deó fil met néz tek meg a di á kok a finn or -
szá gi mi ku lás ról: ar ról, hogy hol él, mit csi nál
és na pon ta mennyi ven dé get fo gad. 

A vé gén volt egy
sor so lás, mely ben ki -
húz ták an nak a gyer -
mek nek a ne vét, aki
részt vett Bu da pes ten
azon a sor so lá son,
ahol elõlt, hogy ki -
utaz hat édes any já val
de cem ber ben Lapp -
föld re, azaz Finn or -
szág ba, és Gö rög-
or szág ba. Az út tel jes
költ sé gét az Ala pít -
vány fe de zi. 

To váb bá ki sor sol -
tak 18 gyer meknevet,
akik gö rög or szá gi
apart mant nyer tek.

Nagy volt a bol dog ság, mert min den ki ka -
pott még sza lon cuk rot is. Vi dá man telt el a
dél elõtt, sze re tet tel jes lég kör ben. 

Az uta zást tá mo gat ja a Gyer mek ét kez te té -
si Ala pít vány.

Kö szön jük Ko vács Ist ván nak, hogy el -
hoz ta ezt a le he tõ sé get Bé kés me gyé be, ezen
be lül is a Szt. Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is -
ko lá ba.

A Mi ku lás Nagy kö ve te Bé kés me gyé ben, a Szent Gel lért Is ko lá ban
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Hor nok Imre gyomaendrõdi fes tõ mû ve i bõl nyílt ki ál lí tás a Ka to na
Jó zsef Mû ve lõ dé si ház ban, no vem ber 11.-én. A ki ál lí tá son lát ha tó
volt még Barta Mó ni ka he lyi fes tõ nö ven dék mun ká ja is. A ki ál lí tást 
Fe hér Jó zsef új ság író nyi tot ta meg.

Ezen a tár la ton két igen te het sé ges mû vész – egyikük elsõ ki ál lí tó -
ként - mu tat ta meg ké pe in ke resz tül a vi lá got. A ki ál lí tók kö zös gon do -
la ta: „Sze ret nénk azt hin ni, hogy majd évek múl tán vál toz ni fog a vi lág
– az em be rek nek több ide je ma rad az em be ri élet szép sé ge i nek meg ta -
pasz ta lá sá ra…

Újra meg je lent, rep rint ki adás ban a VITÉZEK ALBUMA címû ki -
ad vány, amely ben több mint 12 ezer vi téz ada tai, és több mint 5000 vi -
té zi arc kép gyûj te mé nye lát ha tó és ol vas ha tó. A könyv meg ren del he tõ:
Pytheas Köny ves bolt 1221 Bu da pest Ady End re út 71, t/fax: 424-7822,

A ki ad vány ára: 15ezer fo rint után vét tel + a pos ta költ ség.

Az Endrõdi Táj ház ban no vem ber 15-én igen nagy szá mú ér dek lõ dõ
hall gat ta meg Dr. Dé nes Zol tán nép rajz ku ta tó elõ adá sát, mely nek
címe: „Ün nep nép raj za” volt.

Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk pos tá já ból:
Rész le tek Do mo kos Lász ló 2003. 10. 29-i par la men ti fel szó la lá sá -

ból. 
Az ok ta tá si in téz mé nye ket érin tõ költ ség ve tés-ter ve zet rõl szó ló be -

szé dé bõl:
„Az MSZP pro pa gan da gé pe ze te azt üvöl töt te, alig egy év vel ez -

elõtt: Több pénzt az ön kor mány zat ok nak! Néz zük, mit je lent ez a va ló -
ság ban, 2004. si vár jö võ be li költ ség ve tés ének évé ben Ma gyar or szá gon: 
le épí tést, el bo csá tást. A fel szó la lá som ban egy is ko la igaz ga tó szem üve -
gén ke resz tül igyek szem szem lél ni a 2004. évi költ ség ve tést.… Saj nos
az MSZP-SZDSZ Kor mány a böl csõ dé tõl az ál ta lá nos is ko lá ig, a kö -
zép is ko lá tól az egye te mig min den hol el vesz. …Az alap fo kú ok ta tás te -
rü le tén 5,33 szá za lék kal, a kö zép fo kú ok ta tás te rü le tén 2,98 szá za lék kal 
csök ken ti a for rá so kat, hogy a ki sebb sé gi és nem ze ti ok ta tást vég zõ in -
téz mé nyek hez kap cso ló dó nor ma tí vá ról már ne is be szél jek. A jövõ évi
költ ség ve tés az ok ta tás ra 18,4 mil li árd fo rint tal ke ve sebb for rást ad an -
nál, mint amennyi a szin ten tar tás hoz szük sé ges – ez az Ál la mi Szám ve -
võ szék meg ál la pí tá sa is. Rá adá sul a mi nisz ter el nök úr sza vá val
for dí tot tan ará nyo san vál to zik – vál to zott a gáz ára. Va gyis emel ke dik;
mi nél job ban ígé ri Medgyessy Pé ter hogy nem lesz gáz ár eme lés, an nál
job ban emel ke dik a gáz ára. És ezt ki kell fi zet ni, nem úgy, mint az
agráriumban a szö vet ke ze tek nek, vagy a BKV adós sá ga it, vagy ép pen a 
Ma lév tar to zá sa it. Az is ko lák nak ke ve sebb pénz bõl kell te hát ma ga sabb 
gáz szám lát, vil lany szám lát va la mint víz és csa tor na szám lát is ki fi zet -
nie. …a kor mány nem adott ga ran ci át a 6%-os bér eme lés re sem, ame -
lyet ugyan be je len tett, de az ön kor mány zat ok he lyett tet te ezt, hi szen
ne kik kell majd er rõl gon dos kod ni uk, hi szen sem mi fé le ga ran cia nincs
er rõl.  

Szar va son no vem ber 13-tól 3 na pos or szá gos kon fe ren cia volt a
Kul tú ra Kör nye zet Mû ve lõ dés cím mel. A ren dez vény véd nö kei: Dr.
Hiller Ist ván és Persányi Mik lós mi nisz te rek vol tak. A kon fe ren cia
részt ve võ it kö szön töt te Ba bák Mi hály pol gár mes ter és Var ga Zol tán a
Bé kés Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let el nö ke. 

A Se lyem úti Óvo da Ne ve lõ tes tü le te és Szü lõi Mun ka kö zös sé ge 
no vem ber 22-én ren dez te meg a már ha gyo má nyos nagy si ke rû
„OVIVACSORÁT”,a Bowling Treff Ét te rem ben. A ren dez vény
cél ja, hogy a tom bo la be vé tel bõl az óvo da ud va ri já té ka it bõ vít sék,
és cso port szo bai já té ko kat vá sá rol has sa nak.

JUHÁSZ SÁNDOR szob rász mû vész mun ká i ból nyílt ki ál lí tás az
OVI-GALÉRIÁBAN, a gyomaendrõdi Kos suth úti Óvo dá ban, no vem -
ber 13-án A ki ál lí tást Cs. Nagy La jos ren dez te nyi tot ta meg. Köz re mû -
kö dött: Oláh Gi zel la és B. Mol nár Al bert. A ki ál lí tás de cem ber 19-ig
lá ta tó, hét köz nap okon 8-17 órá ig. A meg nyi tón je len volt a 94 éves
mes ter is, aki nek a nagy szá mú ér dek lõ dõk tisz te let tel és sze re tet tel gra -
tu lál tak. 

KARÁCSONYI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyomaendrõdi ke resz tény de mok ra ták de cem ber 13-án tart ják

ha gyo má nyos ka rá cso nyi ün nep sé gü ket. Az endrõdi Mû ve lõ dé si Ház -
ban, este 5 óra kor kez dõ dik az ün nep ség, amit va cso ra és utá na ba rá ti
be szél ge tés, nó tá zás kö vet. Vár juk tag ja in kat, szim pa ti zán sa in kat, és
mind azo kat, akik kel együtt vol tunk a pázmándi szü re ten.  Meg hív tuk és 
el fo gad ta meg hí vá sun kat, és ve lünk ün ne pel Buc kó Imre, aki
Pázmándon volt a ven dég lá tónk. 

Szo ci á lis Mun ká sok Vi lág nap ján Kö szön tõ
„Tisz telt Szo ci á lis Mun ká sok!
Höl gye im és Ura im!
Szer te a vi lá gon no vem ber 12-én ün nep lik a Szo ci á lis Mun ká sok

Vi lág nap ját. Ta lán so kan nem is tud ják, hogy mi lyen rend kí vü li mun kát 
vé gez nek õk nap mint nap em ber tár sa ik ér de ké ben.

Az ün nep al kal má ból tisz telet tel for dul nak a szo ci á lis mun ká sok
felé, aki ha kell em ber ség gel, oda adás sal és sze re tet tel te vé keny ked nek
a rá szo ru lók és el eset tek meg se gí té séért.

Mind annyi an át érez zük en nek a fe le lõs ség tel jes mun ká nak a fon -
tos sá gát és úgy gon do lom, csak el is me rés sel le het szól ni a szo ci á lis és
gyer mek vé del mi te rü le ten dol go zók mun ká já ról.

Mél tó gon dos ko dást azon ban csak ak kor le het biz to sí ta ni, ha ma gas 
szín vo na lú szo ci á lis in téz mé nye ket mû köd te tünk, ame lyek a csa lád ból
ki szo ru lók szá má ra akár a va ló di ott hont is pó tol ni tud ják. A meg ér de -
melt pi he nés éve i ben ugyan is az idõs em be rek nek is meg kell kap ni uk
mind azt az anya gi és er köl csi tá mo ga tást, amellyel éle tük al ko nyán
öröm te li éle tet él het nek. Kö szö nöm Önök nek, akik hi va tás ként gya ko -
rol ják mun ká ju kat, hogy szeb bé, job bá és tel jes sé te szik idõ se ink nap ja -
it.

Tisz telt Szo ci á lis Mun ká sok!
Kö szö net tel tar to zunk Önök nek ki emel ke dõ te vé keny sé gü kért, hi -

szen önök azok, akik több mû szak ban hét vé ge ken és ün nep nap okon is
hi va tás tu dat tal vég zik min den na pi mun ká ju kat. Önök azok, akik ha kell 
együtt ér zés sel és tü re lem mel szol gál nak azért -sokszor ala csony fi ze tés
mel lett- , hogy pó tol ják a hi ány zó csa lá dot.

En ged jék meg, hogy a kö vet ke zõ né hány sor ral tisz te let tel kö szönt -
sem Önö ket!

„A szív vel, lé lek kel vég zett öröm te li mun ka meg há lál ja a gon dos ko -
dást.”

Kí vá nok Önök nek em be ri jó sá got, me leg szí vû együtt ér zést, fe le lõs 
mun ká juk hoz pe dig to váb bi si ke re ket!

Tisz te let tel: 
Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ

Meg ala kult a FIDESZ POLGÁRI SZÖVETSÉG Bé kés Me gyei
Nyug dí jas ta go za ta, no vem ber 14-én Bé kés csa bán. Az ala ku ló ülé sen
részt vett Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk, a Fi desz me gyei 
el nö ke, és Aszó di Pál, a ta go zat or szá gos el nö ke. A me gyei nyug dí jas
ta go zat szék he lyé ül Gyomaendrõdöt vá lasz tot ták.

A ta go zat me gyei el nö ke: Csá szár né Gyuricza Éva,
Gyomaendrõd, al el nö ke: Gajd ács Já nos Ge ren dás köz ség pol gár mes -
te re. El nök sé gi ta gok: Ko vács Já nos Sza bad kí gyós ról, Zsu zsa Er zsé -
bet Te lek ge ren dás ról. A Nyug dí ja sok Or szá gos Ta ná csá nak
kül döt tei: Gardi Lajosné Gyomaendrõdrõl, Dorotiné Koz ma Pi ros -
ka Gyuláról 

Újjá ala kult a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE no vem ber 16-án Bé kés csa bán. El -
nö ke lett: Ge de on Éva Gyu lá ról. A Me gyei El nök ség tag jai : Nyer ges
Já nos, Dr. Pé ter Sán dor, Szebellédi Zol tán, Neibort Lász ló, Vaszkó
And rás, az Or szá gos El nök ség kül döt te: Csá szár né Gyuricza Éva. Az
Or szá gos Vá laszt mány tag jai: Bánhunyadi Ró bert, Czirok Sán dor, Ju -
hos Jó zsef, Dr. Palya Jó zsef, Sándor-Keresté Fe renc, Szebellédi Zol tán, 
Vaszkó And rás.

Tiszt ség újí tás a Gyomaendrõdi Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt ban. A gyomaendrõdi ke resz tény de mok ra ták nagy több sé ge
tízéves tag sá guk kény sze rû szü ne tel te té se után (mint is me re tes a 
tag ság 1997-ben egy em ber ként ki lé pett a KDNP-bõl) a Leg fel -
sõbb Bí ró sá gi ha tá ro zat ér tel mé ben újra tag gá let tek. 

A he lyi el nök, Vaszkó And rás ugyan csak tíz éves el nök sé gét
97-2003 év kö zöt ti idõ szak ban kény sze rû ség bõl meg sza kí tot ta,
és most az újjá ala ku lás so rán úgy dön tött, hogy át ad ja a tiszt sé -
get a fi a ta labb ge ne rá ci ó nak. Így lett az el nök Ungvölgyi Já nos,
és a tit kár Csá szár né Gyuricza Éva. A tag ság örö kös tisz te let be li
el nö ké vé vá lasz tot ta Vaszkó And rást. A pénz tá ro si te en dõ ket
Sza bó Zoltánné lát ja el. Az el nök ség tag jai: Dr. Palya József,
Sóczó Géza és ifj. Varjú László. A Megyei Választmány tagjai:
Neubort László és Vaszkó András. 
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VÍZVÁRI LÁSZLÓ

Sze ge den szü le tett 1919. szep tem ber 17-én idõ sebb apa és
fi a ta labb anya gyer me ke ként. 

Is ko lá it itt vé gez te; a gim ná zi u mot a pi a ris ták nál. Ked ves ta -
ná rai, fõ kényt Weiner Fe renc és Ré vai Jó zsef szép pél dá já nak ha -
tá sá ra lé pett a Kegyestanítórendbe 1938-ban. Te o ló gi ai és
egye te mi ta nul má nya i nak (bi o ló gia-föld rajz szak) el vég zé se
után 1943-ban ün ne pé lyes fo ga dal mat tett, 1944 ok tó be ré ben
szen tel ték pap pá. 

Bu da pest ost ro ma kor a Szent Já nos Kór ház ban tel je sí tett ne -
héz szol gá la tot.

1945 szep tem be ré ben kezd te el a ta ní tást Deb re cen ben,
köz vet le nül a há bo rú után, sú lyos kö rül mé nyek kö zött. Ér té kes
mun kát vég zett a cser ké szet ben, báb cso port já val részt vett a
pá ri zsi jambore-en. 

1948. és 1951. kö zött, az ál la mo sí tás és a val lás ül dö zés ide -
jén Bé kés me gyé ben, Endrõdön volt káp lán. Báb já té kot ren de -
zett itt is, ki fes tet te a há bo rú ban meg ron gált temp lom to rony
dí szí té se it – máig élõ em lé ket hagy va ez zel maga után. 1951-tõl 
nyug dí ja zá sá ig a bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná zi um ban ta ní tott, egy -
re in kább küzd ve gyer mek sé gé tõl fog va meg lé võ szív pa na sza i -
val, ame lyek vé gül a ha lá lát is okoz ták.

Ta ná ri mun ká já ban kü lön le ge sen ér vé nye sült gya kor la ti, az
élet és a mû vé szet ér de kes sé gei iránt ér dek lõ dõ be ál lí tott sá ga;
so kat és szí ve sen me sélt ta nít vá nya i nak. Hét osz tályt vitt el az
érett sé gi re, ezt min dig szí ve sen em le get te. Emel lett a
bábjátékot is to vább mû vel te az évek so rán, elõbb az Au ró ra,
majd az Astra bábegyüttesben; tel je sít mé nye ezen a té ren itt -
hon, majd egy re in kább kül föld ön is el is mert té vált. A bá bo zást a 
maga szá má ra pa pi-pi a ris ta fel adat nak te kin tet te, a sze re tet, és

az igaz ság hir de té sé nek. Ars po e ti cá ja, té ma vá lasz tá sai is ezt
tük röz ték.

Ki tar tá sa, hû sé ge papi te vé keny sé gé hez is ki tûnt: 42 évig
vég zett ki se gí tõ lel ki pász tor ko dást Hi deg kú ton.

Fi nom, ér zé keny lel kü le te, ud va ri as sá ga a ren di élet ben ked -
ves je len ség gé tet te. Más ról rosszat nem mon dott. Bár meg -
szen ved te az élet ke mény sé ge it, mind vé gig meg ma radt
jó in du la tú, fi gyel mes, ba rát sá gos em ber nek és rend társ nak

Ha lá la – kora és be teg sé ge el le né re is – hir te len jött. Te me té -
se kor is ki tûnt, mi lyen so kan sze ret ték és tisz tel ték. 

2003. ok tó ber 7-én vet tünk tõle bú csút, ugyan ek kor aján lot -
tuk lel két rek vi em ben Te rem tõ jé nek és Meg vál tó já nak szen te lé -
sé nek he lyén a régi –új Pi a ris ta Ká pol ná ban a Du na-par ton.

Sóczó Fe renc
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

pi a ris ta
ta nár

PROKOP PÉTER
A Ka lo csa-Kecs ke -

mé ti Ér sek ség tu dat ja,
hogy Prokop Pé ter fõ -
egy ház me gyei ál do zó -
pap, fes tõ mû vész
éle té nek 85., ál do zó -
pap sá gá nak 62. évé -
ben 2003. no vem ber
11-én el hunyt. Te me -
té se no vem ber 24-én
volt a ka lo csai te me tõ
Papi Krip tá já ban.

Prokop Pé ter 1919.
ja nu ár 10-én szü le tett
Ka lo csán és itt szen tel -
ték pap pá 1942. már -
ci us 22-én.

Lel ki pász to ri szol -
gá la tát káp lán ként
kezd te meg
Dunapatajon, majd
ugyan ezen be osz tás -
ban mû kö dött

1944-tõl Kecelen. 1945-tõl mi sé zõ ként és gyón ta tó ként vé -
gez te a rá bí zot tak lel ki gon do zá sát Bu da pes ten a XI. ke rü le ti 
Pá los Ko los tor ban. 1946-tól ne ve lõi szol gá la tot vég zett Bu -
da pes ten a Szûz Má ria Tár sa sá ga fenn tar tá sá ban mû kö dõ VI. 
ke rü le ti Vö rös mar ty ut cai fiú in té zet ben. 1949-tõl káp lán ként 
foly tat ta ál dá sos te vé keny sé gét Mély kú ton, majd
Felsõszentivánon 1954-tõl. 1956-ban káp lá ni ki ne ve zést ka -
pott Kis kõ rös re, ahol 1957. ja nu ár 7-éig lát ta el fel ada ta it.
Éle té nek to váb bi ré szét Ró má ban töl töt te, ahol a Szent Ist -
ván Ház ban gon dos ko dott az ott te vé keny ke dõ nõ vé rek lel -
ki pász to ri el lá tá sá ról.

Éle tét a szent szol gá la ton túl a fes té szet nek szen tel te.
Nagy te het sé gû mû vész ként tar tot ták szá mon, aki bu da pes -
ti szol gá la ta alatt ta nul má nya it a Kép zõ mû vé sze ti Aka dé mi -
án kezd te meg és Ró má ban fe jez te be. Még Olasz or szág ba
tör té nõ tá vo zá sa elõtt szá mos pá rat lan al ko tást ké szí tett és
ha gyott az utó kor ra. A ró mai évek alatt egye dül ál ló an gaz -
dag élet mû vet ho zott lét re, mely nek da rab ja it az évek so rán
több je len tõs ki ál lí tá son is be mu tat hat ta. Té má i ban az élet
tel jes sé gét fel öle lõ mint egy 8000 képe ha zá ja egész te rü le -
tén is mert té tet te az al ko tót. Még az örök Vá ros ban kez dett
el fog lal koz ni a mû vé sze tek egy má sik ágá val, az írás sal.
Szá mos köny ve je lent meg, elõ ször Olasz or szág ban, majd
Ma gyar or szá gon.

1999-ben tért vissza ha zá já ba, és Cse pe len te le pe dett le
a Szent Jó zsef Ott hon ban. Itt élt és al ko tott ha lá lá ig. Olasz or -
szág ban és Ma gyar or szá gon több he lyen ál lan dó ki ál lí tás
õrzi az el hunyt em lé két. 

1996. szep tem ber 24-én sze mé lye sen is járt
Gyomaendrõdön, a Szent Gel lért Ka to li kus Is ko lá nak
ajándékozta 35 ké pét. Az ál lan dó tár la tot õ nyi tot ta meg.

Is ko lánk ta nu lói a de cem be ri di ák mi sét aján lot ták érte.
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1813. Bíró: Kal már Mi hály
1814. Alt Sán dor kán tor se géd, mint le -

ány-ta ní tó al kal maz tat ván, a tan fel ügye lõ sür -
ge ti, hogy ok le ve let sze rez zen. Fi ze té se: a
hely ség pénz tá rá ból 10 fr 3 köb. búza õröl ve, 3 k 
árpa, és a kán tor nak 1803-ban a le á nyok ta ní tá -
sá ért asszignált 20 fr.

Gróf Stockhammer Fe renc öz ve gye ne vé -
ben Bujanovics urad. Plenipotectiarius en ge -
délyt ad a plé bá nos nak egy ket tõs (szá raz)
ma lom nak fel ál lí tá sá ra a temp lom ja vá ra.
1846-ban meg en ge di, hogy a régi temp lom
anya gá ból nyert 1654 fo rint e cél ra fordíttassék.

1815. ok tó ber ben Zsitvai el megy, he lyé be
jõ Radimeczki And rás.

Bíró: Tí már m. Já nos.
1816. jú ni us ban Mol nár mpeterdi plé bá nos,

he lyé be Zsitnyánszky újra káp lán. Jú ni us 20.
Gr. Csáky Lász ló fölsz. püs pök, nagy pré post és
kápt. Hely nök Canon. vi zi tá ci ót tart. Az ek ko ri
ál la po tok:

A temp lom ban 5 ha rang: 18 má zsa 70 fon -
tos, 8,08 má zsás, 4 má zsás, 1,38 má zsás, 48 fon -
tos. Erek lye sem mi, bú csú sem mi. Jö ve del me: a
köz ség 2 szá raz mal má nak szom ba ti be vé te le,
mint egy 230 fr. 

a Harruckker-féle 500 frt 6 %-nak 2/3 ré sze 
20 f 

a Vida-féle 500 f 6 % ka ma ta30 f
Per sely, ha ran go zás és ada ko zás, mint egy

325 f
605 f
Min den ha rang gal egy sze ri hú zás 40 kr –

há rom mal – 20 - ket tõ vel 10 kr. A per sely bõl
csak a temp lom kap.

Te me tõ ket tõ, az egyik (a szarvasvégi) ez
év ben na gyob bít ta tott in in fi ni tum.

Nepomuki Szent Já nos szob rát Ber ta ta ní tó
ké szít tet te és tart ja fenn. 

Ke reszt 4: a temp lom elõtt, me lyet a köz ség
emelt és tart fenn – kondorosi úton 35 fo rint
alap pal – ugyan ezen úton a Sós hal mon, alap
nél kül, de a fel ál lí tó ha lá szok gon doz zák, - a
nagy ut ca vé gén, a gyo mai úton ál lí tot ta és fenn -
tart ja a köz ség. A te me tõi két ke reszt nek 30-31
fo rint alap ja van.

Vas ár- és ün nep na pon a 8, té len 9-kor tör té -
nõ elsõ ha ran go zás al kal má val csen des mise. 9
vagy 10-kor éne kes mise, utá na pré di ká ci ó val,
me lyet a plé bá nos a két káp lán nal fel vált va tart.
Hús vét tól Szent-Mi há lyig du. 2 óra kor
katekézis. Szom ba ton dél után csak létánia.

Pap lak ban: 6 szo ba, 3 a plé bá no sé, 2 a káp -
lá no ké, 1 a cse léd sé gé.

A plé bá nos ja va dal ma:
 A szán tó föld (uga rok) a kondorosi út mel -

lett egy dû lõ ben 20, a má sik ban is 20 úr bé ri hold 
= 40 hold

Ex agris tugurialibus vul go ta nya50 hold
Rét a fen ti ek kö ze lé ben55 hold
Bá nom-kert  1 hold
        146 hold
össze sen 2 ½ sessio, melyeket a plé bá nos

maga mû vel. Ezek bõl jö ve de lem sessiója után
25 fr, te hát össze sen                                                        62
f 30

Pár bér cí men az 1804. nov. 1-én kö tött szer -
zõ dés sze rint kész pén zül kap   800 fr

Ter mé szet ben: 
32 pozs. mérõ (2 véka) tisz ta bú za, á: 1 fr32

fr
32 pozs. mérõ (2 véka) zabá: 30 kr16 fr
32 pozs. mérõ (2 véka) árpaá: 30 kr16 fr
24 öl tû zi faá: 2 ½ fr60 fr
12 akó ó-borá: 5 fr60 fr
Szé na be hor dás, 48 pozs. mérõ búza meg õr -

lé se12 fr

Stó la vált ság fe jé ben ugyan azon szer zõ dés
sze rint200 fr

Ala pít vá nyok és mi sék után41 fr 39
A föl des úr tól ab antiquo, titulo subsidii50 fr
Ö s s z e g     1.350 fr 9 kr
Eb bõl megy 2 káp lán tar tás és kész pénz fi ze -

tés 60 frt-jával 120 frt.
A káp lá nok jö ve del me: 
A plé bá nos tól fe jen ként kap nak 60 =120 fr
A köz ség tõl fe jen ként40 =  80 fr
200 fr
Ta ní tó (fiú-ta ní tó) fi ze té se: 300 frt, 12 pozs.

mérõ búza, 12 öl fa = 342 fr és 5/8 sessio föld.
Kán tor- (egyszersmint le ány-ta ní tó)-é: 18

hold ta nya, 11 ½ hold rét = 12 fr 30 kr, kész pénz
150 frt, 10 pozs. mérõ búza, 12 öl fa, stó la 61 fr,
össze sen: 263 fr 30 kr.

Ha ran go zó fi ze té se: 9 hold ta nya, 6 hold rét,
¼ hold kert = 6 f 15 kr – kész pénz 60 frt – 26
pozs. mérõ búza, 4 öl fa, ha ran go zá sért 48 fr,
össze sen: 150 fr 15.

Meg jegy zen dõ: a föl det a ta ní tók és ha ran -
go zó leg újab ban kap ták. Ér té ke en nek ak kor
szép ke vés volt!

Lel kek szá ma: confessionis capaces 3.260,
incapaces 1.303, össze sen: 4.563.

Linqua praevalet Hungarica.

Fen teb bi plé bá no si fi ze tést a köz ség Csák
sze mé lyé re 1815. no vem ber 1-tõl ja ví tot ta. A
kész pénz fi ze tés lett 1.500 fo rint vál tó cé du lá -
ban. Deputátum 24-24 köb. búza, árpa, zab, 24
öl sing fa, 24 akó he gyi ó-bor, 1 má zsa faggyú. A 
két ugar szán tá sa, bo ro ná lá sa .

Csák alatt min den év ben tör tén tek a temp -
lom ra vég ren de le ti ha gyo má nyo zá sok – Mikó
Mátyásné, Fe ke te Ka ta lin: 200 fr, két lo bo gó ra,
„s ami pén zem még ma rad ni fog, az mind szent -
mi se mon dá sok ra és a temp lom szük sé ge i re for -
dít tas son.” Bacsa Já nos 10, Pin tér And rás 50,
Er dé lyi Mi hály 100, He ré nyi Tamásné 15,
Giricz György 10, Szil ágyi Já nos 50, Far kas Pál
40, Knap Má tyás 200, Paróczai György 100,
Giricz Ist ván 30, Szujó And rás 25, Hanyecz
György 50, Sulykó Ilo na 20, Szedlák And rás
100, Grónás Ta más 100, Szil ágyi Jánosné 10,
ör. Tí már Ger gely 150, ör. Var ga Ja kab 100,
Giricz György 10, Vrana Mi hály 5 akó bor,
Czikkely Fe renc 50, Mé szá ros Mi hály 40,
Gellai Imre 10, Sa la mon Jánosné 25, Hor nok
Má tyás 50frtot. Öreg Tímárné, Liziczai Anna
adott 500 frt-ot.

Ez év ben - 1816-ban - temp lom pénz tá ri ma -
rad vány a ka pi tá li so kon kí vül 942 fo rint. Szom -
ba ti ma lom jö ve de lem 442 fr 30 kr.

Au gusz tus ban Csák Fe renc ka no nok ki ne -
vez te tik. – Az elsõ plé bá nos, aki nem itt hal
meg!

KRICSFALUSY FERENC
1816. ok tó ber – 1825. no vem ber

1816. Patrona: M Te ré zia Hartig comitissa,
Stockhammer Fe renc gróf öz ve gye.

1817. Radineczky káp lán protokollistának
megy. Ide jött Szedelényi Jó zsef, de ez még ez
év ben margittai plé bá nos lesz s he lyé be jön
Harcsarik György. Bíró: Vaszkó Ist ván.

A fi ze tés ja ví tás Kricsfalusynak is meg ada -
tott. 

Fe ke te Fe renc ha ran go zó, go rom ba sá ga és
zsa ro lá sa mi att el moz dít tat ván, Búr Pé ter sza bó
kö vet ke zett he lyé be. Fi ze té se: 60 fr, 8 köb. õrölt 
búza, 4 köb. árpa, 3 öl fa. Ál do zás hoz: 1 köb.
búza, 1 öl fa, ¼ ta nya és ugar be li szán tó és
bánomkerti föld.

Szep tem ber óta ne mes Skultéty Jó zsef a
kán tor. Fi ze té se: 200 fr, 5-5 köb. búza és árpa, 6
öl fa, 2/4 szán tó, uga rok és ka szá lók,
bánomkerti ve te mé nyes 29 ½ hold. – Mi vel nagy
te me té si stó lá kat szed és kis te me té sen ritkán je -
len meg, az elõljáróság meg szab ja a te me tés il -
le té két: kis te me té sért 1, na gyért 2 fr, a
bú csúz ta tó min den ver se 20 kr. s 24 vers nél töb -
bõl áll ni nem sza bad. Je len kell len ni min den te -
me té sen.

Alt Sán dor kán tor se géd és le ány ta ní tó nak is 
ez év ben ja vít va lõn a fi ze té se kö vet ke zõ re: 60
fo rint, 4 kö böl búza, 5 köb. árpa, 2 öl fa, 1 ko csi
fûtõ.

Az 1803. óta a fiú- és le ány is ko lák fû té sé re
a ta ní tók nak adott 6-6 öl fát a köz ség e cí men
nem adja, il le tõ leg a pa na szok meg szûn te té se
vé gett a fû tést maga fog ja tel je sí te ni. „Mi vel
most már a pro fesszor és kán to rok nak szán tó -
föld je ik van nak, ami bõl téli fû tõt is nyer het nek,
az ed dig téli fû tõ re ki adott 6-6 öl fa egész évi,
te hát nyá ri tü ze lõ cí mén fog ne kik ki jár ni, ti. no -
vem ber ben 4, má jus ban 2 öl.

A temp lom nak elõ zõ leg en ge dé lye zett ket -
tõs szá raz mal ma ez év ben épült fel 5.468 f 57 kr. 
költ ség gel, mely így ala kult össze: a régi temp -
lom anya ga i nak ára: 1.654 f, egyéb aján dé ko -
zott anyag ára: 643 fr – a temp lom tól köl csön:
1.485 fr – Kal már Mi hály tól köl csön: 2.000 frt.

Temp lom ha gya té kok: Hunya Má ria 100,
Tí már Já nos 50, Csohmák Já nos özv. 10 fr.

A communitasnak 1 he ve rõ kis ha rang ja lé -
vén, ezt a kiskondorosi csár da mel lé he lyez ték
Ave Maria ha ran go zá sá ra.

1818.Harcsarik sze mi ná ri u mi ta nár,
Zsitnyánszki ká rász tel ki plé bá nos lesz. Jön nek:
Visnyei Ist ván és Len gyel An tal. A le mon dott
Skultéty he lyett End re Imre lett kán tor, le ány ta -
ní tó ság nél kül. Le ány ta ní tó nak ma radt az ed di gi 
kán tor se géd, Alt Sán dor. 

Má jus 17-én, Szent há rom ság va sár nap ján
ün ne pel te a köz ség fenn ál lá sa 100. év for du ló ját, 
mely Szakálos And rás 116, Alekszi Már ton 97,
Pely va And rás és más öre gek em lé ke ze te után
ál la pít ta tott meg. De per sze hi bá san, mint a 4.
la pon lát ha tó két ség te len tör té ne ti ada tok ta nú -
sít ják. A há la adó Is ten tisz te le tet tar tot ta Ko vács
Mik lós, váradi ka no nok és gáborjáni c. apát, a
szó nok la tot Fe ke te Fe renc, tö rök szent mik ló si
tb. ka no nok-plé bá nos. Ezt kö vet te a plé bá ni án
és a köz ség há zá nál több mint 100 sze mély meg -
ven dé gel te té se. Je len vol tak: Vidovich György
kir. ta nács I. al is pán, b. Rudnyánszky Sán dor v.
notárius, Stummer Já nos fõ, Szom bat he lyi Jó -
zsef vi ce-, Bo gyó Jó zsef tiszt. viceszolgabírák,
Thorma Fe renc táb la bí ró, Len gyel Már ton
vfiscalis, Lehóczki La jos es küdt, Csepcsányi
Ta más ura dal mi plenisotentiarius, Vá mo si Ist -
ván szar va si, Salacz An tal bé ké si ura ság tiszt,
Thímár Ist ván gyo mai ingenieur, Grócz Gá bor
szar va si is pán, a szar va si, öcsö di, szentandrási,
túri, gyo mai, berényi, bé ké si és csa bai hely sé -
gek deputátusai, fõ tisz te len dõ Var jú Victorinus
úr, „a cs. K. Hadi se re gek fõ pap ja, mint ha za fi,
ked ves szü lõ föld jé nek a je les nap ját Bu dá ról
való lejövetével, „drá ga je len lé té vel na gyí tot -
ta”, va la mint a szá mos fõ tisz te len dõ pap ság.

Endrõd ek kor ál lott 654 ház ból, la kott 4.873 
lé lek, akik kö zül 110 gö rög hitû. Ura ság: Gróf
Stockhammer Ferencné, aki nek ke gyes szár nyai 
alatt min den úri és ki rá lyi beneficuimokat a
hely ség áren dá ba bírt.

Bíró: Vaszkó Ist ván, tör vény bí ró: Iványi
Pál, Notarius Salacz Jó zsef.

Min den szer dá ra pi a cot kér tek az ura ság tól.
Csepcsányi csü tör tö ki nap ra en ge dé lyez te.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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 Imád sá gok (6.) A katolikus ol dalakat
szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

DECEMBERI ÜNNEPEK
    
  3. szerda: Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. csütörtök: Damaszkuszi Szent János áldozópap
  6. szombat: Szent Miklós püspök
  7. vasárnap: Advent 2. vasárnapja
  8. hétfõ: Szeplõtelen Fogantatás ünnepe
11. csütörtök: Szent I. Damazusz pápa
13. szombat: Szent Lúcia szûz, vértanú
14. vasárnap: Advent 3. vasárnapja
21. vasárnap: Advent 4. vasárnapja
25. csütörtök: Karácsony, Urunk születése
26. péntek: Karácsony, Szent István elsõ vértanú
27. szombat: Szent János apostol, evangelista
28. vasárnap: Szentcsalád vasárnapja
31. szerda: Szent I. Szilveszter pápa

A ka to li kus hit ele mei (25.)

20. Jé zus Szí ve ígé re tei

A Jé zus Szent Szí ve tisz te lõ i nek tett ti zen két 
ígé ret, ame lye ket Krisz tus ma gán-ki nyi lat koz -
ta tás ban kö zölt Alacoque Szent Mar git tal
1675-ben:

1. Meg adom ne kik mind azo kat a ke gyel me -
ket, ame lyek re ál la po tuk sze rint szük sé -
gük van.

2. Csa lád juk ban bé kes sé get szer zek.
3. Meg vi gasz ta lom õket szen ve dé se ik ben.
4. Biz tos me ne dé kük le szek éle tük ben, de

fõ leg ha lá luk órá ján.
5. Min den vál lal ko zá su kat meg ál dom.
6. A bû nö sök Szí vem ben az ir ga lom for rá sá -

ra és vég te len óce án já ra ta lál nak.
7. A lany ha lel kek buz gók ká vál nak.
8. A buz gó lel kek még na gyobb tö ké le tes -

ség re emel ked nek.
9. Meg ál dom a há za kat, ame lyek ben Szent

Szí vem ké pét ki füg gesz tik és tisz te lik.
10. A pa pok nak olyan erõt adok, hogy a leg -

meg rög zöt tebb bû nö sö ket is meg té rí tik.
11. Akik ezt az áj ta tos sá got ter jesz tik, azok

ne vét Szí vem be írom és on nan soha ki
nem tör löm.

12. Akik ki lenc egy más után kö vet ke zõ hó nap 
elsõ pén tek jén meg ál doz nak, azok nak
meg adom a vég sõ bûn bá nat ke gyel mét.

21. Min den na pi imád ság Jé zus Szí vé hez

Jé zus Szent sé ges Szí ve, a mai na pon Te ben -
ned, a Te ke gyel med ben aka rok élni, ben ne
meg ma rad ni, akár mi tör té nik is. Tarts tá vol a
bûn tõl, és erõ sítsd aka ra to mat, hogy ügyel ni
tud jak ér zé ke im re, kép ze le tem re és szí vem re.
Se gíts, hogy meg sza ba dul jak bûn re ve ze tõ hi -
bá im tól. Kér lek, add meg ezt nekem a
Szeplõtelen Szûzanya által.

22. Imád ság fe szü let elõtt

Íme jó sá gos, édes Jé zu som, térd re bo ru lok
szent szí ned elõtt, és lel kem egész buz gó sá gá val 
kér lek és kö nyör gök hoz zád, ke gyes ked jél szí -
vem be ön te ni a hit, re mény és sze re tet élõ ér zel -
me it, bû ne im fö lött igaz bá na tot és azok
jó vá té te lé re el szánt, erõs aka ra tot. Meg il le tõ -

dés sel és szív be -
li fáj da lom mal
ve szem fon to ló -
ra öt szent se be -
det és el mél ke dem fö löt tük, sze mem
elõtt tart va, amit már Dá vid pró fé ta mon -
dott ró lad, jó sá gos Jé zus:
,,Átlyukasztották kezemet és lábamat,
megszámlálták minden csontomat.’’

23. Anima Christi

Krisz tus lel ke, szen telj meg en gem!
Krisz tus tes te, üd vö zíts en gem!
Krisz tus vére, ih less meg en gem!
Krisz tus ol da lá ból ki folyt víz, tisz títs

meg en gem!
Krisz tus szen ve dé se, erõ síts meg en gem!
Jó sá gos Jé zus, hall gass meg en gem!
Szent se be id be rejts el en gem!
El vál ni Tõ led ne en gedj soha en gem!
A go nosz el len ség tõl ol tal mazz meg en -

gem!
Ha lá lom órá ján hívj Ma gad hoz en gem!
Szí ned elé hadd já rul jak,
Szenteiddel hadd áld ja lak,
Or szá god ban mind örök ké. Amen.

24. Jé zus, az élet ke nye re

Mennyei Atyánk,
Ma gad nak te rem tet tél min ket,
És nyug ta lan a szí vünk, amíg ben ned

meg nem nyug szik.
Elé gítsd ki vá gyun kat Jé zus, az élet ke -

nye re ál tal,
Hogy meg lás suk ma gunk is,
Mennyi re csak egye dül õ tud ja az em be ri 

éh sé get csil la pí ta ni.
Szent lel ked ere jé vel
Ve zess min ket a mennyei asz tal hoz,
Hogy ott di csõ sé ged lát vá nyá ban gyö -

nyör köd jünk
Örök kön-örök ké. Amen.

DECEMBERI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor. Ad vent hét köz nap ja in reg gel 6-kor

Rorate haj na li mise. De cem ber 24-én (szerdán) - Szent es te - éj fé li
mise, elõt te a gye re kek ka rá cso nyi já té kot ad nak elõ. Ka rá csony mind -

két nap ján és új év kor dél elõtt 10-kor, és este 5-kor.
Év végi há la adás de cem ber 31-én, szerdán este 5-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
de cem ber 14-én, va sár nap fél 12.  

Hunya
Va sár nap: dél elõtt 10-kor. Ked den, csü tör tö kön, elsõpénteken és szom -

ba ton  es te 5-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. De cem ber
24-én - Szent es te - 5-kor tart juk az éj fé li mi sét. Elõt te gye re kek pász -

tor já té ka. Ka rá csony mind két nap ján és új év kor reg gel 8-kor. 
Év végi há la adás de cem ber 31-én, dél után 3-kor.

Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor ad ven ti mise, szom ba ton 15
óra kor va sár na pi elõ es ti mise. De cem ber 24-én szerdán reg gel nincs,

éj fél kor mise a hit ta no sok pász tor já té ká val. Ka rá csony mind két nap ján 
és új év kor de. 10-kor. De cem ber 31-én év végi há la adás este 5-kor.

Azok ban a na pok ban tör tént, hogy Augustus csá -
szár ren de le tet adott ki, hogy az egész föld ke rek sé -
get ír ják össze. Ez az elsõ össze írás Quirinius, Szí ria
hely tar tó ja alatt volt.

Min den ki el ment a maga vá ro sá ba, hogy össze ír -
ják.

Jó zsef is föl ment Galilea Ná zá ret nevû vá ro sá ból
Jú de á ba, Dá vid vá ro sá ba, Bet le hem be, mert Dá vid
há zá ból és nem zet sé gé bõl szár ma zott, hogy össze ír -
ják je gye sé vel, Má ri á val együtt, aki ál dott ál la pot ban
volt. Ott-tar tóz ko dá suk alatt el ér ke zett a szü lés ide je.

Má ria meg szül te el sõ szü lött fiát, be pó lyál ta és já -
szol ba fek tet te, mert nem ju tott ne kik hely a szál lá -
son.

Pász to rok ta nyáz tak a vi dé ken kint a sza bad ég
alatt, és éj nek ide jén õriz ték nyá ju kat. Egy szer re csak 
ott állt elõt tük az Úr an gya la, és be ra gyog ta õket az
Úr di csõ sé ge. Na gyon meg ijed tek. De az an gyal így
szólt hoz zá juk: „Ne fél je tek! Íme, nagy örö met adok
tud tul nek tek és az lesz majd az egész nép nek.

Ma meg szü le tett a Meg vál tó nek tek, Krisz tus, az
Úr, Dá vid vá ro sá ban. Ez lesz a jel: Ta lál tok egy já szol -
ba fek te tett, be pó lyált gyer me ket.”

Hir te len mennyei se re gek so ka sá ga vet te kö rül
az an gyalt, és di csõ í tet te az Is tent ezek kel a sza vak -
kal:

„Di csõ ség a ma gas ság ban Is ten nek és bé kes ség a 
föl dön a jó aka rat em be re i nek!”

Mi helyt az an gya lok vissza tér tek a menny be, a
pász to rok így szól tak egy más hoz: „Men jünk el Bet le -
hem be, hadd lás suk a va ló ra vált be szé det, amit az Úr 
tud tunk ra adott!” Gyor san útra kel tek, és meg ta lál -
ták Má ri át, Jó zse fet és a já szol ban fek võ gyer me ket.
Mi u tán lát ták, az ezen gyer mek rõl ne kik mon dot tak
alap ján is mer ték fel.

Aki csak hal lot ta, cso dál ko zott a pász to rok be -
szé dén.

Má ria meg mind em lé ke ze té be vés te sza va i kat
és szí vé ben egyez tet te.

Lk 2,1 – 2,19
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No vem ber 1-jén, ti zen -
egy év szol gá lat után egész -
ség ügyi okok mi att
le mon dott He ge dûs Imréné,
Jusztika néni a hunyai sek -
res tyé si mun ká ról. Két hét
elteltével új ból el be szél get -
tem vele.

Plé bá nos: Ked ves
Jusztika Néni! Ma 16 nap ja,
hogy le tet te a hunyai temp -
lom kul csa it, és le mon dott a
sek res tyé si mun ka kö ré rõl.
Hogy érzi ma gát?

Hegedûsné: Most már
hál’ Is ten nek, jól ér zem ma -
gam. Ak kor na gyon meg -
ijed tem. Úgy men tem el
ke ze lés re, hogy majd se gít
raj tam.. és nem se gí tett, ha -

nem rosszab bul let tem. Hál’ Is ten nek, aztóta már ja vul ga tok, sok kal
könnyeb ben va gyok, mint két hét tel ez elõtt.

Plé bá nos: No vem ber 1-én, 11 év után mi ért tet te le a kul csot, a
mun kát? 

Hegedûsné: Be teg let tem. Fél tem at tól, hogy nem bí rom, fél tem 
a tél tõl. Ha az esti mi sék nem olyan ké sõn vol ná nak, leg alább a téli
idõ szak ban, ak kor még ta lán-ta lán bát rabb vol nék.. de ezek az es ték, 
ami kor haza kell men ni a sö tét ben. Már na gyon ne héz a szá mom ra.

Plé bá nos: Az az öt óra nincs olyan ké sõn, csak a nap megy le ha -
mar… 

Hegedûsné: Eb ben iga za van plé bá nos úr nak, hogy a nap megy
le ha mar. Saj nos, sö tét ben kell ha za men ni, és nem olyan kö zel la kok 
a temp lom hoz.

Plé bá nos: Ha vissza te kint az el múlt ti zen egy évre, mire em lék -
szik szí ve sen, mi volt a leg szebb?

Hegedûsné: Mi is volt a leg ked ve sebb él mé nyem? Hát azt le het
mon da ni, hogy min den egyes nap ked ves él mény volt. Na gyon, de
na gyon sze ret tem itt dol goz ni. És azon a hé ten, ami kor a le mon dá -
som el gon dol tam, egész hé ten csak sír tam. És ami kor az utol só mise
volt, az ne kem olyan fá jós volt. Na gyon ne he zen tud tam itt hagy ni.
Na gyon sze ret tem itt dol goz ni. Ne kem itt min den szép volt. Kü lö -
nö sen is a gye re kek, a mi nist rán sok. Min den al ka lom mal itt vol tak,
és igye kez tem a ked vük be jár ni, hol ez zel, hol az zal… egy kis cso ki, 
egy kis sü te mény.

Arra tö re ked tem, hogy min den le gyen jó, a hí vek le gye nek ve -
lem meg elé ged ve. Na gyon sze ret tem itt szol gál ni. Ennyit tu dok
mon da ni.

Plé bá nos: re mé lem, nem tá vo lo dik el kö rünk bõl, sze re tet tel hív -
juk és vár juk, ve gye ki ré szét min den bõl. Annyi ból lesz könnyebb az
éle te, hogy a fe le lõs ség és a mun ka ter he nem nyom ja.

Hegedûsné: Itt nem lesz mun kám, csak annyi, hogy el jön ni,
imád koz ni.

Plé bá nos: Mit kí ván le en dõ utód já nak?
Hegedûsné: Utó dom nak azt kí vá nom, hogy le gyen olyan lel ki

ki tar tás sal, mint én vol tam, mert ez azért nem olyan könnyû… itt
dol goz ni, esik, fúj, hi deg van, ide min dig jön ni kell, pon tos idõ re,
egy per cet se le het kés ni. Ti zen egy év alatt soha nem kés tem el.
Min dig itt vol tam ak kor ra, ami kor ra kel lett. Kí vá nok neki na gyon jó 
egész sé get, és na gyon sok tü rel met, mert sok tü re lem kell, mert saj -
nos na gyon sok faj ta em be rek van nak itt Hunyán. És mind hez egy -
for mán jó nak kell len ni. Mert így nyer el is me rést, így tud ja az
em be re ket ma gá hoz von za ni.

Plé bá nos: Egy ház köz sé günk és a ma gam ne vé ben is kö szö nöm
szé pen a ti zen egy éves szol gá la tát. To váb bi éle té re kí vá nom Is ten
ál dá sát, jó egész sé get, Is ten áld ja.

Hegedûsné: Kö szö nöm szé pen, plé bá nos úr. Meg le põd tem,
nem ké szül tem erre, azt mond tam, ami ép pen jött, ami ép pen az
igaz ság.

Plé bá nos: Egy ri port nak épp ez a lé nye ge, hogy az em ber nem
szé pí ti meg, nem szí ne zi ki elõ re a gon do la to kat, azt mond ja, ami
õszin tén, spon tán jön be lõ le.

Kö szö nöm a be szél ge tést.
Iványi Lász ló

plé bá nos

Le tet te a temp lom kul csa it A szám adás ide je...

Las san kö ze le dik a 2003-as év vége, a szám adás ide je.
A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la is szám adást vé gez.

Mit tet tünk az Úr nak eb ben az évé ben? Le het-e örül ni? Le he tünk-e
megelégedettek?

Mi lyen fel ada tot tûz he tünk ki ma gunk elé a jö võ ben?
A mi is ko lánk ki csi is ko la a töb bi hez ké pest – mind össze 218 ta -

nu lónk van -, de van egy jól fel sze relt in téz mé nyünk.
Ez az is ko la már a XXI. szá zad is ko lá ja. Egy he lyen van min -

den: a tan ter mek, az ebéd lõ, a tor na te rem, a fû tött WC-k, a szé les
vi lá gos fo lyo só kat min de nütt ügyes kezû ta nu ló ink ízléses munkái
díszítik.

Aki be lép, lát hat ja, nem csak a szel lem, a kéz is dol go zik ná lunk.
Nem csak ok ta tunk, de ne ve lünk is: a tisz ta ság, a szép meg be -

csü lé sé re, te vé keny ápo lá sá ra, szép be széd re, egy más és a fel nõt tek 
meg be csü lé sé re, to le ran ci á ra, a munka becsületére.

De van egy ne künk na gyon fon tos hely is – a Ká pol nánk!
A mi is ko lánk ban je len van az Úr Jé zus min dig. Ta nu ló ink bár -

mi kor be me het nek, erõt gyûjt het nek, fo hász kod hat nak is. Ne künk
a Ká pol na olyan, mint a falunak a templom.

Tu dunk-e há lát adni a 2003-as évért? Igen!! A ránk bí zott fel -
ada tot el vé gez tük. Be is ko láz tunk 22 nyol ca di kos ta nu lót, hoz zánk
irat ko zott be és meg is kezd te a ta nu lást 25 elsõ osztályos.

A za var ta lan ok ta tás min den fel té te le biz to sí tott.
Sõt eb ben a tan év ben szept. 23-án ál dot ta meg az új tor na ter met

Gyulay End re, a Sze ged-Csa ná di Egy ház me gye püspöke.
Je len leg a leg szí ve seb ben lá to ga tott hely. A ka rá cso nyi mû so -

runk kal avat juk fel az új színpadunkat. 
Te hát, amint szám ba vet tük, ered mé nyes és sok szí nû mun ka fo -

lyik is ko lánk ban. Ezt sze ret nénk ez után is meg tar ta ni, és olyan sok -
ol da lú gyer me ke ket ne vel ni, akik az élet ben megállják a helyüket.

Ked ves Szü lõk! 
Las san kö ze leg az is ko la vá lasz tás ide je. Min den Szü lõ nek szu -

ve rén joga, hogy hova íras sa gyer me két! Is ko lánk be mu ta tá sá val,
ered mé nye ink kel sze ret nénk a Szü lõk döntését megkönnyíteni.

MEGHÍVÓ

Sze re tet tel vár juk a
gyomaendrõdi

Szent Gel lért
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ba

2003. de cem ber 19-én, 
(pén te ken) 13.30 óra kor

ka rá csony vá ró
ün nep sé günk re,

és 12 órá tól vá sá runk ra.
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HARRUKERN CSALÁD (báró)
Harruckern Já nos-György báró (1664-1742)

A csa lád ala pí tó ja: 1664 már ci us 25-én szü le tett Schenkenfelden,
egy ta kács mes ter leg ki sebb fiú gyer me ke ként. 1742. áp ri lis 18-án halt
meg Bécs ben. Vég aka ra tá nak meg fe le lõ en a bé csi Szent Ist ván dóm
krip tá já ban nyug szik.

Szü lei papi pá lyá ra szán ták, fi lo zó fi át ta nult Linz ben. Nem ér zett
el hi va tott sá got a papi szol gá lat ra, ezért öröm mel vál lal ta el Al -
só-Auszt ri á ban a szám tisz ti ál lást. 1692-tõl, mint csá szá ri hadi élel me -
zés ügyi biz tos mû kö dött, majd csá szá ri
ta ná csos ként az ara di vár épí té sé hez
küld ték. A spa nyol örö kö sö dé si há bo -
rú ban, majd a Né met al föld ön had biz -
tos sá gi igaz ga tó he lyet te si fel ada tot
lá tott el. 1710-tõl a csá szá ri ud var ka ma -
rai ta ná cso si rang ját kap ta. Savoyai Jenõ
bíz ta meg hogy dol goz zon ki egy új
élel me zé si rend szert a há bo rúk mi at ti
kincs tá ri ter hek el vi sel he tõb bé té te lé re. 
Ab ból a fel is me rés bõl in dult ki, hogy a
szer zõ dé ses ma gán vál lal ko zók he lyett -
az õ nagy ha szon le sés ük mi att-, házi ke -
ze lés be kell ven ni az élel me zés ügyet.
Az õ szisz té má ját jó vá hagy ták, és a sze -
mé lyes köz re mû kö dé se mel lett be is ve -
zet ték, amely nek ered mé nye több mint
2 mil lió fo rin tos meg ta ka rí tás lett. Az
illõ ju tal ma zás nem ma radt el. 1718-ban a 
csá szár ró mai bi ro dal mi õsi lo va gi rang -
ra emel te. Még anya gi ju tal ma zás cí men
a kincs tá ri ha szo nért ma gyar föld bir to -
ko kat is kért, és ka pott. En nek so rán
igényt for mált a sze ge di ka ma rai ke ze -
lés ben lévõ Bé kés, Csong rád, Zaránd
vár me gyei el ha nya golt ki et len te rü let re, vagy az ez zel egyen ér té kû bu -
dai me leg ví zi ma lom ra és szõ lõs kert re. A ka ma ra 24 ezer fo rint
renumeratiót ál la pí tott meg Harrukern szá má ra, aki 1720. ok tó ber
25-én kap ta meg ural ko dói zá log gya nánt a 37 ezer fo rint ér té kû há rom
vár me gyé re ki ter je dõ bir tok tes tet. Ki kö töt ték to váb bá, hogy a 13 ezer 
fo rint nyi kü lön bö ze tet té rít se meg. En nek a kö te le zett sé gé nek 1723.
au gusz tus 7-én a po zso nyi ka ma rai pénz tár nál ele get tett. Nem volt hi á -
ba va ló az az anya gi ál do zat, amit az ér ték te len pusz ta ság meg szer zé sé re
for dí tott. Kö rül te kin tõ te le pí tés po li ti ká já nak kö szön he tõ en rö vid
idõ múl va je len tõs ér té kû bir tok tu laj do no sa lett. 

„... „"ki mint jö ve vény ha zánk ban a leg rö vi debb idõ alatt a leg fõbb
mél tó sá gok ra emel ke dett és a leg gaz da gabb mág ná sok egyi ke lett” Az
1715-20. évek ben a gyu lai ura da lom me gyénk több mint 5/6-át tet te ki. 
Harruckern J. ek kor arra for dí tot ta min den ere jét, hogy örök jo gon is
meg sze rez ze az ura dal mat.. E vég bõl elõ ször is hon fi ú sí tot ta ma gát.
Ezt a ké rel mét az 1722-23 or szág gyû lés is be cik ke lyez te, nem volt ne -
héz ki nyer ni a ki rály tól, hogy ma gyar ne me si jo gon is neki adja a gyu -
lai ura dal mat. 1723. má jus 3-án ki lett ál lít va a ki rá lyi ado mány le vél és
ugyan ezen év au gusz tus 10-én Harrukernt ma gyar tör vé nyek sze rint és
ün ne pé lye sen be ik tat ták a gyu lai ura da lom ba. Eh hez tar toz nak ek ko ri -
ban az ado mány le vél sze rint: Gyu la vá ros, Fö ve nyes, Öly ved, és Apá ti
pusz ták kal, Bé kés vá ros, Berény, Gyur, és End réd (Endrõd) pusz ták -
kal… 1736-ban Harrukern ké ré sé re a ki rály új ado mány le ve let bo csá -
tott ki, mert az elõb bi bõl több hely ség és pusz ta neve ki ma radt. Az
ura da lom 1775-ig egy ké zen ma radt. Harruckern Já nos-György
1732-ben tény le ge sen is Bé kés vár me gye fõ is pán já vá lett,(ki ne ve zé se
1729-ben volt) ez al ka lom ból a me gye kö zön sé ge a köz gyû lés bõl gra -

tu lá ló le ve let in té zett hoz zá. A fõ is pá ni fel adat kör mel lett meg tar tot -
ta a ka to nai szol gá la tot is. 1729-ben bá ró ság ra emel te tett. Éle te utol só
sza ka szá ban Bécs ben élt, de éven te leg alább két szer el jött a vár me gyé -
be. A tá vol ság el le né re nyo mon kö vet te a me gyei tör té né se ket, rend -
sze re sen re fe rál ta tott ma gá nak az it te ni ese mé nyek rõl. 1742-ben halt
meg. A me gye requiemmel adó zott em lé ké nek, a pré di ká ci ót a kun -
szent már to ni plé bá nos tar tot ta. A Gyu lai nagy ura da lom há rom le ány
és két fiú gyer me ke kö zött fel osz lott. A csa lád azon ban fiú ágon ha ma -
ro san meg sza kadt, így a csa lá di nagy ki ter je dé sû ura dal mai örök ség út -
ján le ány-ági utó dai ré vén több ne ves ma gyar csa lád ra szállt. Az

örö kö sök sok-sok esz ten dei ha lo ga tás
után 5 rész re osz tot ták az ura dal mat. A
3. a szar va si ráta Szar vas vá ros ból,
Endrõd, Gyoma, Öcsöd köz sé gek bõl,
Kon do ros és Csá kó pusz ták ból, a csejti
pusz tá ból és Szé nás nak egy kis 1740
hold nyi ré szé bõl ál lott. Ezt a részt
Harrukern Má ria An ná nak, fér je zett
Stckhammernénak gyer me kei,
Stockhammer Ferencz, Ig nác, An tó nia,
(Gróf Bolza Pé ter neje) Ro zá lia, (Báró
Schröffl Ignácné) kap ták. A
Wenckheim, Bedekovich, Mitrowszky, 
Bolza, Es ter házy, és gr. Bat thyá ny csa lá -
dok örö kö söd tek há zas ság út ján. 

Harrukern Fe renc báró (1696-1775)
Harrukern Já nos-György má so dik

há zas sá gá ból szü le tett. Az 1730-as évek -
tõl édes ap ja, a fõ is pán pó tol ha tat lan se -
gí tõ je lett. Itt Bé kés vár me gyé ben
rend sze re sen el lát ta apja he lyett a köz -
gyû lé si te en dõ ket, kap cso la tot tar tott a
tisz ti kar ral. Ko moly pró ba té tel volt
szá má ra az 1735-ös Péró féle lá za dás, de
az 1738-ban Csa bán ki tört pes tis jár vá -
nyon is úrrá kel lett len nie.    

Apja ha lá la után Má ria Te ré zia Bé kés vár me gye fõ is pán já vá ne vez -
te ki. Fõ is pán sá ga elsõ fe lé ben nagy volt a há bo rús ké szü lõ dés, az or -
szág gyû lés ál tal meg aján lott 22 lo vast, 242 gya lo gost ál lí tot tak ki, az
1744.évi po rosz had já rat hoz 58 lo vas sal, és 804 fo rint tal já rul tak hoz zá. 
Az õ ja vas la tá ra hoz tak lét re a me gyé ben al szol ga bí rói posz tot,
1748-ban pe dig két já rá si szol ga bí ró sá got (bé ké si, csa bai). Az 1767-es
tiszt vi se lõ vá lasz tá son a me gye úgy dön tött, hogy mun kás sá gát fõ is pá -
ni fá ra do zá sát 100 kör mö ci arannyal ju tal maz za. Harrukern Fe renc a
sum mát a szol gá ló sze mély zet kö zött osz tot ta fel. A tisz ti kar szo ci á lis
hely ze té nek ja ví tá sá ra fi ze tés eme lést és föl det biz to sí tott, a job bá gya -
i ról is gon dos ko dott, mint föl des úr. Csa lád já val a te let Bécs ben töl -
töt te, jú ni us tól ok tó be rig vi szont Gyu lán él tek. Az ak ko ri igen
mos to ha út vi szo nyo kat ér de mes volt vál lal ni uk az it te ni prog ra mok
mi att is, a va dá szat, ha lá szat, ma da rá szat és a szü ret, a házi szín ját szás,
tánc vi ga dal mak, de az áj ta tos ság, és a buz gó val lás gya kor lás is éle tük
szer ves ré sze volt.1775. no vem ber 14-én be kö vet ke zett ha lá la nagy
vesz te ség volt a me gyénk szá má ra. Gaz dát lan ná vált a nagy ki ter je dé sû
bir tok, hi szen Fe renc nek nem volt fiú örö kö se, vele a báró Harrukern
csa lád fér fi ága ki halt 

A Harruckern csa lád cí me re: egy négy fe lé osz tott vért. Az elsõ és
ne gye dik osz tály vö rös me ze jé ben egy fe hér bú bos ga lamb áll, a vért
bel se je felé for dul va. A má so dik és har ma dik osz tályt jobb ról-bal ra
harántosan le fe lé vo nu ló ezüst- vö rös koc kák ké pe zik. A vért fö lött
két ko ro nás si sak áll, a jobb ol da li nak a ko ro ná ján a bú bos ga lamb áll, a
bal-oldalin egy fe ke te sas-szárny le beg, s kö ze pén há rom ezüst koc kás
csík lát szik.

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

VII. rész

Ez na gyon lé nye ges, mert ak kor volt a
meg fi gye lés, és en nek a fo lyo má nya lett az
1800-ban ki adott könyv. S ez mi ért fon tos?
Azért, mert ez az az idõ, ami kor dol go kat cse -
rél tek a ko ro nán!

Még sza lad junk vé gig a fel sõ ko ro na rész
ma ra dék 2 apos to lán és tu laj don képp még egy
ma gya rá zat tal is tar to zom a Bartholomeus
kép pel kap cso lat ban! Mi ért kel lett tel jes egé -
szé ben el ta kar ni? Kép zel jük el, itt van az ere -
de ti kép! És té te lez zük fel, hogy ez tény leg
Bartholomeus volt. Hi szen annyi an ír ják, és
nem a mai iro da lom ban buk kan fel ha nem
szem mel lát ha tó an ha gyo mány õr zõ dik ben ne,
s nyil ván ha nem is Bartholomeus lett vol na,
ak kor nem is ezt a fel ira tot mon tí roz zák bele,
ha nem ab ból az apos tol név bõl vág nak ki,
amely ott volt ere de ti leg. Te hát van lo gi ká ja
an nak a fel té te le zés nek, hogy itt Bartholomeus 
volt ere de ti leg. Mi lyen tet te van Ber ta lan nak,
ami ha be ke rül az alatt va lók kö ré be, és ha a ki -
rály gya ko rol ja szün te le nül és fe gyel me zet le -
nül, ak kor az ártó erõk for rá sá vá vál hat. En nek
na gyon ko moly vét ség nek kell len ni! Ko mo -
lyab bak, mint a ta má si vét ség nek! Mert ezt tel -
jes egé szé ben el kel lett ta kar ni. Erre na gyon
pon tos vá laszt le het adni. Tud ni il lik, az Új szö -
vet ség ben – Já nos Evan gé li u má nak az ele jén –
ame lyik tud va le võ leg a Ke resz te lõ Szent Já nos 
tör té net tel kez dõ dik, te hát nem Jé zus gyer -
mek sé gé vel, ott mind járt az ele jén el hang zik, -
le ír ja Já nos evan gé lis ta az apos to lok el hí vá sát.
Sor ba, ahogy hív ják el õket. És Ber ta lan nak az
el hí vá sa a kö vet ke zõ mó don zaj lik: Elõ ször is
nem a sa ját ne vén sze re pel, Nathanel né ven
sze re pel ( ezt már csak le xi kon la poz ga tá sá val
tud ja meg az em ber, vagy ha kle ri ku sok kal tár -
gyal).Ad dig ra már meg tért Fü löp, tud ni il lik,
Fü löp is ott van. Mit mond neki? – A be te gek
gyógy ul nak, ha lot tak tá mad nak fel, meg ér ke -
zett a Mes si ás! Mit mon da na erre Ta más?:
„Hi szem ha lá tom”. Ez a ta má si hoz zá ál lás a
dol gok hoz. És tény leg ide ho zat ja a hul lát,
tény leg hi deg, tény leg bü dös, sem mi gond

nincs, be le rúg, nem moz dul. Kéri a Mes si ást,
szól jon hoz zá, na tes sék, talp ra állt a hul la,
sem mi gond nincs to vább, te hát ab ban a pil la -
nat ban a Mes ter nya ká ba bo rul. Sem mi baj
nincs a kö vet kez te tõ kész sé gé vel. Most mit
csi nál a hír re Nathanel, ugyan ezt? Nem!
Vissza kér dez: ”Jö het va la mi jó Galileából?
Neki meg van írva, a Mes si ás Jú de á ból jön!
Na, most az elv társ hon nan jött? Va len ci á ból,
ak kor az elv társ nem Mes si ás! Te hát nincs to -
vább kér dés! Esze ágá ban sincs a té nye ket
vizs gál ni, nem ér dek lik a té nyek. Neki meg
van írva! Ha ez nem fe lel meg, s ez volt neki
meg ír va, nem is ér de mes vizs gá lat ra. En nél na -
gyobb bûn nincs! Nem ér dek lik a té nyek! 

Elég vö rös volt, elég csil la gos volt, s ha hi -
he tünk a hí rek nek, 2 év alatt egyet len tar to -
mány ban olyan 35-36 mil lió em bert mé szá rolt
le. És az a bertalani, pon to san ez a bertalani-
-szindróma. Te hát ami kor ne kem, meg van
írva min den, min den ki arra hi vat ko zik, hogy
meg van írva! Hát ezt egy ki csit rosszabb ha -
tás fok kal „Jugasvilli” (Sztá lin ere de ti neve)
elv társ vé gig ját szot ta a nagy Szov jet uni ó ban.
De ne hogy vé let le nül azt higgyük, hogy ez
õve le kez dõ dött, hát ez egy fél év ez red del ko -
ráb ban bi zony ugyan úgy könyv re hi vat koz tak, 
át men tek az Óce á non és le mé szá rol tak fél
föld részt. És va la mi vel ké sõbb el in dul tak ke -
let re ugyan az zal a
Bib li á val a ke zük ben,
és egy má sik fél-föld -
részt le mé szá rol tak!
Csak ezt ép pen ak kor
Szi bé ri ai Sá mán iz -
mus nak ne vez ték. Te -
hát ezek re na gyon
vi gyáz zunk! Mert vé -
gig könyv re hi vat koz -
tak, te hát vé gig meg
volt írva, a té nyek pe -
dig nem ér de kel ték
õket. Te hát ezt szün -
te le nül been ged ni az
em ber lak ta vi lág ba,
ez iszo nya tos kö vet -

kez mé nyek kel jár. Na most, na gyon tisz tán
kell lát ni a dol go kat, azt is, hogy a Bib lia mit
mond erre az eset re, és azt is, hogy mi mi ket ér -
tünk meg ma nap ság, il let ve a kö zel múlt ban,
ami nek hát van nak esé lyei a kö zel jö võ re vo -
nat ko zó an is! Mit mond Jé zus, mi kor még is
meg je le nik Nathanelnek, - na gyon lé nye ges,
és azt mon dom, ott hon min den ki ol vas sa el,
na gyon ta nul sá gos -, ugyan is a kö vet ke zõ
mon dat így hang zik: „Ami kor meg je le nik
még is! Ez 2 mon dat tal ké sõbb van! Azt mond -
ja: íme egy iga zi iz ra e li ta, aki ben fo gyat ko zás
nin csen! Te hát na gyon vi gyáz ni kell, mert az
az aján dék, amit a kész re fo gal ma zott prog -
ram mal ka pott az iz ra e li nép, az vál hat ir tó za -
tos té nyek for rá sá vá is, ha a té nyek kel szem ben 
al kal maz zák! És erre maga Jé zus fi gyel mez tet, 
mi lyen si ker rel, mennyi re nem si ker rel, ez egy
más kér dés, de na gyon vi gyáz zunk rá, mert Jé -
zus nem an ti sze mi ta! Vi gyá zat! Csak olyan
dol gok ra fi gyel mez tet, ami ket bi zony na gyon
ko mo lyan kell ven ni, an nak is, aki sze mi ta, an -
nak is aki nem az! Mert amennyi aján dék rej lik
egy ilyen kész re fo gal ma zott prog ram ban,
annyi ve szély is rej lik az zal, hogy köz ben
meg vál to zott a va ló ság. Hogy az most szó sze -
rint ér ten dõ vagy ér te lem sze rint ér ten dõ? És
ha va la ki a szó sze rin ti ér tel met szem be for dít -
ja az ér te lem sze rin ti ér tel me zés sel, az
könnyen úgy jár hat, hogy ki ma rad az Üd vös -
ség bõl! Na, most ezek a kép rend ben je len lé võ
és tel je sen egy sze rû en el ol vas ha tó ta nú sá gok
nem az 1000 kö rü li idõ szak nak szól nak. Ezek
min den idõ szak nak szól nak, mert az hogy mi
most 30 mil li ós té te lek ben tu dunk gyil kos sá -
gok ról be szá mol ni, ez csak egy tech ni kai egy -
ség nek a függ vé nye. Mert más idõk ben is
vol tak gyil kos sá gok, ma csak fel erõ sö dött a le -
he tõ ség, amely nek bir to ká ban, az egész föld -
ke rek sé get ki tud ják ir ta ni.

Ki ma radt két apos to lunk: Pál alatt Fü löp,
Pé ter alatt And rás he lyez ke dik el. Ve lük tel jes
a fel sõ apos to li gyü le ke zet. A fel sõ ko ro na
rész nek az apos to la i ból Fü löp és And rás pá ros -
sá gát kell el ma gya ráz ni. 

Köz re ad ta: Vaszkó Irén
Foly ta tás következik.

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!
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Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

Ün nep és hét köz nap
(gon do la tok Dr. Dé nes Zol tán: „Ün nep nép raj za” címû elõ adá sa tük ré ben)

Ün nep
és hét köz -
nap vál ta -
ko zá sa
maga az
élet. Ün -
nep tõl ün -
ne pig
élünk, hi -
szen a cik li -
ku san
is mét lõ dõ
ün ne pek
ad ják meg
éle tünk rit -
mu sát. Min -

den ün nep nek van elõ ké szí tõ sza ka sza, 
ame lyet az ün nep re való fel ké szü lés nek 
ne ve zünk. Eb ben az idõ szak ban te -
remt jük meg az ün nep meg ülé sé nek kö -
rül mé nye it. Fel ké szü lünk lel ki leg,
rá han go ló dunk az ün ne pi ese mény re,
va la mint el jut tat juk a fon tos in for má ci ó -
kat, ame lyek az ün nep re vo nat koz nak
azok hoz, akik kel együtt aka runk ün ne -
pel ni. Ma gá nyos ün ne pek nin cse nek és
ma gá nyo san ün nep lõk sem. Ha nem tu -
dom va la ki vel, vagy va la kik kel meg osz -
ta ni az örö mö met, a sze re te te met,
ak kor nem tu dok ün ne pel ni. Az ün nep
az együ vé tar to zás erõ sí té sé nek a szín -
he lye. „Min den ün nep az azo nos ság,
lét bi zo nyos ság, tar tós kö zös ség és biz -
ton ság utá ni vágy nak a ki fe je zõ je… az
idõ kö nyör te len mú lá sá ban az ün nep az 
elsõ ma ra dan dó ság-él mény…”Az em -
ber har mó nia utá ni vá gya hat ja át az ün -
ne pet, hi szen ki lép ve a pro fán vi lág ból
az ün nep szak rá lis vi lá gá ba ke rül, ahol
a har mó nia él mé nyét át él he ti. Az ün nep
az azo nos ság tu dat, iden ti tás tu dat meg -
õr zé sé nek és erõ sí té sé nek szín he lye.
Az ün ne pi in for má ció, az ün nep he lye
és ide je, me lyek leg fon to sabb alap ele mi 
an nak, hogy az ün nep lét re jöj jön. Az ün -
nep ron tás pél dá ul ak kor jön lét re, ha
ezen hár mas alap elem bár me lyi két
meg vál toz tat ják. Ha té ves in for má ci ók
jut nak el az ün nep he lyé re vagy idõ -
pont já ra vo nat ko zó an. Eset leg az ün -
nep nap ja mun ka nap pá van nyil vá nít va. 
De ün nep ron tás, ami kor az össze gyûlt
em be rek nem is me rik az ün ne pi in for -
má ci ót, így nem tud nak ün ne pel ni, hi -
szen azt sem tud ják, hogy mi ért is

van nak ott. Az így ki ala kult cso port, akik
nem tud nak kö zös sé get al kot ni, hi szen
nem ér tik egy más ün ne pi nyel vét tö -
meg nek ne vez zük.

„A szel le mi tu dat szin ten való ta lál ko -
zás hoz za lét re a kö zös sé get, az ösz tö -
nös tu dat szin ten való ta lál ko zás pe dig a 
tö me get.” A tö meg kul tu rá ló dá sát a tö -
meg kul tú ra biz to sít ja, amely leg in kább
az em ber ösz tö ne i re hat és eze ket ma -
ni pu lál ja. A tö meg ben a kul tú ra ér té két
vesz ti, hi szen az elõ zõ ek ben utal tam rá, 
hogy a tö meg nem kö zös ség, egy ség,
ha nem tu dat nél kül együtt hul lám zó,
sod ró dó em be rek gyü le ke zé se. Ve -
gyünk egy egy sze rû pél dát, az Au gusz -
tus 20-a meg ün nep lé sét. A li get ben
össze gyûl nek az em be rek, min de nütt
sör sát rak, a bog rá csok ban ro tyog a ha -
lász lé, a szín pa don könnyû ze nei együt -
te sek szó ra koz tat ják a kö zön sé get és
lát szó lag min den ki jól érzi ma gát. Te hát
az ün nep egyik jel lem zõ je, a ma té ri ák
hal mo zá sa meg tör tént. Az ösz tö ne ink
ki elé gí tet tek, nem va gyunk éhe sek és
szom ja sak. 

Az ün nep má sik jel lem zõ je a szel le -
mi pro duk tu mok hal mo zá sa vi szont
nem tör tént meg. 

A pó di u mon be szé det mon dók be -
szél nek az új ke nyér rõl, egy fél mon da -
tot az ál la mi ság ról és egy fél mon da tot
se Szent Ist ván ról, ar ról, aki nek az ün -
ne pét ün ne pel jük. Az ün ne pi in for má ció
ki me rül a „Jó ét vá gyat kí vá nok és az
Egész sé gé re” fo gal mak ban. 

El ér kez tünk vizs gá ló dá sunk ban a
jel ké pek hez. Ugye a fent em lí tett pél dá -
ban is meg je len nek a jel ké pek a nem ze -
ti szí nû sza lag gal át kö tött ke nyér… és
most itt gon dol koz nom kell, hogy mi je -
lent meg, még ami eset leg köt he tõ az
ün nep jel kép éhez? - de nem jut több
eszem be. Vi szont a fagy lal tos szí nes
hir de tõ táb lá ja, a sör sát rak ár jegy zé ke,
a majorettek rö vid szok nyás kis lá nyai,
il let ve a ros ka dá sig telt já té kos sát rak
csil lo gó pult jai ma is eszem be jut nak.

„Nem az ér te lem van felül, ha nem az 
ösz tön, nem a fény, ha nem a ho mály,
nem a paradiso, ha nem az inferno, nem
a ma gas, ha nem az ala csony, nem a
rend és a jó zan ság, ha nem a ren det len -
ség és a szen ve dély… Az ökör, ha a

sze ke ret húz za, szent ál lat. Ha fel ke rül,
sár kánnyá vál to zik… Az an gyal, ha fent
él, szent lény, de ha le me rül, ör dö gi vé
vál to zik.” (Ham vas, 1988.)

Az ün nep fon tos sze rep lõi a jel ké -
pek. A jel ké pek sza vak nél kül, tö mö ren,
sok szor az egész ün ne pi in for má ci ót
ma guk ban hor doz zák. Ve ze tik az em -
be re ket, em lé kez te tik az ün nep mon -
dan dó já ra és er köl csi ta ní tá sá ra. A
jel ké pek össze ka va rá sa az em be rek bi -
zony ta lan ság ér zé sét erõ sí tik. A tö meg -
em ber bi zony ta lan, egyet len
bi zo nyos sá ga a tö meg ben való lét. Még
ha tud ja is a he lyes utat, vá lasz ta ni a tö -
meg út ját fog ja. Ha bár Jé zus el íté lé se -
kor jól tud ják sze mély sze rint
ár tat lan sá gát, együtt még is Barabbást
ki ál ta nak.

„Van még egy do log, ami mi att a tö -
meg em ber vo na ko dik az ün nep va ló di
meg ün nep lé sé tõl. Ez az ál do zat ho za -
tal. Ál do zat ho za tal nél kül nincs iga zi ün -
nep lés. Az ál do zat a kö zös sé get
meg újít ja. Így te rem ti meg a sza bad
érint ke zést az zal a vi lág gal, amely e
meg újí tás nél kül zár va ma rad na… Az
ál do zat ho za tal a tö meg em ber szá má ra
pusz ta ér te lem nél kü li szen ve dést je -
lent, mert ösz tön szin ten nem le het fel -
fog ni an nak ér tel mét.”

Az ün nep lé nye gét a lát ha tó dol gok,
a je lek se gít sé gé vel kell lát ha tó vá ten ni.
Ily mó don szük ség van az ün nep meg -
kü lön bö ze tõ je gye i re is, de nem a je le -
ket kell ün ne pel nünk, ha nem csak azok
se gít sé gé vel. Nem az ad ven ti ko szo rú
gyer tyá i nak drá ga sá ga eme li ma ga -
sabb szint re az ün nep lés mi nõ sé gét!

Az ün nep ide je a szent idõ. A régi
nyelv ben az id nap, a szent nap ki fe je -
zést hasz nál ták. 

A pro fán ból a szak rá lis vi lág ba való
szel le mi át lé nye gü lést. Éle tünk hét köz -
nap ok és ün ne pek rit mi kus vál ta ko zá sa. 
Egy na punk pro fán per cek és szak rá lis
per cek vál ta ko zá sa. Élet mi nõ sé günk ja -
vu lá sát hoz hat ná, ha ész re ven nénk, és
na gyobb fi gyel met ál doz nánk szak rá lis
(szent) per ce ink re. Ez zel a mon dat tal kí -
vá nok mind annyi unk nak BOLDOG,
BÉKÉS KARÁCSONYT és BOLDOG
ÚJ ÉVET! 

Jézust követve nemcsak azokat kell szeretnünk, akik hozzánk kedvesek és
szeretetreméltók, hanem azokat is, akik rászorulnak szeretetünkre. És ha
tapasztaljuk, hogy némelyeket nehéz elviselni, gondolnunk kell arra, hogy
nemegyszer minket is nehéz elviselni felebarátunknak.

Reichardt Aba OSB
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„Ba bo na sá gok”, hi e de lem vi lág, 
szó lá sok-mon dá sok 

a 18-19.szá za di Gyomán
III. rész

Je les egy ház fõ, mythológiánk ki vá ló
egy be fog la ló ja IPOLYI Ar nold írja, hogy
„… kincs ta lá lás re gé ink ben gyak ran ál -
lat ve zér lés ál tal tör té nik .” Hi vat ko zik
töb bek kö zött nagy tisz te le tû
köröstarcsai lel ki pász tor ra / aki nem -
csak ki vá ló re for má tus hit tu dós, ha nem
ki tû nõ ko ra be li tör té né szünk is / ; „… ha -
son ló rege a Békésbeni Csuda-balai
pusz tán álló Tereh ha lom ról, mikép egy
gu lyás köly kes ebe ve ze ti a pász tort a
Tereh ha lom üreg ébe ni kincs re, hol a
„kincs szel lem”, szin te „öreg em ber” ké pi -
ben jõ elõ”. Azu tán tu dó sít még ar ról.
hogy a Lörözsben a víz fenekin pom pás
pa lo tá ban la kik a vízi em ber kit fe ke té -
nek és gör be körmûnek mondanak; a
Körözsbe fúló gyermekeket a néphit
szerint a vizi ember húzza le”.

/Ipo lyi Ar nold: Ma gyar Mythológia
Pest, 1854. 110, 575 old./

Gyer mek ko rom ban so kat hal lot tam
az öre gek tõl, hogy a Körözs min den év -
ben meg sze di ál do za tát, ami saj nos
igen min dig meg tör tént. Ek kor hal lot tam
is bi zo nyos „viziemberrõl”, aki le húz za a
ful dok lót. A „Dögkörözsbe” a Mirhónál
be ful ladt egy le gény fiú. Na po kig nem ta -
lál ták a tes tet. Ek kor egy idõs asszony
azt mond ta az édes any já nak, hogy „ál -
do zat kell oda”, egy fris sen sült ci pót kell
a víz re en ged ni, s ahun az meg áll, ott
van a test. Úgy is tör tént, megtanálták.
Egy faj ta el kor cso sult „viziember hi e de -
lem” le he tett az a gye rek ijesz tõ is, amit
ne künk an nak idejin mond tak, hogy a
„közsígháza alatt egy nagy halféle van
kifeküdve, oszt az arra csavargó
gyerekiket elnyeli”. 

Ér de kes te rü le te hit vi lá gunk nak az
„épí té si ál do zat”. 1955-57 kö zött vég zett 
ása tá so kat ne ves né hai ré gé szünk,
MÉRI Ist ván Kardoskút ha tá rá ban. „Ár -

pád ko ri föld be ásott ház DNY-i sar ka kö -
ze lé ben kis hen ge res ala kú gö dör ben
tel jes kakascsontváz, a ház fala mel lé
te met ték, fe jét tes té re vissza haj tot ták.
Ko ra be li je len té sé re nin csen adat. Va ló -
szí nû, hogy a népi ha gyo mány tól nem
tér het el, amely sze rint há zi ál la tot, fõ leg
ka kast, tyú kot, ku tyát ás tak el az új épü -
let fa lá ba, vagy kü szö be alá, hogy aki az 
új ház ban el sõ nek al szik, még ab ban az
év ben meg ne hal jon. Ez an nak az õsi
szo kás nak az eny hébb alak ja, ami kor
még em ber ál do zat tal engeszteték ki a
hely megsértett szellemét. / ld. Pl.
„Kõmíves Kelemenné” balladája./

BECK Zol tán nép rajz ku ta tónk írja;
„… elõ ször 1964-ben ta lál koz tam olyxan 
eset tel, amely en nek az õsi szo kás nak
szá za dunk ban tör tént elõfordúlását hi -
he tõ en iga zol ja. Gyomán mond ta el a
kö vet ke zõ tör té ne tet SZÁNTAI La jos
nyug dí jas pos tás; „Ta nyát épí tet tünk
Oláh Pé ter bá tyám nak és volt egy szo ba 
kony ha, egy kam ra, is tál ló. Ak kor a kam -
ra és az is tál ló köz fa lá ba fent ki hagy tak
egy kis he lyet, oda be fa laz tak egy élõ
ka kast. 1925-ben volt ez. De va ló já ban
nem élõ volt, mert mi kor nem lát ta sen ki,
meg saj nál tam és kõmives ka la páccsal
le ütöt tem a fe jit. Úgy tud tam ezt meg csi -
nál ni, hogy a töb bi ek ebídelni vótak ad -
dig. De ezt nem mer tem meg mon da ni
sen ki nek, mert ké sõbb el kel lett adni ne -
kik a föl det /el adó sod tak/ és azt
mondták, volna, hogy én vagyok az oka,
hogy nem lett szerencséjek a tanyához.”

Oros há zán 1975-ben egy Tom pa ut -
cai ház bon tá sa kor ta lál tak tyúk to jás hé -
ja kat / idõ köz ben szét rág ta va la mi fé reg, 
mert egész ben vol tak ere de ti leg / a fal
és a ge ren da érint ke zé sé nél a fal nak a
rá fek võ ge ren da alat ti ré szén vol tak kis
mé lye dés ben /. Te kint ve, hogy oda
sem mi kép pen nem jut ha tott be élõ tyúk
két ség te len, hogy itt is épí té si ál do zat
ma rad vá nya i ra buk kan tunk, ame lyek el -
he lye zé si ide je a múlt szá zad nyolc va -
nas /1880/ éve i re te he tõ. Zsadányban

egy fe ke te tyú kot ás tak az alap ba, a ház
va la me lyik sar ká nál, az zal a tu dat tal,
hogy sze ren csét hoz. 1906-ban épült az
a ház, ahol a tûz hely be be épít ve egy
csu por ba ko ra be li ko ro ná sok, fil lé rek
vol tak. Ugyan itt Zsadányban má sik ház -
nál a sar kon egy üveg bor volt az alap -
ban / ita los em ber volt a haj da ni épí tõ je/.
Zsadányban mó kás szo kás volt az is,
hogy mi kor a há zat ala poz ták, a mes ter
el kap ta a gaz da fe le sé git vagy a jányát s 
fenekit az alap hoz ver te, hogy erõs tar -
tós legyík a ház. Egyik alkalommal az ott 
bámészkodó kisjány kezibõl kapta ki a
mester a kisbabáját / játék babát/ azt
dobta a malterba „áldozatnak”.

Szin tén Oros há zán a ház fa lá ban be -
fa laz va ta lál tak há rom fé szek al ja szé -
pen el ren de zett tyúk to jást egy
fal üreg ben s a fé szek kö zöt ti üreg ben
szal ma ré szek ben di ó kat fe dez tek fel.
Össze sen 38 db. To jás volt. Az épü let
pad lá sán a sza ru fák ge ren dák ra tá -
masz ko dó tö vi nél egy-egy to jást, to já -
sok mel lett egy-egy diót találtak. A
tojások: tyúk, lúd, fácántojás.

A di ó nak kul ti kus sze re pe volt a kö -
zép kor li tur gi á já ban, egy há zi szim bo li -
ká já ban Krisz tust jel ké pez te, ld.
ka rá cso nyi dió éj fé li mise ide jén dió szó -
rás szo ká sa. Gyomán szin tén „szó -
ról-szó ra” ugyan ezt az épí té si ál do za tot
ta pasz tal tam a Mirhóháti út 31. sz. /
„Jakó Atya” háza volt/ ház pad lá sán.
Min den egyes sza ru fa tö vé ben egy-egy
to jás, s még a ház vé gé ben egy tö rött
szil ké ben 3 to jás. Az Arany Já nos u. 5
sz. alat ti szü lõ há zam pad lá sán bon -
tás-tol dás al kal má val a fõ épü let és
eresz tol dás nál a fal ban ke rült elõ egy
„kot ló al ja fé szek 21 to jás sal”. Ez a ház
1900-ban épült, a „Jakó atya” – féle,
Sza bó Jó zsef fõ bí ró uram háza még ré -
geb ben. /Beck Zoltán: Építõáldozat
tanulmányok Békéscsaba, 1981. Új
Auróra füzetek 25-32 old./ 

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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Amit Is ten egy be kö tött…

Öt ven év vel ez elõtt kö tött há zas sá got Hunya And rás és Pin tér
Ka ta lin. 2003. no vem ber 18-án, a hunyai temp lom ban arany me -
nyeg zõs ál dás ban ré sze sül tek. Is ten ad jon sok bol dog sá got ne kik
to váb bi élet út ju kon!

Szá mí tó gé pet kap tak a Beth len kol lé gis ták

A Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la fiú kol lé gi u ma az „Élet Má so -
kért Egye sü let” jó vol tá ból há rom szá mí tó gé pet ka pott, meg ha tá ro zat -
lan idõ re.

A ka rá cso nyi aján dék vá rat la nul ért mind annyiun kat. Sen ki sem
gon dolt ilyen nagy lel kû fel aján lás ra, hi szen kol lé gi u mun kon be lül ed -
dig nem volt le he tõ ség szá mí tó gép hasz ná lat ra. Az ün ne pé lyes át adás ra 
2003. október 30-án ke rült sor, ahol az egye sü let ve ze tõ je, Vaszkó
Sándorné hi va ta lo san át ad ta az esz kö zö ket kol lé gi um ve ze tõnk nek,
Vargáné Varczába Évá nak.„Mi ért ép pen ránk esett a vá lasz tás?” – kér -
dez te már tõ lünk sok kol lé gis ta. A vá laszt az egye sü let ve ze tõ je egy sze -
rû en így fo gal maz ta meg: „A kö rül mé nye ket lát va NEKTEK
SZÁNTAM! Igaz, egyet ké rek: be csül jé tek meg. ”A fi úk nak téli dél utá -
non ként és es tén ként így van el fog lalt sá guk, leg alább nem a szó ra ko zó -
he lye ken töl tik el ide jü ket és köl tik el a pén zü ket. Ez nem min den na pi,
fõ leg ne künk, akik a leg messzebb lévõ kol lé gi u mi épü let ben la kunk.
Na gyon sok kö zöt tünk a vég zõs, s a gé pek se gít sé get je len te nek a vizs -
gák ra való fel ké szü lés ben A kol lé gi u mi rá dió mun ká ját is meg könnyí -
tet te, mert a kü lön bö zõ ze ne szer kesz tõ és egyéb prog ra mok kal
szí ne seb bé, szín vo na la sab bá tud juk ten ni a stú dió mû kö dé sét. Nem ma -
rad hat más hát ra, mint még egy szer meg kö szön ni a nagy lel kû sé get és
se gít sé get.

A kol lé gi um la kói ne vé ben na gyon kö szön jük. Ju hász Fe renc 11.D       
Kiss La jos 12.A 

Fény kép al bum
régi bet le he mes

No vem ber 26-án a Dé ry né Mû ve lõ dé si Ház ban ki ál lí tás nyílt 
a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la nö ven dé ke i nek kép zõ -
mû vé sze ti al ko tá sa ik ból. A ki ál lí tást Molnárné, Pésó Irma ren -
dez te, és Molnár Albert nyitotta meg.

BELLA JÁNOS 71
ké pé bõl nyílt nagy si ke rû
ki ál lí tás Né met or szág ban, 
idén szep tem ber vé gén.
MENSCHEN – WEGE
cím mel. A meg nyi tón
igen nagy szá mú ér dek lõ -
dõ vett részt, és fel hang -
zott Bar tók: Gyer mek-
da la i ból is né hány szám. 

A ki ál lí tá son ott van -
nak leg újabb mun kái kö -
zött is a ma gyar té má jú
ké pei, mint pél dá ul a
„Cso da fu ru lya”, amely -
nek té má ját a Szendre
báró bal la dá ja alap ján fes -
tet te.  
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Szeretetre születtem

Ajánlom legjobb barátomnak, Takács Zoltánnak

Szeretetre születtem - e teremtett Világra,
Hogy büntöket vigyem majd a keresztfára.
E gyönyörû-titokzatos szent-éjen 
Édesanyám ölel keblén, szíve epedõen.

S vala szülõhazám sivár pusztasága,
De szeretettõl mily-nagy a gazdagsága!
Szeretetre születtem, hogy hírûl adjam Néktek:
Szeresd rosszakaród s ellenséged!

Ó, kisJézus - e szó, hogy szeretet: Nekünk míly-tág e fogalom.
Kérünk Téged, vezess hát Minket utadon.
S mint a virágzó tavaszi rétet szelé át milliónyi cserebogár,
Annyi hálát adó ima találjon hát Terád!

S míg a szamár enyhe lehellete melengeti puha orcád,
Királyok hoznak Neked aranyt, tömjént, s mirhát.
Angyalok õrzik virágzó szép Álmod,
Hogy a Te szereteted Áradjon szét e Világon!

Gyomaendrõd, Anno Domini, MMII. XII. 24.  
(Ra fa el Ti bor)
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Kü lön le ges jog ál lást kap a Szé kely föld ab ban a tör vény ter ve -
zet ben, ame lyet az er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács Kez de mé -
nye zõ Tes tü le te mun ka kö zi anyag ként bo csát köz vi tá ra. A
szak ér tõi cso port a ré gi ók ról szó ló ke ret tör vény ter ve zet ke re té -
ben a Szé kely föld kü lön le ges jog ál lá sú ré gi ó ként sze re pel. A ter -
ve zet sze rint a Szé kely föld Kovászna, Har gi ta me gye egé szét,
va la mint a tör té nel mi Marosszéket fog lal ná ma gá ba, Csík sze re da
szék hellyel. A hi va ta los nyelv a ma gyar és a ro mán len ne, két -
nyel vû és kü lön vá lasz tott ok ta tá si rend szer rel. A tör vény ter ve zet
új költ ség ve té si rend szert is ja va sol.

Az észak-er dé lyi au tó pá lya meg épí té sé hez a ro mán kor mány
2,5 mil li árd eurós hi tel fel vé telt ha gyott jóvá. Eb bõl a tel jes Bras -
só-Nagy vá rad pá lya sza kasz meg épít he tõ. 

Glatz Fe renc aka dé mi kus, a Babes-Bólyai Tu do mány egye tem 
új don sült dísz dok to ra egy saj tó ér te kez le ten nyi lat koz ta, hogy va -
ló szí nût len nek lát ja, Ro má nia esé lyét arra, hogy 2007-ben az EU
tag já vá vál jék.  

A leg fris sebb köz vé le mény-ku ta tás ada tai sze rint a je len le gi
kor mány párt ra (PSD) a vá lasz tók több mint a fele 50,5%, sza vaz -
na, a li be rá lis-de mok ra ta (PNL-PD) szö vet ség re, 27,4%, a har -
ma dik hely re a Nagy-Ro má nia Párt ke rült (PRM) 13,3%-kal. Az
RMDSZ 4,9, a Hu ma nis ta Párt 2,2%. Esze rint az RMDSZ az
5%-os kü szöb alá csú szott. A már meg szo kott mó don to vább ra is
az egy ház ban bí zik leg job ban Ro má nia la kos sá ga (90,1%), ez -
után kö vet ke zik a had se reg, (76,1%), és a saj tó(65,6%), a sor vé -
gén kul log az igaz ság szol gál ta tás, (37,3%), a kor mány (33,8%) a
szak szer ve zet (31,4%), és a par la ment (26,2%).

A ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás fej lesz té sé hez Mádl Fe -
renc köz tár sa sá gi el nök ok tó be ri er dé lyi lá to ga tá sa után a ma gyar
kor mány fõ höz írt le ve lé ben több let tá mo ga tást kért. Az MSZP el -
zár kó zott a köz tár sa sá gi el nök ja vas la tá nak tá mo ga tás tól, (a több -
let tá mo ga tá si összeg 340 mil lió fo rint ra vo nat ko zott) 

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.

JUHÁSZ SÁNDOR szob rász mû vész
ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sá ra

A leg de mok ra ti ku sabb kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok a köz té ri
szob rok.  Mert min den kié, füg get le nül rang tól, be osz tás tól,
pénz tõl, ma ga tar tás tól. Mu tat ja ma gát min den ki nek, és túl él
min den kit, a nagy ural ko dó kat, de még a kiskirályokat is.

Szû kebb ha zánk sú lyos szobortalanságban szen ved, és ezért
is lé lek üdí tõ ün ne pi ese mény szob rok kö zött len ni. És meg ál lí tó
je lek is, mert fi gyel mez tet nek, hogy mi is sár ból és por ból let -
tünk, mint az itt lévõ szob rok, és azzá is lesz mindenki.

Egy olyan em ber al ko tá sai kö zött le he tünk, aki a szép ség és
az igaz ság ide á it gyúr ta agyag ba-for má ba. És ha az igaz ság és a
szép ség a sze re tet ben és ir gal mas ság ban ta lál ko zik, ak kor a leg -
fõbb em be ri kül de tés va ló sul meg, ami nem más, mint a
tevõ-tisztaságos jóság.

Egy ter mé keny mû vé szi-al ko tói élet lé lek tár gya i nak a hely -
hez illõ vá lo ga tá sá val le het találkozni.

Ju hász Sán dor mun kái há rom, jól kö rül zárt vi lá got hoz nak
elénk.

Az egyik: a leg õsibb aka ra tok kö zü li, már pe dig a sár ból ké -
szült tá lak, kor sók, hasz ná la ti esz kö zök je lek kel való mintázása.

A gya kor la ti és cél sze rû em ber ta lál ko zik a szép igé nyû em -
ber rel. Ma már ezt - meg gyõ zõ dé sem sze rint rosszul - nép mû vé -
szet nek ne ve zik.

A má sik: ami itt a kor osz tá lyos ros tá lás mi att hi ány zik: a gö -
rög-la tin és a zsi dó-ke resz tény kul tú ra ese mé nyei és sze rep lõi,
me lyek, és akik a ma gyar ság tör té nel mé nek leg utób bi 1000 évé -
nek leg erõ sebb hit je gyei, ame lyek le ta kar ják az õsi magyar
eredetet. 

A har ma dik élet- és al ko tó tér a lehelletmelegû, a bõ rön be lül -
re ra kott, és ott ér lelt ma gyar pa rasz ti sors. 

A szob rok va ló sá go sak, ti tok tá ró ak, hû sé ge sek és szé pek.
Ju hász Sán dor ki tar tó an és alá za to san me sél agyag szó val a

ge rin ces-jel le mes em ber rõl és a hét köz nap ok ról egyaránt.
Õmaga sze rény kö rül mé nyek kö zött, de nem nél kü löz ve él

böl csen, de rû sen, al ko tón, 94 évesen.
Soha nem dör gö lõ dzött ak tu á lis nagy sá gok hoz, sem gaz dag

tá mo ga tók hoz, meg õriz ve a mû vé szek tisz ta lel ki is me ret ét, a
nyu godt ál mot, a füg get len sé get. Éli az ön tör vé nyû, önsorsrontó
és kaján világot.

Sem mi bõl sem mi sem lesz! Köz hely igaz ság, de a te vé keny
em ber nem tá mo ga tott, sõt ah hoz, hogy te gyen ne mes aka ra ta
sze rint, meg kell vív nia a le he tõ sé gért és tûr nie kell az
alacsonyak gáncsait.

A gyo mai OVI Ga lé ria 2001 no vem be ré tõl mû kö dik fo lya -
ma to san évi 3-4 ki ál lí tás sal.

Õszin te tisz te le tet ér de mel Csoma Antalné, aki ki ta lál ta és
ál do zat ho zó an mû köd te ti ezt a for mát min den ki hasz ná ra, az
ide já ró gye re kek lel ki - esz té ti kai és ér tel mi éle té nek ki tel je se dé -
sé re. Mert cél az em be ri em ber, aki ben a ter mé szet, a tu do mány,
a mû vé szet és er kölcs egyet je lent. És csak az le het igazi felnõtt,
aki igazán gyermek is tudott lenni. 

Mit csi nál egy szob rász és egy pe da gó gus? 
A szob rász min táz egy szob rot és lel ket ad neki.
A pe da gó gus ki for máz egy em be ri lel ket, és meg töl ti igaz -

ság gal.
Mind ket tõ ala kít és meg tölt.
Mit csi nál a gyer mek és a mû vész?
Iga zat mon da nak, ösz tö nö sek, ár tat la nok, tisz ta gon dol ko dá -

sú ak. Az tán a gye re kek fel nõ nek és lesz nek fel nõt tek, és lesz nek
olyan fel nõt tek is, aki ma guk ban hordják tovább a gyereket.

Ezen gon do la tok szü let tek Ju hász Sán dor szob rai kö zött.  

Gyomaendrõd, 2003. no vem ber 13.

Cs. Nagy La jos
a ki ál lí tás ren de zõ je

A ki ál lí tás meg te kint he tõ: Gyomaendrõd, Kos suth
úti Óvo da OVI-galériájában

2003. dec. 19-ig hét köz nap 8-17 órá ig
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2003. no vem ber 8-án ün ne pel tük egy -
ház köz sé günk vé dõ szent jé nek, Szt. Im ré -
nek bú csú ün ne pét. Fel eme lõ és szí vet
me len ge tõ volt lát ni a sok bú csúst és ven dé -
get, a pa po kat, a lo va go kat és gye re ke ket
együtt. Hely bé li hí vek már egy hét tel elõbb
ké szül tek a szép ün nep re: az egy ház köz ség
szép össze fo gá sá nak kö szön he tõ en kö zö sen 
ta ka rí tot ták ki a temp lo mot, a temp lom ker -
tet, a vi rág dí szí tõnk több na pos fá rad sá gos
mun ká já nak ered mé nye ként a vi rág kom po -
zí ci ók gyö nyö rû sé ge, az ének ka runk buz gó -
sá ga… mind hoz zá já rul tak e nap szeb bé
té te lé hez. Szép volt ez az össze fo gás.

A temp lo mi ün nep sé günk re több hely rõl 
ér kez tek: Békésszentandrás Kon do ros, Me -
zõ túr Szar vas, Szeg ha lom… so rol hat nám.
A bú csú so kat pap juk is el kí sér te. Iványi
Lász ló plé bá nos kö szön töt te a je len lé võ ket
és be je len tet te, hogy a bú csú nap já val kez -
de tét ve szi temp lo munk kétszázéves év for -
du ló já nak meg ün nep lé se. Több prog ram és
ese mény lesz, ami majd ezt em lé ke ze tes sé
te szi. Ala kul egy „Bicentenáriumi Bi zott -
ság” Dr. Palya Jó zsef egy ház ta nács tag ve -
ze té sé vel, akik a prog ra mo kat és öt le te ket
vár ják. Mint tud juk, 2004. no vem be ré ben
lesz temp lo munk ju bi le u mi év for du ló ja.

A bú csú ven dég szó no ka Ko vács Jó zsef
ka no nok volt, a Gyu lai Nádi Bol dog asszony 
Temp lom plé bá no sa. Szent be szé de lé lek -
eme lõ és ta nul sá gos volt. 

Idé zem: „A temp lom min den kö zös ség -
nek a köz pon ti he lye, az Is ten nel és az egy -
más sal való ta lál ko zás he lye. Ami kor
õse i tek két száz év vel ez elõtt meg épí tet ték
ezt a temp lo mot és Szt. Imre tisz te le té re, fel -
szen tel ték. Ak kor ezt azért tet ték, mert ta lál -
koz ni akar tak Is ten nel, és ta lál koz ni akar tak
egy más sal rend sze re sen, nap-mint nap, hét -
rõl hét re egy aránt, mert az em ber kö zös sé gi
lény. Egye dül nem él het, mint ahogy a min -
den na pi éle tün ket sem él het jük le egye dül,
ugyan így a hit éle tün ket, az Is ten nel való
kap cso la tun kat sem él het jük meg csak
egye dül. Egy sze mé lyes ke resz tény nem lé -
te zik, hi szen a ke resz té nyek min dig is kö -
zös sé get al kot tak, kö zös sé get Krisz tus sal és
egy más sal is. A ke resz té nyek a ta lál ko zás
he lye ként elõ ször is a csa lá di há za kat ne -
vez ték ki, majd ahogy nö ve ke dett a kö zös -

ség, na gyobb csar no -
ko kat vet tek bér be,
hogy el fér je nek az
imád ság ra. Eb bõl
ala kul tak ki ké sõbb a
ba zi li kák, majd a
temp lo mok min den
kö zös ség ben. A
temp lom az óta is hét -
rõl hét re, va sár nap ról 
va sár nap ra, ün nep rõl
ün nep re a ta lál ko zás
he lye, mert ezen a
meg szen telt he lyen
ta lál ko zik az ég és a
föld, ta lál ko zik az Is -
ten az em ber rel. A
mai em ber ro han,
nincs ide je sem mi re,
arra sem, hogy Is ten -
nel fog lal koz zon.

Arra van ide je, ami re õ akar, ami fon tos szá -
má ra. Ami nem fon tos szá má ra, arra nem
for dí tunk idõt. Jé zus hív és ha za vár mind -
annyiun kat. Ép pen ott és oda, ahol la kunk.
Se gí te ni akar ben nün ket, hogy el ne té ved -
jünk, el ne vesszünk.”  

A bú csúi fõ pap szólt Szt. Im ré rõl, mint a
ma gyar if jú ság örö kös pél da ké pé rõl. Mit is
mon dott? „Szt. Imre her ceg a ma gyar if jú ság
pél da ké pe, akit Is ten eli bünk ál lí tott. Van egy
le gen da, mely sze rint az öreg ki rály ho gyan
les te meg fiát. A temp lom ré sei kö zött lát ta
fiát, ho gyan imád ko zik Is ten hez, el mé lyül ten. 
Va jon mi tu dunk-e el mé lyül ten imád koz ni?
Szt. Imre tu dott idõt sza kí ta ni az imád ság ra.
Fe le lõ sek va gyunk gyer me ke in kért, uno kán -
kért, hogy meg kap ják-e azt az út mu ta tást,
amely el ve ze ti õket a temp lom ba, hogy ta lál -
koz za nak Is ten nel, ta lál koz za nak Jé zus sal,
vagy ta lál koz nak a vi lág csá bí tá sa i val, a vi lág
út mu ta tá sa i val, és el men nek eb bõl a vi lág ból.
Né hány hete tör tént az egyik na pon, haj na li
fél há rom kor, hogy Gyu lán, a Bé kés csa ba felé
ka nya ro dó úton egy fi a tal cso port a ka nyart 60 
km/óra he lyett 150km/óra se bes ség gel vet te
be. Ki sod ród tak és egy lám pa osz lop nak üt -
köz ve a négy fi a tal ból há rom ször nyet halt. Ha 
a lám pa osz lop nem fog ja meg õket, ak kor bele 
re pül nek a ben zin kút ba és ak kor az is fel rob -
bant vol na. A so fõr nek a szü lei vi tat koz tak az
in du lás elõtt, hogy a gye rek el vi he ti-e az au -
tót. Az édes anya nem en ged te, mert ivott és
ré szeg; az édes apa azt mond ta: hadd vi gye,
nem lesz sem mi baj. A gye rek be ült, el in -
dul tak, és tud juk, hogy mi lett a vége. Szü lõi 
fe le lõs ség, a szü lõi út mu ta tás. Úgy va gyunk 
vele: ez ve lem nem for dul hat elõ. Õket fel -
ké szí tet te-e a szü lõ, hogy a temp lom ba el
kell jön ni, meg is mer tet ték-e vele Is ten ta ní -
tá sát, vagy pe dig nem? Ta lán a má so dik,
ami igaz nak bi zo nyul, hi szen a má sik két
lány nak tár sa dal mi te me té se volt. Nagy a fe -
le lõs sé günk, hogy gyer me ke ink nek mit
adunk to vább. Ho gyan és mi lyen mó don
félt jük õket? Nem az a meg ol dás, hogy majd 
rossz szem mel néz nek ránk. A szü lõ nek a
sze re tet ne vé ben tud ni kell ne met is mon da -
ni a gyer me ké nek. Nem a gyer mek ural ko -
dik a szü lõ fe lett, ha nem a szü lõ
fe le lõs ség tel je sen gon dos ko dik a gyer me ke
fel nö ve ke dé sé rõl, gon dos ko dik ar ról, hogy
azt kap ja meg, ami re szük sé ge van. Ahogy

nem ad neki rom lott ételt, úgy nem sza bad
meg en ged ni, hogy az a szenny, ami a mé di -
á ból árad az em be rek felé, hogy az is el ér je
és be szennyez ze õket. Még ak kor sem, ha a
má sik le né zi õt azért, mert nemkö ve ti azt a
„min tát”. A szen tté vá lás ezen is mú lik. Az
Is ten raj tunk is szá mon kéri, hogy ezek nek a 
fi a ta lok nak, ezek nek a gyer me kek nek mer -
tünk-e szól ni, ki mer tük-e nyit ni a szán kat,
és fel mer tük-e nyit ni a sze mü ket arra az
útra, amelyen járni kell.

Szt. Imre her ceg meg ka pott min dent.
Meg te het te vol na, hogy dõ zsöl jön és léha éle -
tet él jen. Õ édes ap ja ne vel te té se alap ján rá ta -
lált arra a he lyes útra, amely bol dog gá akar ja
ten ni az em bert, és nem azt akar ja, hogy az
em ber szo mo rú le gyen, és csak a fáj dal ma i ra
fi gyel jen. Is ten min den kit azért te rem tett,
hogy bol dog legyen a föl dön. Saj nos sok min -
dent a bûn le ront, de ak kor is Õ az, aki meg tud 
ben nün ket aján dé koz ni a sze re te té vel. „

Be szé dé nek vé gén újra a temp lom és a lel -
ki élet fon tos sá gá ról szólt Ko vács plé bá nos:

„Ak kor tu dunk ta lál koz ni, ha be jö vünk
az aj tón. Ha le ülünk és le tér de lünk a pad -
ban, Is ten elé bo rul va. Ide hoz va ma gunk és
gyer me ke ink, uno ká ink, déd uno ká ink és
sze ret te ink éle tét, gond ját, ba ját, kér ve Is -
tent, hogy se gít sen ben nün ket, és õket is;
hogy rá ta lál va a krisztusi útra: azon meg ma -
rad ja nak, és úgy jár ja nak ezen az úton s mi
is úgy jár junk, hogy má sok szá má ra is pél da
le gyen az éle tünk.”

A bú csú fé nyét emel te, hogy a Temp lo -
mos Lo vag rend Ma gyar Preceptóriája zász la -
ját itt szen tel ték meg. Azok ra az
ered mé nyek re való te kin tet tel, amit a hí vek kel 
együtt a Ti szán tú li Contúrja el ért
Gyomaendrõdön a hir de tést kö ve tõ en szen tel -
te meg Dom. Kóczán Ár pád tá bo ri lel kész, al -
ez re des, a Bu da pes ti Commenda
kel ki ve ze tõ je. fr. Heim Sán dor Ce re mó nia -
mes ter mon dott né hány szót a zász ló tör té ne -
té rõl, majd Barta Mó ni ka no ví cia a dísz pár nán 
a zász lót, a zász lóru dat pe dig fr. Sármai End re 
lo vag ren di zász lós a kürt hang jai mel lett ün -
ne pé lye sen be hoz ták, majd meg szen tel te a
zász lót a tá bo ri lel kész. A szen te lést kö ve tõ en
a meg je lent 10 lo vag után az egy hó nap ja a Ti -
szán tú li Contúrja lelkivezetõje Dom. Iványi
Lász ló plé bá nos tisz tel gett zász ló csók kal,
majd térd haj tás sal a fe ke te-fe hér lo bo gó elõtt.

Az ün nep sé get az ut cai kör me net zár ta,
ahol az Oltáriszentséget a hí vek buz gó éne -
ké vel kí sér tek a bú csú sok.

A szent ese ményt a szo ká sos csa lá di as
ven dég lá tás fo gad ta, A hely bé li hí vek ka lá -
csot, sü te ményt és teát kí nál tak a bú csúi hí -
vek nek.

Aki je len volt, az na gyon mély lel ki él -
ménnyel tá vo zott. So kan azt mond ták, hogy
a lo va gok je len lé te emel te az ün ne pet. Sõt
volt olyan vé le mény is, hogy a de cem ber
18-ai jó té kony célú ren dez vény re so kan el -
jön nek. Kö szön jük a bú csúi elõ ké szü let ben
részt ve võk va la mennyi ük mun ká ját. Az
újon nan lét re jött egy ház ta nács tag jai pe dig
ez úton kö szö nik meg a bi zal mat a ked ves
hí vek nek, és kö szö nik meg Is ten nek.

Is ten nek le gyen hála.
fr. Ungvölgyi Já nos

Temp lom bú csú és zász ló szen te lés Endrõdön
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Már ton Gá bor: ÖREG MIKULÁSNAK…

Öreg Mi ku lás nak van jó nagy csiz má ja.
Ben ne a vi lá got egy éj jel be jár ja.
Ami kor egyet lép, száz mér föl det ha lad,
Meg-meg áll fi gyel ve min den ab lak alatt.

Öreg Mi ku lás nak van egy oku lár ja.
Föl te szi sze mé re, fü lé re, or rá ra.
Nincs ti tok elõt te, nincs sem mi el rejt ve:
Át lát raj ta fa lon, be lát a szí vek be.

Öreg Mi ku lás nak van egy nagy ir ká ja.
Amit lát: jót rosszat abba föl fir kál ja.
A jó kat pi ros sal, rosszat fe ke té vel,
S fi zet fi nom ság gal, vagy vir gács vesszõ vel.

Öreg Mi ku lás nak van egy ta risz nyá ja.
Meg tö mi sok jó val, fel ve szi vál lá ra.
A jók ci põcs ké jét fi nom ság gal töl ti,
A rossza ké ba meg a vir gá csot te szi.

Öreg Mi ku lás nak van két hû szol gá ja
Az aján dék cso mag gyors lábú hor dá ra
Pap ri ka or rú a virgát suttyogtatja,
Kormosorrú mér gé ben a lán cot ráz za.

Demjén Ist ván: 
TÉL

Zi zeg a drót,
du dor ász,
fa, ke rí tés
zúz ma rás.

Bor zas tol lú 
ma da rak
ke re sik a
mag va kat.

Egy re job ban
ha va zik,
ke res he tik
ta va szig!

Kiss Dé nes: 
CSILLAGPILLÉK

Kris tály-pil le,
puha hó, 
csil lag szár nyon
uta zó
Li be gõ,
Le be gõ, pi he-min tás
Le ve gõ.

Hó pil lé je, 
zúz ma ra,
csip ke tánc ból
szõtt ruha.

Téli idõ
szem pil lá ja,
ég-föld pis log
így ma gá ra,
ide néz ve,
oda néz ve,
ezüst-sû rû
hó esés ben

Sarkady Sán dor: 
FELSÜT A CSILLAG

Fel süt a csil lag,
hold is elõ jön;
jég csap ok ég nek
kar csú 

Ké sei szán fut,
Por zik a por hó,;
Jég rö gös úton
Vil log a pat kó.

Cin ke sze mé rõl
fosz lik az álom;
csen get a csen gõ:
itt a ka rá csony!

Káldi Já nos
KORCSOLYÁZÁS

Bok ron, fá kon hó-cso da,
Sik lik a gyors kor cso lya.

Re pül, su han a jé gen,
Akár csak a me sé ben.

Ír egy nagy-nagy ke re ket
Vagy ibo lya le ve let.

Né ha-né ha kif lit ír,
Csu pa rajz a jég-pa pír.

Az is van rajt: üze net,
Ol vas sák a gye re kek:
„Se baj, ha a föld ha vas,
el jön majd a szép ta vasz!”

A Vá ro si Zene és Mû vé -
sze ti Is ko la 2003. de cem be ri
hang ver se nyei:

De cem ber 4-én a Vá ro si
Könyv tár ban fél 6 óra kor
MIKULÁS – NAPI  hang ver -
seny

De cem ber 17-én 5 óra kor a 
Ze ne is ko la épü le té ben
KARÁCSONYI hang ver seny
és ki ál lí tás

ARANYVASÁRNAPI
KONCERT a gyo mai Ró mai
Ka to li kus Temp lom ban,

GYOMAENDRÕDI
ZENEBARÁTOK
KAMARAKÓRUSA sze re tet -
tel hív min den kit mû so rá ra,
de cem ber 21-én, 4 óra kor. 

TÖRTÉNELEM FÕUTCÁJA Bé kés csa bán a
Vá ro si Sport csar nok ban volt no vem ber 21-én. A
pol gá ri kö rök ta lál ko zó ján na gyon so kan hall gat -
ták: Schmitt Pál, Mikola Ist ván, Hende Csa ba,
Bencsik And rás, Kár pá ti György be szé dét, és a
fel lé põ mû vé szek: Be reg szá szi Olga, Ger gely Éva, 
Ókovács Szil vesz ter, Maczkó Mária és Varga
Miklós dalait.

„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!” 
Fel hí vás jó té kony célú gyûj tés re!

A Gyomaendrõdi Köz pon tok kal mû kö dõ: Élet-má so kért Egye sü let, a Temp lo -
mos Lo vag rend Ti szán tú li Contúrja, a Templárius Ala pít vány és a Ke resz tény de -
mok ra ta Szö vet ség he lyi szer ve ze te egy más sal kar ölt ve idén is sze ret né
meg aján dé koz ni a gyomaendrõdi rá szo rult, árva, fél ár va és ál la mi gon do zott gyer -
me ke ket.

Ezért egy tisz te let tel jes ké rés sel for du lunk a ked ves csa lá dok hoz, egy há zak hoz, 
mun kál ta tók hoz, és Ön höz ked ves Ol va só, mely ben se gít sé gü ket sze ret nénk kér ni:

A kö zel gõ ka rá cso nyi ün ne pek re sze ret nénk meg aján dé koz ni – meg lep ni – azo -
kat az igen ne héz hely zet ben élõ he lyi csa lá dok gyer me ke it, akik erre rá szo rul tak
„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULT GYERMEKEKEN! Ak ci ónk ke re té ben. A he lyi
Csa lád se gí tõ Iro da ed dig 300 gyer mek (75 csa lád) meg hí vá sát aján lot ta.

Alul írott szer ve ze tek kép vi se lõi tisz te let tel meg kér jük Önt, ked ves csa lád ját,
mun ka tár sa it, a tör té nel mi egy há zak hí ve it arra, hogy le he tõ sé gük höz mér ten tá mo -
gas sák fel hí vá sun kat. Ado má nyoz ha tó: Könyv, já ték, író szer, gyü mölcs, édes ség,
fog ke fe, fog krém, pléd, stb. Ru ha ne mût nem gyûj tünk! Kül föl di ado má nyo kat is
szí ve sen fo ga dunk.

Egy ben tisz te let tel meg hív juk önt és sze ret te it, ba rá ta it, mun ka tár sa it e nem
min den na pi ese mény re, 2003. de cem ber 18-án, csü tör tö kön dél elõtt 10 óra kor az 
endrõdi Szent Imre temp lom ban tar tan dó ün ne pé lyes át adás ra. Az ün nep sé get meg -
tisz te lik a fõ véd nö kök:

Gyulay End re püs pök úr; Alberto Cristofani della Magione gróf úr, a Temp lo -
mos Lo vag rend Nagy mes te re Olasz or szág ból, Edvi Pé ter, a Nem zet kö zi Gyer mek -
men tõ Szol gá lat Ma gyar TagozatánakElnöke, Me gye ri Lász ló, A
Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány Igaz ga tó ja, Zelnik Jó zsef,A Mû vé sze ti Aka dé mia
El nö ke.

Fel aján lá sa i kat a Szent Imre Plé bá ni án, Endrõd, Fõ út 1, (hi va ta li idõ ben!) vagy
elõ ze tes jel zés ese tén: az alul írot tak cí mén de cem ber 10-ig vár juk.

Õszin te tisz te let tel és kö szö net tel vár juk je lent ke zé sü ket, ado má nya i kat:
Is ten ál dá sá val: Dáma Vaszkó Sándorné, Élet-má so kért Egye sü let Gyoma

Zrinyi u 33/1, 66/284-781 - Vaszkó And rás, MKDSZ, Endrõd Dó zsa u 31.
66/386-689 - fr. Ungvölgyi Já nos Temp lo mos Lo vag rend Endrõd, Mar tos Fló ra 5.
66/284-155; 30/294-0650, Ema il: ungjanos@bekesnet.hu 
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Jeanne-Marie
Wenckheim Dickens a
tel jes neve, aki ed di gi
éle te nagy ré szét tá vol
ha zá já tól, a nagy vi lág
sok-sok or szá gá ban
élte, és út le ve lé ben
hosszú éve ken át az volt 
be ír va: ha zát lan sze -

mély (Displaced Person).
Jeanne Marie el múlt 60 éves, ami kor is -

mét szü lõ föld jé re köl töz he tett vissza, azaz
ha za jött Dobozra.

8-9évesen, a II. Vi lág há bo rú ide jén
kény sze rült ide gen be. 1944 vé gén a csa lád 3 
lo vas ko csi val hagy ta el a szü lõ föl det, - kö -
ze lebb rõl Do bozt - és in dult Bu da pest felé,
majd onnan Ausztriába.

Ez zel az út tal kez dõ dött éle té nek igen
hosszú ide ig tar tó kál vá ri á ja. Sok-sok bá nat

és meg pró bál ta tás érte, mint ki csi lányt.
Alig múlt 11 éves, ami kor édes any ja egy
vo nat bal eset so rán éle tét vesz tet te, két éven
be lül az édes apa fel õr lõ dött, be teg ség tá -
mad ta meg, és úgy gon dol ta, hogy éle té nek
majd nem min den ér tel me sem mi vé vált. Ha -
lá la elõtt ba rá ta it es kü vel kér te, hogy gyer -
me kei re vi gyáz za nak, mert õ már ezt nem
te he ti, meg halt. A csa lád ba rá tai és a ro ko -
nok nem hagy ták ma guk ra a két test vért,
Jeanne-Mariet és fi vér ét Engelbertet. De a
szü lõ ket, a csa lá di ott hont, a ha zát sen ki sem 
pó tol hat ja. Ausztiában a Sacré Coeur In té -
zet ben az apá cák nál vé gez te is ko lá it. Egy
idõ re Af ri ká ba ke rült, ahol nagy ma má ja élt,
ott ta nult meg an go lul és fran ci á ul, de igye -
ke zett, hogy a ma gyar nyel vet el ne fe lejt se.
Fi a tal lány ként, 19 éve sen Pá rizs ba ke rült,
ott kis gye re kek re vi gyá zott, és ta lál ko zott
egy régi ked ves né met fiú is me rõ sé vel, aki -
vel együtt fe dez ték fel a fé nyek vá ro sát…
Két hó na pot tölt he tett Pá rizs ban, út le ve lé -
ben ek kor még min dig az állt, hogy ha zát lan 
sze mély. A kö vet ke zõ ál lo más Skó cia volt,
ahol egy ked ves, idõs há zas pár na gyon
meg sze ret te a fi a tal lányt, adop tál ták, azaz
örök be fo gad ták. Ez zel meg szûnt a „ha zát -
lan” jel zõ, vég re kap ha tott an gol út le ve let,
ami vel be jár ta a föl det. Élt Ka na dá ban, ahol
a he lyi Vö rös ke reszt gép ko csi ját ve zet te,
majd is mét Skó cia, az tán Ar gen tí na, majd a
pam pák föld je, Dél-Ame ri ka és is mét Ang -
lia. Itt is mer ke dett meg ké sõb bi fér jé vel,
aki vel há zas sá got kö tött, két le ány gyer me -
ket ne vel tek fel. Fér je Christopher Dickens,
aki a nagy an gol író Charles Dickens le szár -
ma zott ja, az õ Yorkshire-i bir to kán él tek
fér je ha lá lá ig. Élet út ja ta lán ma gya rá za tot
ad arra, hogy a sok ne héz évet meg élt, de
ön ma gá hoz min dig hû Jeanne-Marie ami kor 
már biz tos eg zisz ten ci á ban és jó lét ben él -
het né éle tét a kö dös Ang li á ban, kas té lyá -
ban, mi ért vá gyott haza, ahon nan
kis lány ként volt kény te len el me ne kül ni. És
mi ért tesz meg min dent azért, hogy kör nye -
ze tén, az ott élõ kön se gít sen. Pénzt, fá rad sá -

got nem kí mél ve te szi a dol gát, az zal a szent
meg gyõ zõ dés sel, hogy ez az õ kül de té se.
Kin ti éle te so rán szám ta lan kül föl di ala pít -
ványt ho zott lét re, és mint si ke res üz let -
asszony az üz le ti ered mé nyei je len tõs ré szét 
ala pít vá nyo kon ke resz tül gyer mek ott hon -
ok nak, sé rült gye re kek nek, AIDS el le nes
szer ve ze tek nek aján lot ta. Ami ó ta vissza tért
ha zá já ba, (8 éve) itt hon jó té kony ko dik. Iga -
zi Te le ki és Wenckheim vér fo lyik ere i ben,
tud ja, hogy mire kö te le zi a szár ma zá sa, a
csa lád já nak a múlt ja, tud ja, hogy nem ma -
rad hat adó sa a szü lõ föld nek. Õsei is szám ta -
lan, máig is az em be ri ség ja vát szol gá ló
jó té kony cse le ke det tel je les ked tek, és örö kí -
tet ték meg ne vü ket. Jeanne Marie jó té kony
cse le ke de te i ben, sõt még éle te tör té ne té ben
is déd nagy any ja, Wenckheim Krisz ti na örö -
ké be lé pett. Õ is szin te ár ván nõtt fel, õ is
nagy mû velt sé gû hölggyé lett, õ is jó in du la -
tú, em ber sé ges, gyen géd, sze re tet re mél tó,
sze re ti az em be re ket és a lo va kat, jól lo va -
gol, min den kin igyek szik ön zet le nül se gí te -
ni, kü lö nö sen a gyer me kek és a fi a ta lok
jövõjét szeretné úgy segíteni, hogy azok is
hazájuk hasznos tagjaiává lehessenek.
Vallja, hogy a nemzet jövõje az ifjúságon
múlik. És vé gül, de nem utolsó sorban, igazi 
hívõ lélek, ezért Dobozon a gyermekek
hitoktatásában is részt vállal. Lakóhelyén,
Dobozon az emberek szívesen fogadják és
támogatják elképzeléseit, együtt vallják,
hogy „jót tenni, jó” a szeretet, a jó mindig –
elõbb, vagy utóbb - elnyeri a méltó jutalmát, 
„Ha a jók összefognak, az erejük
megtízszerezõdik”.

Ilyen kor ka rá csony kor, ami kor a leg ke -
mé nyebb szí vek is meg lá gyul nak és ada -
koz nak, jó olyan asszonnyal ta lál koz ni, és jó 
tud ni, hogy itt él kö ze lünk ben, aki nek a jó -
té kony ko dás nem csak ka rá csony tá ján ter -
mé sze tes, en nek je gyé ben tel nek a
hét köz nap jai is. Most Ad vent ele jén ba rá ta i -
val együtt már a ka rá cso nyi aján dé ko zás
terveit szövik. Isten áldja meg munkáját.

Csá szár né Gyuricza Éva

Ad ven ti be szél ge tés a gróf nõ vel, aki soha nem fá rad el jó té kony kod ni

Jeanne Marie és test vé re, Engelbert Együtt a csa lád Dickens író asz ta la kö rül: 
Cristopher, Jeanne Marie, Catherine, Lucy
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Ez év no vem ber 12-én
volt 75 éves a gyo mai szár ma -
zá sú Szil ágyi Fe renc pro -
fesszor úr, nyel vünk és
iro dal munk ki vá ló is me rõ je,
sok is mert és nép sze rû könyv
szer zõ je.  

Eb bõl az al ka lom ból kí vá -
nunk - a szer kesz tõ ség és ol va -
só ink ne vé ben - to váb bi
mun ká já hoz jó egész sé get,
hosszú, bol dog éle tet és tö ret -
len alkotókedvet!

75. szü le tés na pom ra

Hol megpillantám a vi lá gun kat: deresült fejün új ból
itt élek, hol a vén, lom ha Kö rös ka nya rog,

itt, a szü lõ he lyem üde, rez gõ, zöld lomb öle lé sû
táján, bol do gan is, mert puha fész ket adott,

ott hont né kem e táj, ked ves, jó hû fe le sé get –
eggyel adó som csak né kem e föld, e haza

és nem is õ, a ha zám: Eu ró pa s túl a Vi lág kinn:
élne a né pem ha bol do gan itt, kik e föld

bar na, ke mény rö gi bõl ke nye ret, te jet ad nak
a kö zös asz tal ra, zsen ge ürüt, ma la cot:

mert bol dog ma gam is  -törvény- iga zán majd úgy le szek itt, ha
jó ked vû en kel nek reg gel az ut ca so ron

–     –    Áll a néma szo bor – ku bi kus – bõ tölgy fa ga tyá ban
kõ a ka lap ja; szí ve, álma mi ó ta ke reng

ott a ma gas ban fenn – lö ve dék hány érte a tes tét
s lel két pök hen di, két szí nû, dur va sza vak

(kör be ko por sók is, kõ bõl: nyûtt, ko ra vén em be ri tes tek
meg nem nõ het tek: ben nük a fürt, a gyü mölcs

fél be, vi rág ban halt, noha égre tör ni jo guk volt)
rügy bõl len ne ha itt vég re, örök re gyü mölcs!

Lel ne ha a földim nyu go dal mat vég re e föl dön,
ott hont, én ami ként lel tem e táj nak ölén

és e szo bor tal pán fel irat - Go home! - sose áll jon
s az se: Igyitye Domoj, - Ön ma ga lé gyen ura;

s tét len, sztrájk ba sose csügg jön a ke zé ben ásó
jus son mun ka neki, bér, s a csa lád ba ke nyér- -

És szá mos gye re ket hoz zon meg a gó lya e táj ra
s pénzt is a pó lyá ba, gond vele hogy ne le gyen;

s vídám gyer me ki dal ver seng jen a fecs ke sza vá val:
úgy él egy or szág gyer me ki ajk ha cse veg,

mint a for rás hang –gyön gyöz ve, cso bog va e föl dön
s tisz tán, mert szenny ben dud va, a mur va vi rít

em ber nem: csak enyész – és véle a nem zet, az or szág

…….
Nyolc va na dik évem ha meg érem, lás sa a föl dem,

hogy víg földikkel koc can a telt po ha ram
s ak kor majd ma gam is nyug szom meg a jó honi föld ben-

ámde csak ak kor: nép nél kül e táj se haza!
Szil ágyi Fe renc

ANTALL JÓZSEFRE em lé kez zünk!
(1932-1993) 

1993. de cem ber 12-én halt meg Bu da pes ten. A Ma gyar
Köz tár sa ság mi nisz ter el nö ke volt.

Te me té se kor el hang zott bú csú be szé dek rész le te i vel
em lé kez zünk a nagy ál lam fér fi ra.

„Úgy em lé ke zünk majd rá, mint aki <Em ber>, <ke resz -
tény> és iga zi <ál lam fér fi> volt, bõ vel ke dett a va ló ban né -
pün ket szol gál ni aka rók adott sá ga i ban: mint a böl cses ség,
a ki egyen sú lyo zott ság, a fe le ba rá ti sze re tet.”

(Angelo Sodano bí bo ros, va ti ká ni ál lam tit kár
homíliájából)

„Ami kor ha lá los ágyá hoz hí va tott en gem, kö zöl te, hogy
nem szed sem mi lyen or vos sá got, amely ér tel mé nek vagy
aka ra tá nak gyen gí té sét ered mé nyez het né. Ez után azt
mond ta: „Há rom do lgot sze ret nék ne ked mon da ni. Elõ ször: 
el jött a vég órám. Má sod szor: ke resz tény Ma gyar or szá got
akar tam, mert csak en nek van jö võ je. Har mad szor: szol -
gál tasd ki ne kem a szent sé ge ket”… An tall Jó zsef sza vai sú -
lyos sza vak. Mert az em ber a ha lá los ágyán nem
bo csát ko zik ko moly ta lan ki je len té sek be. Ha pe dig ezek ko -
moly sza vak, ak kor ta nú ság te võ erõ van az õ üze ne té ben
mind nyá junk szá má ra… Jog gal mond ta, hogy „a ke resz tény 
Ma gyar or szág nak van jö võ je”. Mint tör té nész tud ta, hogy a
ke resz tény esz me rend sze rek két ezer éves el ve ket tar tal -
maz nak, ame lyek nem csak iga zak, ha nem mû kö dõ ké pe sek 
is. A ma gyar ság esz mé jé rõl pe dig úgy vé le ke dett, hogy
több mint ezer év óta a tör té nel mi ta pasz ta lat iga zol ja,
hogy a ma gyar ság lé tez ni tud, fenn tud ma rad ni, de né ze te
sze rint ak kor, ha a Szent István-i szel le mi ség alap ján ke -
resz tény el vek re és er köl csi gya kor lat ra tá masz ko dik.
Vagyis: hit re, imád ság ra, a tíz pa ran cso lat és a sze re tet fõ
pa ran csá nak tel je sí té sé re”.

(Bolberitz Pál cím ze tes apát ra va ta li bú csú be szé dé bõl)

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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Ízes  í z ek

de cem ber

Pezsgõs nyúl

Egy nyu lat hi deg he lyen 1 nap ra szá raz pác ba te szünk (a fok hagy má val tûz delt
nyu lat be dör zsöl jük olaj jal, só val, õrölt bors sal, chi li vel, tár konnyal). Tep si be
tesszük, 1 üveg fél édes pezs gõt ön tünk alá ja, a húst vé kony füs tölt sza lon na sze -
le tek kel bo rít juk be. Mel lé je te szünk 4 ba bér le ve let, 4 szem szeg fû bor sot, 2 al mát
cik kek re vág va. Fó li á val jól le zár juk és 1,5 órán át pá rol juk. Bur go nya pü ré vel tá -
lal juk. 

Seidl Amb rus

A TERMIX IGAZGATÓSÁGA
ÜZLETI PARTNEREINEK ÉS

DOLGOZÓINAK
BOLDOG

KARÁCSONYT ÉS
SIKERES ÚJ

ESZTENDÕT KÍVÁN.

* 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.

Aján la ta im:

FTehéntúró 250 g. 189Ft/Db
FReál étolaj, 229 Ft/l
FMák 250 g, 125 Ft/ cs.
FPaloma 500 g + ajándék Omnia 125 g, 599Ft/cs.
FSzögedi tál 100 g. 199Ft/cs.
FGabonapehely + ajándék CD, 399 Ft

3000 Ft vásárlás esetén egy budapesti lakást, egy autót, bankkártyát vagy 
vásárlási utalványt nyerhet. További információ a boltban.

 Nyitvatartás: hét köz nap 6-tól 18-ig, szom ba ton 6-12-ig, 
va sár nap 7-tõl 10 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

Sa rok ház Cse me ge
Ct. Tí már Vin ce
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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!

BÍRÓ LÁSZLÓNÉ Tobai Róza, no vem ber
1-én, 71 éves ko rá ban, hosszú be teg ség után
meg tért Te rem tõ jé hez. A Re for má tus Sze re tet -
ott hon ban élt. Gyá szol ja: családja

IVÁNYI BÁLINT aki a Fazekasi úton élt,
no vem ber 5-én, 72 éves ko rá ban be fe jez te föl di
pá lyá ját, és meg tért Te rem tõ Urá hoz. Gyá szol -

ják: a csa lád ja, is me rõ sei, ro ko nai, és akik is -
mer ték és tisz tel ték.

Ifj. PEREI LÁSZLÓ, aki az If jú sá gi La kó te -
le pen élt, ok tó ber 21-én, 35 éves ko rá ban vá rat -
la nul el hunyt. Gyá szol ja: családja.

PUJ FERENC ze nész 57 éves ko rá ban,
hosszas be teg ség után no vem ber 18-án vissza -
ad ta lel két Te rem tõ Urá nak. Gyá szol ják: a Csa -
lád ja, is me rõ sei, tisz te lõi. 

RAU JÓZSEFNÉ Szedlák Te ré zia, aki a Vá -
sár té ri la kó te le pen élt, no vem ber 2-án, 74 éves
ko rá ban be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ják:
gyer me kei, uno kái és test vé rei.

SZABÓ LAJOSNÉ VÉHA ILONA, aki
Endrõdön la kott, a Gá bor Áron u. 2. sz. alatt,
2003. no vem ber 19-én, 91 éves ko rá ban vá rat la -
nul meg tért Égi Urá hoz.

Gyá szol ják: le á nya Ica, uno ká ja Kati és déd -
uno ká ja Rita

SZILÁGYI BÉLA, aki Hunya, Rá kó czi u.
32. sz. alatt élt, no vem ber 12-én, 59 éves ko rá -
ban vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: 
édes any ja, fe le sé ge, gyer me kei, uno ká ja és a ro -
kon ság.

TÍMÁR SÁNDOR volt hunyai la kos, no -
vem ber 13-án 77 éves ko rá ban el hunyt. Te me té -
se Bükk szé ken volt. Gyá szol ja: fe le sé ge és két
test vé re.

VARSÁNYIÉ Tóth Mar git, aki 1932. no -
vem ber 25-én szü le tett, a Se lyem utca 36-ban
nõtt fel, hosszú, sú lyos be teg ség után vissza ad ta
lel két Te rem tõ Urá nak, no vem ber 25-én, 71.-ik
szü le tés nap ján. Kiskunlacházán élt csa lád já val.
Gyá szol ják: fér je, lá nya és csa lád ja, test vé re
Urbán Vincéné Tóth Ka ta lin és csa lád ja, va la -
mint akik is mer ték és sze ret ték. 

VÉHA BÉLÁNÉ Sa la mon Ilo na, no vem ber
2-án rö vid, sú lyos be teg ség után az Örök ké va ló -
ság Ho ná ba köl tö zött, 68 éves volt. Gyá szol ják:
csa lád ja, is me rõ sei.

Kö szö net nyil vá ní tás

A gyá szo ló csa lád kö szö ne tét fe je zi ki mind -
azok nak, akik sze re tett ha lot tu kat Puj Fe ren cet
utol só út já ra el kí sér ték, sír já ra vi rá got hoz tak.

Kö szö ne tün ket és há lán kat fe jez zük ki
mind azok nak, akik Véha Béláné te me té sén
meg je len tek és rész vét ük kel fáj dal munk ban
osz toz tak.

Gyá szo ló csa lád

Iványi Bá lint te me té sén meg je len tek nek, és
mind azok nak, akik rész vét ük kel fáj dal mun kat
eny hí tet ték, vi rá gok kal sír ját el bo rí tot ták,
õszin te kö szö ne tün ket fe jez zük ki. 

Gyá szo ló csa lád ja

†
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.

Az endrõdi ka to li kus te me tõk ta ka rí tá -
sát, kar ban tar tá sát tá mo gat hat juk ado má -
nyok fel aján lá sá val:

Kész pénz be fi ze tés az endrõdi plé bá ni -
án hi va ta li idõ ben (mun ka nap okon 8-12),
vagy az Endrõdi Szent Imre Egy ház köz -
ség ért Köz hasz nú Ala pít vány szám lá já ra
be fi ze tés sel vagy át uta lás sal. Szám la szá -
munk: 53200015-10003231 Endrõd és Vi -
dé ke Ta ka rék szö vet ke zet.

Kon do ros el le ni re mek gyõ ze lem után meg for dult a csa pat sze ren -
cse csil la ga.

X.26.GyEndrõdVSE – Rákóczifalva: 0:2
Re mek el len fél el len las san ala kult a ha zai vé de lem. Azon ban a

csa tá ra ink te he tet len sé ge mi att vesz tet tünk.
XI.2.Ör kény – GyEndrõd VSE: 5:0
10. perc, jog ta lan 11-es,  1:0, a 46. perc ben Farkasinszki ki ál lí tá sa,

(2 sár ga lap), 55. perc, 2:0. A 87.perc:3:0, 89.perc4:0, 90.per: 5:0. Az
elsõ fél idõ ben egyen lõ erõk küz del me volt, majd a túl szi go rú ki ál lí tás
után egyen lõt len erõk küz del me. 

Az utol só 4 perc ben 3 gólt kap tunk.
10. GyEndrõd VSE 4,3,5,,21-21  15
Me gyei I. O. Szeghalom-Gyoma FC: 1:3
XI.9. GyEndrõd VSE – Tápiószecsõ: 0:2
A ha zai védelelm ke mény csa tát ví vott a re mek el len fél lel, vé gig

tá mad ták a meccset. Tisz tes ered mény.
10. GyEndrõd VSE 4,3,6  20-23 15
Me gyei I. O. Gyoma FC – Mezõkovácsháza: 3:1
XI.17.Fegy ver nek – GyEndrõd VSE
Vé gig jól ját szott a csa pa tunk, vi szont min den hely ze tet ki hagy tak. 
12. GyEndrõd 4, 3, 7,  21-26  15
Me gyei I. Tót kom lós – Gyoma FC: 1:3
2. Gyoma FC  10, - 5  30-15  30
Az utol só õszi mér kõ zés:
XI.23. GyEndrõd – Ceg léd:
XI. 23. GY.Endrõd VSE-Cegléd: 1:2
Ta bel la ál lá sa: 12. Gy.Endrõd VSE  4 3 8  22-28  15

AZ ENDRÕDI SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉGÉRT

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak, akik ado má nya ik kal, mun ká -
juk kal 2003. év ben is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ala pít vá nyunk si ke -
re sen mû kö dik, és így te me tõ ink ke gye le ti hely hez mél tó an tisz ták,
ren de zet tek egész év ben. 

Kö szön jük mind azok nak, akik 2002. évi sze mé lyi jö ve de lem adó -
juk 1%-át ala pít vá nyunk nak aján lot ták fel. Ez az összeg 70.559 fo rint 
volt, me lyet a 2 fõ te me tõi dol go zó mun ka bér ének ki fi ze té sé nél hasz -
nál tunk fel. 

Ez úton kö szön jük az Ön kor mány zat nak, hogy 2 fõ köz hasz nú
mun kást 6 hó na pon ke resz tül té rí tés men te sen biz to sí tott, pá lyá za tun -
kat tá mo gat ta, va la mint a Mun ka ügyi Köz pont bér tá mo ga tá sát az ál -
ta lunk al kal ma zott mun ka nél kü li dol go zók ese té ben.

Kér jük, hogy ado má nya ik kal, sze mé lyi jö ve de lem adó juk
1%-ával to vább ra is se gít sék ala pít vá nyuk nak, hogy te me tõ ink kar -

ban tar tá sát jö võ re is biz to sí ta ni tud juk.

Szám la szá munk: 53200015-10003231
Adó szá munk: 18380761-1-04

Va la mennyi tá mo ga tónk nak örö mök -
ben gaz dag, bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket
kí vá nok ala pít vá nyunk ne vé ben:

Sza bó Zoltánné
a ku ra tó ri um el nö ke
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Az elsõ Vi lág há bo rú után Mohácsy Má tyás, Ma gyar Gyu la, Horn Já -
nos, An gyal De zsõ, Ger gely Ist ván ki vá ló szak em be rek, ne me sí tõk, ta ná -
rok foly tat ták a gyü mölcs ter mesz tés sel kap cso la tos ne mes fel ada tot.
Szak irá nyú te vé keny sé gük si ke re ér de ké ben meg ala kí tot ták a „Gyü mölcs -
ter me lõk Or szá gos Egye sü le tét. 1934-ben meg je len tet ték a „A Ma gyar
Gyü mölcs” címû fo lyó ira tot, mely ha von ta je lent meg. A fo lyó irat fe le lõs
szer kesz tõ je Dr. Je szensz ky Ár pád lett. A fõ mun ka tár sak kö zött volt töb -
bek kö zött Dr. Csepreghy Lász ló, Ma gyar Gyu la, Mun kácsy Má tyás, Dr.
Kál mán Sán dor. Az Or szá gos egye sü let 1938. no vem ber 8-án tar tot ta évi
so ros köz gyû lés ét. A meg nyi tó be szé det Gyomörey György el nök tar tot ta.
Nagy öröm mel em lé ke zett meg fel vi dé künk egy ré szé nek vissza csa to lá sá -
ról. Az ese ményt a köz gyû lés hossza san ün ne pel te, majd táv irat ban üd vö -
zöl te vi téz Imrédy Béla mi nisz ter el nö köt, Ká nya Kál mán és Te le ki Pál
mi nisz te re ket. Dr. Je szensz ky Ár pád ügy ve ze tõ igaz ga tó is mer tet te az
egye sü let mû kö dé sét, fel ada tát, ami egy részt a szak ta nács adás, a ter me lés
irá nyí tá sa, más részt a ter me lõk szük ség le te i nek ked vez mé nyes be szer zé -
se. El mond ta to váb bá, hogy a 10 kör zet 34 tag egye sü let bõl áll, mely 24
ezer ta got szám lál. Édes apám is részt vett a köz gyû lé sen, kép vi sel ve a Dél -
ke le ti Kör ze tet. A ké pen a Kong resszus részt ve või lát ha tó ak

A II. Vi lág há bo rú ide jén az igen szín vo na las fo lyó irat, a „Ma gyar
Gyü mölcs” át me ne ti leg nem je lent meg. A kon szo li dá ció után is mét ke -
zük be ve het ték az ér dek lõ dõk. Az 50-es évek ele jén igen nagy vál to zá son
ment át a szak lap. Meg vál toz tat ták a ne vét 1952-ben, új neve: Ker té szet
Szõ lé szet lett. Ma már szí nes ké pek kel il luszt rál va ad tá jé koz ta tást a zöld -
ség, a gyü mölcs, a szõ lõ ter mesz té sé rõl, an nak ápo lá sá ról, a kár te võk el le -
ni vé de ke zé si mó dok ról. Az elõ zõ szám ban már le ír tuk, hogy az elsõ
szak irá nyú kép zést az 1848-as Sza bad ság harc hon véd tiszt or vo sa, Dr.
Entz Fe renc in dí tot ta el Pes ten. A mai kép zés Bu dán a Mé ne si úton van,
aho vá még 1876-ban te le pült át az is ko la. 1894-tõl há rom éves kép zé si idõ -

vel alsó, kö zép sõ, és fel sõ szin tû ker tész kép zés folyt. En nek az is ko lá nak
kö szön het jük, hogy ki vá ló ker tész szak em be re ket ne velt, akik so kat tet tek
a gyü mölcs ter mesz tés to vább fej lesz té sé ért, az új faj ták ki ne ve lé sért (ke -
resz te zés, ol tás) faj ta bõ ví té sé ért. Az idõk so rán a kép zés szint je és tar tal ma
fo lya ma to san bõ vült, en nek meg fe le lõ en a szer ve ze ti fel épí tés és a név is
vál to zott. 1929-ben a Ma gyar Ki rá lyi Ker té sze ti Aka dé mia lét re ho zá sá val
hi va ta lo san is fel sõ fo kú (fõ is ko la) tan in téz mé nyé vé vált. 1968-ban a fõ is -
ko la egye te mi ran got ka pott, Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri Egye tem né ven. 
Az in téz mény a nagy elõd (az is ko la lét re ho zó já nak tisz te le té re) lét re hoz ta
az „Entz Fe renc em lék ér met”, me lyet a szak ok ta tás ban, a tu do má nyos ku -
ta tás ban és a szak mai gya kor lat ban ered mé nye sen te vé keny- kedõknek
ado má nyoz nak.

Hunya Ala jos

Ka rá csony elõt ti ké szü lõ dés

Ka rá csony elõtt négy hét tel kez dõ dik az Ad vent. Je len té se: vá ra ko zás.
Ha gyo má nya ink sze rint ad vent elsõ va sár nap já ra el ké szít jük az ad ven ti
ko szo rút. Ál ta lá ban fe nyõ ág ból és fe nyõ to boz zal, vad ró zsa ter mé sé vel, er -
dõs vi dé ken fa gyönggyel is dí szít jük. A ko szo rú ra 4 gyer tyát kell erõ sí te ni, 
ame lyek bõl 3 sö tét lila szí nû, és 1 ró zsa szín. A lila szín jel ké pe zi a bûn bá -
na tot a ró zsa szín az örö met. Va sár na pon ként kell meg gyúj ta ni
egyet-egyet. Így elsõ va sár nap egy gyer tya ég, má so dik va sár nap már ket -
tõ, az tán 3, és ad vent utol só va sár nap ján már mind a 4 gyer tya ég. Idén Ad -
vent elsõ va sár nap ja no vem ber 30-án lesz. Az ad ven ti gyer tya láng nak
üze ne te van, gon dol junk a sze gé nyek re, el ha gya tot tak ra, nyújt sunk ne kik
se gít sé get, ki sebb-na gyobb aján dé kok kal te gyük szép pé az õ ün ne pü ket is,
így a mi ün ne pünk is szebb lesz. A gyer tya láng já nál gon dol junk to váb bá a
meg bé ké lés re, te gyük szeb bé bol do gab bá ma gunk és em ber tár sa ink életét!

Ma már vi lág szer te 
el ter jedt szo kás sá vált,
hogy ka rá csony es té jé -
nek dél után ján ál ta lá -
ban a csa lád kö zö sen
fel dí szí ti a luc fe nyõt,
amit a köz nyelv ka rá -
csony fá nak ne vez. Elõ -
for dul, hogy fe ke te
fe nyõt, vagy ezüst fe -
nyõt dí szí te nek, sõt az
is, hogy tö ves fe nyõt
dí szí te nek és az ün ne -
pek után ha nincs fagy,
ak kor a tö ves fe nyõt ki
is ül te tik a kert be. Ha
olyan nagy hi de gek
van nak, mint pld. ta -
valy volt, ak kor csak a
fa gyok el múl tá val cél -
sze rû a ki ül te tést vé -
gez ni.
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Gyümölcstermesztés ki ala ku lá sa 
ha zánk ban - II. 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!
téli aján la ta im:

• virághagymák
• virágföldek
• hólapátok
• szi vattyúk, ön tö zõ töm lõk, szó ró fe jek
• zo mán co zott tûzhely
• ké zi szer szám ok, sze gek, csa va rok
• mû trá gyák, vegy sze rek, csá vá zó szerek
• fó li ák, ta ka ró pony vák, mû anyag áruk
• gu mi csiz mák, vé dõ kesz tyûk
• ku tya-, macs ka-, madáreledel
• 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!

Kert-
ba rá tok-
nak

Október 23-tól november 23-ig Gyoma 

bel te rü le tén 39 mm csa pa dék hul lott.Û


