
* 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. feb ru ár

1943. ja nu ár 12.
„Két száz öt ven ezer ma gyar fér fi áll a

Don part ján 1943. ja nu ár 12-én. A hõ -
mér sék let vá rat la nul je len tõ sen csök -
ken: mí nusz 35 fo kot mu tat a hõ mé rõ.
Be fagy tak az ak ku mu lá to rok, az õrök
keze rá fagy a pus ká ra.

Va kí tó fe hér csend.
Csak meg hal ni le het, hát rál ni nem.”

(Idé zet: Nemeskürty Ist ván Requiem 
egy had se reg ért c. köny ve 41. ol da lá ról)

Hat van éve tör tént! Is mét tör té nel -
münk gyá szos év for du ló já ra em lé kez tet -
jük ol va só in kat. Mennyi tra gé di át kel lett
a hosszú szá za do kon át meg él ni
nemzetünk hõs fi a i nak! Nem so rol juk…

Hat van év vel ez elõtt ezen a na pon in -
dult meg a má so dik vi lág há bo rú ke le ti
front ján a szov jet had se reg nagy ará nyú
vo ro nye zsi-har ko vi had mû ve le te. Ek kor
érte az elsõ csa pás a 2. ma gyar had se -
reg ka to ná it. 208 ki lo mé te res sza kaszt
kel lett vol na a rosszul fel sze relt ma gyar
csa pa tok nak vé de ni a túl erõ vel szem -
ben. S alig két hét alatt a
kétszázötvenezres ma gyar had se reg
sem mi vé vált, pusz tu lás ra ítél te tett.
147.971 em bert vesz tet tünk, a har cok -
ban, vagy a vissza vo nu lás kor
megsebesültek, meg fagy tak, éle tü ket
ve sztet ték, kö zü lük har minc ezer ka to na
és mun ka szol gá la tos esett ha di fog ság -
ba.

1972-ben je lent meg a be ve ze tõ ben
már idé zett Nemeskürty Ist ván nak;
Requiem egy had se reg ért címû tör té nel -
mi mun ká ja, mely vég re mél tó em lé ket

ál lí tott, igaz sá got szol gál tat -
va az ár tat lan ál do za tok nak.
Így szól köny vé ben: „…a
ma gyar ural ko dó osz tály er -
köl csi leg és po li ti ka i lag
rosszab bul vizs gá zott, mint
vizs gáz ha tott vol na, s ha ezt
a kö rül mé nyek okos ko dó és
óva tos ko dó mér le ge lé sé vel
úgy ken jük el, hogy egy bor -
zal mas és máig õszin tén fel
nem tárt, a ka to nai ve re sé -
get egy pá nik sze rû en meg -
fu tott had se reg re fo gunk:
ak kor a tu da to san ha lál ba
kül dött vér ta núk em lé két
gya láz zuk meg…”

Ez hát a né met kö ve te -
lés re 1942 ta va szán meg in -
dult 2. ma gyar had se reg
tra gé di á ja né hány sor ban!
Igen, ír ha tunk köny ve ket,
ele mez het jük az oko kat,
okol hat juk a né met had ve -
ze tést, okol hat juk a rosszul
fel sze relt ma gyar ka to ná kat, 
ám mind ez csak utó la gos
ma gya rá zat. A tra gé dia be -
kö vet ke zett! Ek kor, ott kö zel 

150 ezer ma gyar ve szett el ér tel met le -
nül, és igaz ság ta la nul. Hajt sunk fe jet az
ál do za tok em lé ke elõtt!

Az év for du ló al kal má ból or szág szer te 
a nagy vá ros ok ban ün nep sé ge ken em lé -
kez nek meg a hat van év vel ez elõtt el -
esett ma gyar ál do za tok ról.

Csá szár Fe renc

Szent ká bu lat ban van az Is ten

A Nap vö rö sen vért ne vet.
Rö hej-lá vát hány a po kol gyom ra.
Hi é na-had; az em ber egy mást mar ja.
Ér ték mé rõ lett a gyû lö let.

Bom lott ütem ben lük tet benn a vér.
Zsör tö lõd ve für kész get az agy.
Ön is me ret si kong: bû nös vagy,
de hang ja soha lel ke dig nem ér.

Ta vaszt vár tunk, hogy bé két hint sen,
lé lek eme lõ nagy cso dá kat,
hogy nyis sa imá ra átok-szán kat.
Szent ká bu lat ban van az Is ten.

Po gány pap mód ra, tárt ka rok kal,
vagy Dá vid gya nánt zsol tárt zen gek:
ma rad ja nak med dõk a mé hek,
ne tégy cso dát az asszo nyok kal!

Kö tél kor bá csod sújt son, ver jen,
míg le ve ze kel jük a nagy vét ket.
Ne hagyj ár tat lan nem ze dé ket
szen ved ni! Le gyen vég re, vége!

Új vi dék, 1943.

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 2. szám

Szá munk tar tal má ból:

CVá ro sunk dísz pol gá ra lesz
Csollány Szil vesz ter 22. old.

CEndrõdi bal la dák 30. old.

CA 77 éves Tûz ol tó Egye sü let
fény ko ra és ha nyat lá sa 36.
old.
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let ja nu ár 30-i ülé sén

A tes tü le ti ülés nek ün ne pi moz za na ta is volt, ami kor a vá ros leg fi a -
ta labb dísz pol gá rá nak Csollány Szil vesz ter nek át adás ra ke rült e meg -
tisz te lõ cím. Az ülés szo ká sos mun ká já nak be fe je zé se után a
Tor na csar nok ban em lé ke ze tes tor na be mu ta tót tar tott a Csollány Szil -
vesz ter és 2 tor nász tár sa.

A pol gár mes ter úr rész le te sen be szá molt a ja nu á ri hó esés és íté let -
idõ okoz ta majd hogy nem ka taszt ró fa hely ze té nek si ke res ke ze lé sé rõl.
A vá ros ban még át me ne ti leg sem állt meg az élet, az utak el fo gad ha tó
idõn be lül jár ha tó ak vol tak. Kö szö net il le ti ezért a vé del mi bi zott sá got,
és a pol gár mes ter meg kö szön te, hogy a la kos ság dön tõ több sé ge is lel -
ki is me re te sen ta ka rí tot ta az in gat lan jai elõt ti jár dát. Az idõ já rás mi at ti
rend kí vü li mun ka mint egy 3 mil lió fo rint ba ke rült a vá ros nak.

A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék szál lí tá sá nak díj té tel eme lé sét
a tes tü let jó vá hagy ta, 

2003-ban a la kos sá gi szenny víz szip pan tá si díja köz csa tor ná val el -
lá tott te rü le ten: 1067 Ft/köb mé ter, köz csa tor na nél kü li te rü le ten: 960
Ft/köb mé ter. A kö zü le ti szenny víz szip pan tás: 1250 Ft/köb mé ter. Az
ár nyék szék, WC tisz tí tás 2500 Ft/fu var. A szenny víz mennyi ség ará -
nyá ban tör té nõ szál lí tás díja: 2 köb mé ter. 3250 Ft/ fu var, il let ve 3800
Ft/ fu var, 3 köb mé ter 3800Ft/ fu var, il let ve 4800 Ft/fu var, 4 köb mé ter
4350 Ft/fu var, il let ve 4300 Ft/fu var, 5 köb mé ter 4800 Ft/fu var, il let ve
5250 FT/ fu var. (a két ár a csa tor ná val el lá tott, il let ve csa tor na nél kü li
te rü let re vo nat ko zik.)

Ál la ti hul la dék gyep mes te ri te lep re való el he lye zé sé nek té rí té si
díja:

Vál lal ko zók ál tal fi ze ten dõ: 74 Ft/kg, La kos ság ál tal fi ze ten dõ: 37
Ft/kg,

A köz te rü le tek hasz ná la ti díj té te li nek eme lé se egy sé ge sen
10%--os. E na pi rend hez tar to zik még az az in for má ció, ame lyet több
he lyi vál lal ko zó ké ré sé re is mer te tek. Tud ni il lik, ar ról van szó, amit fõ -
ként a nyá ri sze zon ban ta pasz ta lunk, hogy vi dék rõl jön nek áru sok, és
az ut cán árul ják sze zo ná lis áru i kat, (dinnyét, krump lit, al mát,
stb.).Ezek az áru sok, is meg fi ze tik a köz te rü let hasz ná la ti dí ját, ami 55
Ft/ négy zet mé ter/nap, + áfa, és ezen kí vül az ipar ûzé si adót is kö te le sek 
azon nal kész pénz ben fi zet ni.

Víz díj 2003 évre CSÖKKENT, a szenny víz csak 5%-kal emel -
ke dett. Rit ka al ka lom, a mai vi lág ban hogy va la mi nek az ára csök ken -
jen, hál Is ten nek, a hír igaz, vá ro sunk la kó i nak ivó víz fo gyasz tá sa,
va la mint a ko ráb bi be ru há zá sok ered mé nye kép pen ked ve zõbb díj ka te -
gó ri á ba ke rül tünk A la kos sá gi víz díj 88 Ft/ köb mé ter (102 Ft volt ), a
ha tó sá gi 180 fo rint ról 173 fo rint ra, csök kent. A szenny víz ese té ben
van némi emel ke dés, még pe dig 5 %. A la kos ság idén 119,8 Ft-ot fi zet
köb mé te ren ként, a ta va lyi 114,1 fo rint he lyett, a ha tó sá gi 198,6 fo rint
he lyett 208,6 fo rint lett.

Gyer mek jó lé ti szol gá lat fel adat el lá tá sá ra együtt mû kö dé si
meg ál la po dást ha gyott jóvá a tes tü let Hunya köz ség és Csár da szál lás

Köz ség Ön kor mány za tá val. Mind két te le pü lé sen a ko ráb bi évek ben is
el lát ta vá ro sunk szak em ber gár dá ja ezt a fel ada tot.

Köz ala pít vány Gyomaendrõd Vá ros Köz gyûj te mé nye i ért ku -
ra tó ri u mi tag sá gá ról egész sé gi ál la po tá ra való hi vat ko zás sal le -
mon dott Láng Mik lós úr. Egy ben ja vas la tot tett az új tag sze mé lyé re,
aki Vidovszky ro kon. A tes tü let a ké rés nek és ja vas lat nak helyt adott és 
2003. feb ru ár 1-tõl PERNECZKY LÁSZLÓ urat meg bíz za a ku rá to -
ri fel ada tok el lá tá sá ra. 

Az ön kor mány za ti fel ada to kat szer zõ dé ses for má ban el lá tók
díj té te le át la go san az inf lá ció mér té ké vel ke rült meg eme lés re, egy-két
ki vé tel tõl el te kint ve.

2003 évi díj té te lek: Sza bad ság úti óvo da: 5460 Ft, Fõ úti óvo da:
4670 Ft, Kos suth úti óvo da: 4200 Ft, Vá sár té ri óvo da: 3940 FT, Blaha
úti óvo da: 4360 Ft, Se lyem úti óvo da: 4360 Ft, Po lyák hal mi óvo da:
5460 Ft, Böl csõ de: 12.100 Ft /
fõ / hó nap. A Lo go pé dus el lá -
tás: 132.130 Ft (áp ri lis 1.-tõl)
Köz mû ve lõ dé si tá mo ga tás:
473.700 Ft/hó, Ügye le ti gép ko -
csi: 300.000 Ft/hó, Vá ros há za
ta ka rí tás: 446.250 Ft/hó, Hír adó 
tá mo ga tá sa: 42.340 Ft/hó.

Sport csar nok: 309.750
Ft/hó.

Jó vá hagy ta a tes tü let az
emelt óra dí ja kat is, Gyomán fû -
tés nél kül a te rem hasz ná lat:
500 Ft/ óra, fû tés sel 700 Ft/óra ,
nagy te rem ese tén fû tés nél kül:
1200Ft/óra, fû tés sel 2700
Ft/óra. A Sport csar nok hasz ná -
la ta órán ként 2.700 Ft. Az
endrõdi Kö zös sé gi Ház rend -
sze re sen igény be ve võk nek hét -
köz nap 400 Ft/óra, hét vé gén

2500 Ft/al ka lom, más szer ve ze tek nek, vál la la -
tok nak: hét köz nap 500 Ft/óra, hét vé gén 1300
Ft/óra, ter mék be mu ta tók nak: 2000 Ft/óra és
még ipar ûzé si adó. Kecs kés-zu gi fa ház bér le ti
díja: he lyi ált. is ko lák nak: 2100 Ft/nap, kö zép -
is ko lák nak: 2.600 Ft/nap, egyéb igény be vé tel:
3600 Ft/nap, +áfa.

Vé ge ze tül a pol gár mes ter tá jé koz tat ta a
kép vi se lõ ket, hogy az éves költ ség ve té si ren -
de let ter ve zet gõz erõ vel ké szül, a de cem ber -
ben ki mu ta tott el ret ten tõ en ma gas hi ány
op ti má lis mér ték re lát szik mér sék lõd ni, rész le -
tes elõ ter jesz té sé re a feb ru á ri ülé sen ke rül sor.
Fel té te lez he tõ en több el adás ra váró in gat lan,
mint pél dá ul az Enci fõ épü le te, a Kos suth úti
ház el adá sát szor gal maz ni fog juk, mert a pénz -
re szük ség van, a 3 nagy be ru há zás nak foly ta -
tód ni kell, (szenny víz, für dõ, és fel te he tõ en
el kez dõ dik a Kis Bá lint Iskola re konst ruk ci ó ja
is, ta lán más for má ban, mint azt terveztük.) 

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ

Csollány Szil vesz ter
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Ja nu ár 11-én tar tot ta nagy sza bá -
sú ün nep sé gét a Bé kés Me gye Kép -
vi se lõ-tes tü le te Me gyei Mû ve lõ dé si
Köz pont ja, a Kéz mû ves Szak is ko la
és a Ba las si Köz ala pít vány a XVI.
Or szá gos Szólótáncfesztivál cím -
mel. Ün ne pi meg nyi tót Pap Já nos
Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros
pol gár mes tere tar tot ta. Ezt kö vet ték 
a kö te le zõ, majd a sza ba don vá lasz -
tott tán cok ver se nye. Gála és ered -

mény hir de tés után a zár szót Var ga Zoltán megyei elnök
mondott. 

Me gyei hí rek Hí rek há zunk tá já ról 

Az Endrõdi Táj ház és Mú ze um Su gár út 20. sz. alatt õrzi a
te le pü lés tár gyi em lé ke it, Tí már Máté szo bát, Kun ko vács Lász ló 
ál lan dó ki ál lí tá sát élet mû vé bõl.

Nyit va elõ ze tes be je lent ke zés alap ján bár mi kor. A be je lent -
ke zés egy nap pal elõtt szük sé ges.

Be lé põ diák/nyug dí jas 50 Ft. (cso por tos is) fel nõt tek nek 100
Ft.

Te le fon: 66/282-472 (Táj ház üze net rög zí tõs) 
66/284-318 Szon da Ist ván ál lan dó és mo bil:

06/30/4939-311.

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
feb ru á ri prog ram ja

8-án 18 óra kor Szent Imre Ala pít vány jó té kony sá gi bál
15-én 18 óra kor Va len tin-bál Ba rát ság Klub szer ve zé sé ben

22-én 19 óra kor 30. Far san gi ran de vú

A Rum ba Tánc cso port Egye sü -
let és a klu bot tá mo ga tó Tár sas tánc
Ala pít vány ja nu ár 25-én dél után a Ka -
to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban
ren dez te meg ha gyo má nyos téli fél -
év zá ró tánc be mu ta tó ját, ugyan csak a 
ha gyo má nyos si ker rel. A szín ház ter -
met be töl tõk hosszan tap sol tak meg
egy-egy tánc be mu ta tót. 

Di csé ret il le ti a ko re og rá fu so kat,
tánc ta ná ro kat. A mû sor ban fel lép tek
a klub ver seny tán co sai és után pót lás
cso port jai.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Sze ge di Ta ní tó kép zõt Vég zet tek Ba rá ti Köre de cem ber

18-án kelt 23. sz. Kör le ve lé ben kö szö ne tét fe jez te ki Hunya Ala -
jos nak, a ba rá ti kör tag já nak (szer kesz tõ bi zott sá gunk tag já nak),
hogy 2002. év ben rend sze re sen meg küld te ré szük re a
VÁROSUNK címû hagyományõrzõ folyóiratot. 

A Fo gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ ség min den hé ten csü tör tö kön 14
órá tól 16 órá ig a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban tartja fogadó
óráját

A Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont
feb ru á ri prog ram aján la ta

Meg nyílt a Si ke tek és Na gyot hal lók he lyi szer ve ze té nek iro dá ja
 a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban.

Ügy fél fo ga dás: min den szer dán 15.30-tól 18 órá ig. Te le fon: 66/28301100-524.

1-én 18 órai kez det tel A Kert ba rát Kör Pót szil vesz te re
8-án a 9 óra kor Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 

kis nö ven dé ke i nek fel lé pé se és játszóház.
16 órá tól fél év zá ró vizs ga mû sor.

15-én a Kner Tánc cso port Egye sü let és a Szín folt Mazsorett Cso port 
fél év zá ró tánc be mu ta tó ja.

18-án 12 óra a Fil har mó nia Kht. If jú sá gi bér le ti hang ver se nye.
 Ope ra – íze lí tõ vígoperákból

Jóga Klub In dul. Min den pén te ken 18-tól 20 órá ig. Cso port ve ze tõ: Nagy Sándor

Van nak az em -
be rek nek bol dog
per cei, töb bek kö -
zött, ha lát ja más
bol dog sá gát. Ilyen
öröm ért a múlt év
de cem ber 21-én,
mi dõn egyik volt
ked ves ta nít vá -
nyom Kiszely Zol -
tán a Sze ged-Ró kus 
temp lom ban ol tár -
hoz ve zet te Me ré -
nyi Ni ko lett
ope ra éne kes nõt.

Zoli az ál ta lá -
nos is ko lá ban
Endrõdön ta nult,
min ta di ák ként. A
gim ná zi u mot

Gyomán vé gez te szép ered ménnyel. Érett sé gi után szí nész nek
je lent ke zett Bé kés csa bán a Jó kai szín tár su lat hoz. (A fel vé te lin
egyik ál ta lam írt no vel lá val sze re pelt si ker rel) 1993-tól „gya kor -
la tos szí nész, 1995-õl „se géd szí nész”, 1998-tól „szí nész lett.
Vá gya be tel je sült. So kat ját szott a békéscsabai szín ház ban, de a
té vé ben is több ször gyö nyör köd het tünk földink sze rep lé sé ben.
Bõ sé ges te en dõi mel lett arra is vál lal ko zott, hogy az endrõdi vá -
ros rész ben mû vé szi prog ram ja i val hoz zá já rul jon kul tú ré le tünk -
höz. Az tán össze ta lál ko zott az „iga zi val” Sze ge den, aho vá
2000-2001-ben sze gõ dött, és a Csár dás ki rály nõ ben Bóni sze re -
pé ben ara tott si kert, el is me rést. Az is me ret ség bõl Ni ko let tel há -
zas ság lett. Je len leg Egyip tom ban vannak nászúton.

Egy fi a tal ko ri, bol do gult võfénységem egyik ver sé vel kö -
szön töm, kö szönt jük õket:

„Visz ke tõs le gyen az új em ber tal pa
Ha ma ro san bába után sza lad jon el raj ta.
Gya ra pod jon az új asszony test ben és erõ ben,
Ik re ket rin gas son mi e lõbb böl csõ ben!”

Sok bol dog sá got kí vá nok szer kesz tõ sé günk min den tag ja
nevében

MÁRTON GÁBOR

A Ga lak ti ka Kör
szo ká sos ba rá ti ta lál -
ko zó ján, ja nu ár 8-án a
rossz idõ já rás el le né re a
ta gok nak csak mint egy a 
fele tu dott át gá zol ni a zi -
man kós tél ben, hogy
részt ve gyen, ahol ér de -

kes be szá mo lók kö ze pet te pezs gõ vel kö szön töt ték az Új Évet.
Vi deó ve tí tés re ez út tal sem ke rült sor. Re mé lik, hogy a leg kö -
zeb bi ta lál ko zá son, feb ru ár 5-én, már a sze lí debb idõ já rás kö -
szönt ránk, s a csa pat tel jes lét szám ban je len lesz.
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Patkó Imre (1922-1983)
Berkovics Adolf gyo mai vas -

ke res ke dõ és fe le sé ge öt gyer -
me ket ne velt. Saj nos,
el sõ szü lött La ci ju kat már kis ko -
rá ban el vit te az I. vi lág há bo rú
utá ni spa nyol jár vány. If jabb lá -
nyuk, a fény ké pész Má ria - Maca 
– sze ren csét len sé gé re épp Bu -
da pes ten tar tóz ko dott, az
1944-es már ci us 19- i náci meg -
szál lás nap ján, be le ke rült egy
raz zi á ba és nyo ma ve szett. A két 
szü lõ ugyan csak a vész kor szak
ál do za ta lett. A Berkovics-család 
hét tag ja kö zül hár man ér ték
meg a fel sza ba du lást. Mik lós,
úgy hogy a ha zai nu me rus

clausus mi att Mus so li ni Olaszországában szer zett or vo si dip lo mát; itt
ugyan is nem volt olyan an ti sze mi tiz mus, mint a Har ma dik Bi ro da lom -
ban. Ma már õ sem él. Er zsi, Ze ne aka dé mi át vég zett és zon go ra órá kat
adott Gyomán. Szív bé li jóbarátnõje volt Dr. Tardos Gás pár hely bé li ügy -
véd lá nya, Ancsi. Õ úgy ke rül te el a holokausztot, hogy ide jé ben Ro má -
ni á ba há za so dott, a há bo rú után pe dig ki ván do rolt Pa lesz ti ná ba. A
há rom ba rát nõ har ma dik tag ja a már a har min cas évek ben nem zet kö zi
hírû Fischer Annie, aki võ le gé nyé vel, ké sõb bi fér jé vel Tóth Ala dár ral
több ször meg for dult ezidõtájt Gyomán. Õk Svéd or szág ban vé szel ték át
a há bo rús éve ket. Maga Er zsi sa já tos mó don, mint „árja pár ja” me ne kült
meg. El vált, de fér je ne vét meg tart va Mágori Var ga Er zsé bet, ké sõbb
Mágori Er zsé bet né ven a po li ti kai és kul tu rá lis élet is mert sze rep lõ jé vé
vált. Má so dik fér je a tör té nész Molnár Erik mi nisz ter ha lá la után Hor váth
Már ton nal az ak ko ri idõk kul túr po li ti ká já nak egyik irá nyí tó já val kö töt te
össze éle tét. Tévé kri ti kái sok éven át vol tak ol vas ha tók az Élet és Iro da -
lom ha sáb ja in. Õ tá vo zott utol só ként az öt Berkovics-gyerek kö zül.

* * *
1922-ben szü le tett a csa lád Ben já min ja: Imre, a ké sõb bi Pat kó Imre.

Szü lei azt re mél ték, hogy õ foly tat ja majd a vas ke res ke dést, ezért ele mi
is ko lá i nak el vég zé se után a bé kés csa bai pol gá ri is ko lá ba, ezt kö ve tõ en,
fel sõ ke res ke del mi is ko lá ba já rat ták, itt érett sé gi zett 1940-ben. Úgy
tûnt, tisz tes bol tos vá lik be lõ le, szor gal ma san dol go zott az üz let ben, hol
el adó ként, hol áru ra ko dó ként, hol pénz tá ros ként, mi kor mire volt szük -
ség. Köz ben át-át járt Csa bá ra, hogy ba rá tai kö ré ben tö ké le te sít se an gol
nyelv tu dá sát. (Utóbb de rült ki, hogy az - úgy mond – ba rá ti kör il le gá lis
kom mu nis ta szer vez ke dés volt.) Pat kót, jó val a gyo mai get tó 1944-es
fel ál lí tá sa elõtt be hív ták mun ka szol gá lat ra, s mire e so rok író ja sok vi -
szon tag ság után 1945. feb ru ár vé gén ha za ér ke zett, õ – ugyan csak túl él -
ve a kény szer mun ka meg pró bál ta tá sa it – már a Ma gyar Kom mu nis ta
Párt he lyi szer ve ze té nek tit ká ra volt. Tiszt sé gé rõl csak ha mar le kö szönt,
és be vo nult a de mok ra ti kus had se reg be, hogy fegy ver rel har col jon a fa -
siz mus el len. Erre, mint is me re tes az eu ró pai há bo rú gyors be fe je zé se
mi att nem ke rült sor, Pat kó le sze relt, és meg kezd te új éle tét, mond hat -
juk „hosszú me ne te lé sét” tit kon rég óta vá gyott iga zi hi va tá sa, az új ság -
írás út ján. En nek év ti ze dei alatt bon ta koz tak ki, ad dig rej tett, nagy sze rû,

szí nes és szen ve dé lyes sze mé lyi ség je gyei: Né hány év bé kés csa bai gya -
kor no kos ko dás után 1950-ben a Sza bad Nép hez ke rült, egy évre rá
mun ká ja mel lett tör té nész dip lo mát szer zett az ELTE böl csé szet tu do -
mány ka rán. Lán go ló igaz ság ke re sé se „gya nús sá” tet te, így ke rült a Ma -
gyar Rá dió Kül föl di Adá sok Szer kesz tõ sé gé be, ahol nyelv tu dá sa ré vén
1956-ban már fõ osz tály ve ze tõ. Ek kor me re dek for du lat tal Ti bet be uta -
zott: el kí sér te pró ba út já ra a ha tal mas kí nai piac meg hó dí tá sá ra tö rek võ
Cse pel au tó gyár kí sér le ti jár mû ve it. E ka land iro dal mi ho za ma lett az a
Rév Mik lós fo tó mû vésszel köz re a dott iz gal mas úti rajz, amely – mint
meg annyi ké sõb bi Pat kó-könyv – ma már antiquariumban is csak el vét ve 
kap ha tó. Tá vol lé te alatt be vá lasz tot ták a Ma gyar Rá dió Mun kás ta ná csá -
ba. Kö vet kez mény: újabb „le fo ko zás” – ez út tal a Ganz Gyár üze mi lap já -
hoz. Te het sé ge ré vén azon ban csak ha mar a Ma gyar Táv irat Iro dá ba
ke rült mind ma ga sabb be osz tás ba, hogy 1963-ban újabb vál tás sal im -
már az MTI pe kin gi tu dó sí tó ja ként tér jen vissza a gi gá szi or szág ba. A kö -
vet ke zõ év ben is mét a már Nép sza bad ság ra „át ke resz telt” köz pon ti
or gá nu má nak mun ka tár sa ként lát juk vi szont mint a lap ang li ai tu dó sí tó -
ját. E ki kül de té sé nek „mel lék ter mé ke” a zse ni á lis szov jet mes ter kém rõl,
Kim Philbyrõl írt köny ve, me lyet szin te na pok alatt el kap kod tak. – Jel -
lem zõ egyéb ként Pat kó nak a po li ti kai zsur na lisz ti kán messze túl mu ta tó,
szé les kö rû, min den újra fo gé kony ér dek lõ dé sé re, hogy Ti be ten és Ang li -
án kí vül – ugyan csak Rév Mik lós sal – Karéliáról és az arab Ke let rõl is
meg je lent kö te te, sõt Vi et nam ról ket tõ is (kö zü lük az egyi ket hat nyelv re
for dí tot ták le!). Ha za tér ve kinevezték a lap kül po li ti kai ro va tá nak he lyet -
tes ve ze tõ jé vé, majd az ak ko ri ban in dult va sár na pi mel lék let szer kesz tõ -
jé vé. – Ezt kö ve tõ en kap ta, ad di gi mun kás sá ga el is me ré se ként, utol só,
ha lá lá ig tar tó meg bí za tá sát: a párt kül po li ti kai fo lyó ira tá nak, a Nem zet -
kö zi Szem lé nek irá nyí tá sát. Ám fé kez he tet len ku ta tó ter mé sze te ezt is
meg sza kít tat ta vele, 1974-79 közt ugyan is öt éven át el vál lal ta a pá ri zsi
ma gyar saj tó iro da ve ze té sét, her vad ha tat lan ér de me ket szer zett az
emig rá ci ó ban élõ ma gyar mû vé szek, és a szü lõ ha za köz ti híd ve rés ben, a 
két irá nyú szel le mi köl csön ha tás ki bon ta koz ta tá sá ban.

En nek azon ban az is volt az oka, hogy Pat kó Imre in tel lek tu á lis lá tó -
kör ében az öt ve nes-hat va nas évek for du ló já tól kezd ve a po li ti ka és a tör -
té ne lem mel lett egy re je len tõ sebb he lyet kez dett ki vív ni ma gá nak a
kép zõ mû vé sze tek irán ti von zal ma. Jel lem zõ erre az uni ver zá lis esz té ti kai 
haj lam ra, hogy tör té nész dip lo má ja mel lé 1972-ben, öt ven éves ko rá -
ban mû vé szet tör té nész ok le ve let is szer zett az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye te men.

Bel- és kül ho ni uta zá sa i nak év ti ze dei alatt vá sár lá sok kal és cse rék kel
mint egy 700 da rab ból álló kép zõ-, ipar- és nép mû vé sze ti kol lek ció bir -
to ko sa lett. S ez nap ja ink ban is az or szág egyik leg na gyobb és leg ér té ke -
sebb ma gán gyûj te mé nye. Szin te part ta lan ér dek lõ dé se, olt ha tat lan
szom jú sá gú, már-már meg szál lott kí ván csi sá ga az élet új és még újabb
él mé nye i nek meg is me ré sé re- ön ként vál la lat haj szolt élet mód hoz ve ze -
tett. Mint egy ko ri mun ka tár sa és jó ba rát ja, Baracs Dé nes, a Ma gyar Táv -
irat Iro da fõ mun ka tár sa írja: „… nyug ha tat lan em ber volt, aki két sze res
tem pó ban élt és élt is meg min dent, ép pen a szí ve nem bír ta az üte met,
ame lyet a szí ve dik tált neki,”

Nem ér he tett meg ma tu zsá le mi kort, 1983-ban, alig 61 éve sen tá vo -
zott az élõk so rá ból. Pat kó Imre má so dik há zas sá gá ból szü le tett fia, Pat -
kó And rás, aki csa lá dot ala pít va két uno ká val aján dé koz ta meg.
Har ma dik há zas sá gá ban szer tet tel gon doz ta és ne vel te fo ga dott lá nyát,
Bíró Má ri át, s az 1975-ben szü le tett Bí ró-uno kát ugyan olyan öröm mel
fo gad ta, mint két sa ját ját.

A Patkó-Bíró gyûj te mény sor sa vég aka ra tá nak meg fe le lõ en, de csak
há rom év vel ha lá la után, 1986-ban ren de zõ dött vég le ge sen. Örö kö sei
sok gya kor la ti és bü rok ra ti kus aka dályt le gyõz ve, a mû pár to ló Gyõr vá -
ro sá ban lel tek be fo ga dó gaz dá ra. Nap ja ink ban e kincs a vá ros köz pont
egyik leg szebb épü le té ben, az úgy ne ve zett Vas tus kós-ház két szin tes,
te tõ tér rel ki bõ ví tett tár ló i ban lát ha tó, a Xantus Já nos Mú ze um gon dos és
értõ ke ze lé sé ben. A lá to ga tó, aki e ki ál lí tást meg te kin ti, ar ról is hû ké pet
kap, mi lyen volt maga az örök ha gyó.

Pat kó Imre, sza bad gon dol ko dá sú, min den szel le mi kor lá tot oly kor
ve he mens in ge rült ség gel el uta sí tó, re ne szánsz lé lek be ol tott, mély sé ge -
sen mély meg gyõ zõ dé sû kom mu nis ta volt, es küdt el len sé ge a bi gott
me rev ség nek, aki ab ban a tu dat ban élt és halt, hogy a tár sa dal mi fej lõ -
dés – ha ki té rõk kel is, té vely gé sek kel. zsák ut cák kal is – a tör té ne lem fõ -
út vo na lán ha lad to vább. 

Ez úton mon dok kö szö ne tet Baracs Dé nes nek, min de nek elõtt pe dig
Almási Ti bor mû vé szet tör té nész nek, a gyõ ri Xantus Já nos Múzueum Pat -
kó Imre gyûj te mény ke ze lõ jé nek.

Ke re kes Gá bor

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

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

Tí már Máté



252003. feb ru ár VÁROSUNK

Sztankovics 20 évi lel ki pász tor ko dá sa
alatt ra kód tak le az új köz ség és egy ház
alap jai.

Az ál ta la 1733-ban ve zet ni kez dett anya -
köny vek elsõ há rom évi föl jegy zé sei közt
elõ for dul nak

a kö vet ke zõ ne vek: 
Ba log, Bacsa, Bonus, Ba lázs, Bal ina,

Bá lint, Bíró, Bindis, Baksa, Borbás, Búza,
Benkó, Be ne dek, Bar na, Babó, Bohácsik,
Bu dai, Bot tó, - Czmarkó, Csányi,
Cserenecz, Cserni, Csor dás, - Du dás, Dá -
vid, Deák, Drahó, Dányi, - Eka, - Filep,
Fekécs, Fagyas, Far kas, Füleki, Fa ze kas, -
Gom bos, Gye pes, Gácsi, Gericz, Gu lyás,
Gál, Gyuricza, Gyu lai, Goda, -Hornok,
Hor vát, Hlavács, Ha la si, He ge dûs,
Hanyecz, Hronecz, - Iványi, - Ju hász, -
Kukla, Ko vács, Ki rály, Karkul, Ka pus, Ká -
dár, Kuracsik, Kis, Ke resz te si, Komlósi,
Ka to na, Kojnok, Ku lik, - Mastala, Mé szá -
ros, Medvegy, Mol nár, Má tyás, Markus,
Mo kány, - Nikon, Nida, Nagy, Nán do ri,
Novák, Né met, Nacsa, - Orovecz, -  Pleva,
Palina, Pohorelecz, Pupcsó, Po lyák, Pusz -
tai, - Ré vész, Rá ba kö zi, Rácz, - Szalkai,
Sulai, Szujó, Spisják, Szil ágyi, Szakálos,
Sötén, Simó, Sztancsik, Szuszad, Sa la mon,
Smir, Szi ta, Sipos, Ször fi, Sza bó, Sztanyik,
Szer zõ, - Tí már, Ta lán, Tót, Tõ csér, Ta má si, 
Turcsányi, Tyelár, Turóczi, - Uhrin, Urbán,
- Var ga, Valovecz, Vég, Valastyán, Vaszkó, 
Vrana, Vass, Váczi, - Zsámboki.

Tíz év múl va már ta lál ko zunk a kö vet ke -
zõk kel is: Árvai, Amb rus, Alekszi, - Barják,
Babarik, Bela, - Cson tos, Czifra, Csor ba,
Csóvár, - Duda, Do bos, Dinya, - Fá bi án,
For gács, Fogarasi, - Gonda, - Harnos,
Huszka, Hadobács, - Ju lis, Já no si, Jánosik, - 
Ke le men, Kerékjártó, Koczka, Kubucz,
(mai Gubucz) Ki szel, - Liziczai, Le lik,
Lipták, - Mikó, Matuska, Ma jo ros, - Ne héz,
Nyustyák, - Onadi, - Puskár, Pá pis ta,
Porupcsánszki, Pap, - Rhakács (Hagács),
Ronczó, Ré vai, Rojik, - Sár kö zi, Szü gyi,
Sóocz (Sóczó), Sziládi, Ser fõ zõ, Sinka, -
Tok ár, - Vödrödi, Víg, Ve res.

Eb bõl lát juk, hogy a falu meg szál lá sá -
nak elsõ ti ze dé ben a mai tör zsö kös csa lá dok
elõd je i bõl alig hi ány zott egy-ket tõ. A
Strenda név 1747-ben, Harsányi 1749-ben,
Óvá ri 1758-ban, Kar dos 1750-ben, Hunya
1756-ban, Jambrik 1750-ben, Gellai
1759-ben, Kal már 1763-ban for dul elõ elõ -
ször. Akik te hát Kerekiben s az in nét tör tént
át köl tö zés nél je len nem vol tak, azok szü lõ -
föl dük rõl az elsõ évek ben si et tek csat la koz -
ni ál lan dó és jó ki lá tást nyúj tó új ha zát ta lált
ro ko na ik hoz.

Vi szont ezen idõ ben több oly név vel is
ta lál ko zunk, me lyek ké sõbb el tûn tek
Endrõdrõl, je lé ül an nak, hogy vi se lõ ik már
vi dék re, rész ben Gyu lá ra, Csa bá ra,
Szentandrásra köl töz tek át, ahol utó da ik
máig is fenn van nak. Ilyen pél dá ul Gyu lán a
Kukla, Ve res, Il lés, Gye pes, Bíró, Baksa,
Be ne dek, Gom bos, Cson tos, Ke le men,

Dányi csa lád. – Kü lö nö sen sok ma gyar csa -
lád cse le ke dett így, me lyek az elsõ idõk ben
Endrõdnek túlnyomólag ma gyar jel le get
köl csö nöz tek. Erõ sen be ol tot ták ide azt a
ma gyar ko vászt, mely a te le pü lés szá za dá -
nak vé gé ig, te hát 70 év alatt di a dal ma san
ha tot ta át az egész, ké sõbb túl nyo mó an
szláv ajkú te le pet. 

Az elsõ év ti ze dek ben gya ko ri az össze -
há za so dás és élénk az érint ke zés a négy
nagy ka to li kus raj tag jai közt. A né pes ség
sza po ro dá sá ra vi lá got vet az anya köny vek
azon ta nú sá ga, hogy 1733-ban a ke resz tel -
tek szá ma 28, az es ke té se ké 4, a ha lot ta ké 21 
volt. Ezen szá mok fo ko za to san és ro ha mo -
san gya ra pod tak úgy, hogy 20 év múl va a
szü löt tek szá ma 65. A sza po ro dást az okoz -
ta, hogy igen ked ve zõ az arány a szü löt tek
és ha lot tak szá ma közt. Oly kor az elõb bi e ké
6-7-szer na gyobb, még azon évek ben is, mi -
dõn a pes tis és a him lõ dúlt, mely utób bi két -
szer tör tént Sztankovics alatt. A ha lot tak
szá ma soha nem múl ta felül a szü löt te két.
Más részt bi zo nyá ra újabb csa lá dok be köl tö -
zé se okoz ta, hogy 20 év alatt a ke resz tel tek
szá ma 28-ról 65-re szö kött fel, a lel ke ké pe -
dig 250-rõl 1200-ra. Ha ez az arány to vább -
ra is meg ma rad, 1893-ban 8300-nak kel lett
vol na len nie a szü löt tek szá má nak!

Ide ig le nes ad mi niszt rá tor pá ter Brú nó
Franciscanus.

Historia Domus AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
1730-1930-ig (rész le tek)

Ro vat ve ze tõ Csá szár Fe renc

Fény kép al bum
bal ra fenn:

Sza bók és sza bó nõk a 20.
sz. hú szas éve i ben

bal ra lenn:
Szü re ti bál 1904-ben

jobb ra:
Hunya Ist ván (1873-1961)
10 éven át tör vény bí ró
1894-97 bras sói 1. hu szá -
rok nál
1915-1917. szerb és olasz
fron ton tûz har cos, meg kap -
ta a Kár oly csa pat ke resztet

Kér jük ol va só in kat, hogy
küld je nek mi nél ré geb bi fény -
ké pe ket, hogy köz re ad has suk
azo kat. Min den ké pet a meg -
je le né se elõtt már vissza kül -
dünk! Ha va la ki nem tud már
gon dos kod ni a ké pek rõl, úgy a
Táj ház Mú ze um ban örök idõk -
re meg fog juk õriz ni és min den
eset ben a lá to ga tók elé tár juk. A 
ké pek hez a szü le tés és ha lál
idõ pont ját kér jük meg ír ni, és a
mes ter sé gét, eset leg tár sa dal mi
mun ká ját. Pél dá ul: X. Y. asz ta -
los, fa lu bí ró
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A ka to li kus hit ele mei (16)

5. Ne ölj!

1. Ez a pa ran cso lat azt pa ran csol ja, hogy
min den egyes em bert úgy tisz tel jünk, mint Is -
ten kép má sát.

Az em be ri élet szent, mert kez de te i tõl fog -
va Is ten te rem tõ cse le ke de tét hor doz za és örök -
re kü lön le ges kap cso lat ban ma rad
Te rem tõ jé vel, mint egyet len cél já val. (KEK,
2258.)

2. Az ötö dik pa ran cso lat tilt min den fé le
gyil kos sá got, ha ra got, gyû lö le tet és bosszút.

3. Ez a pa ran cso lat tilt ja a kö vet ke zõ ket:
 Mag zat el haj tás (az anya méh ben levõ

gyer mek szán dé kos meg gyil ko lá sa)
 Ön gyil kos ság, eu ta ná zia (be teg vagy

hal dok ló em ber meg ölé se, hogy szen ve -
dé se vé get ér jen)

 So ha sem sza bad egy ár tat lan em ber éle -
tét köz vet le nül el ven ni. Hal dok ló ese té -
ben le sza bad mon da ni bi zo nyos or vo si
ke ze lé sek rõl, pél dá ul lé le gez te tõ ké szü -
lék, ami csak meg hosszab bít ja az éle tet,
de nem gyó gyít. Az élel met és vi zet meg
kell adni a gyó gyít ha tat lan be te gek nek,
mert az éle lem és a víz nem gyógy szer

 Ste ri li zá ció: sza po ro dá si ké pes sé gek tu -
da tos és szán dé kos meg szün te té se.

 Am pu tá ció: élõ em ber egy test rész ének
tu da tos és szán dé kos el tá vo lí tá sa anél -
kül, hogy or vo si meg fon to lás in do kol ná.

 Cson kí tás
 Fo gam zás gát lás: a nemi ké pes sé gek ide -

ig le nes be fo lyá so lá sa úgy, hogy ter mé -
ket len né vál ja nak

 Kín zás
 Em ber rab lás
 Túsz sze dés
 Tor kos ság
 Iszá kos ság
 Ká bí tó sze rek hasz ná la ta
 Ká bí tó sze rek kel való ke res ke de lem
 Vak me rõ jár mû ve ze tés, és em be ri éle tek 

szük ség te len ve szé lyez te té sé nek bár mi
más mód ja

 Bot rán koz ta tás: más em ber bûn be vi te le
pél da adás ál tal

 Bosszú for ra lás és sé rel mek õriz ge té se

4. Az ötö dik pa ran cso lat arra szó lít fel,
hogy tisz tel jük az em be ri tes tet, még a ha lál ban
is. Tisz tel nünk kell a ha lot tak tes tét a fel tá ma -
dás mi att.

5. Éle te egész fo lya mán min den em ber nek
joga van mind ah hoz, ami szük sé ges az élet hez,
és ez a pa ran cso lat azt sür ge ti, hogy az ál la mok
és az egyé nek te gye nek meg min den le he tõt,
hogy min den ki hoz zá jus son az alap ve tõ szük -
ség le tek hez: éle lem hez, ru há hoz, meg fe le lõ la -
kás hoz, alap ve tõ ok ta tás hoz, or vo si el lá tás hoz
és mun ká hoz.

6. Ez a pa ran cso lat azt is je len ti, hogy sem -
mi fé le tu do má nyos ku ta tás vagy kí sér let nem
me het az em be ri mél tó ság ro vá sá ra.

7. Ez a pa ran cso lat azt is je len ti, hogy min -
den ki nek kö te les sé ge a bé két elõ se gí te ni.

8. A há bo rút el kell ke rül ni, ha le het sé ges,
de vé de ke zõ há bo rúk ra néha szük ség van.

A nem-har co ló kat, se be sült ka to ná kat és
ha di fog lyo kat em be ri mó don kell ke zel ni és
tisz tel ni.

Az olyan hadi cse lek mé nyek, ame lyek
meg kü lön böz te tés nél kül egész vá ro sok vagy
je len tõs te rü le tek el len irá nyul nak, bûn cse lek -
mé nyek, és nem en ged he tõk meg.

6. Ne pa ráz nál kodj!

1. Ez a pa ran cso lat azt pa ran csol ja, hogy
tart suk kel lõ tisz te let ben azo kat a nemi ké pes -
sé ge ket, ame lye ket Is ten tõl a te rem tés kor kap -
tunk.

El kell fo gad nunk sa ját ne mi sé gün ket fér fi -
ként vagy nõ ként.

2. Nemi ké pes sé ge in ket az élet adó sze re tet
szol gá la tá ba kell ál lí ta nunk. Más szó val: a tisz -
ta ság eré nyét mind annyi unk nak gya ko rol nia
kell.

3. Azok szá má ra, akik nek a há zas élet re
van hi va tá suk, a nemi ké pes sé gek a mély sé ges,
ál lan dó, tar tós, hû sé ges és ter mé keny sze re tet
ki fe je zõ esz kö zei.

4. Egy fér fi nak és egy nõ nek a há zas ság fel -
bont ha tat lan kö te lé ké ben való egy be kap cso ló -
dá sa mind ket tõ szá má ra szent hi va tás, és
Is ten nek a Szent há rom ság ban meg va ló su ló
sze re te tét tük rö zi.

A há zas tár sak se gí tik egy mást a föl di élet -
ben, és se gí tik egy mást a mennyei di csõ ség el -
nye ré sé ben.

Ahogy Is ten sze re te te ter mé keny, úgy az
em be rek kö zöt ti há zas sze re lem is új éle tek lét -
re ho zá sá ra van ren del ve.

Az Egy ház az olyan pá ro kat, akik sa ját hi -
bá ju kon kí vül ter mé ket le nek, arra buz dít ja,

hogy bá na tu kat Krisz tus ke reszt jé vel egye sít -
sék. Az ilyen ter mé ket len pá rok is ki fe jez he tik
sze re te tü ket má sok felé gyer me kek örök be fo -
ga dá sá val vagy má sok nak tett szol gá la tok kal.

A gyer me kek Is ten cso dá la tos aján dé kai
egy há zas pár szá má ra, a há zas ság leg fõbb aján -
dé kai.

5. A ha to dik pa ran cso lat el le ni bû nök a kö -
vet ke zõk.

 Há zas ság tö rés
 Pa ráz na ság. Ebbe be le tar to zik a há zas -

ság elõt ti együtt élés, a ,,pró ba há zas ság’’
is

 Ön ki elé gí tés: a nemi szer vek szán dé kos
iz ga tá sa az él ve zet ked vé ért. (Néha en -
nek a cse le ke det nek a bû nös sé gét csök -
ken tik bi zo nyos té nye zõk. Ezt a
gyón ta tó dön ti el a gyó nás al kal má val)

 Fo gam zás gát lás
 ,,In vitro’’ (va gyis kém csõ ben tör té nõ)

meg ter mé ke nyí tés, az úgy ne ve zett lom -
bik-bé bik

 Mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés
 Bér-anya ság
 Ho mo sze xu á lis cse le ke de tek. Aki nek

ilyen haj la ma van, meg kell tar ta nia tisz -
ta sá gát. Ha va la ki ho mo sze xu á lis cse le -
ke det ben vett részt, az Egy ház, mint
min den egyéb bûn ese té ben is, Is ten ke -
gyel mét és bo csá na tát kí nál ja föl a bûn -
bo csá nat szent sé gé ben

 Por no grá fia: nemi cse le ke de tek be mu ta -
tá sa kí vül ál lók szá má ra

 Por nog ráf anya gok ké szí té se és fel kí ná -
lá sa bûn. Ilyen anya gok fel hasz ná lá sa
ön ma gunk él ve ze té re szin tén bûn

 Pros ti tú ció
 Nemi erõ szak
 Vér fer tõ zés
 Több ne jû ség

6. A ha to dik pa ran cso lat nem tilt ja in do kolt
eset ben a há za sok szá má ra a szü le té sek sza -
bá lyo zá sát, a ter mé sze tes csa lád ter ve zés
mód sze ré vel.

A ter mé sze tes csa lád ter ve zés kü lön bö zik a
fo gam zás gát lás tól, mert a há za sok sem mi olyat
nem tesz nek, ami be fo lyá sol ná a ter mé keny sé -
gü ket, és mert az in dí té kuk más, mint a fo gam -
zás gát lás al kal ma zó ié. A ter mé sze tes
csa lád ter ve zés gon do la tát az Egy ház he lyes li.

 V. A Tízparancs (3)

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

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  
  1. vasárnap: Gyertyaszentelõ Boldogasszony
  3. hétfõ: Szent Balázs püspök és vértanú
  5. szerda: Szent Ágota szûz, vértanú
  6. csütörtök: Miki Szent Pál és társai vértanúk
  8. szombat: Emiliáni Szent Jeromos
  9. vasárnap: Évközi 5. vasárnap
10. hétfõ: Szent Skolasztika szûz
11. kedd: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária
14. péntek: Szent Cirill szerzetes, Szent Metód püspök
16. vasárnap: Évközi 6. vasárnap
17. hétfõ: A Szervita rend hét szent alapítója
21. péntek: Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító
22. szombat: Szent Péter apostol székfoglalása
23. vasárnap: Évközi 7. vasárnap
24. hétfõ: Szent Mátyás apostol

FEBRUÁRI MISEREND

Endrõd

Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.
Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban 

feb ru ár 9-én, és 23-án, va sár nap fél 12-kor. 

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.

 Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 15 óra -

kor va sár na pi elõ es ti mise.

Az endrõdi Szent Ime Egy ház köz ség február 8-án, szom ba ton este
6-kor far san gi egy ház köz sé gi va cso rát tart a Kö zös sé gi Ház ban. 

Je gyek kap ha tók a plé bá ni án.
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Ezek kel a sza vak kal szó lít ja meg a ma gyar tár sa dal mat a Ma -
gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar. El gon dol kod tam e sza va kon. Endrõd
har ma dik temp lo ma 199 éves. E majd nem két száz év alatt 15.231
pár mond ta ki e bol do gí tó sza va kat.

Ma is hív juk, és vár juk a há zas ság ra ké szü lõ ket, foly tas sák õk is 
a sort. Sze re te tü ket, sze rel mü ket Is ten elõtt is szen te sít sék.

Ne fe led kez zék meg a csa lád a há zas sá gi év for du lók ról. A mai
ro ha nó vi lág ban is le gyen rá idõ, és fõ leg fi gye lem, hogy a csa lád -
tag ok meg em lé kez nek év for du ló juk ról. 

25, vagy 50. év for du lón itt a temp lom ban is kér je nek ál dást.
Öröm mel lá tom, hogy sok szor a ju bi lá ló há zas pár ok gyer me kei, uno -
kái mi lyen nagy sze re tet tel szer ve zik meg eze ket az év for du ló kat.

To vább ra se fe led kez zünk el csa lá di ese mé nye ink rõl, év for du ló -
ink ról!

„Hol to mig lan, hol to dig lan”

El ment Hunya leg idõ sebb em be re…

El tá vo zott kö zü lünk
Hunya leg idõ sebb pol gá -
ra, Kiszely Andrásné Mé -
szá ros Ilo na, aki 1904.
jú ni us 4-én szü le tett
Endrõdön, föld mû ves csa -
lád ból.

Fi a tal éve it Endrõdön
élte, majd 1933-ban férj -
hez ment Kiszely And rás -
hoz, aki vel Hunyára
köl töz tek.

Hat gyer me kük szü le -
tett, há rom fiú és há rom
le ány. Egy fiuk még két -
hó na pos ko rá ban meg halt, 
öt gyer me kük ma is él.

Leg idõ sebb fiuk And -
rás 35-ben, La jos 36-ban,
Mar git 37-ben, Mag di
39-ben, Béla 42-ben (aki
két hó na pos ko rá ban meg -
halt), Klá ri 45-ben szü le -
tett. Csak Klá ri ke rült el
Oros há zá ra, oda ment
férj hez, a töb bi ek Hunyán
él nek.

Hela né ni nek (min den ki így hív ta) hosszú, küz del mes éle te
volt. Fér je fi a tal ko rá tól be teg sé gek kel küz dött, ezért a gye re kek
ne ve lé se mel lett ki ju tott neki min den mun ká ból. Sze ren csé re na -
gyon erõs, ki tar tó, ener gi kus asszony volt. Var rást vál lalt, jó szá -
got ne velt, vagy föld jü kön ka pált, na gyon so kat kel lett dol goz nia.
A var rást nem ta nul ta, de jó ér zé ke volt a ru ha var rás hoz, és ez zel
is pó tol ta a csa lád be vé tel ét.

Nagy meg ér tés ben, val lá so san ne vel ték gyer me ke i ket, akik
mind tisz tes sé ges és be csü le tes em ber ré vál tak.

Sok mun ká juk mel lett temp lom ba rend sze re sen jár tak a csa -
lád dal együtt, pe dig ak kor még ta nyán lak tak, nem kis tá vol ság ra
a fa lu tól, az úgy ne ve zett Köz ség so ron.

Fér je az egy ház köz sé gi kép vi se lõ tes tü let tag ja volt több éven
át, ha lá lá ig.

1972-ben fel épült há zuk a Ki ni zsi út 28 sz. alatt, be köl töz tek a
ta nyá ról nagy örö mük re, hisz utá na na pon ta me het tek a temp lom -
ba, hi szen itt már kö zel vol tak, nem kel lett ki lo mé te re ket gya lo -
gol ni, ha mi sé re men tek.

Fér jé vel 46 évet él tek együtt. And rás bá csi 1979-ben halt meg.
Utá na Hela néni La jos nevû fi á val élt ha lá lá ig bé kes ség ben,

nyu ga lom ban, idõs ko rá ban is egész sé ge sen. Be teg nem volt soha, 
csak az utol só fél év ben, hála érte a Te rem tõ nek.

So kat imád ko zott éle té ben, ami biz to san min dig se gí tet te élet -
út ján. Ha lá la elõtt is fel vet te a szent sé ge ket, hisszük és tud juk,
hogy biz tos meg ér ke zett Urá hoz, Is te né hez, akit egész éle té ben
sze re tett és szol gált.

Jú ni us ban lett vol na 99 éves.
Tisz te let tel em lé ke zünk rá egy vers sel, mely a Ka to li kus Ka -

len dá ri um ban je lent meg.

A leg na gyobb mû vé szet tu dod mi?
De rûs szív vel meg öre ged ni!
Soha nem len ni re mény vesz tett,
csend ben hor doz ni a ke resz tet.

Mi ad hat ily bé két ne künk?
Ha ab ban a szent hit ben élünk, 
hogy a te her, amit vin ni kell, 
örök ha zá ba ké szít fel.

S ha ezt a mun kát el vé gez ted,
és ha az utol só óra kö ze leg,
hang ját hal lod égi hí vás nak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bo csát lak.”

Hanyecz Vencelné

Új plé bá nia épül Hunyán

2000-ben új temp lo mot szen tel tünk Hunyán, mert a régi tûz vész 
kiö9vetkeztében le égett.

Az idén új plé bá ni át sze ret nénk épí te ni. A régi, több mint száz
éves vá lyog épü let na gyon vi zes sé, do hos sá vált, meg süllyedt, egy -
szó val tönk re ment. Ké szül a terv do ku men tá ció. A temp lom ter ve -
zõ je, a sze ge di Kiss Ágos ton ter ve zi az új plé bá ni át is. Az új
épü let ben lesz egy szol gá la ti la kás, iro da, kö zös sé gi te rem.

Ha va la ki se gí te ni sze ret ne, az aláb bi mó don te he ti meg.
– Az anya egy ház ala pít vá nyá ra tör té nõ be fi ze tés sel vagy át uta -

lás sal: Endrõdi Szent Imre Egy ház köz ség ért Köz hasz nú Ala -
pít vány, 5502 Gyomaendrõd, Fõ út 1. Szám la szám: Endrõd
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet 53200015-10003231. Föl tét -
le nül je löl jék meg: hunyai plé bá nia épí tés re

– Köz vet len be fi ze tés/át uta lás a hunyai egy ház köz ség szám lá -
já ra: A Hunyai Plé bá nia bank szám lá ja: Endrõd és Vi dé ke Ta -
ka rék szö vet ke zet 53200022-11042057 

– Pos tai pén zes utal vá nyon, az endrõdi vagy hunyai plé bá nia
cí mé re el küld ve, és itt is kér jük a meg je lö lést: hunyai plé bá -
nia épí tés ja vá ra 

– A hunyai plé bá ni án, sze mé lyes be fi ze tés sel 
Adó ked vez mény igény be vé tel éhez a be fi ze té sek rõl iga zo lást

tudunk adni.
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Ma dách csa lád
A Sztregovai és Kis-kelecsényi Ma dách csa lád Nóg rád vár me -

gye egyik leg ré gibb tör zsö kös csa lád ja. Leg el sõ tud ha tó tör zse
Radun, már II. And rás ko rá ban bir to kos ne mes volt. A ta tár já rás -
kor IV. Béla ki rályt a ten ger part okig kí sér te A ki rály vissza té ré se -
kor Radunt és gyer me ke it (Ta más, Ma dách, Tó bi ás) 1250-ben
Zó lyom me gyé ben a Ga ram vize mel lett õsi bir to kuk ban, új ado -
má nyok kal meg erõ sí tet te. Mind hár muk csa lá dot ala pí tott.
Radonnnak (Radun) egyik fia Ma dách volt az, ki tõl a csa lád ve ze -
ték ne vét vet te.

Az igen ki ter jedt kö zel száz fõt szám lá ló csa lád tag ok min den
idõ ben a ma gyar ki rá lyo kat szol gál ták. Pl. Ma dách Pál, aki a Raj na 
mel lei csa tá ban: „ma gát a leg na gyobb ve szély nek tevé ki, és a gyõ -
ze del mes csa tá ból se bek kel ter hel ve tért ha zá já ba.” Ér de me i ért
1300-ban III. And rás ki rály Zó lyom me gyé ben Csereny nevû föl -
det ado má nyoz ta.

Ma dách Lász ló baj tár sá val Jánosy Gás pár ral. Má tyás ki rály tól
1470-ben Nóg rád, He ves, Sza bolcs me gyék ben je len tõs bir to ko kat 
kap tak. Ugyan csak eb ben az év ben Lász ló „Nóg rád me gye
fõispánjáúl íra tik”

Azt hi szem ol va só im egyet ér te nek ve lem, hogy e gaz dag tör té -
nel mi csa lád tag jai kö zül Im rét a drá ma írót, nem ze tünk iro dal mi
nagy sá gát emel jük ki kis sé rész le te seb ben.

Ma dách Imre, 180 év vel ez elõtt Nóg rád me gyé ben,
Alsósztregován szü le tett 1823. ja nu ár 21-én. El hunyt 1864. ok tó ber 
4-én. Fi a tal ko ra óta fog lal ko zott az iro da lom mal, ver se ket írt,
szín mû ve ket., új sá got szer kesz tett. A sza bad ság harc ki tö ré sé ig po -
li ti ká val is fog lal ko zott, cik ke it a Peti Hír lap szí ve sen kö zöl te.
1845-ben nõül vet te Frá ter Er zsé be tet, s vele bir to ka i ra vo nult
Csesztvére. Ek kor élte leg ter mé ke nyebb és leg bol do gabb nap ja it.
A sza bad ság harc alatt sú lyos be te gen fe küdt, de mi vel egy po li ti -
kai ül dö zött nek szál lás adott 1852-ben bör tön be zár ták, ahon nan
csak egy év múl va sza ba dult. Ha za tér ve csa lá di bol dog sá gát föl dúl -
va ta lál ta. El vált fe le sé gé tõl, édes any já hoz köl tö zött s lel ké ben
még so ká ig hor doz ta a ke se rû csa ló dás fáj dal mas ér zé se it. Újra az

írás hoz for dult. Las san meg fo gal ma zó dik ben ne az em ber tra gé di á -
já nak gon do la ta, ahol Ádám a te rem tés óta min dig új és új alak ban
je le nik meg, de alap já ban min dig ugyan az a gyar ló em ber ma rad a
még gyar lóbb Éva ol da lán. Még is az em be ri ség sor sa nem vi gasz -
tal ha tat lan; küz dés a cél, mely ben az is te ni ha ta lom gyõ ze del mes -
ke dik a go nosz fö lött. A mû iro dal munk leg na gyobb sza bá sú,
leg fön sé ge sebb fo gan ta tá sa, a fi lo zó fi ai mély sé get a köl tõi szép -
ség gel egye sí ti. Arany Já nos, aki nek bí rá lat ra át ad ta az Em ber tra -
gé di á ját, föl is mer te je les sé ge it, mint iro dal munk nagy sze rû
al ko tá sát mu tat ta be a Kis fa ludy Tár sa ság nak. 1863-ban az Aka dé -
mia tag ja lett. Saj nos Ma dách ma iro dal mi fõ mû vé vel él a köz tu -
dat ban, pe dig a tra gé dia pár ja ként meg ír ta Tün dér álom címû
drá mai köl te mé nyét, a Mó zes c. drá má ját, mely utób bit azon ban
már gyak ran tû zik szín pad ra szín há za ink. Több ter ve meg va ló sít -
ha tat lan ma radt, ki újult régi szív ba ja, mely sír ba vit te.

Mûve nép sze rû ség ét fo koz ta, ami kor Pa u lai Ede 1883-ban szín -
re al kal maz ta a drá mát. Összes mû ve it elsõ íz ben Gyu lai Pál adta
ki 1880-ban, majd 1895-ben. Ne vét örök re be vés te a „ma gyar iro da -
lom arany köny vé be.”

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

FELHÍVÁS!  - Te kin tet tel arra, hogy a csek ken való
be fi ze té sek rõl ál ta lá ban a be fi ze tés nap já tól szá mít va kb.
10 nap múl va ér te sü lünk, ezért a feb ru á ri szá mot min den 
elõ fi ze tõnk nek meg küld jük.

Amennyi ben azon ban azok tól az ol va só ink tól, akik tõl
feb ru ár hó fo lya mán az új ság elõ fi ze té se nem ér ke zik meg, 
úgy ré szük re min den kü lön ér te sí tés nél kül a lap to váb -
bi kül dé sét meg szün tet jük.

Nagy ma gyar csa lá dok a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon
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A le ve lek írói és cím zett jei hoz zá já ru -
lá sá val ad juk köz re e két le ve let. Mind két
le vél más-más cél ból író dott s az egyik -
nek író ja már a het ve ne dik ben jár, a má -
sik meg kö zel a negyvenhez. Egyik sem
endrõdi szü le té sû. A két le vél ben azon -
ban van va la mi kö zös – s ezért ad juk köz -
re – , mert be lõ lük Endrõd sze re te te árad.

„Endrõd gyer mek ko rom leg ked ve -
sebb he lye, nem be szél ve a ba rá tok so ka -
sá gá ról és a már gyér szá mú
ro kon sá gom ról, akik tõl min dig csak a leg -
job bat kap tam. Jel le mem ki ala ku lá sá ban
dön tõ en be fo lyá solt az az er köl csi és jog -
gal mond ha tom esz té ti kai ér ték, amit az
ot ta ni, em be ri kap cso la tok su gá roz tak fe -
lém. Biz tos ra ve szem, hogy hu mor ra való
haj lan dó sá gom gyö ke rei Endrõdön ere -
dez tet tek, a szám ta lan gye rek ko ri em lék
reminiszenciájaként. Endrõdön van nak a
leg szebb ut ca ne vek: Su gár út, Se lyem
utca, Nap ke le ti utca, Ha sí tás, amely ke -
hez ha son lót, La Viale de Quatro Ventii –
A négy szél ut cá ja -, csak Ró má ban ta lál -
tam. El len tét pár ként azon ban ott van a
Nad rág ut ca, a Sza ros utca is Endrõd a
szi go rú meg mé ret te té sek fa lu ja volt, hi -
szen min den ki nek van rá jel lem zõ ra gad -
vány ne ve. Ta lán azt nem ér tet tem meg
soha, hogy mi ért a „ke resz tül va ló ban”
élik min den nap ja i kat so kan, mi ért nincs
ki nyit va a ház fõ be já ra ta és mi ért men -
nek be a ház ba a hát só aj tón, ha már be
kell men ni. Mi ért ácsin góz nak a fi a ta lok a
„juss ra”?

Még is gyö nyö rû vá ros – ma már az –
Endrõd, ahol min den ki tud min den ki rõl
min dent, ahol élõ és el halt ba rá ta im él -
tek-él nek, Csík Imre, Laci, Gera, a vö rös
hajú Rózenberg, Martinák Imre, Pus kás
Jós ka, Dógi Amb rus, a vi lág leg jobb ha lá -
sza, a rossz Kolo, az órás Tí már Jós ka,
Bela Miki, Mókó Laci a har mo ni kás, a Ma -
jo ros (Szurovecz) gye re kek a Mirhón, a
jegy zõ két fia, akik nek a há zuk le égett a
há bo rú alatt. Az tán Csernus apát úr, aki -
nek min dig ke zet kel lett csó kol ni és ke -
reszt apám lett an nak okán, hogy egy õszi 
va dá sza ton két nagy bak nyu lat a tar tón
húz tam ma gam után, nem akar ván
össze vé rez ni ru há mat, kap tam tõle ak ko -
ra po font, hogy a csil la go kat lát tam. De
ugyan itt élt drá ga em lé kû, apró, si e tõs -
lép tû déd nagy anyám, öreg anyám, öz -
vegy Majorosné szü le tett a leg szebb
név vel: Pomaházi Or so lya, aki, ké zen
fog va ve ze tett min den ho vá, aki be tyá rost 
fõ zött kis kat lan ján és a gyomavégi te me -
tõ mel lett, a „ci gány vá ros” szé lén la kott.
Ott lát hat tam na pon ta Tutkát, szür ke lo -
vag ló nad rág ban, mezitlábasan, ku pás
ka lap pal a fe jén, ahogy két „kan tá val” a
kar ján, hoz ta a vi zet az „ár té zi kút ról” ami 
lan gyos volt és egy ki csit sza gos. Meg
Malcsit a ku pe cet, aki nek ál dott jó fe le sé -
ge volt, Man ci néni, meg ke reszt anyám,
aki a pin ce „gá dor ban” hû töt te min dig
szá munk ra a ma dár te jet, meg ke reszt -
apám, Gellai ko vács, aki iga zi mes ter volt
és a reg ge li ül lõ zen gés még ma is fü lem -
be cseng. Azt a reccse nést is hal lom, ami -
kor a ke rék re rá fot hú zott, az tán a vá lyú
vi zé ben meg for gat ta. De ott élt a há rom

Ma jo ros út ka pa ró is, édes anyám nak
nagy báty jai és Ilon ka néni, öreg ke reszt -
anyám, aki nél jobb, sze re tet re mél tóbb
asszonyt nem is me rek. Meg sü ket án -
gyom, aki nagy lá bos ban fõz te a va ní lia
cuk ros, ma zso lás – õ úgy mond ta
„mazsolyás csík” – tész tát, és Kis nyi la son
Fekécsék, ahol az eper fa alatt egy zo -
mán cos, va ló ban há rom lá bú lá bos ból et -
tük a pap ri kás csir két, és este nem kel lett
lá bat mos ni, mert a szal ma ka zal ban alud -
hat tunk. Ott ta nul tam meg tar lón, me zít -
láb jár ni és Kis-Szabóban, a
ken der áz ta tó ban a ken dert húz ni. Ba rá -
tom volt Dandusz a ha ran go zó és én
csen dí tet tem a lé lek ha rang gal, ami kor a
tisz te len dõ úr el in dult a pa ró ki á ról a ha -
lott hoz, és ki fo gás ta la nul dup láz tam a lé -
lek ha rang gal, amíg a me net a te me tõ be
ért. 

Nem tu dom azt mon da ni, hogy szü lõ -
fa lum, hi szen Gyu lán szü let tem, még is,
szár ma zá som, ro ko na im gyer mek ko rom
okán Endrõdöt val lom szü lõ fa lum nak. Hi -
á ba él tem tá vol et tõl a hely tõl, de ezer nyi
szál lal kö tõ döm hoz zá, bár mû ve im ben
nem ta lál ha tó erre uta lás, de jel le mem ki -
ala ku lá sá ban nagy ré sze volt az ott el töl -
tött idõ nek. Na gyon örü lök an nak, hogy
ked ves bá tyám, jó ba rá tom Tí már Máté
(õ a Ger gely Tí már fa mí li á ból szár ma zik)
annyi jót és iga zat írt kö zös fa lunk ról,
szin te mind et ol vas tam és itt, a pes ti élet -
ben, amíg élt fa lu be li ként tar tot tuk a kap -
cso la tot. Én gya kor la ti lag egy szer ad tam
tisz te le tet Endrõdnek, 1956 jú ni u sá ban,
ami kor arra re pül ve egy ki sebb re pü lõ na -
pot ren dez tem ke reszt szü le im, öreg ke -
reszt anyám háza fe lett, majd több ször
meg ke rül tem a le ve gõ ben a temp lom tor -
nyát Dandusz ba rá tom ra em lé kez vén,
meg arra a ha rang ra, ame lyet 1944 nya -
rán le dob tak a to rony ból és el vit ték lõ -
szert ön te ni be lõ le.”

Zsombok Tí már György

„Endrõd
A te le fon könyv ben, pos tai irá nyí tó -

szá mok jegy zé ké ben már nem ta lál ha tó,
ne kem még is, „a vágy ti tok za tos tár gya”
vagy leg alább is az volt. Er rõl tu dok be -
szél ni, er rõl a ne kem lé te zõ
érzelemgalaxisról, mely bõl vé tet tem.

Ta lán a nagy szü lõk vol tak leg elõbb.
Este ér kez tek, füstösvonat sza guk volt, ki
kel lett men ni elé jük az ál lo más ra, azu tán
már ott hon a vo nat szag va ní li ás cu kor rá
és MM köl ni il lat tá sze lí dült, és ka rá csony
volt és örül tem, hogy „so kan” va gyunk a
ház ban és azt sem bán tam, hogy ki kell
men ni a te me tõ be, ahol nagy anyám egy
már vány ba vé sett ne vet csó kol gat szi -
pog va. Nem tu dom mi kor vol tam elõ ször
Endrõdön, mint ahogy a szü le té sé re sem
em lék szik az em ber. Tél volt-e vagy nyár, 
ta lán 69 volt, eset leg 70, olyan négy öt
éves for ma kis gye rek. Va la hogy el kez dõ -
dött egy fo lya mat, egy a napi rit mu son túl 
növõ, éves cik lus, mely nek lé nye ge, hogy 
a téli és a nyá ri szü net elõt ti na pon meg -
je len nek ná lunk a nagy szü lõk, hogy mi nél 
ha ma rabb ma guk kal vi gye nek min ket nõ -
vé rem mel, abba a má sik, más szí nû, il la -
tú, ízû vi lág ba, mely bõl „ha za men ni”

min dig fáj dal mas el sza ka dást je len tett s
még jó, hogy köl dök zsi nór nak ott vol tak
he ten te a le ve lek nagy apám len dü le tes,
kaligrafikus be tû i vel a vi lág ál lá sá ról
Endrõdön, s ame lyek hez né hány sort
nagy anyám is fû zött, sok szor in ter po lál -
va, akár egy kö zép ko ri ok le vél ben, és
ezek a le ve lek, me lye ket min dig kö zö sen
ol vas tunk an gyal szárny su ho gás sal ál lí -
tot ták meg az idõt. Igen, Endrõd volt az
ün nep és Tar ján a hét köz nap, Tar ján volt
a ter vez ge tés, Endrõd a meg va ló su lás.
Ez zel – fél re ér tés ne es sék – nem azt aka -
rom mon da ni, hogy nem sze ret tem a vá -
rost, mely ben szü let tem és a mai na pig
élek, de Endrõd most, sok év után is mint
a meg élt éden hú zó dik meg ben nem a
maga már ak kor kor ta lan sá gá val, idõn kí -
vü li sé gé vel ott van gon do la ta im ban, cse -
le ke de te im ben, aho gyan a vi lá got lá tom,
s ezért van, hogy bár az utób bi tíz egy né -
hány év ben rit kán vol tam „ott hon” nem
le he tek ide gen. 

Mi a ti tok? Hi szen sem mi olyan nem
tör tént, ami más hol más sal ne tör tént
vol na meg. Egy kis fiú a szü ne te it rend -
sze re sen apai nagy szü le i nél töl ti, ját szik
nagy já ból egy ko rú uno ka test vé re i vel és
azok ba rá ta i val, akik így már az õ ba rá tai
is, hall gat ja, mit be szél nek a fel nõt tek és
erre a be széd re vagy oda fi gyel, vagy
nem. Oda fi gyel. A ti tok te hát a „ho gyan
tör tént ben” lak hat. Pszi cho ló gi ai köz hely, 
hogy a tíz-ti zen ket te dik élet év re össze -
sze di az em ber azo kat az él mé nye it,
mely bõl sze mé lyi ség fel épül. Én örü lök,
hogy ezek je len tõs ré sze endrõdi ere de -
tû. Meg ha tá ro zó az ak kor még érin tet len
Mirhó, ahol öt és ti zen nyolc év kö zöt ti fiúk 
együtt rúg tuk a lab dát, a ház, a ha tal mas
kert, a Li get, a pe cá zás a holt ága kon, a
téli csúrongálások, lá to ga tás Imre bá csi -
ék nál, Eta néniéknél, ahogy nagy apám
sak koz ni ta nít vagy ép pen kár tyáz ni és
köz ben me sél, me sél a fog ság ról,
Endrõdrõl, mely vi lág kö ze pe, az em be -
rek rõl, aki ket mind is mer. Alap él mény a
tej ho zás kö csög gel a szom széd ból, a Se -
lyem utca sar kán a kis, petrószagú ve -
gyes bolt, a nagy há rom ki lós ke nyér, a
víz hor dás kan tá val a Mirhó kö ze pi haj tós
kút ról, két fo rin tért fa gyi a Nap ke le ti bõl,
át bu szoz ni Gyom ára a für dõ be, ki men ni
bi cik li vel Öreg szõ lõ be csak a bi ca jo zás
ked vé ért, igen, bi cik liz ni is a Mirhón ta -
nul tam meg, ahogy min den ki fel nõtt ke -
rék pá ron, mert ak kor még nem volt di vat
a gye rek bi cik li. Mint ahogy so ká ig tévé
sem volt, és a Ki mit tud? Vagy a Forsyth
saga mi att nagynénémékhez kel lett át -
men ni, és este nagy apám jött ér tünk, és
zseb lám pát is kel lett vin ni, hogy lás suk jól 
a jár dát, s ne lép jünk az arra járó bé kák -
ra… Lám hogy sor jáz nak az em lé kek,
mint egy ku sza, ezer szá lú gom bo lyag
össze ta padt szá lai, ha ki hú zom az egyi ket 
tíz má sik jön vele. Foly tat hat nám még, de 
azt hi szem, már csak ne kem len ne ér de -
kes. Nosz tal gia egy hó esé ses de cem be ri
dél elõtt,… az em ber… még erõ seb ben
érzi, „ahogy fogy-fogy a jö ven dõ egy -
re-egy re drá gább lesz a múlt.”

Paróczai Csa ba

K É T  L E V É L
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Tisz telt Ol va só!

A far sang (Víz ke reszt tõl – Ham va zó
szer dá ig tart) a fa lu si kö zös sé gek ben a
tár sas-össze jö ve te lek tar tá sá nak, a bá -
lok nak, fo nó be li já té kos mu lat sá gok nak
ked velt idõ sza ka. Nép da lo kat éne kel -
tek, me sé ket mond tak, ame lye ket el -
ámul va hall ga tott az össze gyûlt
fi a tal ság és öreg ség. A nép dal ok, nép -
bal la dák sze rep lõ it gyak ran kör nye ze -
tük bõl vá lasz tott sze mé lyek kel
he lyet te sí tet ték, vagy az is mert dal lam ra 
és ese mény sor ra, meg tör tént ese ményt 
for mál tak rá. Így szü let tek meg a he lyi
bal la dák, il let ve nép dal for má ci ók. Mi
most a he lyi ih le té sû nép bal la dák kal
fog lal ko zunk, an nak tí pu sa i val és pár hu -
za ma i val, az or szá go san el ter jedt tí pu -
sok össze ha son lí tá sá val. 

El sõ ként a Szeg vá ri Ka ti ca, Szeg -
vá ri Ma ri ka címû bal la dát mu tat juk be,
amely or szá go san el ter jedt vál to zat. A
„ha lál ra tán col ta tott lány” mo tí vu ma je le -
nik meg eb ben a bal la dá ban; Sági bíró
lá nya cím mel Sze ged kör nyé kén is meg -
ta lál ha tó. Ugyan ebbe a kör be tar to zik a
Pápainé bal la da, mely a he lyi anyag ban
a Jaj de szé les, jaj de hosszú az-az út
cím mel ta lál ha tó. De néz zünk csak a
szá munk ra ér té ke sebb hely ben meg tör -
tént ese mé nyek re író dott bal la dát, mint
pél dá ul a Szosznyák bal la dát (Hal lot -
tá tok 1910-ben c.), amely egy sze rel mi
tra gé di át mond el a XX. szá zad ele jé rõl.
A bal la dá ban meg je le nõ sze rep lõk
vissza nyo moz ha tó an va lós sze mé lyek
vol tak és a tör té net va lós sá gát is bi zo -
nyít ja, hogy egy jó ide ig nem volt sza bad 
éne kel ni Endrõdön ezt a bal la dát, a két
csa lád ha rag ja mi att.

Nép raj zi for rás köz lé sünk ben most e
há rom bal la dát kö zöl jük. Re mél ve azt,
hogy Ol va só ink, kik még is mer nek
endrõdi tí pu sú bal la dá kat, se gít sé günk -
re lesz nek az zal, hogy el kül dik cí münk re 
és ezek kel is gaz da go dik a he lyi gyûj té -
sû anyag. 

Bí zom ab ban, hogy e na gyon szép 
mû faj nem fog el vész ni, hi szen csak
sze gé nyeb bek len nénk ezek nél kül.

Szeg vá ri Ka ti ca, Szeg vá ri Ma ris ka

Szeg vá ri Ka ti ca, Szeg vá ri Ma ris ka,
Itt hon van-e lá nya Szeg vá ri Ma ris ka?
Itt hon van, itt hon van, benn a szo bá ba,
Fek szik már nyug szik már a fe hér ve tett ágy ba.
Men jen be hoz zá ja, küld je el a bál ba,
Hó fe hér ru há ját ve gye fel ma gá ra,
Pá ros arany gyû rû jét húz za az uj já ra.

Jó es tét, jó es tét korcs má ros kis asszony,
Hol van az a két le gény ki en gem hi va tott?
Ül jön le Ma ris ka ná lunk a dí vány ra,
Majd rá pa ran cso lunk a sze ge di ban dá ra.
Húz zá tok ci gá nyok meg nem sza bad áll ni,
Es té tõl reg ge lig mu száj mu zsi kál ni,
Szeg vá ri Ma ris kát mu száj mu lat tat ni.

En gedj ki, en gedj ki egy ki csit hû tõz ni,
Ma gos szá rú ci põ bõl a vért ki ön te ni.
Ne menj ki Ma ris ka, mert meg hû töd ma gad,
Pá ros arany gyû rûd az uj ja don ma rad.

Ha ran goz nak dél re, de nem dél ebéd re,
Szeg vá ri Ma ris kát vi szik te me tõ be.
Két le gény kí sé ri, hat a sír ba te szi,
Apja, édes any ja könnyes szem mel nézi.

Ver je meg az Is ten azt az édes anyát,
Aki este lá nyát el bo csát ja bál ba,
Este el bo csát ja reg ge lig nem lát ja,
Reg gel nyolc óra kor hal va vi szik haza. 

Jaj de szé les, jaj de hosszú az-az út

Jaj de szé les, jaj de hosszú az-az út,
Mell yen az a 9 be tyár el in dult,
9 be tyár, 9 kés a ke zé be,
Úgy in dul nak Pápainé elé be.

Pápainé ad jon Is ten jó es tét,
Ad jon Is ten ma guk nak is sze ren csét,
Pápainé ne kí ván jon sze ren csét,
Még az éj jel szí ve kö rül jár a kés.

Kati lá nyom sza ladj le a pin cé be,
Hoz zál fel bort a leg szeb bik ic cé be,
Pápainé nem kell ne künk a bora,
Még az éj jel pi ros vé rét ki ont ja.

Pápainé ki sza ladt az ud var ra,
Föl te kin tett a csil la gos nagy égre,
Jaj Is te nem, hogy kell en nek meg len ni,
Há rom éves kis ár vá mat itt hagy ni.

Arra kér lek ke reszt fiam, ne ölj meg,
Min dent adok csak az éle tem hagyd meg,
Té ged fog lak leg elõ ször meg öl ni,
Hogy mer tél a ne vem rõl szó lí ta ni…

Hal lot tá tok 1910-ben

Hogy mi tör tént Kisendrõd köz ség ben,
Szosznyák La jos éj jel ment a fa lu ból,
Elej be állt 5 le gény a ma lom tól,
Szosznyák La jos össze tet te két ke zét,
Úgy kö nyör gött hagy ják meg az éle tét,
De olyan dü hös lett a rab ló ban da,
Tíz uj ját az ásó val is le vág ta.

Sze lei Izi dor ak kor egész éj sza ka,
Le gé nye it kocs má já ban itat ta,
Igyunk tár sak meg fi ze ti va la ki,
Még az éj jel Szosznyáknak meg kell hal ni.

Gombkötõné ki ál lott a ka pu ba,
Azt kér de zi vég be ment-e a mun ka?
Vég be anyám meg sza ba dult a lá nya,
De mi ne künk sö tét bör tön az ára.

Édes anyám hogy ha lát ná a ve jét,
Mily ször nyen össze ron csol tuk a fe jét,
Pi ros vére a föl det be fes tet te,
Veisz dok tor nál a lel két ki le hel te.

A kór ház ba ége tik a szín gyer tyát,
Ta lán bi zony Szosznyák La jost vir raszt ják,
Gyer tek né pek öl töz zünk fe ke té be,
Kí sér jük ki La jost a te me tõ be.

Szosznyák La jost vi szik a te me tõ be,
Gyil ko sa it kí sé rik a bör tön be,
Sír hat tok már oda sza bad ság tok,
Egy pár po hár bo rért oda ad tá tok.

Kisendrõdön meg szó lalt a nagy ha rang,
Húz za aztat há rom fe ke te ga lamb,
Húz nak raj ta oly szo mo rú ver se ket,
Kisendrõdi né pek ke se reg je tek.

A köz pon ti te me tõ ben van egy sír,
Oda jár egy szõ ke asszony min dig sír,
Kelj fel La jos tö röld el a könnye met,
Nem ke lek fel mert agyon ütöt te tek.

Vaszkó Irén gyûj té se

Szon da Ist ván

Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván
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Ér de kes sé gek 
„Gyoma köz ség 

Hir de té si Jegy zõ köny ve i bõl”
1800-1900. IV.

1851. szep tem ber „A Vá ros mal mai
( a vá ros tu laj do ná ban lévõ szá raz mal -
mok lsd.: szar va si szá raz ma lom mú ze -
um) áren dá ban ki fog nak adat ni a fo lyó
évi Min den szent nap tól egy évre, ga bo -
na be li e kért. Az ár ve rés elsõ Ok tó ber be
fog a Vá ros há zán meg tar tat ni.” 

1851. má jus 25. „A szesz ége tés és
ser fõ zés Nagy Ál lá son az Ura da lom ban
meg szûn vén a Szél ma lom ban vám bér
mel lett min den ki õröl het.”

1852. szep tem ber 1. „Né me ti Já nos
Oaljmalmos fi gyel mé be ajánl ja ma gát a
becsülletes la kos ság nak.” (Tök mag ból
nyer tek ola jat un. olaj ütõ mal mok ban.)

1854. ja nu ár 29. „Tu do má sá ra té te -
tik a la kos ság nak, hogy akik le ve let pos -
tán kül de ni akar nak, kül den dõ le ve le i ket 
hely bé li Gyógy sze rész Parikovics Úr nál
to váb bí tás vé gett min den hé ten va sár -
nap és csü tör tö kön e na po kon fel ad hat -
ják.”

1854. feb ru ár 5. „A ház elõtt az
utczán víz el ve ze tõ ár kok hú zód tak s
ezek be be kö töt tek az ud var ból ásott le -
ve ze tõ ár ko kat. A csá szá ri-ki rá lyi
Csend õr ség el ren de li, hogy desz ká val
fed jék le, m,ert   éj sza kai ke rü lés kor a
csend õrök be le bot la nak.”

* * *
„Mint köz tu dott is Fel sõbb ren de le tek 

foly tán Gyoma Várossa a Bé ké si Já rás -
ból a’ Szar va si Já rás hoz csa tol tat ván ál -
tal, ügyes-ba jos dol ga ik ban Szar va si
Já rás bí ró ság. Szar va si Fõ szol ga bí ró il -
le té kes.”

1854. má jus „A ház he lyek meg töl té -
sé re hor dan dó föld ásá sok tól el til tat nak
a la ko sok, on nan (a ki je lölt vá lyog ve tõ

he lyek rõl) csak ta pasz ta ni való sár ga
föl det sza bad hor da ni, de töl tés föl det
nem.”

1854. má jus 7. „Aki ket a vá ros cse -
léd jei a’ vá ros há zá hoz fel ren del nek,
vagy hozzájok pe csét kül de tik, szo ros
kötelességöknek tart sák a
Városházánáli meg je le nést. (A vá ros
cse léd je: haj dú, köz sé gi rend õr, kéz be -
sí tõ, a job bágy idõk ben had nagy. A pe -
csét egy kb. 5X5 cm-es ke mény
pa pír lap me lyen ott volt a köz ség-vá ros
pe csét je, en nek kö zép kor ra vissza me -
nõ gyö ke rei van nak. Te hát aki nek ezt a
pe csé tet fel mu tat ta a „vá ros cse léd je”
an nak fel kel lett men ni az Elöl já rók eli -
be.)

* * *
„Mint hogy a’ gyo mai ci gá nyok a’ hi te -

le zé sek ál tal igen sok bajt okoz nak en -
nél fog va köz hír ré té te tik , hogy a’ kik
hi tel be bár mit is ad nak a czigányoknak
adós sá ga ik meg fi ze té se vé get ti pa na -
szok kal a’ Vá ros Há zá nál ne al kal mat -
lan kod ja nak; mert az olyannokon a’
ki nek sem mi va gyo nok nincs, az Elöl já -
ró ság sem ve het sem mit.”

* * *
„Min den ügy baj ba, lé gyen az bár mi

tar tal mú, a mai nap tól kezd ve az il le tõ
fe lek Szar va son a „Bá rány Ven dég lõ”
mel let ti Inkei-féle ház nál je lent kez ze nek 
dél elõtt 9-12 órá ig, dél után pe dig 3-tól 6
órá ig. A hi va tal no kok tu laj don la ká sán
pe dig soha sen ki ne al kal mat lan kod jon
mert el nem fo gad ta tik, s a’ mel lett meg
is bün tet te tik. Va sár nap és innep na po -
kon pe dig hi va tal szü net lé vén sen ki pa -
na sza sem fog meg hall gat tat ni.” ( Az
ön kény ura lom alatt Szar vas volt a csá -
szá ri-ki rá lyi bezirker (kör ze ti) hi va tal.

* * *
„Az ud var hosszábani utczára szol -

gá ló ár ko kat min den em ber szo ros fe le -

lõs ség ter he alatt e’ fo lyó hó 20-ig csi no -
san ki ás sa s a’ kapunni be já rat alatt
szin te ár kot ás son, hogy a víz nek fo lyá -
sa le hes sen. A be já ró hoz meg kí ván ta tó
híd fõt is ka pu ja elõtt sze mély vá lo ga tás
nél kül ki ki el ké szít se, mert aki mind -
ezek nek ne tesz ele get szi go rú an bün -
tet te tik.

1856. ja nu ár „Kéri Mi hály nak pén te -
ken vir ra dó ra vele, a lo vak el sza lad ván
szán kó ja fel bo ru lá sa kor a’ Catholicus
Temp lom mel let ti híd fõ nél el ve szett egy
ótska szû re, 2 sze kér kö te le és egy
ótska hám ja.” (A híd fõ vel kap cso lat ban
arra gon dol ha tunk, hogy azon a tá jon is
vol tak nagy ár ko lá sok a csa pa dék víz le -
ve ze té sé re, s egy ilyen ár kon át ve tett hi -
dacs ká nak híd fõ jé rõl le he tett szó-
Ter mé sze te sen ko csi híd mé ret.)

1856. áp ri lis „Ta pasz tal tat ván, hogy
a’ la ko sok ke rí té sé re igen ke vés gon dot
for dí ta nak, s azo kat bot rá nyos rossz ál -
la pot ban tart ják, eh hez ké pest fi gyel -
mez tet nek ko mo lyan a’ rossz ke rí tés sel
bíró la ko sok, hogy ke rí té se i ket még ez
év ta va szán ki ja vít sák, a’ kik nek pe dig
nem vólna (ti.ke rí té se) ud va ra i kat be ke -
rít sék.”

1876. ok tó ber 15. „Harstein
Hermann Szûllítónál ki ros tált vet ni val ló
búza van el adó, kon ko lyo zó ros tán ki -
tisz tált búza.”

1876. no vem ber 12. „A Szil ágyi Ist -
ván Es küdt Úr há zá nál lakó bu da pes ti
ke res ke dõ bú zát, ár pát és za bot foly to -
no san szed.” (vásásrol)

1877. már ci us „Bi har Vár me gyei
Nagy Ba jom Köz ség ben Öz vegy Lékay
Ar zén nõ Asszony nak egy jó kar ban lévõ 
s két kõre járó szél mal ma egy jó mol nár -
ház zal és egy hold te lek kel sza bad kéz -
bõl el adó. Ér te kez het ni nagybajomi
póstamester Tóth Ist ván Úr ral le het sé -
ges.”

Össze ál lí tot ta Cs. Sza bó Ist ván

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

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.

Gyoma nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Cs. Sza bó Ist ván
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Ró lunk ír ták - Ol va só ink le ve le i bõl

Ro vat ve ze tõ Csá szár Fe renc

„Na gyon szé pen kö szö nöm a kül -
dött kér dõ ívet, szá mom ra meg fe lel a 
je len le gi szer kesz té sük. Ezt bi zo nyít -
ja az, hogy nem tu dom le ten ni a la -
pot, amíg el nem ol va som.”

TÍMÁR ENDRE
Hunya

„Min den új ság ese té ben alap kér -
dés, hogy kik nek, mit, mi lyen for má -
ban óhajt mon da ni. Eb ben még
to váb bi kor lát a ter je de lem, nyom -
da tech ni ka és a meg je le nés gya ko ri -
sá ga. Min dent egy be véve az egyes
ro va tok nál azo kat je löl tem IGEN-el,
ame lye ket fon tos nak, hi ányt pót ló -
nak vé lek. A töb bi ro vat íz lés dol ga,

de ré teg igé nye ket elé gí te nek ki (Ízes-ízek, Má ria néni me séi stb.) il -
let ve nem kon ku rál hat nak a na pi lap ok fris ses sé gé vel (me gyei hí -
rek), – Mind ezt más új ság ban is meg ta lál hat ják az ér dek lõ dõk.
Más részt: ha a cél cso port min den endrõdi (ott hon élõ, vagy el szár -
ma zott), ak kor szá mol ni kell sok fé le ér ték rend del – és a di rekt, száj -
ba rá gós po li ti zá lás, egy ol da lú, el fo gult be ál lí tás idõn ként za va ró
le het. Fel nõtt em be rek vé le mé nye a vi lág ról, po li ti ká ról, múlt ról, je -
len rõl, jö võ rõl agi tá ci ós ha tá sá ra nem igen vál to zik már, in kább bíz -
zuk ezt a sa ját ta pasz ta lat ra. Vi szont a szü lõ föld üze ne te –
kü lö nö sen a tá vol élõk szá má ra min dig szí vet me len ge tõ, szól jon az
rég múlt, vagy mai élõ ese mé nyek rõl. Re mé lem, még so ká ig lesz
ben ne ré szem. Sok sikert!”

Dr. DINYA LÁSZLÓ 
Gyön gyös

„Én nem endrõdi va gyok, így a ro va tok ról nem tu dok vé le ményt
nyúj ta ni. Egyéb ként a la puk tar tal mas.

A Gö döl lõi kas tély hoz hoz zá fûz ném, hogy igen sok szín vo na las
hang ver seny ren de zé sé re is hasz nál ják. Ál lan dó kultur prog ra mok
he lye nem csak „Mú ze um”.

Tisz te let tel:
Dr. SZABÓ BÉLÁNÉ 

Gö döl lõ

„Tel jes mér ték ben meg fe lel a je len le gi szer kesz té sük. Mun ká -
juk hoz erõt, egész sé get és sok si kert kí vá nok.”

FORGÁCS IMRE
Gyomaendrõd

„Endrõdön szü let tem és él tem. Több mint húsz éve, hogy Bé kés -
csa bán la kom. Azt saj ná lom, hogy kez det tõl fog va nem is mer het tem 
ezt az új sá got. Min den ér de kel, ami ben ne van, azok a kér dé sek is
ami ket nem je löl tem meg. Egy ké ré sem van, ki az a Má ria néni? Le -
het, hogy is me rem vagy ta lán ro ko nom is. Ezt sze ret ném tud ni.

To váb bi sok si kert kí vá nok mun ká juk hoz.”
DINYA AMBRUSNÉ

Bé kés csa ba 
(Szerk. meg jegy zés: Má ria cí mét meg küld tük.)

„A la pot édes anyám özv. dr. Matúz Györgyné sz. Gubucz Gi zel la
és el sõ szü lött fia ol vas sa. A szer kesz tést tö ké le tes nek tart ja, csu pán
egyes cik kek na i vi tá sa, pon to sab ban gye re kes szö veg szer kesz té se,
sti lisz ti kai hi bái vál ta nak ki ben nünk meg üt kö zést (Ez fõ képp az ese -
mé nyek el írá sa ese té ben ész lel he tõ.) Ugyan ak kor hi á nyol juk a lap
po li ti kai jel le gét, va la mint az el len vé le mé nye ket. Mi vel édes anyám
Hunyán szü le tett, töb bet sze ret nénk ol vas ni e kis köz ség éle té rõl.
Nem ár ta na be pil lan tást nyúj ta ni a szom szé dos vá ro sok (Me zõ túr,
Mezõberény, Szar vas, Kon do ros, Békésszentandrás éle té be stb.
Sum ma sum ma rum ren ge teg él ményt, me leg sé get, össze tar to zást
kelt e lap az on nan el szár ma zot tak, il let ve azok le szár ma zói szá má -
ra. Ezért is ér de mes volt lét re hoz ni, fenn tar ta ni.”

D. MATÚZ GYÖRGY 
Deb re cen

„Na gyon nagy ra ér té ke lem en nek a lap nak a sze re pét. Va ló já ban 
a szü lõ föld ’aurájához’ kap csol ja azo kat is, akik már nem ott él nek,
de rend sze re sen ol vas sák a la pot. A haza ugyan is leg hi te le seb ben,

leg ma ra dan dób ban a fel ne ve lõ föld, vi lág ra esz mé lé sünk szín te re, a
szü lõ hely. Sem mi sem pó tol hat ja. 

A fen ti ek alap ján te hát úgy gon do lom, hogy még in kább a he lyi
té mák ra kell a hang súlyt he lyez ni, eset leg az ál ta lá no sabb, or szá gos 
té mák ro vá sá ra is.”

GIRICZ LÁSZLÓ
Száz ha lom bat ta

„Tisz telt Szer kesz tõ ség! Ké rem a Vá ros új ság foly ta tá sát, szük -
sé gem van rá! Mi vel 83 éves va gyok már, se ho vá nem tu dok jár ni,
nem is hal lok jól. Te hát jól jön egy kis hír adó.”

Tisz te let tel:
SÓCZÓ ERZSÉBET 

Gyomaendrõd

„Meg fe lel ne kem je len le gi szer kesz té sük!
A tíz éves ju bi le um hoz szív bõl gra tu lá lok!”

HANYECZ MIHÁLYNÉ KALMÁR MAGDOLNA
Bu da pest 

„A je len le gi szer kesz té sük ne kem meg fe lel. A Már ton Gá bor írá -
sai na gyon tet sze nek. Pél dá ul a Ko vács Ma tyi bá csi ról és Sza bó Elek
bá csi ról írott cik kei tet szet tek. De a töb bi írá sai is tet szet tek.”

HUNYA ELEK
Bátonyterenye

„Szí ve sen ol va som új ság ju kat, örü lök, hogy ilyen szín vo na las he -
lyi lap is van vá ro sunk ban. Kb. 1 éve volt az endrõdi táj szó lás ról egy
so ro zat (totó) Na gyon tet szett. A jö võ ben is jó len ne ol vas ni er rõl. 

To váb bi jó mun kát kí vá nok a Szer kesz tõ ség dol go zó i nak, s per -
sze jó egész sé get!”

MAJOROS ÉVA
Sze ged

„Tisz telt Szer kesz tõ ség, az új ság tar tal má val meg va gyok elé -
ged ve, csak az ké rem, hogy akik Hunyán el ha lá loz tak, a ne vü ket te -
gyék bele.”

Kö szö nöm
PINTÉR ANDRÁSNÉ

Gyomaendrõd

2003. ja nu ár 13-án el hunyt hû sé ges internetes ol va sónk ra em lé -
ke zünk, aki eze ket a so ro kat írta Mont re al ból internetes ven dég -
köny vünk be:

Szép és ízléses tor na te re met építetek. Jó és sok egészséggel
használjátok.

Min den hónap elsõ hetén, öröm ol vas ni a ha zai híreket.

Szabo Zoltan Elek (zes@total.net)

Ké pünk: To vább épül a Szent Gel lért Ál ta lá nos Is -
ko la tor na ter me. A fes tõk a nagy te rem ben dol goz nak.

mailto:zes@total.net
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Ma ros vá sár hely
A Don ka nyar nál el hunyt ma gyar ál do za tok ra em lé ke zõ ki ál lí tás

volt ja nu ár 11-én és 12-én az Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lõ dé si Egye sü -
let szer ve zé sé ben, a he lyi uni tá ri us egy ház kö zös ség épü le té ben. A lá -
to ga tó tár gyi em lé ke ket, tá bo ri nap ló kat, ko ra be li fény ké pe ket,
tér ké pe ket, zsoldkönyveket, fegy ve re ket lát ha tott. Az Egye sü let kez -
de mé nye zé sé re a tör té nel mi egy há zak és ci vil szer ve ze tek em lék bi -
zott sá got hoz tak lét re. A ki ál lí tás mel lett em lék ülést tar tot tak, me lyen a 
Ma gyar Had tör té ne ti In té zet irat tá rá nak igaz ga tó ja, Bús Já nos al ez re -
des tar tott meg em lé ke zést. A ma ros vá sár he lyi ka to li kus te me tõ ben el -
he lyez ték a fel ál lí tan dó Doni em lék mû alap kö vét.

A 2. ma gyar had se reg doni ka taszt ró fá já ról most elsõ íz ben em lé -
ke ze tek meg nyil vá no san Ro má ni á ban.

Székelykeresztúr
Ja nu ár 12-én va sár nap or szág szer te meg em lé kez tek az uni tá ri us

egy ház szü le té sé rõl, ugyan is az 1568. ja nu ár 6 és 13 kö zött meg tar tott
tordai or szág gyû lés elõ ször ren del ke zett a val lá si tü re lem, a lel ki is me -
re ti sza bad ság ról. E val lás tör té ne ti je len tõ sé gû ese mény üze net le het a
má hoz szó lók nak is. Tény, hogy e tör vény meg al ko tá sá ban épp úgy ré -
szük volt a po li ti ku sok nak, mint a te o ló gu sok nak. 

Torda
Sze rény meg em lé ke zést tar tot tak Tordán is az uni tá ri us egy ház -

köz ség ben. Ün ne pi is ten tisz te le ten em lé kez tek az 1568.. ja nu ár 6 és 13
kö zött Tordán meg tar tott or szág gyû lés re, ahol elõ ször nyil vá ní tot ta hi -
va ta los sá a ka to li kus, re for má tus, uni tá ri us és lu the rá nus val lá so kat.

Szilágysomlyó
Se res Dé nes RMDSZ-szenátor ja nu ár 6-án va sár nap a zsibói Ma -

gyar Ház ban tar tott fó ru mon ígé re tet tett arra, hogy Szilágysomlyón a
2003/4 év ben is mét lesz ma gyar is ko la.

Ko lozs vár
A hó ele jén nyí lott meg Ba lázs Janó szob rá sza ti ki ál lí tá sa, a ko lozs -

vá ri Mû vé sze ti Mú ze um mû ter me i ben. A szob rok hul lám zó for má kat,
di na mi kát tük röz nek. A ret ros pek tív szob rá sza ti tár lat ja nu ár 20-ig állt
a nagy kö zön ség ren del ke zé sé re.

* * *
A ko lozs vá ri Re for má tus Kol lé gi um Far kas ut cai épü le tét

1948-ban ál la mo sí tot ták a ro má nok. Majd Ady-Sincai né ven a ro mán
lí ce um mal egye sült. Ké sõbb Ady ne vét is tö röl ték. Hosszú évek pe res -
ke dé se után most újra a re for má tus egy ház tu laj do ná ban lévõ in gat la -
non kezd het te meg mû kö dé sét az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let
ál tal mû köd te tett Re for má tus Kol lé gi um.

Zilah
Vég re bir tok ba ve het te a re for má tus egy ház egy ko ri mû ve lõ dé si

köz pont ját, a Kálvineum épü le tét. Az in gat lant már 1999-ben sür gõs -
sé gi ren de let tel vissza ad ta az egy ház nak, me lyet a zi la hi ta nács a bí ró -
sá gon meg tá ma dott. Még is hosszú idõt kel lett vár ni, mely ben az ügy
meg já rat a ro mán al kot mány bí ró sá got is. A Kálvineum ere de ti ren del -
te té se is mû ve lõ dé si ház volt. 

Be rettyó új fa lu – Nagy vá rad
Ja nu ár 21-én Be rettyó új fa lun kez dõd tek, és más nap Nagy vá ra don

foly ta tód tak a Ma gyar Kul tú ra Nap ja ün nep sé gei. Kö zös kul tú rá val
Eu ró pá ban cím mel tar tot tak fó ru mot, a ré gi ók és kis tér sé gek ha tá ro kon 
át nyú ló le he tõ sé ge i rõl. Ez al ka lom ból Nagy vá ra don a Körösvidéki
Mú ze um ban kor társ ma gyar nagy vá ra di és bi ha ri kép zõ mû vé szek al -
ko tá sa i ból ren dez tek kiállítást. Dél után az Ál la mi Szín ház ban dísz elõ -
adást tar tot tak, ami kor is át adás ra ke rült az Er dé lyi Gá bor-díj és a
Ma gyar Kul tú rá ért pla kett, va la mint 5 dísz ok le vél.

Min den ne gye dik ro má ni ai ma gyar igé nyel te ed dig a ma gyar iga -
zol ványt!

A de cem ber 15-én le járt sta tisz ti ka sze rint 336.505 sze mély kér te
az iga zol ványt, több mint 26 ez ren nyúj tot ták be ad dig kér vé nye i ket
diákigazolványra. A ta va lyi nép szám lá lás ide ig le nes ada ta i val szá mol -
va az igény lõk a ro má ni ai ma gyar ság nak ed dig 23.4 szá za lé kát tet ték
ki. 

Kö szö net az 1%-ért!
Az aláb bi gyomaendrõdi ci vil szer ve ze tek kö szö nik mind azok -
nak, akik adó juk 1%-ával tá mo gat ták ala pít vá nyu kat, egye sü le -
tü ket, és re mé lik, hogy a jö võ ben is szá mít hat nak se gít sé gük re:

Endrõdi Szent Imre Egy ház köz ség ért Köz hasz nú Ala pít -
vány, cél ja az egy há zi te me tõk kar ban tar tá sa, újra meg -
nyi tá suk kal kap cso la tos költ sé gek fe de zé se, a temp lom
kar ban tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18380761-1-04.

Vá ro sunk Nagyjaiért Köz hasz nú Ala pít vány, cél ja az
endrõdiek em lé két meg örö kí te ni. 
Adó szám: 18382615-1-04.

Endrõdiek Ba rá ti Köre Egye sü let, cél ja a ha gyo má nyok
ápo lá sa, az el szár ma zot tak kal való kap cso lat tar tás.
Adó szám: 19182030-1-04.

Hon is me re ti Ala pít vány, cél ja a he lyi ha gyo má nyok
meg õr zé se, pub li ká lá sa, az Endrõdi Fü ze tek to váb bi so ro -
za ta i nak meg je len te té se.
Adó szám: 19056274-1-04

Hit tel a Hol nap If jú sá gá ért Ala pít vány, cél ja a Szent Gel -
lért Ka to li kus Is ko la tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18372276-2-04

Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let Ki emel ke dõ en Köz hasz nú
Egye sü let cél ja az élet és va gyon vé del me vá ro sunk ban és 
kör nyé kén.
Adó szám: 18371608 –1-04.

Hall ha tó Hang Ala pít vány, cél ja a ze ne is ko la hang szer ál -
lo má nyá nak gya ra pí tá sa.
Adó szám: 18379383-1-04

Gyomaendrõdi Vá ro si Sport egye sü let, cél ja a he lyi if jú -
sá gi sport tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18370827-2-04.

Dr. Far kas Já nos Ala pít vány, cél ja a kül te rü le ten fel nö võ
te het sé ges, hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok to vább ta nu lá sá -
nak tá mo ga tá sa.
Adó szám: 19062255-1-04

Öreg szõ lõi Gyer me ke kért Ala pít vány, cél ja a kül te rü le -
ten fel nö võ  hát rá nyos hely ze tû gyer me kek kö zép és fel -
sõ fo kú ta nul má nya i nak tá mo ga tá sa.

Adó szám: 18376184-1-04

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.



34 2003. feb ru árVÁROSUNK

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
Sítáborban jár tunk

Ja nu ár 4-tõl 11-ig 42 fõ -
vel sítáborban jár tunk, eb -
bõl 16-an vol tak
vá ro sunk ból, a töb bi ek
Kon do ros ról jöt tek. Szlo -
vá ki á ban a Ma gas Tát rá -
ban ta lál ha tó Ružomberok
(Ró zsa hegy) vá ros ban lak -
tunk egy kol lé gi um ban. A
Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá -
nos Is ko lá ból 9 ta nu ló jött
ve lünk, to váb bi 3 ta nu ló
már el bal la gott kö zü lünk.
Akár csak ta valy, idén is az

elsõ na pun kat a szom szé -
dos Domocky
sícentrumban töl töt tük.
Kez dõ ta nu ló ink itt ba rát -
koz tak meg ez zel a téli
sport tal és rög tön meg is
sze ret ték. A sí pá lyák ne -
héz sé gi fo kok sze rint kü -
lön bö zõ szí nek kel vol tak
je löl ve: zöld, kék, pi ros és
fe ke te pá lyák. Az iga zi ext -
rém spor to lók ki pró bál ták
a gyé mánt pá lyát is, amely
olyan erõs sé gû fe ke te pá -

lya, ame lyen szûz hó
ta lál ha tó. A ró zsa he gyi sí -
pa ra di csom ban min den
erõs sé gû pá lya meg ta lál -
ha tó. Egy-egy le sik lás után 
kü lön bö zõ fel vo nók se gít -
sé gé vel jut hat tunk fel a
hegy te te jé re: tár csás, csá -
ká nyos, fran cia (ülé ses) és
la nov ka (ka bi nos) út ján. A
völgy ben ta lál ha tó fa ház -
ban a déli pi he nõk al kal -
má val me leg teát és
ro pog tat ni va lót fo gyasz -
tot tunk.

A Ró zsa he gyi is ko la ta -
nu lói kö zül Ke resz tes
Márk és Gellai Ba lázs gyé -
mánt pá lyás, Szujó Ta más,
Ke resz tes Kit ti, Jó nás Ba -
lázs, Mé szá ros Dá vid és
Vetró Ju dit fe ke te pá lyás
mi nõ sí tést sze rez tek. A
hódeszka sze rel me sei is
hó dol hat tak szen ve dé -
lyük nek. A Ró zsa he gyi is -
ko lá ból Trendl Pé ter
ba rát ko zott ez zel a sport -
ág gal, és õ fe ke te pá lyás
mi nõ sí tést szer zett.

Egy pi he nõ nap al kal -
má val egy ter mál für dõ be
lá to gat tunk el. Ez sem
min den na pi él mény volt.
–25 C. fok ban a sza bad ég
alatt fü röd tünk. Ál lan dó
prog ram ja ink közé tar to -
zott a reg gel 7 kor kez dõ dõ 
fu tás, me lyet ala pos be me -
le gí tés kö ve tett. Az esti zu -
ha nyo zás, majd a va cso ra
után óri á si han gu la tú já té -
kok kö vet kez tek, ahol a
vesz tes nek kü lön bö zõ mó -
kás bün te té se ket ta lál tunk
ki.

Saj nos min den jó egy -
szer vé get ér. Így a nyol ca -
dik na pon in dul hat tunk
haza. Ha za ér ke zés után a
ta nu lók ne ki lát hat tak az
idõ köz ben fel gyûlt tan -
anyag be pót lá sá hoz.
Mind annyi an sze ret nénk
jö võ re is a sítáborba el jön -
ni!

Vaszkán Gá bor
Test ne ve lõ ta nár, 
at lé ti ka szak edzõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2. sz. Öre gek Ott ho na 
Gyomaendrõd

Ked ves Ibo lya, Ma ri ka és min den Dol go zó!
Most, hogy nagy né ném, Kiss Ferencné Papp Esz ter el tá vo zott az

élõk so rá ból, kö szö ne tet mon dunk fá ra do zá sa i kért.
Há lá sak va gyunk, hogy majd nem egy év ti ze dig szá mít hat tunk gon -

dos ko dá suk ra, s a le he tõ sé gek ha tá rá ig vál lal ták a nagy né ném gon do -
zá sát. Kü lö nö sen so kat kö szön het tünk Ma ri ká nak, aki sok éven át
min den gond ján-ba ján igye ke zett se gí te ni. Tü re lem mel, sze re tet tel
ápol ta, jó ke dé lyé vel, hu mo rá val színt vitt az éle té be. Nagy né ném,
szin te lá nyá nak te kin tet te, és vég te le nül ra gasz ko dott hoz zá. Kö szön -
jük Jut ká nak és Ági nak is oda adó mun ká ju kat, a lel ki is me re tes ápo lást.
Na gyon kö szön jük Ibo lyá nak, hogy ami kor nagy né ném ál lan dó ápo lás -
ra szo rult, he lyet ke rí tett a Ró zsa kert ben. Ezt Gellainé Ma ri ká nak is na -
gyon kö szön jük.

Kö szön jük a te me tés re kül dött vi rá go kat és Ma ri ka je len lét ét.
Ál do za tos mun ká juk hoz jó ked vet, erõt és egész sé get kí vá nunk! 

Kö szö net tel és tisz te let tel:
Uhrin Já nos és csa lád ja

Bé kés csa ba, 2003. I. 12.

Még egy szer a szív be te gek klub já ról

A Vá ro si Hír adó no vem be ri szá má ban le he tõ sé get kap tam,
hogy fel hív jam a szív mû töt tek és szív be te gek fi gyel mét arra,
hogy sze ret nénk meg ala kí ta ni a szív be teg ség ben szen ve dõk
ba rá ti tár sa sá gát. Lám pá sai sze ret nénk len ni en nek az ügy nek. 
A szív be te gek nél is több szö rö sen igaz a há rom ve zér lõ elv:
meg elõ zés, gyógy sze res vagy szük ség ese tén mû té ti be avat ko -
zás, utó ke ze lés. A klub el sõ sor ban a meg elõ zés ben és az utó -
gon do zás ban, re ha bi li tá ci ó ban nyújt hat nagy se gít sé get.
Sze ret nénk rá irá nyí ta ni a fi gyel met a kor sze rû táp lál ko zásra, a
test moz gás ra.

Is mé tel ten ké rünk min den olyan szív mû tött, szív és ér rend -
sze ri be teg ség ben szen ve dõ sors tár sun kat, aki együtt mû kö dé -
sé vel és kö zö sen meg sza va zott tár sa sá gi dí já val tá mo gat ni
kí ván ja kez de mé nye zé sün ket, te le fo non je lent kez zen.
(66/386-124)

El fo gad ha tó lét szám ese tén ígé re tet kap tunk a Ma gyar Szív
Egye sü let or szá gos ve ze té sé tõl és a kör nye zõ már mû kö dõ
szer ve ze tek tõl, hogy meg ala ku lá sunk hoz ta pasz ta lat át adás sal
se gít sé get nyúj ta nak. Ígé re tünk van ar ról is, hogy ha von ta egy -
sze ri 2-3 órás össze jö ve te lünk höz, klub éle tünk gya kor lá sá ra
meg fe le lõ he lyi sé get ka punk. 

Je len leg az or szág ban a Ma gyar Szív Egye sü let nek 29 tag -
szer ve zet mû kö dik Sop ron tól Má té szal ká ig, Za la eger szeg tõl
Ba las sa gyar ma tig, Nagykállótól Bar csig. Hoz zánk leg kö ze lebb 
álló ba rá ti tár sa sá gok: Gyu lán, Oros há zán, Túrkeviben, Szol -
no kon mû köd nek. Ala kít suk meg mi is ba rá ti tár sa sá gun kat!

Vár juk je lent ke zé se i ket: 66/386-124 sz. te le fo non.

Dr. Lé vai Mi hály

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - A Gyomaendrõdi Vá ro si Sport -
egye sü let Kö szö ne tet mond ked ves tá mo ga tó i nak, akik adó juk 1%-át
az Egye sü let ré szé re aján lot ták fel. A be folyt 49.748.- Ft-ból lab da ru gó
ci põ ket vá sá rol tunk az után pót lás korú spor to ló ink ré szé re.

Kér jük, tá mo gas sák a jö võ ben is Egye sü le tün ket.
Adó szám: 18370827-2-04
Szám la szá munk: Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet

53200015-10000458. 
Kö szö net tel: A VSE El nök sé ge
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KALAMAJKA KIRÁLY EBÉDJE

Túl az üveg he gyen volt egy csu -
da or szág. Ott az okos em bert ki csú -
fol ták. Nem is volt a tyúk nál több
esze ott más nak, csu pán a bí ró nak,
no meg a ki rály nak. Ha nem azok az -
tán olyan böl csek vol tak, a sze kér
mel lett is gya log ku tya gol tak, mond -
ván ki las san jár, az messzebb re ér el.
Men jen, aki ráér sza la dó sze ké ren!
Lá buk ra a csiz mát nem húz ták föl
soha, ne hogy még be lep je az utak,
pad lók pora! Ott lo bo gott a láb tyû a 
vál luk ra köt ve. A fel sé ges ki rály néha 
meg is pök te, ilyen kor a szol gák úgy
ki csú fol ták, azon kor cso lyáz tak a te -
nyész tett bol hák. Cso dál koz ni,
ugyan ki tud na hát raj ta, hogy volt
az or szág ban ten ger ka la maj ka. 

Egy szer is a ki rály va dá szat ra ké -
szült. Har so gott ve szet tül egy ki must -
rált vén kürt. A va dász ku tyá kat sor ra
meg nyer gel ték, s a pej pa ri pá kat
pó rá zon ve zet ték. Me zít láb meg
frakk ban kutyogott a ki rály, egy ural -
ko dó nak a pom pa csak ki jár! Vál lá -
ra egy könnyû mo zsár ágyút ve tett, s
nyü szí tõ ku tyá ján vi dá man üge tett.
Az er dõ ben az tán kezd tek tü zet rak -
ni, hogy ha majd si ke rül ágyú vég re
kap ni egy mi hasz na nyu lat, mind járt
meg is nyúz zák, s fa rag ták a nyár sat,
hogy majd arra húz zák. Puffogott az
ágyú, lõ döz tek az urak, de cso dák
cso dá ja, nem jöt tek a nyu lak! Bíró
uram ször nyen va kar ta a fe jét: 

- Tán nyu lat kéne fel haj ta ni
elébb!

-.Hisz meg pró bál hat juk, - bó lin tott 
a ki rály. Bíró uram erre nagy haj bó -
kot csi nál, az tán seb bel-lob ban be -
fut ja az er dõt, s fel is hajt egy nyu szit,
egy arra te ker gõt. Töl töt te az ágyút
ki rály uram gyor san, szik rá zott a gyúj -
tás kel lõ pus ka por ban. Szem be né -
zett bõ szen a jö ven dõ sült tel, ám
ek kor az ágyú vissza fe lé sült el! Ott
áll tak az urak, mint a sze re cse nek!
Csi ko rog a bíró, hogy õ fe ne gye rek,

majd õ meg mu -
tat ja, hogy kell
nyu lat fog ni! Fö -
lös le ges ah hoz
ágyú val pu fog ni. 
Csak hoz za nak
neki egy zsák sót,
meg kö vet. No -
sza nyar gal is
már a

Bergengóc kö vet, - mert hogy az is
ott volt a nyúl va dá sza ton. - S hoz ta
is, ami kell, egy ök rös fo ga ton. A bíró
félmarkát te le szed te só val, má si kat
meg kõ vel, úgy vagy két ki ló val. A
kõ vel a tér dét ütö get te egy re, a sót
a nyúl nyo mán föld re hi te get te. Bal -
la gott a nyu szi hát ra-hát ra les ve, a
bíró utá na a sót hin te get ve. A tér -
dén a nad rág ronggyá sza kadt szer -
te, s ke gyet le nül saj gott hol a kõ vel
ver te. Hüm mö gött a bíró:

- Tán a lé pést vé tem? Hi szen még
nagy apám me sél get te ré gen, hogy
Bol dog fal ván is ek kép pen va dász -
tak. Csak hogy bi zo nyo san más kö -
vet hasz nál tak!

No, ez sem si ke rült, pe dig ott a
nyu szi, s mint ha csú fo lód na a kis ala -
mu szi. Ha nem rosszul tet te, nem fi -
gyelt a csacs ka, s jaj le csa pott rá
egy ott fe lej tett csap da! No sza volt is 
öröm! Har sog tak a kür tök, ti zen két
szol gá ló es tig rõ zsét gyûj tött. Ki vo nult 
egy ez red a nyu szi ebéd re, s re zes -
ban da ját szott a nap örö mé re. Pa -
ran csolt a ki rály:

- Ki nek keze lába ép, az si es sen a
ki rá lyi kony há ba! Nyúz zák, fõz zék,
süs sék a nyu lat, de ha mar! - mert ab -
ból még mára nagy la ko mát akar!
Ven dé get is hí vott, nem töb bet csak
szá zat. Fel ver te a víg zaj a ki rá lyi vá -
rat. Csör rent a kés vil la, s a por ce lán
tá nyér, hét szol ga fu tott egy kan csó
bo rocs ká ért. Asz tal hoz ül tek a ven -
dé gek sor ra, ké szí tet ték gyom ruk
gaz dag nyuszitorra. Asz tal fõn a ki rály 
épp azt szí nez get te, hogy is volt, mi -
kor a nyu szit cél ba vet te. Haj to gat ta
vál tig, csak övé az ér dem, hogy
most úszik a nyúl jó pap ri kás lé ben!
No, nem úszott biz az sem lé ben,
sem más ban! Kint nyar ga lá szott már
ví gan a ha tár ban. Fu tott a kis kuk ta, - 
na gyot bó kolt elébb – s így szólt:

- Fel sé ges úr el isz kolt az ebéd!
Hej, for gat ta erre a ki rály a sze -

mét, s tu da kol ta nyom ban, ki nek ve -

gye fe jét? Ki sza laj tot ta el a
tepsibevalót? Krá ko gott a kuk ta, s
emígy kezd te a szót:

- Hát az úgy volt uram, az oko zott
gon dot, hogy a nyúl bun dá ján nem
ta lál tunk gom bot. Így az tán nem
tud tuk le gom bol ni róla, s el küld tük a
szûcs höz, ment is az egy szó ra. Jól
szá já ba rág tuk, hol ta lál ja há zát a
szûcs nek, aki majd le ve ti bun dá ját.
Még is rossz felé ment az ok ta lan ál -
lat. Már most az a kér dés, ki ér de mel
vá dat?

No sza fõtt a feje ki rály nak, bí ró -
nak, vé ge-hossza nem volt a sok
suta szó nak. Vé gül ki sü töt ték, kö zö -
sen az urak. Nem le het vá dol ni sen -
kit, csak a nyu lat. Mert lám a
fõ sza kács szûcs höz me nesz tet te, s az 
a fel ség sér tõ a pa ran csot szeg te! El
kell fog ni gyor san, s a vér pad ra vele! 
Ka la maj ka or szág iz ga lom mal tele,
pu fog nak az ágyúk, ûzik só val, kõ vel, 
csa pat nák a nyu lat menny dör gõs
menny kõ vel. De csak mind hi á ba,
hasz ta lan ke res ték, a lá za dó nyúl nak 
már nyo mát sem lel ték. Ha za men -
tek bú san. Este volt már ak kor, va -
cso rá juk víz volt, meg egy ko sár
vac kor.

Ám oda se neki! Ahol annyi ész
van, ott a ka la maj ka ha ma ro san
kész van. Más nap buk fenc ma got
ve tet tek a ré ten. Mi kelt ki be lõ le?
Hol nap elmesélem.

PANNIKA GONDJAI

Pan ni min den ál dott reg gel
Kis ágyá ból jó kor fel kel,
Zsör tö lõd ve sü rög, fo rog.
Jaj, mert ren ge teg a do log!

Kis tûz he lyén te jet for ral,
Ká vét ké szít sok cu kor ral.
Te le töl ti a csé szé ket.
S ete ti a ba ba né pet

Be ve ti a ba ba ágyat,
Rend be rak ja a szo bá kat.
Az tán nagy mo sás hoz ké szül.
S fá rad tan így só hajt vé gül:

- De ne héz ma má nak len ni!
Süt ni, fõz ni, ten ni, ven ni.
Hidd el Anyu jobb gye rek nek.
Ak kor min ket be céz get nek.

CIPÕTALPBÉLÉST
SZONDÁTÓL

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

GYERMEKCIPÕ KÉSZÍTÉS

Csi kós Já nos

5502 Gyomaendrõd, Kör út 3.
(Öreg szõ lõ, Kondorosi út)
Ten: Tel/Fax: 66-280-104
Mo bil: 06-30-9634-085

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös mé re tig
Bio pa pucs, szan dál, klum pa 18-41-es mé re tig
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1926-ban ala pí tot ták.
1936-ban tíz éves fenn ál lá sá nak ün -

nep lé sét a tes tü let ve ze tõ sé ge a köz ség
elöl já ró sá gá val kar ölt ve ün ne pel te. Ez al -
ka lom mal já rás kö zi tûz ol tó ver senyt ren -
dez tek. Az ün nep sé gen a Vár me gyei
Tûz ol tó szö vet ség és nyolc me gyei köz ség 
vett részt, és foly ta tott ver senyt a ha za i ak -
kal. Endrõd köz ség tûz ol tó sá ga érte el a
leg jobb ered ményt. Eb ben az idõ ben a
pa rancs no ki tisz tet Sza bó Jó zsef a Ta ka -
rék pénz tár igaz ga tó ja lát ta el.

1938-ban a köz ség kép vi se lõ tes tü le te 
úgy dön tött, hogy tel jes egé szé ben ma gá -
é vá te szi a

Bé kés Vár me gye Tûz ol tó Szö vet sé gé -
nek ké rel mét, és a Gyo pá ros für dõn épí -
ten dõ tûz ol tó üdü lõ ház ban két
ágy ala pít ványt lé te sít, az Endrõdi Ön kén -
tes Tûz ol tó Egye sü let gyer me ke i nek. 

1949 tõl 1954-ig az ön kén tes tûz ol -
tók hi va tá sos pa rancs no ka Komóczi
Imre volt, aki mel let még 3 fõ bõl álló fõ -
ál lá sú (Tí már Imre, Tí már Kár oly, Lõvei
György) 3 ön kén tes (Né met And rás had -
na gyi rang ban, Ba logh Kár oly, és Szmola
Jó zsef fõ törzs õr mes te ri rang ban) tel je sí -
tett szol gá la tot. Ön kén tes tag ja eb ben az
idõ ben az Egye sü let nek 80-90 fõ volt. Or -
szá gos és me gyei ver se nye ken az
endrõdiek is mét az el sõk kö zött sze re pel -
tek. Az egye sü le tet a köz sé gi ta nács fi -
nan szí roz ta. El vé gez ték a meg fe le lõ
tûz ren dé sze ti mun ká kat. Be kap cso lód tak 
a mun kák ban a ta ní tók is, így Lesnyiczki
Jó zsef ál la mi ta ní tó, tisz te let be li pa -
rancs nok, aki a ta nyai is ko lák ban szer -
vez te meg az if jú sá gi és gyer mek
csa pa to kat. Lát hat juk te hát, hogy a köz -
ség nek volt gyer mek, ifi, és nõi csa pa ta is.

A rend szer vál tás utá ni évek ben a pa -
rancs nok Tí már Vin ce lett, aki nagy szak -
ér te lem mel irá nyí tot ta a tûz vé del mi és
tûz ol tó mun ká kat. Az egye sü let egyik je -
len tõs szpon zo ra Ka to na Sán dor volt, aki
Né met or szág ból 1995-tõl 3 éven át éven -
te je len tõs fel újí tott jár mû ve ket és fel sze -
re lést ado má nyo zott a vá ros nak, rész ben
az egye sü let nek. Tûz ol tó au tók, men tõ au -
tók, lét rás tûz ol tó au tók ke rül tek az ál lo -

mány ba. Eb ben az
idõ ben vá ro si ran -
gú ün nep sé get is
ren dez tek az em lé -
ke ze tes Fló ri án
napi ver seny ke re -
té ben, aho vá a me -
gyei ön kén te sei is
el jöt tek. Eb bõl az
al ka lom ból az
egye sü let nagy bált
ren de zett az egye -
sü let el nö ke, Dinya 
Lász ló 1996-1999.. 
Két év vel ké sõbb,
2000-ben , ami kor
az or szág a Mil len -

ni u mi ün nep lé sek so rán em lé ke zett meg
ezer éves ál lam ala pí tá sunk ról, a Bel ügy -
mi nisz té ri um Tûz ol tó ze ne ka ra jött le vá -
ro sunk ba, és a Pün kös di Fló ri án napi és a
szent évi za rán dok lat ün nep sé gét együtt
tar tot ták meg. Dinya Lászlóné a „zász ló -
anya”, aki fi a tal kis lány ko rá ban szin tén
tag ja volt az ön kén tes tûz ol tó csa pat nak,
mil len ni u mi em lék sza la got ado má nyo -
zott. Gyulay End re püs pök úr is mét meg -
ál dot ta a zász lót és a sza la got, majd így
kö szön töt te az ön kén tes tûz ol tó kat:

„Van nak hi va tá sok, me lyek ki fe je zet -
ten a köz ja vá ért, biz ton sá gá ért, vé del mé -
ért szen te lik éle tü ket. Ilye nek a ka to nák,
rend õrök, tûz ol tók. Sok szor sa ját tes ti ép -
sé gü ket, éle tü ket is ve szé lyez te tik mun -
ká juk vég zé se köz ben. A nagy
ál do za to kat kö ve te lõ, hi va tás ból tett se gí -
tõ mun ka fon tos, hogy sze re tet tel le gyen

át itat va. Mind az amit te szünk,
kö te les sé günk vagy hi va tá sunk ból adó dó
cse le ke de tünk nek szá mít. Azt tel kes szív -
vel – lé lek kel vé gez zük, és min dig sze re -
tet bõl vál lal juk! Tisz te let tel és há lá val
kell ró luk meg em lé kez nünk, és kér jük az
Is ten vé del mét és ál dá sát mun ká juk ra,
éle tük re. Itt ál lunk a Gyomaendrõdi Ön -
kén tes Tûz ol tó ság ko ráb ban meg ál dott
zász la ja elõtt. Azok ra gon do lunk há lá val
és sze re tet tel, akik sok ne héz ség és gond
kö ze pet te, tár sa dal mi mun ká ban vál lal -
ják és vég zik fel ada ta i kat. A ma el he lye -
zett és meg ál dott mil len ni u mi sza lag
em lé kez tet ben nün ket az ezer éves ma -
gyar ság és az Is ten szol gá la tá ra. Kö nyö -
rög jünk! Is te nünk a Te igéd szen tel meg
min dent. Áraszd ki bõ sé ge sen ál dá so dat
erre a lo bo gó ra, és ju bi le u mi sza lag ra.
Add, hogy akik ezt aka ra tod sze rint Ne -
ked há lát adva hasz nál ják, szent ne ved
se gít sé gül hí vá sá ra nyer je nek tõ led
test-lel ki erõt, és üd vös sé get, a tûz ol tók
vé dõ szent je, Szent Fló ri án köz ben já rás -
ára, és Krisz tus a mi Urunk ál tal, aki él és
ural ko dik örök kön örök ké. Ámen.”

Az egye sü let el nö ke 1999-tõl
Farkasinszki Sán dor vál lal ko zó lett. Mun -
ká ját a pénz hi á nya nagy mér ték be gá tol -
ja. Saj nos az Ön kor mány zat a
tá mo ga tá sát na gyon le csök ken tet te, a
szpon zo rok nem tud ják fenn tar ta ni az
egye sü let mû kö dé sét. A te vé keny ség sor -
va dá sát ugyan min den erõ vel igye kez nek 
meg aka dá lyoz ni, azok, akik szá má ra er -
köl csi kö te les ség egy im már 77 éves ran -
gos ci vil szer ve zõ dés mû kö dé se, an nak
fenn tar tá sa. Az egye sü let tag jai sze ret nék
a jö võ ben is a la kos ság ér de ké ben mun -
ká ju kat fenn tar ta ni, azt a mun kát, ame -
lyet elõ dei 77 év vel ez elõtt el kezd tek, és
fá rad ha tat la nul apá ról fi ú ra száll va vég -
ze tek.

Az egye sü let nek ma már annyi pén ze
sincs, hogy ko csi ja it üze mel tet hes se. Ma
már egy tûz eset hez csak Szar vas ról jön -
nek ki. Ugye mon da nunk sem kell, mit ta -
lál nak, mire meg ér kez nek Szar vas ról a
tûz ol tók.

Re mél jük, hogy a kü szö bön álló Köz -
gyû lés ezen a hely ze ten vál toz tat ni fog.

Csá szár Fe renc

A 77 éves Ön kén tes Gyomaendrõdi Tûz ol tó Egye sü let fény ko ra és ha nyat lá sa
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Ro vat ve ze tõ: Polányi Éva

Paróczai Csa ba
1965-ben szü le tett Sal gó tar ján ban.

Apja ifj. Paróczai Ger gely. Érett sé gi után
a Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár ban dol -
go zott. 1988-ban dip lo má zott a Bes se nyei
György Ta nár kép zõ fõ is ko lán. 1992-ben
az ELTE BTK-n tör té ne lem sza kos kö zép -
is ko lai ta ná ri dip lo mát szer zett. 1998-ban
né met nyelv ta ná ri dip lo mát ka pott az
Eszterházi Kár oly Ta nár kép zõ Fõ is ko lán.
Je len leg a „Besztercey” Alap fo kú Mû vé -
sze ti Ma gán is ko la Sal gó tar ján és Vi dé ke
Tag is ko lá ja igaz ga tó ja. Idén vé gez az
Eszerházy Kár oly Fõ is ko lán Eger ben moz -
gó kép és mé dia kul tú ra szakon.

Ennyi ta lán elég is lesz a be mu ta tás hoz. Ezek után is mer jük meg
ma gát a köl tõt.

Ver se ket kora if jú sá ga óta ír és köz re ad. Ed dig két ver ses kö te te je -
lent meg, 1997-ben a Kö ze lí té sek, 2000-ben a Há ton vitt sark csil -
lag. “Kö zös ver se i ben a vi lág és az em ber irán ti in tel lek tu á lis
ér dek lõ dés, a vá lasz tott – több nyi re kö tet len – for ma, a vers be széd
össz hang ja a mû vé szi gon do lat tal. Ez a gon do lat ter mé sze te sen más
és más, a mû ve lõ dés tör té ne ti ha gyo má nyok sok szí nû sé gé nek, il let ve 
a pil la nat nyi szel le mi ér dek lõ dés kü lön bö zõ sé gé nek meg fe le lõ en. A
köl tõ elsõ ver ses köny ve a ha gyo má nyo sabb mû for mák do mi nan ci á -
já val együtt hi te le sen vall a hu sza dik szá zad vé gé nek alap ve tõ élet ér -
zé sé rõl, a rég óta szét tört idõ kö vet kez té ben ál lan dó sult
disz har mó ni á ról. Ta lán nem is pa ra dox mó don a har mó nia meg je le -
né se is ezt az ér zést erõ sí ti. A köl tõi vál la lás idõ sze rû sé ge két ség te len. 
Van egy más faj ta vál la lá sa is, ko ránt sem füg get le nül az elõb bi tõl. Ez
pe dig sze mé lyes in dít ta tá sá nak, sor sá nak vál la lá sa. Re mé nyei, szo -
ron gá sai, ön is me re ti ví vó dá sai, töp ren gé sei nem ze dé ki bi zony ta lan -
sá gai úgyszólván azonnal fölfoghatóak az olvasó számára,
ugyanakkor racionalitása korántsem mentes az érzelmi töltettõl, sõt a
szeretetéhség szívszorító, bár szemérmesen ismételt ki nyil vá ní tá sá -
tól.”

Négy sor ban

Mind, amit tu dok ma gam tól ta nul tam
ta ní tóm nem volt, sem olyan, ki fel ka rolt.
Min dig vál toz tam s ugyan az ma rad tam,
éget lek, mint a Nap, s be szõ lek, mint a Hold.

* * *

Zak la tott nap ja im se ho vá sem ér nek.
Kö rül nõ a csend, a szí ve mig ér.
Öle lõ ágai a sem mi re kér nek,
s nem tu dom el le nük áll ni mit ér.

há ton vitt sark csil lag

én olyan va gyok ve led mint a gye rek
val lo más ból val lo más ba esem
nem ját szom ha õszin te va gyok
és el hi szem hogy el hi szed mi kor ha zu dok
így vi te tem ma gam mint egy kor für dés után
(vert viszen ve ret lent)
és nem fé lek hogy el ej tesz
eb ben a ma gunk ba zárt tér ben
én va gyok a sark csil lag
ál lok kö zé pen és moz du lat lan
ha gyom hogy kör be sza lad ja nak
a dol gok és lé nyek mint kül vi lág
mely tõl min den ha son ló sá gom da cá ra
el ha tá ro lom ma gam
egye dül én va gyok
az em ber az em ber fia
a csak is ön ma gá val azo nos
rom lan dó sá gom el le né re örök és
                                                   moz dít ha tat lan
a víz mely ben ar cod lát ha tod

lát tam az an gyalt re pül ni

elõ ször fenn a he gyen a lép csõ te te jén
igen ak kor ott biz to san

s hogy még elõbb hir te len nem is tud nám
le het csak még nem mer tem meg fog ni

a dol gok ki ál ló szá la it
de ott a he gyen már vilgosan

lát tam az an gyalt re pül ni
érez tem nesz te len hul lá ma it

to rony há zak le sze gett fejû ha di fo goly-
osz lo pa fe lett hogy az tán vé gig kí sér jen

en gem is épp oly hall ga ta gon
és lát tam meg pi hen ni fák csú csa in

rom vá rak ab lak mé lye dé se i ben
s tu dom azt

hogy most is itt van
fi gye li ahogy ez a ha jó hin ta száll

egy pa don ül fá zó san reb ben ti szár nya it,
szür ke tol la bom lik

s ahogy min den tõl tá vo lo dom úgy ke rül egy re
egy re kö ze lebb

min dig fe léd

csak né hány na pot adj
vagy órát szem hu nyás nyi per cet
zárt ab la ko kon halk esõ ko po gást
rin gasd álom ba még min dig nyug ta lan
szí vem mit is kér het nék még

tö röld le fe hér ken dõd del az
ázott ar co kat az én las san ol dó dó
tem pe ra ar com õriz ze ve ro ni ka ken dõd
hogy sze ret né lek, ak kor és így is

né hány pil la nat tal a csob ba nás elõtt
vagy már után hul lá mok tól tá vol
mert be le vet tet tem ki kül det tem
és ki til tat tam min den hon nan

és már nem nö vök égig ha csak nem ben ned
s föl dig sem ha jol ha tok csak szí ned elõtt
tárt ki ma gad hát en gedj csob ban nom
ben ned örök ké hisz tu dod úgy is
min dig hoz zád igye kez tem

Az elõ zõ szám ban el írt sza vak he lye -
sen: ap já é ra, Ma dách Imre Gim ná zi um
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Ízes  í z ek

feb ru ár

Zöld sé ges mar ha sze le tek

1 kg mar ha húst (pl. com bot) sze le tek re vá gunk. Tef lon tep si al ját ki bé lel jük 30 dkg
füs tölt sza lon na egy ré szé vel. Rá fek tet jük a sze le te ket, majd 2 na gyobb pet re zse -
lyem gyö ke ret, 2 na gyobb sár ga ré pát, 1 zel lert, 2 nagy fej hagy mát vé kony sze le -
tek re vág va be bo rít juk a sze le te ket, köz éje téve a ma ra dék sza lon nát. 1 kis ka nál
ka kukk fû vel, õrölt fe ke te bors sal, só val és chi li pap ri ká val íze sít jük. Alá ja töl tünk 1
li ter szá raz vö rös bort. Be fó li áz zuk és 1,5 órát süt jük. Pá rolt rizzsel tá lal juk.

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

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

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

Blaha u.27. Tel.:386-691. Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 6-tól 18-ig,
                      szom ba ton 6-tól 12 órá ig,  va sár nap 7-tõl 11 órá ig.

Cso port Part ner
Üz let lánc tag ja
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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!

CSELEI LÁSZÓ, aki a Szé kely Ber -
ta lan utca 3. sz. ház ban élt, ja nu ár 17-én
64 éves ko rá ban vár tat la nul el hunyt.
Gyá szol ják csa lád ja, ba rá tai, a ro kon ság,
és az is me rõ sök.

Özv. DINYA MIHÁLYNÉ
HEGEDÛS MARGIT, gyomaendrõdi la -
kos, múlt év de cem ber 26-án, 82 éves
korában rö vid be teg ség után el köl tö zött
az élõk so rá ból. Gyá szol ja csa lád ja.

FAZEKAS MIHÁLY, gyomaendrõdi 
la kós múlt év de cem ber 25-én 74 éves
ko rá ban el hunyt. Gyá szol ja csa lád ja.

GALAMBOS BÉLA Dr., aki a Se -
lyem út 8. sz. alatt élt, múlt év de cem ber
26-án 65 éves ko rá ban rö vid de sú lyos
be teg ség után be fe jez vén föl di pá lyá ját,
vissza ad ta lel két Te rem tõ Is te né nek.
Gyá szol ják fe le sé ge és gyer me kei, s
mind azok, akik is mer ték és sze ret ték.

GÁBOR SÁNDOR, aki a Béke út 5.
sz. alatt élt, ja nu ár 4-én 80 éves ko rá ban
rö vid be teg ség után el köl tö zött az élõk
so rá ból. Gyá szol ja csa lád ja. 

HORNOK PÉTER, aki a Fõ út
173-179. sz. alatt élt, ja nu ár 14-én 49
éves ko rá ban tra gi kus hir te len ség gel el -
hunyt. Gyá szol ja csa lád ja.

KISZELY ANDRÁSNÉ
MÉSZÁROS ILONA, aki Hunyán a Ki -
ni zsi utca 28. sz. alatt élt, ja nu ár 14-én,
éle té nek 98. évé ben szent sé gek kel el lát -
va, lel két Te rem tõ Is te né nek ajánl va el -
köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják:
csa lád jai, uno kái, déd uno kái és a ro kon -
ság.

KOVÁCS ISTVÁN, aki a Ber csé nyi
utca 15/A.ban élt, múlt év de cem ber
21-én 61 éves ko rá ban rö vid, sú lyos be -
teg ség ben el hunyt. Gyá szol ja csa lád ja

MAJOROS IMRE, endrõdi la kos, 83
éves ko rá ban múlt év de cem ber 25-én az
Örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá -
szol ják lá nyai, ve jei, uno kái és déd uno -
kái, s mind azok, akik is mer ték és
sze ret ték. 

OLÁH JÁNOS, gyomaendrõdi la kos, 
ja nu ár 2-án 76 éves ko rá ban hir te len el -
hunyt. Gyá szol ja csa lád ja, a ba rá tok és
az is me rõ sök.

PINTÉR IMRE, aki a Su gár úton la -
kott, ja nu ár 14-én éle té nek 77 évé ben az
Örök ké va ló ság Ho ná ba köl tö zött. Te me -
tés Hunyán volt. Gyá szol ják: fe le sé ge,

fia, me nye, uno kái, test vé rei és a ro kon -
ság.

SZABÓ ZOLTÁN ELEK, aki a
hunyai Hunya Jó zsef le szár ma zott ja, és a 
Vá ro sunk új ság internetes vál to za tá nak
hû sé ges ol va só ja volt, 69 éves ko rá ban,
2003. ja nu ár 13-án, egy mont re a li kór -
ház ban vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek.
Te me té se Mont re al ban volt, 2003. ja nu -
ár 16-án. Gyá szol ják: ka na dai és ma -
gyar or szá gi csa lád ja

SZUROVECZ SÁNDORNÉ
BRIEZSNYIK ILONA, aki Hunyán ta -
nyán, a 187. sz. alatt élt, ja nu ár 6-án éle -
té nek 72 évé ben hosszú be teg ség után
vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá -
szol ják: fia, me nye, uno ká ja, és a ro kon -
ság.

Özv. TARI DÁNIELNÉ R. SZÛCS
ERZSÉBET, aki a Bu dai Nagy An tal
utca 22. sz. ház ban élt, múlt év de cem ber
19-én 72 éves ko rá ban el hunyt. Gyá szol -
ják 2 fia, azok csa lád jai, ro ko nok és az is -
me rõ sök.

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

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

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

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

Vaszkó Ta más, a szeg hal mi gim ná zi um igaz ga tó ja küld te ne künk Interneten ezt a
fény ké pet. Oros há zá ról ha za fe lé me net ké szí tet te, a hunyai úton. 

Re mél he tõ leg fe ke te-fe hér ben is él vez he tõ. Kö szön jük!
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„A ter mé szet csak tör vé nye it meg tart va irá nyít ha tó” 
(Francis Ba con)

Ha mis cip ru sok

Pik kely le ve lû
ezüstöskék szí nû
fák, me lyek le het -
nek kúp ala kú, osz -
lo pos ra haj ló
nö vé sû ek. Eu ró pá -
ban az 1850-es
évek ben hoz ták be
Ame ri ká ból, Ja pán -
ból. Ha zánk ba is ez
idõ tájt ke rült be az
ar bo ré tu mok ba. Az -
óta be lõ lük igen sok 
faj tát ne me sí tet tek
ki. Meg fe le lõ he -
lyen és gon do san
ápol va há lás örök -
zöld fák. Fagy ra
nem ér zé keny, kü -
lön le ges alak juk kal
és szí nük kel az év
bár mely idõ sza ká -
ban dí szei a ker tek -
nek. Az utób bi

más fél év ti zed ben sok faj tá ját ül tet ték el vá ro sunk ban. Sze ret ném
meg je gyez ni, hogy la kos sá gunk ha mar fel is mer te az örök zöld fák
je len tõ sé gét, szép sé gét könnyen te le pít he tõ sé gét, s így el sõ ren dû
ér de kes sé gei let tek a házi ker tek nek. A gyo mai ré szen a Baj csy Zsi -
linsz ky út 41/1sz. alat ti kert ben (Ilyés Ist ván) 16 db osz lo pos cip -
rust ül te tett el a te lek gaz dá ja. Ma gas sá guk 3-5 mé ter, me lyet
min den év ta va szán kö rül nyír, hogy hen ge res ala kú ak és sûrû ága -
za tú ak legyenek.

A ma gas és hosszú ol dal ága za tú cip ru so kat szo kás, - és ez igen
cél sze rû, - hogy õsszel össze kö tik az ága kat a ve zér ág hoz, hogy a
hó ne húz za le, ne tör je el. Több he lyen le het lát ni a ker tek ben, a te -
me tõk ben ezt a vé de ke zé si for mát.

Kö zön sé ges bo ró ka

Egy bi o ló gus írja róla, a „fe nyõ fé lék gé ni u sza”, mely nek mint -
egy 30 faja van, és föl dünk észa ki fél te kén ter jedt el. Ke le ti nö vény, 
kü lön van nak a hím és kü lön a nõi egye dek. He gyes tû le ve lei van -
nak, amik le het nek szür kés kék, zöld szí nû ek a faj tá tól füg gõ en.
Ter mé se to boz bo gyó, me lyen a to boz pik ke lyek el hú so sod nak és
össze for rad nak. Csak a kö vet ke zõ év õszén ér nek be. A be érett bo -

gyók kez det ben sö tét kék szí nû ek, majd fe ke té re szí ne zõd nek. Mag -
já ból sok he lyen pá lin kát fõz nek (bo ró ka pá lin ka). Igény te len
nö vény, ha zánk ban a leg szá ra zabb me szes, min den táp anya got nél -
kü lö zõ ho mo kon, lösz ta la jon is meg él. Így töb bek kö zött Bu ga con,
(Kecs ke mét tõl dél re), a Du nán túl déli ré szén, az Õr ség ben,
Balatonfenyvesen, a so mo gyi ho mok vi dé ken ta lál ha tók õs ho nos el -
len ál ló faj ták. Ezek rõl a he lyek rõl vá lasz tott ki kü lön bö zõ egye de -
ket im már két év ti ze de Dr. Barabits Elem ér bi o ló gus,
ker tész mér nök és fia ne me sí tés cél já ból. Ne me sí tõ te vé keny sé gü -
ket az iváncai, Du nán túl nyu ga ti ré szén Szent gott hárd tól ke let re
lévõ kí sér le ti fa is ko la te le pén vég zik. A szür kés ké kes szí nû, kar csú
osz lop for ma ír bo ró ka ha zánk ban a leg el ter jed tebb faj ta. Mint más
ilyen for má jú örök zöld nö vény a hó nyo má sá tól erõ sen ká ro sod hat,
ezért újab ban vé kony da mil szál lal te ke rik kö rül, me lyet majd benõ, 
és lát ha tat lan ná vá lik A kör be kö tött pél dá nyok még kar csúbb
benyomást keltenek.

A bo ró ka kert ben tör té nõ fel hasz ná lá sa igen sok ré tû. Meg ta lál -
ha tó úgy a kis ker tek ben, mint par kok ban. Ré gen fõ leg a kert be já ra -
tá nál „test õr ként” ül tet ték a kar csú, osz lo pos vál to za ta it. Ilyen
lát ha tó Endrõdön a Se lyem
út 17. szá mú ház (Tankó
Andrásné) be já ra tá nál is.
Mint egy öt ven év vel ez elõtt 
ül tet ték. Ma gas sá ga már el -
ér te a 4-5 mé tert. Saj nos egy 
pár év vel ez elõtt a hó és a
jég nyo má sa kö vet kez té ben
a föld kö zel sé gé ig le ha jolt
és a ve zér ágat le kel lett vág -
ni. Így el vesz tet te ma gas sá -
gát, szép sé gét.

A bo ró ka igen ér zé keny, 
ezért ül te té se csak nagy
föld lab dá val, jó gyö kér zet -
tel ren del ke zõ egye dek nél
le het sé ges. Ezek ké pe sek át -
vé szel ni az át ül te tést. A ne -
me sí tett, kultúrváltozatú,
osz lo pos egye dek te le pí té -
sét – a kert épí tés szem pont -
ja it fi gye lem be véve – az
em lí tett át ül te té si szem pont -
ok be tar tá sa mel lett vá ro -
sunk kert ba rá ta i nak
ajánlom.

Hunya Ala jos
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Örök zöld nö vé nye ink III. 

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 áru kí ná la tom:

• Hó la pát ok, gu mi csiz mák, esõ ka bát ok
• Üs tök, üst há zak, üst ház me le gí tõk
• Disz nó pör kö lõk, hús da rá lók
• Kol bász töl tõk, ké sek, bár dok
• Hõ su gár zók, olaj ra di á to rok
• Elekt ro mos barkácsgépek
• Sze gek, csa va rok, ké zi szer szám ok
• Fó li ák, ta ka ró pony vák
• Iz zók, ele mek, zseb lám pák
• Zá rak, la ka tok, pos ta lá dák
• Ál lat ele de lek
• Ru ha szá rí tók, va sa ló áll vá nyok
• Va sa lók, rá di ók, haj szá rí tók

FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak


