
* 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. ja nu ár

ADJON AZ ISTEN

Ad jon az Is ten
sze ren csét,
sze rel met, for ró
ke men cét,
üres vé kám ba 
ga bo nát,
árva ke zem be
pa ro lát,
lám pám ba lán got
ne kell jen
ko rán az ágy ra
he ver nem,
kér dés re vá laszt
õ küld jön,
hogy hi tem széj jel
ne dûl jön,
ad jon az Is ten
fé nye ket,
te me tõk he lyett
éle tet -
ne kem a ké rés
nagy szé gyen,
ad jon úgy is, ha
nem ké rem

Nagy Lász ló

Kö szön töm Ol va só in kat a X. Ju bi le u mi
évünk al kal má ból.

1994 volt az elsõ év, ami kor la punk elõ ször
je lent meg, mind össze nyolc ol da lon, kis sé bá tor -
ta la nul, de el kö te le zet ten, õszin tén a köz jót szol -
gál ni, ahogy ak kor az elsõ szám elsõ ol da lán
vers be fo gal maz va ez állt: 

„Üd vöz légy Gon do lat!
Te kris tály tisz ta szán dék.
Szár nyalj sza ba don, hasz no san,
S légy szó ból szõtt aján dék!
Bu zogj fris sen és él te tõn,
Ma Is te nért a völgy ben lent,
S hol nap vele a hegy te tõn.”

S az em lé ke zés jo gán, hadd áll ja nak itt a kö -
vet ke zõ so rok:

„Há zas ság ban gya ra po dott, mun ka gon dok -
kal min den na pos, tiszt ség újí tó szü lõ föl dün kön új 
kez de mé nye zés ne mes iz gal ma ke re ke dik. Friss
ma got hin te ni a ré gen meg hú zott ba ráz dá ba! Vá -
ro sunk cím mel új havi la pot in dí tot tak, hogy a
ne he zen test vé re sü lõ kö zös tu dat a sa ját lá bá ra
áll has son vég re, úgy, hogy egy-jo gon ott hon le -
hes sen ben ne az iker-te le pü lés mind a két fele, s
köz aka rat tal mász has son ki ab ból a je len gö dör -
bõl, mely ben az em ber sza bá sú át ala ku lás vi as ko -
dá sá ban zu hant.” Így kö szön töt te la pun kat Tí már 
Máté, ki nek sze mé lye, szel le me el múl ha tat la nul
él ben nünk.

És az el tel 9 év igen nel fe lelt mind ezek re a
gond ol da tok ra: cé lunk ma is, a ke resz té nyi és
nem ze ti esz mét, hí ven szol gál ni. Az el múlt év -
ben ér ke zett sok-sok ol va sói le vél is azt bi zo nyít -
ja, hogy jó úton já runk, még ak kor is, ha ezek ben
a le ve lek ben itt-ott kri ti kai él lel bí rá la tok is meg -
fo gal ma zód nak. Fel ada ta ink kö zött to vább ra is
elsõ he lyen áll és ma rad a ha gyo mány õr zés, ha -
gyo má nya ink tisz te le te. Sok szor le ír ták, el mond -
ták már, hogy múl tunk is me re te nél kül nem
épít het jük szi lárd ala pok ra a jö võt. Ez év ben kü -
lö nö sen fon tos hang súlyt kap ez a szán dé kunk,
me lyet In Memoriam, Endrõd Nép raj za, Gyoma
Nép raj za és a Historia Domus ro va ta i ban fog lal -
tak fe jez nek ki.

So kan azt gon dol ják, hogy most az Uni ó ba
való be lé pé sünk kel el ho má lyo sod nak ezek a
gon do la tok. Ám mi azt vall juk, hogy ad dig, amíg
mi ma gya rok itt élünk a Kár pát-me den cé ben,
meg cson kít va bár, a ha zát sze ret ni soha nem lesz
el avult fo ga lom. Ha nem min dig élõ és örök ké
izzó fák lya láng ma rad. Fák lya láng, mely ben a
ka nóc múl tunk, ha gyo má nya ink.

Ahogy ol va só tá bo runk, úgy la punk is te re bé -
lye se dett az idõk fo lya mán. Ma már évek óta 20
ol da lon je le nünk meg és kü lön szá mok kal ked -
ves ke dünk elõ fi ze tõ ink nek, tá mo ga tó ink nak Ma
már az or szág 73 vá ro sá ba (te le pü lé sé re) jut el fo -
lyó ira tunk. Ezen kí vül Ame ri ká ban, Ka na dá ban,
Er dély ben és Né met or szág ban is ol vas hat ják. So -
kan meg õr zik lap ja it, ezt a célt szol gál ja a min den 
év vé gén ki adott tar ta lom jegy zék is. A 2003-as

év – mél tón a ju bi le um hoz – is mét tar tal maz új
ro va to kat. Igye kez tünk fi gye lem be ven ni ol va só -
ink kí ván sá ga it. Szer kesz tõ bi zott sá gunk eb ben
az év ben bõ vült új, fi a tal ta gok kal, s re mél jük, ott 
le szünk min de nütt, ahol vá ro sunk tör té né sei zaj -
la nak. S írunk, tol má cso lunk, köz ve tí -
tünk…ahogy hal ha tat lan drá ga ba rá tunk Tí már
Máté egyik ver sé ben meg fo gal maz ta:

„Ha tett, vagy tenniakarás
nem fût, tol lat ne márts
tin tá ba, úgy is el fa kul,
fel issza az idõ,
csak a Va ló ság és az Élet
szép sé ge szi lárd, mint a kõ.”

To vább ra is aján lom fi gyel mük be fo lyó ira -
tun kat, hogy az élet szép sé ge i rõl, - gond ja i ról –
vá ro sunk fej lõ dé sé rõl ol vas has sa nak, re mél jük
még sok év ti ze den át. Ma gam és szer kesz tõ sé -
günk min den tag ja ne vé ben kí vá nok - ked ves Ol -
va só ink nak - bé kés, bol dog, sze ren csés ÚJ
ESZTENDÕT!

Csá szár Fe renc
fõ szer kesz tõ

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 1. szám

Is ten ál dá sá ban gazag, bol dog új évet!

Szá munk tar tal má ból:

- Im memoriam: Szmola Sán dor 4. old.
- 110 éves az óvo dai ne ve lés 9. old.

- Ol va só ink le ve le i bõl 12. old.
- Meg nyílt az Apol ló mozi pó di um ká vé -

zó 16. old.
- A cip rus fé lék rõl 20. old.
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let az év utol só ülé sén
Már ha gyo mány - amit a Se lyem úti óvo da te rem tett meg  -,

hogy az év utol só ülé sén az óvo dá sok ka rá cso nyi mû sor ral ked ves -
ked nek a kép vi se lõk nek. Így tör tént, hogy az egyéb ként „Öreg szõ -
lõ je gyé ben” foly ta tott tes tü le ti ülé sen ter mé sze te sen az öreg szõ lõi
”Tu li pá nos” óvo da gyer me kei ad tak na gyon ked ves ka rá cso nyi 
mû sort. A „hegy ment el Mo ha med hez” azaz a kép vi se lõk egy órá -
val ülés elõtt a Tu li pá nos óvo dá ban kezd tek, a Po lyák hal mi úton.
Az igé nye sen fel újí tott óvo dá ban a kis gyer me kek csen gõ han gon
éne kel tek és sza val tak, szép ka rá cso nyi han gu la tot te remt ve.
Giricz Ilo na ve ze tõ óvó nõ be mu tat ta az óvo da fej lesz té si ered mé -
nye it, és vá zol ta a jövõ el kép ze lé se it is. Ezt kö ve tõ en a kép vi se lõk
foly tat ták öreg szõ lõi út ju kat, és az ivó víz ün ne pé lyes át adá sa kö -
vet ke zett az Uga ri és Kondorosi út sar kán. Meg je lent a Víz mû
igaz ga tó ja, va la mint a ki vi te le zõ igaz ga tó ja is. A pol gár mes ter kö -
szön töt te a meg je lent la ko so kat, majd is mer tet te a be ru há zás fõbb
ada ta it, meg kö szön ve a la kos ság tü rel mét, hi szen a be ru há zást tûr ni 
is kel lett az ott la kók nak. A ta va szi mun kák nagy fel ada ta, hogy a
há zak ba a be kö té sek is meg le gye nek. A be ru há zás ter ve zett össz -
költ ség ét jó val meg ha lad ta a tény szám, azaz 19 mil lió fo rint he lyett
25,9 mil lió fo rint ba ke rült. A la kos sá gi hoz zá já ru lá sok meg fi ze té se
nem tör tént meg, és a házi be kö té sek tény le ges költ sé ge is je len tõ -
sen több lesz az ere de ti leg ter ve zett nél. Ezért az ön kor mány zat na -
gyobb össze gû to váb bi ter he ket nem tud ma gá ra vál lal ni, így a
be kö té se ket az in gat lan tu laj do no sok nak kell vál lal ni, ami hez csu -
pán 10 ezer fo rint szo ci á lis tá mo ga tást nyújt az ön kor mány zat. 

A 2003. évi költ ség ve té si kon cep ci ót a tes tü let al kal mas nak
ta lál ta a to váb bi egyez te tõ mun kák ra. A kon cep ció to váb bi ki -
dol go zá sá nál a fõ fel adat, hogy a je len leg ki mu ta tott hi ány mér sék -
lõ djön, azaz a költ ség ve tés kö ze lít sen az egyen sú lyi helyzethez.
(Nem lesz könnyû!)

A he lyi adók mó do sí tás ra ke rül tek, a mó do sí tá sok ban már
tet ten ér he tõk az uni ós csat la ko zá sok mi at ti „har mo ni zá ció”. Ez azt

is je len ti, hogy az adó ked vez mé nyek és men tes sé gek szû kül nek,
majd 2007-ig meg is szûn nek, az adó mér té kek egy sé ge sek lesz nek,
az adó té te lek ál ta lá ban emel ked nek. 

He lyi já ra tú au tó busz jegy árak eme lé sét jó vá hagy ta a tes tü -
let, mi u tán az eme lés mér té ké vel a Pénz ügy mi nisz té ri um is egyet -
ér tett. A jegy ár 73 Ft, a tel jes árú havi bér let 2063 Ft, a
ked vez mé nyes bér let 703 fo rint lesz ja nu ár 1.-tõl. A te me tõi já ra tok 
is mét in dul nak ta vasszal nem csak a gyo mai ha nem az endrõdi te le -
pü lé sen is, leg alább ha von ta egy szer, va sár nap.

A vál lal ko zás ba adott óvo dák és böl csõ de éves be szá mo ló ját 
a tes tü let öröm mel fo gad ta el, mert min den be szá mo ló ból ki csen -
gett az a szín vo na las mun ka, a gyer me kek irán ti sze re tet, ami meg -
ha tá ro zó le het egy em ber egész éle té re. Han gya Lajosné az egész
tes tü let ne vé ben fe jez te ki kö szö ne tét az óvó nõk nek és az in téz mé -
nyek dol go zó i nak. 

A Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont és a Sport csar nok
vál lal ko zó i nak be szá mo ló ja is egy han gú lag el fo ga dás ra ke rült.

Pá lyáz ni le het a Tourinform Iro da tar tós üze mel te té sé re. A
pá lyá za ti fel tét éte lek rõl rész le tes fel vi lá go sí tást ad a Pol gár mes te ri
Hi va tal Pénz ügyi és Va gyon gaz dál ko dá si Osz tá lya. A pá lyá zat le -
adá sá nak ha tár ide je: 2003. ja nu ár 31. déli 12 óra 

Az ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi sé gek bér le ti díja át lag
6%-kal ke rült eme lés re.

A te met ke zé si szol gál ta tá sok díj té te le 15%-kal ke rült eme -
lés re. 

A tes tü le ti ülést kö ve tõ en a pol gár mes ter meg kö szön te a kép vi -
se lõk egész évi, il let ve 2 hó na pos mun ká ját, majd egy sze rény aján -
dék kal kí vánt min den je len lé võ nek bol dog ün ne pe ket és sze ren csés 
új évet.

Az öreg szõ lõi vál lal ko zók egy cso port ja ven dé gül látta a tes tü -
let tag ja it egy fi nom vacsorával és egy po hár pezs gõ vel bú csúz tat -
ták el a 2002-es évet. 

Ked ves Ol va sók! Mire eze ket a so ro kat ol vas sák, már túl le -
szünk a ka rá cso nyi és szil vesz te ri ün ne pe ken, de a jó kí ván ság soha
sem késõ, ezért en ged jék meg, hogy ál dá sos új évet, és jó egész sé -
get kí ván jak mind nyá juk nak. Vál ja nak va ló ra vá gya ik, ál ma ik!

Csá szár né Gyuricza Éva kép vi se lõ

De cem ber gyer mek nek, fel nõtt nek na -
gyon sok szé pet, jót aján dé koz. Ha to di kán
jön a Mi ku lás, akit a Se lyem úti óvo dá sok
már de cem ber 5-én nagy iz ga lom mal vár tak. 
A várt hó esés el ma radt, de az óvó né nik és a 

gye re kek au tó busszal ki men tek a
Körösladányi útra, és ott vár ták a re pü lõ té -
ren a Mi ku lás ér ke zé sét. A vár va-várt re pü -
lõ gép, mi e lõtt le szállt, né hány kört tett a
le ve gõ ben, mert a Mi ku lás meg akart bi zo -

nyo sod ni ar ról, hogy va ló ban jó he lyen jár-e,
itt van nak ezek a gye re kek? Mi u tán lát ta az
iz ga lom tól ki pi rult kis fi ú kat és lá nyo kat, föl -
det ért a re pü lõ gép, és a gye re kek ki tö rõ
öröm mel üd vö zöl ték, ének kel és vers sel kö -
szön töt ték a va ló ban ég bõl jött Mi ku lás bá -
csit.

A fe lejt he tet len él ményt az egyik óvo dás 
édes ap já nak, Szé kely Já nos nak kö szön ték a 
fel nõt tek. 

Ugyan ezek a gyer me kek meg hitt ka rá -
cso nyi han gu la tot va rá zsol tak az óvo dá -
ban, de cem ber 20-án. A nagy cso por tos
gyer me kek és óvó né ni jük, Nagyné Si mon
Má ria és Wolfné Kereki Tün de igé nyes, kort
idé zõ jel mez ben ver sek kel, éne kek kel je le ní -
tet ték meg a Bet le he mi tör té ne tet. Be kap -
cso lód tak a kis és kö zép sõ cso port
gyer me kei is, és együtt éne kel tek és örül tek
a kis ded meg szü le té sé nek, amely örö met a
szép ka rá csony fa gyer tyá i nak és csil lag szó -
ró inak szi por ká zá sa csak fo koz ta. Õszin tén
re mél he tõ, hogy ezek a gyer me kek, el vi szik
ma guk kal, és fel nõtt kor ban is tud ni fog ják,
hogy a ka rá csony ün ne pét tisz ta szív bõl és
öröm mel kell a sa ját és kör nye ze tünk nek biz -
to sí ta ni, hi szen a 2000 éve szü le tett Jé -
zust így ün ne pel jük mél tón, aki bé két és
sze re te tet ho zott a Föld re.

Re pü lõ gé pen ér ke zett a Mi ku lás, a Se lyem úti óvo da gyer me ke i hez
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No vem ber 15-én Auszt ri á ból
Gmundeni tan tes tü let ér ke zett a
gyu lai Pánczél Imre Gyógy pe da gó -
gi ai és Pe da gó gi ai Szak szol gá la ti In -
téz mény be. A há rom na pos szak mai
ta nács ko zás cél ja: Eu ró pai Uni ós
kö zös pá lyá zat be nyúj tá sa. Dr.
Pelcsinszki Boleszláv al el nök fo -
gad ta és kö szön töt te a ven dé ge ket a
Me gye há zán.

Me gyei hí rek Hí rek há zunk tá já ról 

No vem ber 13-án meg ala kult a „Kincs az Éle ted Köz hasz nú
Ala pít vány”. Cél ja: Gyomaendrõdön fo gya té kos ság gal élõ em be rek
élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, a már meg lé võ szo ci á lis in téz mény tá mo ga -
tá sa. Ala pí tók:  Dinya Zoltánné, Farkasinszki Zsu zsan na, Kiss Jánosné,
Schubkégel Er zsé bet. Ku rá to rok: Csá szár né Gyuricza Éva, Buk va
Csil la, Fülöpné Kis Er zsé bet, Dinya Zoltánné, a ku ra tó ri um el nö ke
Dr. Jánosik Bertalanné.

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ja nu á ri prog ram ja

18-án18 órá tól Pót szil vesz ter a Ba rát ság Club szer ve zé sé ben
23-án 9 órá tól 12 órá ig ruhavásár
25-26-án 8 órá tól ga lamb ki ál lí tás
31-én 8 órá tól 12 órá ig ru ha vá sár

A Kö zös sé gi Ház ban mû kö dõ ci vil szer ve ze tek és klu bok a to váb bi ak ban is a szo -
kott idõ ben tart ják össze jö ve te le i ket.

Bé kés, Bol dog Új esz ten dõt kí ván nak a Kö zös sé gi Ház dol go zói

De cem ber 3-án a „Fo gya té ko sok nap ján” meg lá to gat ták az
Endrõdi Ró zsa kert Ott hon ban az ott lévõ gyer me ke ket a „Kincs az
Éle ted” Ala pít vány ala pí tó tag jai és ku rá to rai, akik a kö zel gõ mi ku lás -
ra is gon dol va aján dé ko kat vit tek a gyer mek nek. Az ala pít vány ala pí -
tó ok ira tát kis ün nep ség ke re té ben át ad ták Gellai Ma ri ka
in téz mény ve ze tõ nek. A gyer me kek örö mü ket ver se lés sel és ének lés -
sel fe jez ték ki. 

De cem ber 19-én a ka rá cso nyi ün nep re több gyer mek hoz zá tar to -
zó ja, és az ott hon la kói is el jöt tek. Meg ha tód va hall gat ták a gyer me -
kek ün ne pi mû so rát, aki szép aján dé ko kat is kap tak az ala pít vány tól.

Öt éves a Gyomaendrõdi Si ke te kért és Na gyot hal ló kért Ala pít vány
1998. ok tó ber 10-én két fõ ala pí tot ta: Ujházi Ernõ De zsõ és

Vaszkó And rás. Az alap tõ ke 50,000.-Ft. Cél ja: le he tõ sé get biz to sí ta ni
a rá szo ru lók szo ci á lis hely ze té nek tá mo ga tá sá ra, pá lyá za tok el nye ré sé -
re, se gít sé get nyúj ta ni gyógy ásza ti se géd esz kö zök be szer zé sé hez. Ezen 
kí vül az Ala pít vány fel ada ta ki rán du lá sok s az együtt lét ki tel je se dé sé -
nek szer ve zé se. 

Be vé tel ük dön tõ ré szét ma gán sze mé lyek ad ják, mely nek ka ma tai
20 %-a nö ve li az alap tõ két, 80%-a for dít ha tó a fent kö zöl tek re. A be vé -
tel má sik ré szét az ön kor mány zat tá mo ga tá sa adja. A sza bad pénz esz -
kö zök fel hasz ná lá sá ról és a se gé lye zés rõl az 5 fõs ku ra tó ri um dönt.
2002. ok tó ber 1-jén új el nö köt és ku ra tó ri u mot vá lasz tot tak. El nök:
Gonda Zol tán, ku ra tó ri u mi ta gok: Paróczai Elek, Pap Jánosné,
Schubkégel Er zsé bet, Ivanics Zsu zsan na. Tag sá guk je len leg 36 fõ.
Alap tõ ke: 182.510. APEH 1%-ból be vé tel: 5.371.-Ft.

No vem ber 22-én a Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi -
um szak kép zé si na pot tar tott, me lyen Dr. Pelcsinszki Boleszláv a me -
gyei önkorm. al el nö ke és Ná dor Ist ván osz tály ve ze tõ-he lyet tes is részt
vett.

No vem ber 29-én Dr. Pelcsinszki Boleszláv al el nök a Me -
gye há zán fo gad ta a NATO tá jé koz ta tó cso port ját. A cso por tot
Ko vács Imre õr nagy a H. M. mun ka tár sa ve zet te.

A NATO Eu ró pai Fõ pa rancs nok sá gá tól ér ke zett tisz tek elõ -
adást tar tot tak a szö vet ség tör té nel mé rõl, szer ve ze ti fel épí té sé -
rõl, mû kö dé sé rõl, a je len le gi kül de té sük rõl, a biz ton ság po li ti kai
vál to zá sok ha tá sa i ról, Ma gyar or szág sze re pé rõl, a NATO és EU
vi szo nyá ról, a Prá gai ta lál ko zó kö vet kez mé nye i rõl. 

De cem ber 6-án a dél utá ni órák ban ke rült sor a Mun kácsy
Mi hály Mú ze um ban Bé kés tá ji Mû vé sze ti Tár sa ság ju bi le u mi
ki ál lí tá sá ra. A ki ál lí tást Velkey Gá bor Bé kés csa ba al pol gár -
mes te re nyi tot ta meg. Be ve ze tõt mon dott Cs. Tóth Já nos mû -
vé sze ti író. A ren dez vény há zi gaz dá ja Dr. Szat má ri Imre
me gyei mú ze um igaz ga tó volt.

De cem ber 13-án a Me gye gyû lés jó vá hagy ta a Bé kés
Airport Kft üz le ti ter vét. Rész le tek az üz le ti terv bõl: Fel adat:
A bé kés csa bai re pü lõ tér be kap cso lá sa a nem zet kö zi for ga lom ba. 
Kül föl di és ha zai be fek te tõk be vo ná sa a fej lesz tõ és üze mel te tõ
tár sa ság mû köd te té se.

Fõ cél: a re pü lõ tér üze mel te té se, in gat lan ja i nak hasz no sí tá -
sa, EU és ha zai erõ for rás ok pá lyá za ti meg szer zé se, üz le ti ta nács -
adás, ren dez vény szer ve zés.

De cem ber 14-én tar tot ta ha gyo má nyos ka rá cso nyi ün nep sé gét a
Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi Szer vez -
te, a Nyug dí jas Pol gá ri Egye sü lettel kö zö sen, ahol ked ves mû sor ral,
kö zös ének lés sel és va cso rá val ün ne pel tek. Az ün nep sé gen részt vett
Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ is.

Me gyei Köz gyû lés de cem ber 13-i ülé sén na pi rend elõt ti fel szó -
la lá sá ban Dr. Kul csár Lász ló a Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság tag ja,
va la mint a Me gyei Gaz da kö rök el nö keként is in dít vá nyoz ta, hogy
a tes tü let for dul jon a Kor mány felé az aláb bi ha tá ro za ti ja vas lat tal:
„Bé kés Me gye Kép vi se lõ –tes tü le te az Ön kor mány za ti tör vény 101
§ (1) be kez dés b.) pont ja alap ján in téz ke dés meg té tel ét kez de mé nye -
zi a Kor mány zat nál a ser tés pi a cot és a ter me lõ ket súj tó tar tós vál ság
gyors és ha té kony meg ol dá sá ra. Kez de mé nyez zük, hogy a Kor mány 
ter jessze a Par la ment elé azo kat a jog sza bá lyi vál to zá so kat, ame lyek
alap ján az EU csat la ko zá sig hát ra lé võ idõ ben biz to sít ják az ága zat
mû kö dé sé nek za var ta lan sá gát.” A Köz gyû lés a ha tá ro za ti ja vas la tot
el fo gad ta.

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te de cem ber 13-i ülé sén dön -
tött a köz gyû lést kép vi se lõk sze mé lyé rõl. Meg vá lasz tot ta a Bé -
kés-Bi har Me gyei Vegyesbizottságot, mely nek el nö ke: Nagy
Mi hály, tag jai: Csá szár né Gyuricza Éva, Ka szai Já nos,
Matuska Sán dor Macsári Jó zsef.

Ugyan csak a Kép vi se lõ-test ület dön té se alap ján a
gyomaendrõdi szék he lyû Te rü let fej lesz té si Ön kor mány za ti Tár -
su lás ban a Me gyei Ön kor mány zat kép vi se lõ je Dr. Ko vács Béla.

A de cem be ri me gyei gyû lé sen Csá szár né Gyuricza Éva
fel szó la lá sá ban kér te a me gye gyû lés el nö két, hogy a Kor mány
ál tal el uta sí tott Gyomaendrõdöt érin tõ 2 cím zett tá mo ga tás
ügyé ben ves se be min den le he tõ te kin té lyét. Saj ná la tos tény
ugyan is, hogy Gyomaendrõd vá ros nak a bel víz rend szer el ve ze tõ 
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra cím zett tá mo ga tá si igé nyét, és a Kis
Bá lint Ál ta lá nos Is ko la mintegy 650 mil lió fo rin tos re- konst ruk -
ci ós cím zett tá mo ga tá si igé nyét a Kor mány el uta sí tás ra ja va sol ta.

De cem ber 4-én a szo -
ká sos szer dai nap es té jén
Mi ku lás vá rás sal össze kö -
tött jó han gu la tú ka rá cso -
nyi ta lál ko zó ja volt a
Ga lak ti ka Kör ba rá ti tár -
sa ság nak. Amely egy ben
Óév bú csúz ta tó is volt. A

hosszú ra nyúlt be szél ge tés mi att ez út tal nem ke rül he tett sor ér de kes fil -
mek be mu ta tás ra sem. Örö münk re szol gált – mon dot ta Fran kó Kár oly
dok tor úr, a Kör ve ze tõ je, - hogy sok régi ba rát is el jött erre a nap ra, ve -
lünk ün ne pel ni. 

A leg kö ze leb bi ta lál ko zó ra jö võ re, ja nu ár 8-án kerül sor.
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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

Szmola Sán dor 
ke rék gyár tó, (bog nár)

 Endrõd tör té ne tét bön gész ve sem az ala pí tó la ko sok közt
sem a ta tár já rás és tö rök pusz tí tás ide jén nem lel tem Szmola
nevû csa lá dot. Sõt az új ra te le pü lõk közt sem jel zik. Min den bi -
zonnyal Má ria Te ré zia ide jé re esik meg je le né sük, azaz 1700-as
évek vé gén va ló szí nû. Annyi bi zo nyos, hogy az 1800-as évek -
ben már több Szmola nevû csa lád lak ja Endrõdöt. A fenn ma radt 
írá sok sze rint a pász tor ko dás sal és fõ leg ipar ral fog lal ko zó csa lá -
dok, be csü le tes mun ká val a falu jobb módú tag jai közé tar toz -
tak. A ka to li kus hit hez kö tõd tek.

Az apa Szmola Jó zsef az 1800-as évek vége felé a balai pusz -
tán élve ke vés föl dön gaz dál ko dó, pász tor ko dó em ber volt, Fe le -
sé ge Tí már Ro zá lia tõs gyö ke res endrõdi volt. Az elsõ endrõdi
ki raj zás kor az 1900-as évek kez de tén só go rá val ki ván do rolt
Ame ri ká ba. Ott szor gal mas mun ká val össze gyûj töt te ke re se tét
és pár év mul tá val ha za jött szü lõ fa lu já ba, föl det vá sá rolt, meg te -
rem tet te a csa lád meg él he té sét. Há zas sá guk ból szép szá mú gyer -
mek szü le tett; Jó zsef, Imre, Sán dor, Pé ter Ilo na, Má ria, és
Gi zel la. A fiúk va la mennyi en ipa ro sok let tek. Olyan pá lyát vá -
lasz tot tak, ami a falu éle té ben nél kü löz he tet le nül fon tos volt: ko -
vács, bog nár, ci pész. Az apa éve kig köz sé gi rend õr volt, majd a
nagylaposi ura da lom kul csár ja ként te vé keny ke dett.

Ér de mes itt el mon da ni, hogy a nagy ma ma, ki szent asszony
hí ré ben élt, a bú csú sok kal za rán dok úton el ju tott még Ró má ba
is.

Sán dor, a har ma dik gyer mek, aki rõl tör té ne tünk szól,
1912-ben szü le tett. Az ele mi is ko la 3 osz tá lyát Orbók Já nos ta ní -
tó ve ze té se alatt vé gez te, per sze csak ok tó ber tõl a ta vasz be áll tá -
ig, mert a csa lá di gaz da ság ban az õ mun ká já ra is szük ség volt. A
meg rö vi dí tett iskolaév alatt is si ker rel vé gez te ta nul má nya it. Már
12 éve sen Pin tér Bá lint jó nevû mes ter hez sze gõ dött ke rék gyár -
tó nak. Per sze az ak ko ri szo ká sok sze rint a mes ter gaz da sá gá ban
is se gí te nie kel lett. A hú szas évek vé gén az Ipar tes tü let ve ze tõi
mél tá nyos nak tar tot ták se géd dé nyil vá ní tá sát, mi u tán szak ma i -
lag és er köl csi leg pél dá san meg fe lelt. Ka to na éve it Sze ge den töl -
töt te. A vi dé ki ván dor út kö vet ke zett: a har min cas évek ben
Okányban, Gyomán, Vész tõn, Komádiban szor gos ko dott, ahol
24 éve sen fe le sé gül vet te Pol gár Ir mát, 1936-ban kö töt tek há -
zas sá got, egy gyer me kük szü le tett: Sán dor. Endrõdön te le ped -
tek le. A 40-es évek ben az Ipar tes tü let ve ze tõ sé gi tag ja lett.
Ki vá ló ta nu ló kat ne velt, kö zü lük né há nyat em lít he tek: Szmola
Im rét Kon do ros ta nyá ról, Papp Zol tánt Ecsegfalváról, Sóczó
Ele ket az endrõdi mo tor, majd ko csi mú ze um ala pí tót Eb bõl az
idõ bõl szár maz nak azok az igé nyes mun ká val el ké szí tett lovas
szá nok, me lyek va la hol ta lán még fel lel he tõk. 

1944-ben front szol gá lat ra vit ték. Fog ság ba esett, át kel lett él -
nie az uk raj nai tá bo rok bor zal ma it. (A tá bor 1500 la kó já ból
1000-en el pusz tul tak) 1945-ben tért haza sú lyos be teg sé gét túl -
él ve. Egész sé ge hely re áll ta után a hat va nas évek ele jé ig önál ló
kis ipa ros ként te vé keny ke dett, mint ko csi gyár tó, bog nár. Eb bõl
az idõ bõl szár ma zik az a szé pen meg mun kált pa raszt lõ csös sze -
kér is, amit Szmola Béla, az arany ke zû ko vács mes ter va salt, s
amely még ma is meg ta lál ha tó Panyicza Mi hály gaz da sá gá ban.
A té e sze sí tés kor sza ká ban elõbb a Gyo mai Kis ipa ri szö vet ke zet -
nek volt ala pí tó ja, majd az Endrõdön meg ala kult Me zõ gaz da sá -
gi Szö vet ke zet nek is ala pí tó ja lett. Ké sõbb a Gyõ ze lem Tsz-ben
mû kö dõ ipa ri egy ség cso port ve ze tõ je volt. Az öt ve nes évek ben
az ipar tes tü let el nö ke volt.

Nyug dí ja zá sa után mû he lyé ben foly tat ta mes ter sé gét. Keze
mun ká ját õrzi örök idõk re Réthy atya ide jé ben ké szí tett új ol tár,
mely be szí vét-lel két adta, s amely mél tó ré sze im már a jövõ év -
ben két év szá za dos temp lo munk nak. Há lás szív vel gon dol rá az
utó kor.

Fe le sé ge 1988-ban halt meg. Ez után már csak mun ká já nak
élt, ami volt bõ ven. Bú to ro kat, hasz ná la ti tár gya kat ké szí tett. Al -
ko tá sai, mû vé szi szín vo na lú mun ká ja messze is mert volt, még a
fõ vá ros ban is. Bár nem ta nul ta az asz ta los mes ter sé get, még is jól 
bánt a ke mény és puha fá val, me lyet bi zo nyít, hogy sok endrõdi
la kás ban büsz kén õr zik fa ra gott bú to ra it, fa ra gott aj tó it és sok
más egye di mû vé szi fa rag vá nya it; vá zák, ma da rak és sok más
ha son ló sá got. La ká sát szin te mú ze um má va rá zsol ta. Keze mun -
ká ját di csé ri a temp lo munk ban ta lál ha tó két fa ra gott zász ló rúd
is, és azok a jel leg ze tes endrõdi fa ke resz tek, ame lyek lát ha tók a
szarvasvégi te me tõ ben.

90 éve sen érte a ha lál. Fe le sé ge mel lé te met ték a Köz pon ti
Te me tõ ben. Ér té kes éle te vé gén so kan kí sér ték utol só út já ra. Le -
gyen ál dott az em lé ke.

Már ton Gá bor

Endrõd, 

1912 – 2002 

KÖSZÖNET

Tiszt elet tel mon dunk kö szö ne tet a Gyomaendrõdi Vö rös ke -
reszt nek, hogy ado má nya i val, mi ku lás és élel mi szer cso ma gok -
kal se gí tet te a hát rá nyos hely ze tû roma la kos sá got.

Ko vács Ani kó
Bo tos Já nos
Szécsi Zsolt
Ön kén tes ak ti vis ták
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1730. Pa tics ból épí tet tek egy hét szo bás
pap la kot. A lel kész nek 380 fo rint ra menõ jö -
ve del me rész le tez ve van az 1754-ben tar tott
Can. Visitatio köny vé ben. (l. a könyv 46. lap -
ján.) 

1731. Bíró: Georgius Mol nár
No vem ber ben pa naszt nyúj ta nak be a

szent szék nek Pocsuk Imre pap juk el len: „Az
minémõ(?) ga li bás ál la po tunk va gyon S. Pá -
ter Pochuk Imre plé bá nos urunk kal” Más pa -
pot kér nek, olyat, minõ S. Pá ter Rausz volt
(Kerekiben) ki vel meg nyu god tunk volt. 

1732. au gusz tus ban meg nyit ják a pa -
naszt: „Mint hogy pusz tá ra szál lot tunk és a
temp lo munk  rom la do zott és an nak épí té sé re
ügy ekéz nénk, de a sze gény sé get nem ta gad -
hat juk, hir te len nem le het, mert Patronusunk
nem ta lál ko zik, aki se gí te ne”… Aki össze -
gyûj te né a pénzt, „hogy ha annyi ér té künk
len ne, Is te ne sen az épí tés hez kez de nénk. Az
inquisitióval Ko vács Pál, gyu lai plé bá nos és
es pe res volt meg bíz va, de be teg sé ge mi att
káp lán ja, Ruthenyi Já nos tar tot ta meg, aki a
hely be li e ket ki hall gat ta. A vizs gá lat ered mé -
nye az lett, hogy Pocsukot Réz bá nyá ra át tet -
ték, hol 1744-ben még szó volt róla. He lyé be
jött.

SZTANKOVICS JÁNOS
1732-1753.

1732. Sztankovics har ma dik éve mû kö -
dött in cura. Endrõdön ek kor volt 244 lé lek,
89 pár.

1733. Kez dõ dik az anya könyv ve ze tés.
Volt az év ben 28 ke resz te lés, 4 es ke tés, 21 te -
me tés. Schola rek tor Ko vács Andreas. 

1734. Ke resz tel tek szá ma 37 – egy be kelt
pá ro ké 6 – ha tot ta ké 14.

1736. Fábry Ja kab Vicarius Gen. Egy
évre en ge délyt ad az endrõdieknek, hogy

Mastala Já nos temp lom-gond no ku kat ala -
mizs nát gyûj te ni ki küld hes sék.

Búza Andrásné – Bíró Anna te me té sé nél
ma gyar, Wranáné - Valovecz Do rottya te me -
té sé nél tót szent be széd.

1737. Fo ga dal mat tesz nek a kö zel gõ pes -
tis, s a több ször pusz tí tó mar ha dög és jég ve -
rés el len, hogy Gyü mölcs ol tó tól Ka rá cso nyig 
a szom ba ton dél utánt meg ülik. (L. 1786.)

1739. Pes tis feb ru ár tól no vem be rig,
mely ki öl te a Bonus és Mráz csa lá dot, úgy
szin te Po lyák, Már ton, Vég Mi hály, Giricz
György, Bar na és Sztanyik Má tyás, Pupcsó
György és Szujó And rá sé ból töb be ket, mind -
össze 33-at. Te hát itt még sem dúlt annyi ra,
mint a me gye egyéb köz sé ge i ben, pél dá ul
Gyu lán, hol a nép ség fe lét, s ma gát a plé bá -
nost is el ra gad ta. Itt is egy berényi be teg
gyón ta tá sa után pes tis gya nú ja mi att a plé bá -
nos nak 10 na pot kel lett vesz teg zár alatt töl te -
ni. A fa lu ban meg hal ta kat a te me tõ
ke reszt jé vel szem ben, az úgy ne ve zett Ka pus -
hal mon te met ték el. A kik pe dig vesz teg zár ba 
vol tak ki ûz ve ta nyá ik ra, azo kat csak itt, pél -
dá ul a Bonus csa lád tag ja it Szar vas felé esõ
Körözs mel lé ki ta nyá ju kon. (Bonus-zug!)

Szü le tett ez év ben 38 gye rek, es kü dött 1
pár.

1741. Petrus Ke le men ludimagister. 
1742. Gy. Csáky Mik lós püs pök má jus

15-én bér má lást és Canonica Visitatiót tar -
tott. Bér mált 135 fér fi és 122 nõ ne mût, össze -
sen 257 fõt. A fér fi ak fele már csa lád apa volt.
Ugyan ek kor a püs pök har ma dik ha ran got is
ál dott meg S. Imre, Urbán és Do nát tisz te le té -
re.

1744. Meg hal Nidda Já nos, 60 éves,
notarius hujus possessionis.

Meg hal Mohány Fe renc is, ki nek ha gya -
té ká ból egy hat má zsás ha ran got sze rez tek

be. A temp lom va la me lyest már hely re volt
hoz va, de még sok hi ányt szen ve dett, s oly
sze gény volt, hogy a szük sé ges gyer tyák ban
és fe hér ne mû ek ben is Harruckerék se gí tet ték. 
Ez ok ból Mastala Já nos szá má ra má sod íz ben
gyûj té si en ge délyt kér a plé bá nos. – Bíró:
Bacsa Já nos.

1745. Meg halt „Johannes Kovarczi, 53.
annorum, magister scholae, – Bíró: Szer zõ
Pál.

1746. jú li us 13, s kö vet ke zõ na po kon gróf 
Csáky Mik lós püs pök is mét bér má lást és
Can. Visitatiót tar tott. Bér mált 76 fér fi és 85
nõt, s meg ál dot ta a 1744-ben be szer zett hat
má zsás Sz. Im re-ha ran got. Bíró: Hor nok Fe -
renc.

1746. jú li us 18-án a Kö rös be fúlt
Sterneczky Já nos notarius Endrõd…..?

Zombok vagy Zsámboki után a kán tor ta -
ní tói és jegy zõi hi va tal már kü lön volt vá -
laszt va. Jegy zõ lett Tezarovics Mi hály. 

1747. Bíró: Bacsa Já nos
1748. Hlatki Fe renc egy ház fi lesz. Az

elsõ al kal ma sint Mastala volt, aki a temp lom -
ra ké re ge tett. Ugyan ezen év ben him lõ jár vány 
volt. Bíró: Sza bó And rás.

1749. Bíró: Ka pus György

1753. Feb ru ár 8, Meg hal Sztankovics
Já nos, kora 46, plébánoskodása 20. évé -
ben, mint „porochiae et templi (si illustr. Dni
Baronis Francisci Harrucker pat ro ni
Ecclesiae abundans gratia accessisset)
restaurator, inchoator!” Ez van róla az anya -
könyv ben meg je gyez ve. Te met te
Urbanovics, gyu lai es pe res-plé bá nos;
assistáltak: Gorliczki, Csa bá nak elsõ pap ja és 
Machovics, Szentandrásnak elsõ plé bá no sa.
Te hát je len volt Bé kés me gye összes élõ
pap ja. Sír ját a temp lom ban je löl ték ki. 

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 fel sõ kép: ipa ro sok

a fény kép ké szült 1910-ben
Endrõdön, Szurovecz Ist ván csiz -
ma dia mes ter mû he lyé rõl
Je len le võk a csiz ma dia se gé dek 
kö zé pen: Szurovecz Ist ván csiz -
ma dia mes ter

Bal alsó kép: Ipa ro sok a 39-40-es
évek ben

1-
2. Gubucz Vin ce
3. Canadás Tí már Jós ka
4. Canadás Tí már Ágos ton
5. Ma jo ros György 
6. Kurilla Bá lint
7. -
8. -
9. Valach Ákos
10. -
Joob ol da li kép: Gyuricza Mi hály 
1867-1948.bog nár mes ter
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A ka to li kus hit ele mei (15)

2. Is ten ne vét hi á ba ne vedd!

1. A má so dik pa ran cso lat azt pa ran csol -
ja, hogy Is ten ne vét tart suk tisz te let ben.

2. Is ten ne vé nek, Jé zus Krisz tus, a
Szent lé lek, va la mint a Bol dog sá gos Szûz és
a szen tek ne vé nek min dig meg kell adni a
kel lõ tisz te le tet.

3. Is ten ne vé ben tett ígé re te in ket meg
kell tar ta nunk.

4. A má so dik pa ran cso lat el le ni bû nök a
kö vet ke zõk:

Ká rom ko dás: sér tõ ki fe je zés hasz ná la ta
Is ten nel vagy a val lás sal kap cso lat ban. Ide -
tar to zik az is, ha Is ten ne vét hasz nál ják fel
bû nök el lep le zé sé re, né pek le igá zás ára, em -
be rek meg kín zá sá ra vagy meg ölé sé re.

Ha mis eskü: Is ten ne vé nek ta nú ság ra
szó lí tá sa va la mi ha zug ság mel lett.

Es kü sze gés: Is ten ne vé ben tett ígé ret,
ame lyet nem szán dé ko zunk meg tar ta ni.

Át ko zó dás: Is ten ne vé nek hasz ná la ta
ártó szán dék kal.

Es kü dö zés: Is ten ne vé nek szük ség te len
idé zé se je len ték te len ügyek ben.

5. Mint hogy Is ten a ke reszt ség ben ka -
pott ne vün kön szó lít ben nün ket, min den ke -
resz tény em ber ke reszt ne ve szent. A
má so dik pa ran cso lat azt kí ván ja, hogy tisz -
tel jük má sok ne vét.

3. Az Úr nap ját szen teld meg!

1. A ka to li ku sok az zal szen te lik meg a
va sár na po kat és kö te le zõ ün ne pe ket, hogy
szent mi sén vesz nek részt.

En nek a kö te le zett ség nek bár mi kor ele -
get le het ten ni az elõ zõ napi dél után négy
órá tól kezd ve az il le tõ na pon éj fé lig.

Szent mi sén kell részt ven ni. Nem-ka to -
li kus szer tar tá son való rész vé tel nem ele -
gen dõ.

Ha va la ki be teg, vagy kép te len tel je sí te -
ni e kö te le zett sé gét, ak kor men te sül aló la.

Ha egy meg ke resz telt ka to li kus sze -
mély, aki már tu da tá ban van eme kö te le zett -
sé gé nek, úgy dönt, hogy nem vesz részt
szent mi sén va sár nap vagy kö te le zõ ün ne -
pen, ha lá los bûnt kö vet el.

2. A va sár nap a pi he nés nap ja. Ezen a
na pon ne vé gez zünk fö lös le ges mun kát.

Ez a nap szol gál ja csa lá di, kul tu rá lis,
tár sa dal mi és val lá si éle tün ket.

4. Atyá dat és anyá dat tisz teld!

1. Ez a pa ran cso lat azt pa ran csol ja, hogy 
tisz tel jük mind azo kat, akik nek Is ten ha tal -
mat adott, kü lö nö sen szü le in ket. Ide kell
azon ban ér te ni a ta ná ro kat, ve ze tõ ket, egy -
há zi és vi lá gi ha tó sá go kat és tiszt ség vi se lõ -
ket is.

2. A gyer me kek en ge del mes ked je nek
szü le ik nek min den ben, a bûnt ki vé ve.

3. A gyer me kek kö te le sek se gí te ni a szü -
le i ket, ha azok már idõ sek, ha be te gek és se -
gít ség re szo rul nak; és kö te le sek imád koz ni
ér tük.

4. A gyer me kek tisz te let tel és en ge del -
mes ség gel tar toz nak mind azok nak, akik nek
a gond já ra van nak bíz va. Ilye nek le het nek
pél dá ul a nagy szü lõk, más ro ko nok, al kal mi 
fel ügye lõk, ta ná rok, edzõk stb.

5. Ez a pa ran cso lat azt is meg kí ván ja,
hogy a szü lõk gon dos kod ja nak gyer me ke ik -
nek mind lel ki, mind anya gi ja va i ról.

A szü lõk gon -
dos kod ja nak gyer -
me ke ik szá má ra
olyan ne ve lés rõl,
amely szük sé ges ah -
hoz, hogy er köl csös
éle tet él je nek. Ez ál -
ta lá ban azt je len ti,
hogy a szü lõk vá -
lasszák ki az is ko lát
gyer me ke ik szá má -
ra. Még fon to sabb,
hogy a szü lõk ta nít -
sák meg gyer me ke i -
ket az
Evan gé li um ra. Ha -
son ló an, ta ní ta ni uk
kell a szü lõk nek a
gyer me ke ket a ke -
resz tény eré nyek re
is mind szó val, mind 
pél dá val. Le gye nek
gyer me ke ik kel tü -

rel me sek, ami kor meg fed dik õket okos sza -
vak kal. Kí ván ják meg gyer me ke ik tõl a tisz -
te le tet és en ge del mes sé get. A mai vi lág ban
a szü lõk nek kü lö nö sen ébe ren kell fi gyel ni -
ük, hogy gyer me ke ik mi lyen te le ví zió-mû -
so ro kat, vi de ó kat és fil me ket néznek meg.

6. A szü lõk tart sák tisz te let ben azt a hi -
va tást, ame lyet Is ten a gyer me ke ik nek ad.

Tisz tel ni ük kell ilyen mó don azt is, ha
va la me lyik gyer me kük nek szer ze te si vagy
papi élet re van hi va tá sa. Sõt, biz tat ni uk is
kell gyer me ke i ket, hogy ve gyék ész re, ha
Is ten tõl ilyen hí vást kap nak.

7. Az ál la mi hi va ta lok tar toz nak tisz te -
let ben tar ta ni min den egyes em bert és min -
den egyes em ber min den jo gát.

8. Ez a pa ran cso lat min den ál lam pol gár
kö te les sé gé vé te szi, hogy a tár sa da lom ja vát 
szol gál ja.

Ha zán kat há lá val és sze re tet tel kell szol -
gál nunk. Ez ab ban nyil vá nul meg, hogy sza -
va za ti jo gun kat gya ko rol juk, adót fi ze tünk,
és ha zán kat vé del mez zük.

9. Ha azon ban egy tör vény el len té tes az
er köl csi rend del, az ál lam pol gár ok kö te le -
sek meg ta gad ni az engedelmességet.

 V. A Tízparancs (2)

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

JANUÁRI ÜNNEPEK
  
  1. szerda: Újév, Szûz Mária Isten Anyja
  2. csütörtök: Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely
  3. péntek: Jézus Szentséges neve
  5. vasárnap: Vízkereszt
  7. kedd: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
12. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése
13. hétfõ: Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
15. szerda:  Remete Szent Pál
17. péntek: Szent Antal apát
18. szombat: Árpád-házi Szent Margit szûz
19. vasárnap: évkiözi 2. vasárnap
20. hétfõ: Szent Fábián és Sebestyén
21. kedd: Szent Ágnes szûz, vértanú
22. szerda: Szent Vince diakónus és vértanú
24. péntek: Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító
25. szombat: Szent Pál apostol megtérése
26. vasárnap: évközi 3. vasárnap
27. hétfõ: Merici Szent Angéla
28. kedd: Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító
31. péntek: Bosco Szent Jánosáldozópap

JANUÁRI 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 

ja nu ár 12-én, és 26-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.

Még egy szer az új ró zsa fü zér tit kok ról

A ró zsa fü zér vi lá gos ság tit kai, aho gyan 2002. dec. 3-5-i gyû -
lé sén a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia jó vá hagy ta, te -
hát ez a hi va ta los for dí tás.

A vi lá gos ság tit kai:

1. aki a Jor dán vi zé ben meg ke resz tel ke dett.
2. aki a ká nai me nyeg zõn ki nyil vá ní tot ta is te ni ere jét.
3. aki meg hir det te Is ten or szá gát.
4. aki a Tá bor he gyén meg mu tat ta is te ni di csõ sé gét.
5. aki az Eu ka risz ti á ban ne künk adta ön ma gát.

Mi kor imád koz zuk az egyes tit ko kat? 

Ör ven de tes: hét fõ, szom bat
Fáj dal mas: kedd, pén tek
Di csõ sé ges: szer da, va sár nap
Vi lá gos ság: csü tör tök
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1. Az Úr an gya la kö szön té szép Szûz Má ri át, / És szûz mé hé -
be fogadá ál dott szent Fiát.
2. Íme, én va gyok az Úr nak hív szo1gálója / Lé gyen né kem
igéd sze rint szent aka ra ta.
3. És az ige -testté lett és köz tünk lakozék, / Szent lé lek is ten
ma laszt ja ránk har ma toz zék.
4. Imád koz zál mi é ret tünk Is ten nek any ja, / Szent an gya li se -
re gek nek szûz királynéja.
5. Mél tók le gyünk szent Fi ad nak ígé re ti re, / Be me hes sünk te -
hoz zád az örök életbe.
6. Majd ha eljõ éle tünk nek vég sõ órá ja, / Szent ne ved re ké -
rünk té ged, szép Szûz Mária.
7. Jöjj el ak kor, vígasztald meg bús szí ve in ket, / S hol tunk
után menny or szág ba se gítsd lel kün ket.

(Min den vers vé gén: Üd vöz légy szép Szûz Má ria, ma laszt -
tal tel jes, / Ál dott vagy az asszo nyok közt, Úr van te vé led, / Ki
le szál lott hoz zád meny bõl a ke gyes Krisz tus, / Ál dott le gyen
szûz mé hed nek gyümölcse, Jézus!)

„Hol to mig lan, hol to dig lan” - ez zel az üze net tel szó lít ja meg az em -
be re ket 2002. de cem ber 1-jén kez dõ dõ kom mu ni ká ci ós prog ram já ban
a Ma gyar Ka to li kus Egy ház.

Az egy évre ter ve zett ak ció so rán - be ve ze tõ ül - de cem ber ben és
feb ru ár ban 400 óri ás pla ká ton lesz lát ha tó a ki csi gyer me ké nek ör ven dõ 
fi a tal há zas pár alak ja. Az es kü või kép rõl fo tog rá fi án meg je le ní tett déd -
szü lõk a ke resz tény ha gyo mány és a szü lõi pél da je len va ló sá gát ér zé -
kel te tik.

A há zas tár si hû ség ér té két ál lít ja most in du ló kom mu ni ká ci ó já nak
kö zép pont já ba a Ma gyar Ka to li kus Egy ház. A fér fi és a nõ egész éle té -
re szó ló, es kü vel meg erõ sí tett há zas sá gát Egy há zunk szent ség nek vall -
ja, és Is ten tõl meg ál dott élet for má nak te kin ti. A há zas tár si sze re tet és
össze tar to zás - min den tö ré keny sé ge el le né re - Is tent, az Õ sze re te tét
te szi je len va ló vá ezen a vi lá gon.

A „Hol to mig lan, hol to dig lan” üze net tel, - amely év szá zad ok óta a
há zas ság kö té si szer tar tás es kü szö veg ének ré sze - kis mé re tû pla ká to -
kon, temp lo mok hir de tõ táb lá in és egy há zi in téz mé nyek ben is ta lál koz -

ha tunk az el kö vet ke zõ esz ten dõ ben.
A csa lá di élet és a há zas ság in téz mé -

nyét ért ár tal mas ha tá sok ra vá la szol va a
Ma gyar Ka to li kus Egy ház arra hív mind -
nyá jun kat, hogy hir des sük a há zas tár si
el kö te le zõ dés gyer me ke ink jö võ jét is
meg ha tá ro zó ere jét.

A kom mu ni ká ci ós prog ram üze ne tét
Egy há zunk - tár sa dal mi célú hir de tés -
ként - hang hor do zó kon és vi deó-fil me -
ken is sze ret né meg je len tet ni az
Or szá gos köz szol gá la ti és ke res ke del mi,
a re gi o ná lis és he lyi mé di u mok ban, va la -
mint az írott saj tó ban.

2002. no vem ber 26.

Dr. Ve res And rás
püs pök, az MKPK tit ká ra

Száz mil lió
A Való Vi lág egyik ki sza va zá sán já té kos ked vû hon fi tár sa ink 850

ezer sza va za tot ad tak le emelt dí jas te le fo non vagy sms-ben. Ez zel leg -
ke ve sebb száz mil lió fo rin tot köl töt tek el. A ma gyar gyer mek egész ség -
ügy meg se gí té sé re ren de zett Arany ág címû te le ví zi ós mû sor ban
leg utóbb 11 500 000, azaz ti zen egy és fél mil lió fo rint ado mány gyûlt
össze. Ez a való vi lág.

„Hol to mig lan, hol to dig lan”

Ka rá csony Szent es te a hunyai gye re kek ka rá cso nyi já té kot ad tak elõ a
temp lom ban. A gye re ke ket az is ko la ta nár nõi és a hit ok ta tó ta ní tot ta be.

Az endrõdi hit ta no sok is szép ka rá cso nyi já ték kal ör ven dez tet ték meg az
éj fé li mi sé re gyü le ke zõ ket. A gye re ke ket be ta ní tot ta a hit ok ta tó nõ.

Feb ru ár 9-én, szom ba ton este 6-kor is mét meg ren dez zük a 
far san gi egy ház köz sé gi va cso rát a Kö zös sé gi Ház ban. 

Je gyek kap ha tók a plé bá ni án.
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Lorántfy (Loránthffy) csa lád
Kál mán ki rály ko rá ban jöt tek Ma gyar or szág ra. A csa lád Ratold

és Oli vér nem zet sé gé bõl való Apulia Caserta vá ro sá ból. Négy nagy
csa lád fá ra osz to zó águk: Leustach, Ist ván, Oli vér, Roland. Majd
ezek is több ágra osz to zód tak. A Leustach ág ból (kik IV. Béla ko rá -
ban él tek) szár ma zó II. Ló ránt ról vet te fel a csa lád a Lórántfy ne vet

György ki nek édes ap ja II. Ló ránd, Gömör vár me gye fõ is pán ja
volt, ki sok har cot ví vott a bir to ka i ra be tö rõ Griska csa pa ta ti val.
Griska Cserke vá rát ké sõbb el fog lal ta, amit csak Hu nya di Má tyás
fog alt vissza 1460-ban, és adta vissza Lórántfy György nek.

A csa lád kö zel fél száz tag já ról ke vés ada tunk ma radt; azt tud juk,
hogy I. Lász ló ágá ból szár ma zó Mik lós 1505-ben a rákosi or szág gyû -
lé sen Gömör vár me gye kö ve te, IV. Já nos 1580-ban Gömör és
Zemlén me gye al is pán ja. III. Lász ló ne vét 1571-1578-ban em lí tik, ki
Szadváráról kö vet ként járt Bebek csá szá ri tá bor nok hoz, Lórántfy
Mi hály, ki te kin té lyes dús gaz dag úr volt, 1611-ben Thurzó György
ná dor ral To kaj ban bé ke ta nács ko zá so kon vett részt, s a sá ros pa ta ki
re for má tus is ko lá nak egyik fõ ala pí tó ja.volt. A to váb bi ak ban csu pán 
még két ne vet em lí tünk meg.

Zsu zsan na, ki 1616-ban Rá kó czi György nek elébb Bor sod vár -
me gye fõ is pán ja, majd Er dély fe je del mé nek neje, s vele ho zo mány -
ként szál lott Sá ros pa tak a nagy nevû Rá kó czi ház ra. “Lorántfy
Zsu zsan nát pe dig nem csak a sá ros pa ta ki ref. collegium tisz te li, mint 
is ko lá ja egyik fõ meg ala pí tó ját, de a ma gyar tör té ne lem ben is leg -
szebb em lé kû hon le á nyai kö zött, mint a nõi eré nyek egyik leg na -
gyobb pél dá ját mu tat ja föl” írja róla Nagy Iván Ma gyar or szág
családai címû le xi ko ná ban. (L.- Ö. 170 p.) A Rá kóczy bir tok tok ke -
ze lé se mel lett nagy gon dot for dí tott a sá ros pa ta ki kol lé gi um fej -
lesz té sé re. Ki tû nõ ta ná rok kal né pe sí tet te be. Ösz tön díj jak kal
se gí tet te a di á ko kat, hogy a hol land és an gol egye te me ken ta nul ja -
nak, s a te o ló gi ai to vább kép zés re ösz tö nöz te õket. Nem csak a sá ros -
pa ta ki kol lé gi u mot, de a nagy vá ra di, deb re ce ni, ko lozs vá ri és
gyu la fe hér vá ri re for má tus fõ is ko lá kat is hat ha tós tá mo ga tás ban ré -
sze sí tet te, mely nek szép pél dá ja volt, hogy ren del ke zé sük re bo csá -
tot ta a sá ros pa ta ki csa lá di és a gyu la fe hér vá ri fe je del mi nyom dát. A
re for má tus te o ló gi ai író kat szí ve sen fo gad ta há zá nál, s nagy kedv vel 
vett részt a te o ló gi ai vi ták ban. Köny vet is írt, mely nek címe: Móses 
és a Propheták. 1641-ben je lent meg Gyulafehérvárott. E könyv nem 
egyéb, mint egy sze rû an to ló gia: szent írás be li he lyek, egy be ál lít va a

re for má tus val lás 45 hit ága za tá nak “gyõz he tet len igaz ság té te -
lei”-vel. Eb bõl ere dõ en a je zsu i ták kal vi tá ba ke ve re dett s Rá kó czi a
fe le sé ge dur va meg sér té sé vel vá dol tat ván, pa nasszal élt III. Fer di -
nánd nál. A per azon ban min den ered mény nél kül zá rult le. Zsu zsan -
na rend kí vü li szer ve zõ ké pes sé ge meg mu tat ko zott ak kor, mi dõn
fér je a fel sõ ma gyar or szá gi had já rat ban volt 1644-45-ben. Ek kor a
kor mány zást György fia vit te s Õ fo gad ta a csa pa to kat, azo kat fér je
után küld te, gon dos ko dott a vá rak fel ügye le té rõl, az Er dély be kül -
dött fog lyok el lá tá sá ról, a ha dak pon tos fi ze té sé rõl. Fér je 1648-ban
be kö vet ke zett ha lá la után fi á val Sá ros pa tak ra vo nult vissza és éle te
al ko nyán majd nem ki zá ró lag jó té kony ság nak szen tel te éle tét. El -
hunyt 1660. áp ri lis 18-án.

Má ria, Zsu zsan na nõ vé re, ki Apafy Istvának fér je volt, 1681. áp ri -
lis 29-én, 61 éves ko rá ban halt meg, s ha lá lá val a “Lórántfy ne vet sír -
ba vit te.” 

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

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

A tél el le né re is to vább épül a Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la 
tor na ter me, és új tan ter mei.
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De cem ber 12-én a dél elõt ti
órák ban a Kö zös sé gi Ház zsú fo lá -
sig meg telt eme le ti nagy ter mé ben
vet te kez de tét a 110 éves év for du -
lós ün nep ség. Bár di Zoltánné óvo -
da ve ze tõ üd vöz lõ sza vai után,
majd a Pol gár mes ter úr meg nyi tó
be szé dét kö ve tõ en ke rült sor Fü -
löp Imréné nyug dí jas ve ze tõ Óvó -
nõ nek az endrõdi óvo dák
tör té ne tét fel idé zõ vissza te kin té -
sé re.

Sza va i ból idé zünk:
„Az 1800-as évek má so dik fe lé -

ben Endrõd köz ség nép ok ta tá sá -
ért so kat tett Schiefner Ede he lyi
plé bá nos. 

1891-ben meg kez dõd het tek
az elsõ endrõdi óvo dák épí té sé -
nek, il let ve az át ala kí tá sok nak
mun ká la tai. A apát plé bá nos a
kis ded óvó meg épí té sé re a hit -
köz ség a Temp lom ut cá ban (a
mai Blaha úti, volt Nagy lány Is -
ko la) a Sza bó és Tí már por tát
meg vet te és ide kezd ték épí te ni
az egyik elsõ endrõdi óvo dát. A
má so dik óvo dá nak a Ha sí tás ut -
cá ban (A Sza bad ság úti Óvo da) a 
Dá vid-fé le há zat vet ték meg és
ala kí tot ták át óvo dá nak.

1892-ben a dí szes volt Nagy lány Is -
ko la épü le te el ké szült, s óvo dá nak eb ben 
az épü let ben az apá cák ré szé re 3 szo bát,
1 ká pol nát, és 1 tá gas fog lal ko zó ter met
ala kí tot tak ki. 1892 no vem be ré ben mind
a két óvo da meg nyílt. A fe le ke ze ti óvo -
dá ba 3 gráczi ir gal mas nõ vért szer zõd -
tet tek, a má sik óvo dá ban a he lyi jegy zõ
lá nyai Harsányi Emma, és Ilo na vol tak
az óvó nõk. E két óvo da 110 éves év for -
du ló já nak ün nep lé sé re jöt tünk most itt
össze. 

1897-ben az Egy ház ta nács püs pö ki
en ge déllyel át ad ta az óvo dá kat a köz -
ség nek. Még eb ben az év ben Dr. Luk ács
Imre or vos há zát a köz ség meg vet te. Ez a 
je len le gi Blaha úti óvo da, a régi óvo da
szom széd sá gá ban. Itt nagy mé re tû óvo -
dai fog lal ko zó szo bát ala kí tot tak ki; öl tö -
zõ he lyi sé get, ud va ri wc-t, óvó nõ ré szé re 
szol gá la ti la kást. Tisz tál ko dá si le he tõ -
ség: bá dog mos dó tál, né hány tö röl kö zõ.
Dél elõtt és dél után uzson nát vit tek ma -
guk kal a gye re kek. Az óvo dá ba járó
gyer me ke kért nem kel lett fi zet ni. A
Balaha úti óvo dá ban Sza bó Pi ros ka óvó -
nõ, a Sza bad ság úti óvo dá ban Bohus Ilo -
na óvó nõ ke rült. Mun ká ju kért 300 Ft
fi ze tést kap tak, a daj kák 72 Ft-ot éven te.

A szá zad for du ló után mind két óvo -
dá ban egy-egy gyer mek cso port mû kö -
dött 60-70 fõs lét szám mal. A fog lal ko zó
hely ség pa do za ta sú rol ha tó pad ló volt.
A gyer me kek a fal men tén kör ben ül tek
a hosszú gyer mek pa do kon. A fog la ko -
zás: ima ta nu lás, imád ko zás, be széd és

ér te lem fej lesz tés, mon dó kák, vers, ének, 
me sé lés és ké zi mun ka.

A ’40-es évek vé gén a Kán tor te lep és
Ta ní tó te lep be épí té sé vel megnövekedett 
az óvo dás korú gyer me kek szá ma, így
az Új te le pi is ko la egyik tan ter mé ben
1951-ben óvo dai cso port lé te sült. Eb ben
az óvo dá ban 1 ve gyes gyer mek cso port,
1 óvó nõ vel, 1 daj ká val mû kö dött 50-60
fõs lét szám mal. Itt az elsõ óvó nõk: Koloh 
Klá ra endrõdi és Sza kács Zsu zsan na
szar va si óvó nõk vol tak.

1955-tõl in dult meg az óvo dák ban az
ét kez te tés a nap kö zi for má já ban. Ad dig
ugyan is a gyer me kek ha za jár tak ebé del -
ni. A köz ség tõl 3 km-re lévõ öreg szõ lõi
te le pü lés is egy re fej lõ dött. Tár sa dal mi
szük ség let kö ve tel te, hogy ott is óvo da
lé te sül jön.

1964-tõl itt is be in dult az óvo dai
idény nap kö zi jel leg gel. Ta vasz tól õszig
mû kö dött, osz tat lan cso port ban. A ta -
nya vi lág fel szá mo lá sá val egy re töb ben
köl töz tek a köz ség be. A Nagy köz sé gi
Ta nács szü lõi se gít ség gel új óvo dát épít -
te tett.

1974-ben lett kész a 3 cso port nak
épült új óvo da, mo dern já ru lé kos he lyi -
sé gek kel, tá gas cso port szo bák kal, be teg -
szo bá val. Az ENCI is se gí tett.

1980-ban azon ban már szük sé ges
volt a to váb bi bõ ví tés. A Blaha úti ban is
szük sé ges sé vált a cso port bõ ví tés. A fel -
sza ba dult szol gá la ti la ká sok át ala kí tá sá -
val kor sze rû 3 cso por tos óvo dá vá lett.
Az óvo dák ma már mind nap kö zis jel le -
gû ek, egész na pos nyit va tar tás sal. A

gyer me kek kor sze rû en be ren de -
zett, jól fel sze relt, esz té ti kus cso -
port szo bák ban van nak le he lyez ve.

Je len leg az endrõdi óvo dák
vál lal ko zás ban mû köd nek. A négy 
óvo dá ban 8 cso port ban 236 gyer -
mek van. Eh hez 16 óvó nõ, 10 szak -
kép zett daj ka, 1 óvo da tit kár és 2
fû tõ-kar ban tar tó lát ják el a fel ada -
tot. Az óvó nõk mind fel sõ fo kú
vég zett sé gû ek. Az óvo dák ban biz -
to sí tott a mód szer ta ni sza bad ság,
és él nek is a le he tõ ség gel az óvó -
nõk:
Blaha és Se lyem úti óvo dák ban
he lyi leg ki dol go zott „ne ve lé si
prog ram” sze rint dol goz nak. To -
váb bá et ni kai prog ra mot is dol -
goz tak ki.

Sza bad ság-úti óvo dá ban „Te -
vé keny köz pon tú prog ram” fo -
lyik. 

Öreg szõ lõi óvo dá ban „in teg -
rált – fo gya té kos” gyer me kek ne -
ve lé sé vel is fog lal koz nak.

És vé gül, össze ha son lí tás kép -
pen lát hat tuk a múlt ból a je len be
érve, hogy óri á si fej lõ dé sen men -
tek át óvo dá ink, mind funk ci ó ju -
kat, be ren de zé se i ket,

fel sze relt sé gü ket és mind a gyer me kek -
kel való fog lal ko zás te rén.

Vé gül Fü löp Imréné elõ adá sát –
mely bõl hely szû ke mi att csak rész le te ket 
kö zöl het tünk – Váci Mi hály ver sé nek két 
so rá val fe jez te be:

„Kö zé tek el ve gyül ni vá gyom, hogy
ne le gyek bol dog ta lan,

s ha an nak kell ma rad nom vé gül, hát
ne le gyek egy ma gam.”

Az ün nep ség ke re té ben me leg sza -
vak kal kö szön töt ték a je len nem lévõ 80
éves Véháné Tí már Irén két, aki a ’42-tõl
’65 ig. ve zet te a Blaha úti óvo dát. Nem
fe led kez tek meg a kö szön tés so rán Dr.
Pa lo tai Ferencnérõl sem, aki ez év ben
kap ta meg 50 éves arany dip lo má ját. A
kö szön té sek so rá ból nem ma rad ha tott ki 
Fe ke te Lászlóné sem, aki a ’80-as, ’90-es
évek ben mint óvo dai szak fel ügye lõ se gí -
tet te az endrõdi óvo dá kat. Ked ves szín -
folt ja volt az ün nep ség nek, ami kor
Fü löp Imre, édes any ját egy ko ri
óvónénijét, ugyan így Dá vid Má tyás is az 
egy ko ri óvo dás, vi rág gal kö szön töt ték
Fü löp Imrénét.

Az ün nep sé get a Se lyem, Nap su gár,
Tu li pá nos és Balaha úti óvo dák ki csi nye -
i nek szép „gála” mû so ra zár ta. A nagy -
szá mú ven dég se reg ez után a föld szin ti
te rem ben meg te kint het te a „Je len és
múlt” fotó és gyer mek rajz-ki ál lí tást, S
aki nek ked ve volt a ren del ke zés re álló
au tó busszal kör út ra in dul ha tott az
endrõdi óvo dák meg te kin té sé re.

Csá szár Fe renc
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Tisz telt Ol va só!
Endrõd gaz dag nép szo kás anya got

õr zött meg és tár fel a ku ta tók nak. Sok
archaikum és egye di vo nás is ki mu tat -
ha tó a nép szo kás anyag vizs gá la ta kor.
Kö szön he tõ ez a falu egye di sé gé nek,
más sá gá nak, a kör nye zõ te le pü lé sek kel 
szem ben. Endrõd, mint ka to li kus szi get
áll a re for má tus és evan gé li kus te le pü lé -
sek gyû rû jé ben. Népe min dig is erõ sen
val lá sos ér zel mû volt (rész ben ma is).
Így a ka to li kus ün ne pek so ka sá ga köré
gaz dag népi val lá sos anyag szü le tett, il -
let ve ha gyo má nyo zó dott. A nép szo kás -
ok gyûj té sét elõ ször ma gán em be rek
(fa lu si ta ní tók, pa pok), majd az or szá gos 
ku ta tók vé gez ték. Ezek a gyûj té sek ál ta -
lá ban egy-egy spe ci fi kum ra fó ku szál tak, 
sok szor meg elé ged ve né hány könnyeb -
ben össze gyûjt he tõ anyag gal.

Ki emel ke dõ ezért eb ben a gyûj té si
hul lám ban Dr. Er dé lyi Zsu zsan na ar -
cha i kus imák gyûj té se, mely a maga
ne mé ben és pre cíz sé gé ben csak nem
tel jes anyag gyûj tést je len tett. 

A meg kez dett mun kát ki egé szít ve és
a falu be mu ta tá sá ban tel jes ség re tö re -
ked ve a he lyi Hon is me re ti Egye sü let
(Hon is me re ti Egye sü let, Gyomaendrõd) 
nagy ará nyú gyûj tés be kez dett. Mely
gyûj tés sel szé pen kör vo na la zó dott
Endrõd nép szo kás kö re, tár sa dal mi
(csa lád) szer ve ze te, az élet nagy szük -
sé ge i nek (szü le tés, há zas ság, ha lál)
szo ká sai, a falu tár sa da lom-struk tu rá lis
fel épí té se, az el já ró mun kás ság éle te és 
a ha gyo má nyos ét ke zé si kul tú ra. A gyûj -
tés te ma ti kus el ren de zés ben az Endrõdi 
Fü ze tek kö te te i ben pub li ká lás ra ke rült.
A ne gye dik kö tet ben meg je lent „Víz ke -
reszt ün ne pe a Háromkirály-járással”
rész le tet kö zöl jük nép raj zi köz lé sünk -
ben.

(A köz lés a Hon is me re ti Egye sü let
ve ze tõ jé nek hoz zá já ru lá sá val tör tént.) 

„Víz ke reszt (ja nu ár 6.)

Víz ke reszt kor víz szen te lés van - ak -
kor szen tel ték a ke reszt vi zet. Víz ke -
reszt kor vót a ház szen te lés is, ak kor
osztán ki szen tel te a ház nak (nagy szo -
ba) mind a négy sar kát a pap. Az én gye -
rek ko rom ba úgy vót, hogy be je len tet ték
a ház szen te lést, és ak kor ment a pap, a
kán tor, meg a mi nist rán sok. So ká ig nem 
tar tott men tek az egyik háztú a másikho. 
A kán tor éne kel te a há rom ki rá lyok éne -
kit, a pap meg szen tel te a négy sar kot.
Fel ír ták, hogy Gás pár, Menyhár, Bol di -
zsár, csak a kezdõbetûköt, oda a szem -
öl dök fá ra. És ak kor ott meg is
ven dé gel ték, meg is kí nál ták õköt.

A há rom ki rá lyok nap köz be vótak, in -
kább úgy dél elõtt. Men tek tanyárú ta -
nyá ra, alig ment el az egyik csa pat, gyütt 
a má sik. A há rom ki rály meg az an gyal.
A fe jü kön csá kó vót, a ke zük be bot, egy
meg vit te a csil la got. Ki for dí tott be kecs -
be. Az ab la kot meg ver ték: - Ad nak-e a
háromkirályoknak szál lást? Ha azt
mond tuk: - Adunk!, ak kor begyüttek.
Hosszú, fehír ru há ba vótak az an gya lok.

Hosszú csil la ga vót; mint az apá ca -
rács, olyan vót a nye le, nagy hosszú. A
végin egy szi ta vót, an nak tetejibe egy
csil lag vót csináva, arany csil lag ki vág va
pa pír bú. Oszt ahogy mond ták a ver set,
mind ég ki nyúj to gat ták. Bor zasz tó tet -
szett ne künk, gye re kek nek. Áll tunk elõt -
te, és ak kor úgy nyi tot ta ránk, a fe jünk re.

Így éne kel tek:

A szent ki rá lyok, há rom má gu sok
Úr jé zus, mi képp szem lél jük,
Ekkép kö szönt jük a Jé zust:
Dícsértessük az Úr jé zus Krisz tus!

Há rom ki rá lyok új csil la got lát nak
Az õ szí vük ben ím, így gon do lá nak:
hogy szü le té se az új mes si ás nak
egy új csil la got tá maszt a vi lág nak.

Men jünk, ke res sük, és ha meg ta lál juk,
aján dé kunk kal ki rá lyunk nak vall juk.
Je ru zsá lem be hogy beérkezének
He ró des tõl õk így kérdezének:
- Hol van a zsi dók ki rá lya,

mert égen va gyon fel tá madt csil la ga?

Hogy He ró des tõl megmenekedének,
Bet le hem felé út ja i kat vet ték
Mi dõn mind nyá jan Bet le hem be jut nak,
Jé zus ka elõtt föld re le bo rul nak.

Új ki rály nak ki rály sá ga
ég nek-föld nek mél tó sá ga
Szent Gás pár bi zo nyít ja
ara nyat ke zé be vé szen,
ar ról bi zony sá got tészen
ezt mél tó nak ál lít ja.

Meny hért noha sze gény sé gét
lát ja még is tisz tes sé gét
vall ja aján dé kok kal,
töm jént adni nagy tisz te let
egye dül csak is tent il let
vég te len nagy vol tá nak

Szent Bol di zsár mir hát viszen
ar ról bi zony sá got tészen
hogy is ten em ber ré lett
együtt egy va ló sá gá val
hogy mint Krisz tus, em ber meg halt
aki tûz bõl szü le tett.

Azért há rom ki rá lyok kal,
szív bé li aján dé kok kal,
Té ged, Is ten, dícsérünk.
Imád ván te szent atyán kat,
Tisz tel vén di csõ anyán kat,
Né ked, Jé zus, szol gá lunk.

Kö szön jük, hogy min ket ide be bo csá tot ta tok,
a há rom ki rá lyok nak szál lást ad ta tok.
Az ég ál dá sa száll jon ti re á tok,
dícsértessék Jé zus, ví gan ma rad ja tok.

Visszatérének õ ha zá juk ba nagy ví gan.
E sza ba dí tót minden nek (min den ki nek)

mond ják nagy bát ran.

Is ten áld ja meg e ház nak gaz dá ját,
ök rét, sza ma rát, és min den jó szá gát.”

                                                                                              
For rás:  Nép szo kás ok Endrõdön. 1995.

Endrõdi Fü ze tek 4. Gyomaendrõd, Hon is me -
re ti Egye sü let, Gyomaendrõd, 92-95 old.) 

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. -
III.

1803. „Nem ze tes Bí rák Uraimék és
Es küdt Urak ál tal fe nyí tés re ítél te tett
ren det len la ko sok a’ Temp lom elõtt má -
sok nak példájoka a ma gok job bu lá sok ra 
Ti zen két Páltza ütés sek kel fe nyít tet -
nek.”

1838. „A vá ro son az ud va rok ra a ta -
kar mány bérakása tûz nek veszéllye mi -
att szi go rú an tiltatik”

1851. Márczius 2-án „A Te kin te tes
Ura da lom el aján dé koz ta az 535 szám
alatt ed di gi Kis ded óvói Köz épü let ét a
Gyo mai Iz ra e li ta Kö zös ség nek. (For rás:
BmL. Gyu la. Gyoma. Nagyk. Ir. V. 317.
B. b. 65. kö tet. Hir de té si Könyv.)

1851. ok tó ber 26. „A Ház
numerussát (szá mát) min den em ber -
Há zas La kos - a háza vé gi be lát ha tó
hellyen akassza ki.”

1851. no vem ber 2. „Fi gyel mez te ti az
Elöl já ró ság a Betsülletes la kos sá got, aki 
mu zsi kál tat nia akar az tart sa szo ros kö -
te les sé gi nek, azt elöl já ró ság nál
bejelteni. An nak utá na mu zsi kál ta tás
csak írá sos en ge de lem után le het sé -
ges. Szi go rú uta sí tá sa ez a Csá szá ri és
Ki rá lyi Me gye fõ nök Úr nak.

1852. áp ri lis 12. „Több íz ben ta pasz -
tal tat ván, de leg kö ze lebb a teg na pi nap -
hoz, hogy az Is te ni tisz te le tek
al kal má val itt a Temp lom ban bot rán koz -
ta tá sá ra Min de nek nek, a kar za ton begy -
ült if jak, lár ma – kaczagás – czivódás –
ta szi gá lás-és a szé ke ken való ke resz tül

mász ká lás ál tal min de nek fi gyel mét az
áhitatosságtul el von ván, il let len és
fenyitéket ér dem lõ vi se le tet gya ko rol -
nak. Elsõ eset ben fi gyel mez tet nek,
hogy a Temp lom ban az alá za tos ság
hellyén min den il let le nül vi se lõ egyé nek
ma go kat becsülletesen és ne velt em -
ber hez illõ mó don vi sel jék.

1852. julius 4. „A Kis ré ten ma dél -
után ház he lyek fog nak ár ve ré sen el -
adat ni úgy szin te a Vá ros egyes (va gyis
egy pár kö ves) mal má nak a por tá ja is.
(A mai Kis rét ut cá tól le fe lé esõ ut cák
por tái et tõl kezd ve let tek ki oszt va, be -
épít ve.)

1852. „Az elöl já ró ság szo ros bün te -
tés ter he mel lett fi gyel mez te ti a
Betsülletes la ko so kat, hogy az If jak, se a 
ját szá si me zõ re (az ak ko ri te le pü lés
szé le in el te rü lõ sza bad te rü let) se pe dig
a Korcs mák ba nagy bo tok kal jár kál ni,
mász kál ni ne merészejjenek.

1868. „Akik az ud va rok erányában a
szerb töviset (ag resszív gyom nö vény
ak ko ri neve) még ki nem ir tot ták, e-hé -
ten ele get te gye nek, mert kü lön ben min -
den szál tövissért egy ko ro ná val
bün tet tet nek.

1868. „Ko mo lyan fi gyel mez te tik a fi a -
tal ság, nagy bo tok kal jár ni és éj jel az ut -
cá kon lár máz va há bo rog ni s ez ál tal a
ren det za var ni ne me ré szel je. Korcs má -
ro sok 9 óra után, háználi bög re csár dák,
dutytyánok (a kocs ma egyik ak ko ri ki fe -
je zé se) 10 óra után nyit va len ni ne me ré -
szel je nek.”

1869. „Egy il le tõ la ko sunk je len ti,
hogy Ekéjirûl la pos vassa, Csoroszjája,

Czímervassa, szõr ba kó ja azzaz egy 
csikóbûr ba kó ja, 2 Da rab A. M.
billyogú éles szán tó vassa el ha gya -
tott, kéri a betsülletes meg ta lá lót,
hogy illõ ju ta lom el le ni be a Vá ros
Há zán adja ál tal.

1869. „Szo ros al kal maz ko dás
tekéntetébõl tu do má sá ra jut ta tik a
la kos ság nak, hogy mind ad dig míg a 
va sár na pi vagy más ün nep na pi is te -
ni tisz te let bé nem fe jez te tik, jár mû -

vek kel sem a hí don, sem a piaczon il let -
ve a temp lom kö ze li be köz le ked ni sem
jó szá go kat haj ta ni kü lön be ni pénz bír -
ság mel lett nem sza bad.”

1879. „A nagy szir ti (a mos ta ni
’vashíd mel lett) Körözsnél Négy ezer
kéve nád van el adó Szalóki Sán dor nak,
a kör árok mel lett. A szeg ni való nád nak
100-a (va gyis száz ké vé je) 12 Fo rint, te -
tõ nek való 100-a peniglen 11 Frt.”

1880. „A gyo mai ha tár ban lévõ át -
met szé se ken (a fo lyó sza bá lyo zás al kal -
má val ásott új me der) jó szág nak ita tá sa, 
úsz ta tás és láp há nyás (tu ta jok szét sze -
dé se, part ra ra ká sa) bün te tés ter he mel -
lett erõ sen tiltatik.”

1880. „Andró Koszta Lá pos nak a híd
mel lett 8 öles ge ren dái, 8 öles sza ru fái,
2 öles desz kái van nak el adók.” 

1880.”A ta nyai föl de ken fo lyó hó
19-én kez dõ dik a dûllõ utak nak a Köz -
ség Mér nö ke ál tal való ki tû zé se, ezt
követõleg azok nak ki ha sí tá sa. A fel ál lí -
tott jelzõrudak, hancsíkok (kis föld há -
nyás ok) ne háborittassanak.”

1880. „A Köz sé gi Or vos Úr nak
gyógy ke ze lé si dí jai; Egy lá to ga tá sért a
be teg lak he lyén vá ros ban és Ker tek ben
nap pal 40 krajczár, éj jel 60 krajczár. A
Köz sé gen kí vül a ha tár ban nap pal 1 vál -
tó fo rint, éj jel 2 vál tó fo rint. (Össze ha -
son lí tá sul: csép lõ gép mel lett dol go zó
nagy lány nap szá ma 50 krajczár és napi
éle lem, fér fi mun kás nak 70 kraczár.) Az
or vo sok la ká sán tel je sí tett be teg vizs gá -
lat és vény (re cept) írá sá ért sem mi díj
nem jár, - az elöl já ró ság ál tal iga zolt sze -
gé nyek pe dig ál ta lá ban véve in gyen
gyó gyít tat nak.

1889. deczember 4-én (Kép vi se lõ -
tes tü le tei ülé sek jegy zõ köny ve. BmL.
Gyu la. Gyoma. Gyoma Nagyk. Ir. V.
317. B.a. 27. kö tet.) „KOSSUTH La jos
Ha zánk Nagy Fiát Ma gyar or szág volt
Kor mány zó ját a Ma gyar Nem zet fel vi rá -
goz ta tá sa kö rül szer zett rend kí vü li és
örök re el évül he tet len ér de mei el is me ré -
sé ül Gyoma Köz ség Dísz pol gá rá vá vá -
laszt ja.”

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

Nem csak Gyomaendrõd és a me gye ci gány la kos sá gá nak, de min den jó ér -
zé sû gyomaendrõdi la kos nak is örö mé re szol gált a hír, hogy Id. Dógi Já nost Bé -
kés Me gye Képviselõ-testülete, az ok le vél ta nú sá ga sze rint a me gyé ben élõ
ci gány kö zös ség kö ré ben vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért El is me rõ Ok le vél lel
tün tet te ki. Mint tud juk idõs Dógi Já nos, aki ál lat te nyész tés sel, juh te nyész tés sel
is fog lal ko zott 1990-tõl 1994-ig, mint a he lyi ci gány kö zös ség szó szó ló ja irá nyí tot -
ta, kép vi sel te a kö zös ség éle tét. 1994-tõl 2002-ig a he lyi Ci gány Ki sebb sé gi Ön -
kor mány zat el nö ke volt, még ma is, mint an nak tag ja te vé keny ke dik. A
vá ro sunk ban meg ala kult Mû velt Ci gány if jú sá gért Ala pít vány ku ra tó ri u má nak
tag ja. Min den kor ön zet le nül és be csü let tel te vé keny ke dett a me gye ci gány kö -
zös sé ge i nek egy sé gé ért, se gí tet te a fi a ta lo kat, a köz élet be ké sõbb be kap cso ló -
dó kat a to vább kép zé sé ben. Szer kesz tõ sé günk gra tu lál a ki tün te tett nek! Erõt és
egész sé get kí vá nunk to váb bi mun ká já hoz.

Csá szár Fe renc

Id. Dógi Já nos elismerése
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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

„A la pot ér dek lõ dés sel ol va som.
Min den hó nap ban pon to san meg je -
le nik. Az utó kor sok hasz nos in for -
má ci ót kap majd a XX. szá zad
vé gé rõl. Ele mez he tõ lesz az
„endrõdiség” fo gal ma is. Jó len ne
né hány hu mo ros írást is meg je le ní -
te ni, endrõdi anek do tá kat. Ve lünk
tör tént: la ko da lom, disz nó tor, kocs -
mai tör té ne tek…

Kár, hogy a fi a ta lok ro vat ban né -
hány di rekt po li ti kai szö ve get a fi a ta -
lok mon da nak el (ta pasz ta lat
nél kül!!!).

Le het ne bib li og rá fi át ké szí te ni
„Ró lunk ír ták” Né hány fi a tal ta nár
(könyv tá ros) fi gyel né a havi írá so kat

– a me gyei la po kon kí vü li írá so kat.
To váb bi jó mun kát és együtt mû kö dést.”

VASZKÓ TAMÁS 
Szeg ha lom

*  *  *
„Az új sá got na gyon sze ret jük. Sze ret nénk, ha még több cikk je -

len ne meg az endrõdi em be rek rõl és a nagy csa lá dok ról.”
DUDA BENEDEK

Szar vas
*  *  *

„Nagy sze re tet tel és ér dek lõ dés sel ol va som a la pot! Kö szö nöm a
szer kesz tõ ség nek ál do za tos mun ká ját, csak így to vább!”

Dr. TÍMÁR MÁRIA VERA
Sze ged

*  *  *
„A je len le gi szer kesz tés sok ol da lú, hi te les. Egyes ro va tok ko moly 

el gon dol koz ta tás ra kész tet nek. Endrõd nép raj za kü lö nö sen ér de kel.
An nál is in kább, mert er dé lyi szár ma zá sú lé vén ke ve set tu dok róla.

Má ria néni me séi c. ro vat ban idõn kint iro dal mi ér té kû ma gyar
nép me sé ket és ugyan csak iro dal mi ér té kû ma gyar ver se ket is szí ve -
sen ol vas nék. Pl. Mó ricz, Weöres, Sza bó Lõ rinc, Devecseri Gá bor
stb.

A szer kesz tõ ség tag ja i nak to váb bi si ke res mun kát kí vá nok!
Üd vöz let tel

IVÁNYI GERGELYNÉ Szar vas

*  *  *

Szí ve sen ol va som a VÁROSUNK lap ját, min den ér de kel. Sok min -
dent meg tu dunk be lõ le. Elõ ször is az „Ön nek joga van tud ni” ro vat
ér de kel, hogy a vá ros kép vi se lõ tes tü le te mi rõl dönt. Kí vá nok to váb -
bi sok si kert a lap nak.”

Özv. UGRIN GYULÁNÉ
Gyomaendrõd

*  *  *

„Egy új ság fel ada ta, hogy a szé les ér dek lõ dést írá sa i val fel épít -
se. Sen ki nek nincs joga úgy ki vál ni, hogy egy-egy téma fö lött pál cát
tör jön. Nyil ván ame lyik téma nincs ér dek lõ dé si kö ré ben, azt ke vés bé 
ol vas gat ja és vi szont. Va ló já ban az a cikk, amely rõl már ol vas tunk
ugyan az más nak még új don ság nak hat, és ér dek lõ dést ta nú sít irán -
ta. Egy szó val le gyünk to le rán sak!

A po li ti kai jel le gû írá sok ese té ben nem ér tek egyet egy ol da lú tá -
jé koz ta tás sal, mer ez párt ál la mi vo nás. Sze rin tem tö re ked ni kell köz -
szol gá la ti el vá rás ra, min den vé le ményt csor bí tat la nul köz szem lé re
adni. Ma gam szá má ra el sõ sor ban „Vá ro sunk Gyomaendrõd” la kos -
sá gát érin tõ té má ban az ezt meg elõ zõ be kez dés ben le írt ra vo nat ko -
zó an sze ret ném so ra it ol vas ni.”

ESZTERGOMI OLVASÓNK
ne vé nek köz lé sét nem kí ván ta

*  *  *

„Je len le gi szer kesz té sük sok ol da lú, hí ven tük rö zi, hogy a fo lyó -
irat a ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke.

Ta lán a fi a ta lok ról fi a ta lok nak szó ló hír adás ok nak még több he -
lyet kel le ne szen tel ni. Na gyon jó nak tar tom az In memoriam ro va -
tot. Ne kem, mint el szár ma zott nak, még is me rõ sek vol tak az itt
be mu ta tott em be rek. Az ott hon élõ fi a ta lok nak pe dig épü lé sük re
szol gál, ha meg is me rik vá ro suk ré gen köz is mert sze mé lye it. Ah hoz,
hogy tud juk hová me gyünk, tud nunk kell, hon nan jöt tünk. Endrõd
nép raj za c. ro vat hí ven szol gál ja ezt. To váb bi si ke res lap szer kesz tést 
kí vá nok!”

KEREKNÉ VARJÚ ANNA
Mes ter szál lás

*  *  *

„Hí rek Er dély bõl c. ro vat hoz kap cso lód va írom, hogy szí ve sen ol -
vas nék más ha tá ron túl élõ ma gya rok ról, nem csak az Er dély ben
élõk rõl. Gon do lok itt a Szlo vá ki á ban, Uk raj ná ban, Ju go szlá vi á ban,
sõt még Ka na dá ban élõ ma gya rok ra is.”

SZULIMÁN ÁKOSNÉ
Bé kés csa ba

Már egy hete füs tölt a Táj ház ké mé -
nye, fû töt tük a ke men cét. Fel kel lett me -
le gí te ni a szo bát a de cem ber 20-án,
dél után 5 óra kor kez dõ dõ bal la da elõ -
adás ra. Az öt na pon ke resz tü li fû tés
ered mé nye kép pen pén tek re már kel le -
mes me leg fo gad ta a ven dé ge ket. Az
elõ adás ra szép szám mal jöt tünk össze,
hi szen öt óra táj ban már meg telt a szo -
ba és min den ülõ al kal ma tos sá got be -
hoz tunk, hogy min den ki le ül hes sen.
Be ve ze tõm ben a bal la dák ke let ke zé sé -
rõl, el ha lá sá ról és új for mák ki ala ku lá sá -
ról be szél tem. Ki hang sú lyoz tam
te le pü lé sün kön szü le tett he lyi bal la dák
meg õr zé sé nek és to vább adá sá nak fon -
tos sá gát. Ez után He ge dûs
Boldizsárné éne kelt endrõdi bal la dá -
kat. A szom szé dos te le pü lé sek bal la da
anya gá nak össze ha son lí tá sa ként
dévaványai vál to za to kat hall hat tunk
Szar ka Istvánné gyö nyö rû tol má cso -
lá sá ban. S hogy sen ki ne men jen el
üres kéz zel, Hegedûsné Mar git ka néni,
meg ta ní tot ta a Szosznyák né ven is mert

bal la dát, ame lyet ez után már kö zö sen
énekeltünk.

A kö zös ének lés át hi dal ta az elõ -
adók és hall ga tó ság kö zöt ti ket tõs sé get, 
ame lyet Szujó Zsolt endrõdi népda-
lokból össze ál lí tott ci te ra já té ka tel je -
sen fel ol dott. Majd Szar ka Ist ván
dévaványai gu -
lyás és Deb re ce -
ni Elek endrõdi
ju hász gyö nyö rû
elõ adá sá ban hall -
hat tunk pász tor da -
lo kat. A
ren dez vény zá rá -
sa ként min den ki
meg íz lel het te a ke -
men cé ben sült ka -
lá csot, po gá csát
és sült tö köt.

Ez az elõ adás
kez de te volt egy
tíz elõ adás ból álló
elõ adás so ro zat -
nak, mely nek a
MÛVELTSÉG és

HAGYOMÁNY cí met ad tam. A
to váb bi ak ban a ma gyar or szá gi nép rajz
ku ta tá sá nak a tör té ne té vel és az ün nep
nép raj zá val fog lal ko zunk. Az elõ adá -
sok ra min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá -
runk.

Szon da Ist ván 

Mû velt ség és ha gyo mány
Nép bal la dák Endrõdön címû elõ adás a Táj ház ban
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Székelyudvarhely
2002, no vem ber 30-án a Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben az

írók, köl tõk mél tó kö szön té sé re szánt ün ne pei ren dez vé nyen ad ták át
az er dé lyi ma gyar szer zõk nek Erély Iro dal má ért Dí ja kat. Az Ala -
pít vány el nö ke Lõricz György adta át a ki tûn te té se ket. A kö szön -
tött írók és köl tõk - Fa ra gó Jó zsef, Fo dor Sán dor, Jánosházy
György, Ma ros Il di kó, Sütõ And rás, Szász Já nos, - laudációját
Gálfalvi Zsolt, a Hét fõ szer kesz tõ je mond ta el. Majd a Híd díj át -
adá sá ra ke rült sor, me lyet Szépfalusí Már ta ve het te át. Poszt hu musz
el is me rés ben ré sze sült Szépfalusi Ist ván. A ren dez vényt a
Communitas Ala pít vány, az Illyés Köz ala pít vány és Har gi ta Me gye
Ta ná csa tá mo gat ta. 

Te mes vár
Ti zen ket te dik al ka lom mal tar tot ták meg de cem ber 2-án a Te mes -

vá ri Ma gyar Di ák szö vet ség Fesz ti vál ját. En nek ke re té ben zaj lott de -
cem ber 7-én az egész na pos Néptáncgála, me lyet a táncháztalálkozó
ke re té ben tar tot tak meg. Az egy he tes ren dez vény so ro za ton kon cer -
tek, fil mek, elõ adá sok vár ták az ér dek lõ dõ ket. A va sár na pi záróbulin
az Energie együt tes szó ra koz tat ta az egy be gyûlt di ák sá got.

Csík sze re da
De cem ber 13-án a csík sze re dai Kriterion-házban Pén tek Já nos

nyel vész nek, nép rajz ku ta tó nak és egye te mi ta nár nak ado má -
nyoz ták a Kriterion-koszorút, me lyet a Kriterion Ala pít vány ku ra -
tó ri u ma ado má nyo zott. Ez zel a díj jal a pro fesszor négy év ti ze des
ered mé nyek ben gaz dag te vé keny sé gét ér té kel ték, me lyet a
Bolyai-Bábes Tu do mány egye te men fej tett ki, a ma gyar nyelv és kul -
tú ra tan szé kén. „Az el múlt év ti ze dek so rán olyan is ko lát és ku ta tó mû -
helyt te rem tett, mely nyel vész szak em be rek egész egy más kö ve tõ
nem ze dé ke it bo csá tot ta úzjára.” A dí jat az ala pí tók elõ ször 1955.ben
ítél ték oda, mellyel er dé lyi ér tel mi sé gi ek mun ká ját ju tal maz ták, aki
fon tos sze re pet vál lal tak az er dé lyi ma gyar ság ön azo nos sá gá nak
meg õr zé sé ben, ha gyo má nya i nak ápo lá sá ban

Nagy vá rad
No vem ber 29-én Tempfli Jó zsef me gyés püs pök nyi tó szent mi sé -

jé vel kez dõ dött a HÁLÓ re gi o ná lis ta lál ko zó. A két na pos ren dez -
vény so ro za ton ad ven ti ko szo rú ké szí tés, tea ház, tánc ház, a váradi
ba zi li ka be mu ta tá sa, és cso por tos be szél ge té sek vol tak. A Kár -
pát-me den cei HÁLÓ nyolc száz kö zös sé ge kö zül öt száz Er dély ben ta -
lál ha tó. A HÁLÓ a Ka to li kus Kö zös sé gek Há ló za ta, mely az zal a
cél lal jött lét re, hogy a Kár pát-me den cei ka to li kus kö zös sé gek kö zött
élõ kap cso la tot te remt sen.

Ko lozs vár

De cem ber 3-án a Fo gya té ko sok Vi lág nap ján az Ál la mi Szín ház -
ban ven dég sze re pelt a bu da pes ti Bal ta zár Szín ház. Elek Dóra ren dez -
te, Gon dolj rám szí ve sen címû elõ adás sal lé pett fel 14 moz gás sé rült
és ér tel mi fo gya té kos fi a tal, hogy ez zel is bi zo nyít sa, és el fo ga tas sa a
tár sa da lom mal más sá gu kat és meg ér té sü ket. De cem ber 4-én Szat -
már né me ti ben tar tott elõ adást a Bal ta zár szín ház.

***

De cem ber 2-án, hét fõn a Hanukiász ün nep ne gye dik nap ján az
or szá gos fõ rab bi és a „fö de rá ció” ve ze tõ sé ge Ko lozs vár ra lá to ga tott a 
Ro má ni ai Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge kõ rút ja al kal má val, ahol a
De por tál tak Em lék temp lo má ban fél hat kor kez dõ dött az ün nep ség. A
Fény Ün ne pe, aho gyan a Hanukát ne ve zik a zsidó nap tár sze rin ti
kiszlév hó nap 25-én kez dõ dik és nyolc na pig tart. A Hanuka egyik
leg jel leg ze te sebb szim bó lu ma a nyolc ágú gyer tya tar tó, a
hanukia.

Máramarossziget
 A Hollósy Si mon Mû ve lõ dé si Egy let Ki-mit tud ver senyt szer -

ve zett de cem ber 8-án, ami nek cél ja, hogy ösz tö nöz zék a gye re ke ket a 
ma gyar nyelv meg is me ré sé re és meg sze re té sé re. Az Egy let el nö ke
Zahoránszki Ibo lya im már ti zen ne gye dik al ka lom mal szer vez te
meg ezt a ta lál ko zót, mely re 105 fi a tal je lent ke zett. Van nak ugyan is
olyan te le pü lé sek, ahol az is ko lá ban már nem ta nul ják a ma gyar nyel -
vet. A leg si ke re seb ben ver seny zõ ket, a leg te het sé ge seb be ket tá bo -
rok ba vi szik to vább fej lesz te ni a ma gyar szót. Mi ó ta van már ma gyar
is ko la, már ren dez het nek ma ga sabb szín vo na lú ver se nye ket is. A
Mû ve lõ dé si Egy le tet tá mo gat ta a Leövey Klá ra Egy let, sõt a Nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma is.

Szat már né me ti
Az Er dé lyi Ma gyar Írók Li gá já nak 2002-es iro dal mi dí ja it de -

cem ber 9-én ve het ték át a ki tün te tet tek Fo dor Sán dor el nöktõl. A
2000 euró ér té kû Mé hes György-nagy dí jat Mó zes At ti la kap ta élet -
mû vé ért. Az 1000 eurós ér té kû Mé hes György-dí jat Far kas
Wellmann Éva kap ta „It ten ma don na vá laszt” címû ver ses kö te té ért, 
az 500 eurós dí jat Bog dán Lász ló „Drakula meg je le nik” és „A szo ros 
dél ben kö te te i re és Szál in ger Ba lázs pe dig az „Elsõ pes ti vér ka ba ré
kö tet re kap ta. A 300 eurós ér té kû iro dal mi dí jat Fried Ist ván kap ta
„Iro da lom tör té né sek Transsylvániában” ta nul mány kö te té ért.

Ma ros vá sár hely
A Népi al ko tá sok Ma ros Me gyei Köz pont ja és a Me gyei Ta nács

idén ha tod szor ren dez te meg a De cem be ri Gyöngy ko szo rú Ta lál ko -
zót a Nem ze ti Szín ház nagy ter mé ben. A ta lál ko zón marosmagyarói,
székelyhodosi, erdõcsinádi, holtmarosi, régeni, mezõbándi együt te -
sek lép tek fel. Az el múlt 12 év alatt negy ven nyolc da los ta lál ko zót
szer vez tek Ma ros me gyé ben. Bár Vá sár he lyen nem tû nik ki ez a ren -
dez vény a kul tu rá lis ese mé nyek so rá ból, ám nagy ban kü lön bö zik az
idén meg ren de zett Erdõcsinádon, Görgényüvegcsûrön, Holt ma ro -
son, Mezõpanitban, Marosludason, és Kibéden folyt ren dez vé nyek -
tõl, ahol kö zös sé gi ün ne pet je lent, a falu asszo nyai süt nek, fõz nek, az
egész falu népe össze gyûl és ün nep lik a ven dég együt te sek

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.

Ka rá csony vá rás a Szent Gel lért Is ko lá ban

De cem ber 20-án, a ne gye dik ad ven ti gyer tya ün ne pé lyes
meg gyúj tá sá val kez dõ dött az ün nep. Ahogy a fé nyek ki gyúl tak,
úgy ívelt át az ad ven ti ho má lyon Ka rá csony fé nye. 

Ta nu ló ink sza va la tok kal, kó rus mû vek kel és ka rá cso nyi da -
ra bok elõ adá sá val ün ne pel tek.
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
SZALAGAVATÓ

Mint so kak nak éle té ben
el jön az az idõ, hogy ne gye -
di kes gim na zis ta lesz. Ilyen -
kor szo kás sze rint sza lag gal
avat ják fel az érett sé gi elõtt
álló di á ko kat. A leg több is -
ko lá ban ja nu ár ban van ez
az ün nep ség, de
Gyomaendrõd ez alól is ki -
vé tel, mert itt: igaz nem rég
óta, de de cem ber ben tart ják.

A Kner Imre Gim ná zi um
de cem ber 13-án tar tot ta ün -
nep sé gét a Vá ro si Sport csar -
nok ban. A sza lag ava tót a 3.
osz tá lyok szer vez ték, és
mû sort is ad tak a vég zõs di -

á kok nak, ame lyen na gyon
sok szü lõ vett részt. Há rom
4. osz tály vé gez az idei tan -
év ben. Kez dés kor el hang -
zott a Him nusz és az
osz tá lyok sor ra be vo nul tak
a csar nok kö ze pé re osz tály -
fõ nök ük ve ze té sé vel. Ez -
után meg kez dõ dött az
ének kar és a di á kok mû so ra.

 Az igaz ga tó, Dr. Ko vács
Béla be szé dé ben büsz kén
emel te ki az is ko lát és ta nu -
ló it. Azu tán a vég zõ sök
meg kö szön ték a sok mun -
kát és tö rõ dést a ta ná rok -
nak, di á kok nak. En nek

vé gez té vel az osz tá lyok szé -
pen sor já ban meg kap ták a
sza la go kat, me lye ket az utó -
da ik (3. osztályosok) tûz tek
fel ne kik. Ezt kö ve tõ en a
vég zõ sök ki vo nul tak a te -
rem bõl, mert õk is ké szül -
tek; sza lag ava tós tánc cal. Az 
egyik osz tály egy re ne -
szánsz tán cot, a má sik egy
la tin tánc csok rot, a har ma -
dik egy ba jor sör tán cot
adott elõ. A szü lõk meg elé -
ge dé sé re és a ven dé gek örö -
mé re a di á kok két szer ad ták
elõ produk- cióikat. Mi u tán
ez be fe je zõ dött, az utol só

tánc kö vet ke zett: a ke rin gõ,
me lyet a di á kok csa lád tag ja -
ik kal, ro ko na ik kal, jó is me -
rõ se ik kel tán col tak. 

Az ün nep ség vé gez té vel
a szü lõk el in dul tak haza
felé, de a di á kok ma rad tak,
mert ré szük re egy kis ze nés
össze jö ve telt szer vez tek.
Így zá rult Gyomaendrõdön
a Kner Imre Gim ná zi um ban 
a sza lag ava tó. Min den vég -
zõs nek kí vá nok si ke res
érett sé git.

Várfi Pé ter

De cem ber 4-én a Vá ro si Könyv tár -
ban Téli Hang ver senyt adott a Vá ro si
Zene – és Mû vé sze ti Is ko la. Az ének kar
és szó lis tá ja Fekécs Edi na csen gõ hang ja, 
a gi tár, he ge dû, és zon go ra szó lók nagy
tet szést arat tak és ad ven ti han gu la tot te -
rem tet tek a nagy szá mú hall ga tó kö zön -
ség szí vé ben.

Fi a tal ság a jö võ ben
2002. de cem ber 7-én tar tot ta a FIDESZ-MPP XVI. Kong -

resszu sát, mint ar ról la punk új évi kü lön szá má nak. 2. ol da lán be -
szá mol tunk. A Kong resszus té má ja az eu ró pai in teg rá ció és az
uni ós csat la ko zás volt. A Kong resszu son fel szó lalt Gyürk And rás 
a Fidelitas el nö ke is. El mond ta, hogy a csat la ko zás el sõ sor ban raj -
tunk, fi a ta lo kon áll, vagy bu kik, mi vel mi él jük éle tünk na gyob -
bik ré szét majd eb ben a kor szak ban. Nagy sza vak ezek, de
mer jünk op ti mis ták len ni. Jól kell ven nünk az aka dá lyo kat, hogy 
en nek az ügy nek or szá gunk ne vesz te se, ha nem nyer te se le gyen. 
Azon ban nem sza bad át es nünk a ló túl ol dal ára. Ne es sünk nagy
túl zá sok ba. Ma gyar or szág nak a mos ta ni hely ze té ben nincs na -
gyon sok vá lasz tá sa. De azért azt je gyez zük meg, hogy nem csak
ne künk, ha nem az Eu ró pai Uni ó nak is szük sé ge van ránk. Ak kor 
já runk leg kö ze lebb az igaz ság hoz, ha azt mond juk, hogy cé lunk
az eu ró pai in teg rá ció. Eh hez vi szont, hogy meg ért sük na gyon
sok adat ra, in for má ci ó ra van szük sé günk. „Az Unió ugyan is esz -
kö zünk és nem cé lunk. A cél az, hogy a csat la ko zás ból Ma gyar or -
szág, a ma gyar vi dék, a mi nem ze dé künk, és a nem ze dé kek sora
pro fi tál jon.” – mond ta elõ adá sá ban Gyürk And rás.

Tu dó sí tott:Várfi Pé ter

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Nyi lat ko za ta

Az em be ri élet és egész ség a Te rem tõ Is ten aján dé ka. Ezt az aján dé -
kot be csül ni és vé de ni min den em ber kö zös fel ada ta. Jé zus Krisz tus tól
ka pott kül de té sünk tu da tá ban kü lö nö sen is át érez zük ezt a fe le lõs sé gün -
ket.

Ko runk em be re szen ved a ká bí tó sze rek pusz tí tá sa mi att.
Egyé nek, csa lá dok, el sõ sor ban fi a ta lok éle tét te szi tönk re a ká bí -
tó szer. Egyet len tár sa da lom sem ma rad hat tét len ez zel a ve -
széllyel szem ben, ha élni akar.

Ha zán kat is el ér ték a ká bí tó szer ter jesz té sé nek ká ros ha tá sai.
A mi if jú sá gun kat is sújt ják a szen ve dély be teg sé gek. Ezért a ter -
me lés, a ter jesz tés és a fo gyasz tás te rén bár mi lyen meg en ge dõ
ma ga tar tás sú lyos ve szé lye ket hor doz az egyén re és a tár sa da -
lom ra vo nat ko zó an egy aránt.

Né pünk iránt ér zett fe le lõs sé günk tu da tá ban mi, a Ma gyar
Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia tag jai nyo ma té ko san kér jük a
tör vény ho zó kat és mind azo kat, akik nek a tör vény al kal ma zá sá -
ban sze re pük van, a ma guk ré szé rõl te gye nek meg min dent a leg -
ha té ko nyabb és leg ered mé nye sebb jog sza bály ok ki ala kí tá sá ért
és azok kö vet ke ze tes al kal ma zá sá ért, a tár sa da lom egész sé gé nek 
meg õr zé se ér de ké ben.

A Ka to li kus Egy ház a maga ré szé rõl is igyek szik se gí te ni a
szen ve dély be te ge ken egyé ni és in téz mé nyes for má ban egy aránt. 
De a ka ri ta tív se gít ség nyúj tás mel lett a tör vé nyek szi go rá ra is
szük ség van az ered mé nyes ség ér de ké ben.

Ez a kö zös fel adat al ka lom le het a kü lön bö zõ fel fo gá sú em -
be rek össze fo gá sá ra is a jó cél ér de ké ben.

Bu da pest, 2002. no vem ber 21. 
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia
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BÛVÖSKERT

Élt egy kis lány, nem is messze, úgy
hí ják, hogy Ró zsi ka. Kis kert jé ben ked -
ves neki min den vi rág bó bi ta. Ásó, kapa,
ahol vil log, gaz nö vény ott meg nem él.
Si mo gat ja pu hán érte, könnyû szi rom,
csöpp le vél. Lám, a fák ra most is már a
csön des es ték ár nya száll. Ró zsi ka tán
nem is lát ja, csak gyom lál gat, csak ka -
pál. Hop pá! Mint ha kert zu gá ból csöpp -
nyi han got hal la na! Mint ha száll na régi
ver sek csacs ka, röp ke dal la ma. Csa lo -
gat ja sely mes zöld fû, leül hát, hogy
meg pi hen jen. Fur csa kis za jok ra reb -
ben:

- Nincs itt, ké rem, sen ki sem?
Hogy kö rül néz lát ja rög tön; ez az tán

a víg vi lág! Szi rom szok nyás tün dér ré
vált min den egyes kis vi rág. Me se or szág 
lett a kert bõl! Álom ez vagy szép va rázs? 
Csí kos dol mány, akin fe szül apró manó,
nem da rázs. Itt is, ott is röp köd egy-egy
víg le gény ke, szár nya san. A kis vi rág -
tün dér nek is, mind egyik nek szár nya
van. Va la hol, a lom bok kö zött csöpp nyi
hár fa húr ja zeng, zson gó da lát mély he -
ge dûn öreg don gó húz za fent. Han gol a
tü csök ze nés is; hipp és hopp, és áll a
bál! Bok rot tán col tat a szel lõ, ró zsák
gyön gyös szir ma száll. Csil log a kert,
olyan, mint egy fény lõn-fé nyes bál te -
rem. Va la hon nan, ugyan hon nan, kis ki -
rály fi ott te rem. Ró zsi ká hoz lép, és így
szól:

- Te vagy a mi jó te võnk! Nél kü led a
gyom, a dudva, mind elszívná friss
erõnk. Kis ka pád, ha fény lõn vil lan, ker -
ted népe fel vi dul. Hal lod? Me zõk mu zsi -
ká ját csak örö münk zen gi túl. Jó, hogy
este jöt tél hoz zánk, mi kor fönt a hold ki -
gyúl, tün dér lá nyok de re ká ra szín ezüst je
rá si mul. Va rázs szel lõk ránk le hel nek,
hal lunk már is némi neszt, lá bunk für ge,
tánc ra moz dul, a kert las san élni kezd.

Ma radj ná lunk,
légy a pá rom, kis
her ceg nõ, ró zsa -
szál, de re kad ra
könnyû szir mok
csip kés, fod ros
sely me száll. Tün -
dé rek közt leg -
szebb le szel, fes lõ

bim bót úgy ne velsz, meg ön töz a fel hõk
gyön gye, nap tû zé ben fény re lelsz. Vá -
gyad töb bé nem lesz más, csak, hogy
kö zöt tünk itt la kozz! Reg gel har ma tot
pe reg tess, este dú san il la tozz, pil lét,
mé het csa lo gat ni szín özön nel nem ne -
héz, kely hed öb lén bibe buj kál, sok kis
por zó, ben ne méz. Ugye csá bít ez a vi -
lág? Ugye szép, és bíz ta tó? Örö mö det
úgy tük rö zi, sze med, mint a tisz ta tó. Ne 
szólj! Mi nek! Elég ne kem pil lá don, hogy
könny re meg. Leg bol do gabb vi rág ki rály
me sék föld jén én le szek! Ha mar, ha mar
kis tün dé rek! Röp pen je tek csöpp ma -
nók! Jánosbogár mind ahány van, fényt
ra gyog jon, csil la nót! Jár jon kö rül ker tek
hosszán Éji lep ke, hír vi võ,
Kertországban ün nep ké szül, fé nyes
bol dog es kü võ! Nem sü tött még soha
ed dig szebb kis ki rály nõ re nap! Ahogy
mond ják: ásó, kapa vá lasszon el tõle
csak! 

- Ásó, kapa? – riad Ró zsi. – Jó, hogy
mon dod! Jaj, ne kem! Ott egy pa réj, itt
egy csa lán, tét le nül nem néz he tem! El -
szív ná a gyö ke rek tõl min den ki csi táp -
erõt! Be lát ha tod, sok a dol gom! Más kor
tart sunk es kü võt! Ne vágj ilyen bo rús
ar cot, ne tarts, kér lek, ha ra got! Bi zony -
ta lan ide ig még jobb, ha ker tész ma ra -
dok. 

Ki csi ki rály na gyot só hajt, szi rom sze -
me csu pa könny. Ró zsi szá na koz va kéri:

- Ne bú sulj még, ne kö szönj! Hogy ha 
vi gasz len ne né ked, nem nagy, csak egy
ki csi tán, sok év múl va itt jár újra köz te -
tek egy ki csi lány. Olyan lesz, mint én
va gyok most, a neve is Ró zsi ka. Ked ves
lesz majd neki is itt, min den virgábóbita. 
Ka pá já tól gyom nö vé nynek ma ra dá sa
nem le het, ak kor már, a régi ker tész tün -
dér nek is el me het. Sok év múl va, ami kor 
majd anyu ká vá fel nö vök, fe le sé gül
meg ígé rem, hoz zád biz ton el jö vök.

VOLT EGYSZER EGY KIS MALACKA

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

Volt egy szer egy
Kis ma lac ka,
Gön dör szõ rû,
Pettyes, tar ka,
Pi sze volt az
Or rocs ká ja,
Kun kor gott a
Far kin cá ja.

Egy szer ez a
Kis ma lac ka,
Gön dör szõ rû,
Pettyes, tar ka,
A kony há ban,
No, még ilyet,
Fel lö kött egy 
Rocs ka vi zet!

A gazd asszony
Hogy meg lát ta,
A szén vo nót
Meg ló bál ta.
Na gyot ütött!
Sze ren csé re
Csak a ma lac
Hûlt he lyé re.

Mert a kö vér
Kis ma lac ka,
Gön dör szõ rû,
Pettyes, tar ka,
Úgy el gu rult,
Meg sem ál lott,
Át gu rul ta
A vi lá got.

Gu rul na tán
Most is, hogy ha
Teg nap vissza
Nem ért vol na.
De vissza ért,
S no. Még ilyet,
Meg ivott egy
Rocs ka vi zet.

Ott szu szog most
Bent az ól ban,
Zi ze gõ szal ma-
Cso mó ban.
Hall gat ja a
Szel lõ ne szét,
Ál mo dik egy
Ma lac me sét.

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.

FARSANG VAN

Hahó! Hahó! Most far sang van! 
Víg a ked vünk a far sang ban!

Cukorhó por zik sza la gos fán kon,
Szik rát pat ta nó lo bo gó lán gon.
Pi rul a kö vér ma lac ka far ka,
Egész vi lág most szí nes és tar ka

Da la ink most is hir des sék,
Le gyen ve lünk a tisz tes ség!
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Igé nyes meg hí vó in vi tált de cem ber
13-án 16 órá ra a Sza bad ság tér 5. szám 
alá. Egyéb prog ram ja in kat át cso por to -
sít va ked ve sem mel pon to san ér kez -
tünk

A fel újí tott épü let messzi rõl szem -
be tû nik, már a nyi tás elõtt fel kel tet te
a já ró-ke lõk ér dek lõ dé sét, pro és kont -
ra hang zot tak el vé le mé nyek a szí né -
rõl. Az aj tón be lép ve kel le mes
kör nye zet fo gad. An tik bú to rok, tár -
gyak me rész bel sõ épí té sze ti meg ol dá -
sok /Pl. a ga lé ri á ról nyí ló er kély, ahol
már Jú lia alak ját vé lem fel tûn ni /. A
ga lé ri á ra ve ze tõ lép csõ mel lett ba rát -
sá gos csem pe kály ha du ru zsol, fönn
meg hitt zu gok, be szél ge tés re al kal mas 
te rek fo gad nak /már ki is néz tem a
törzs he lye met /.

A ká vé zó ból a mozi te rem be vo nul -
tunk át a hi va ta los meg nyi tó ra, ahol
Ko vács Eri ka az Apol ló kul tu rá lis ve -
ze tõ je el mond ta: cél juk az, hogy
Gyomaendrõdön le gyen kul tú rált igé -
nyes szó ra ko zás ra al kal mas hely. A
ter ve zett prog ra mok szé les ská lán mo -
zog nak, cél ba ve szik a la kos ság min -
den kor osz tá lyát. A pó di um szín pa don
elõ adói es tek, ta lál ko zók lesz nek hí res
em be rek kel, együt te sek lép nek fel a
kö zön ség igé nye sze rint. Te hát kér he tõ 
elõ adó, ren dez vény! Az elõ adá sok után 
a ká vé zó ban be szél ge tés re, vi tat ko zás -
ra, a gon do la tok to vább fû zé sé re nyí lik
al ka lom. Le het majd ját sza ni min den -
fé le ügyes sé gi és szel le mi já té ko kat,
ter mé sze te sen nem nye rõ au to ma tá -
kon! A mozi to vább ra is üze mel, a ter -

vek sze rint, sok kal szé le sebb vá lasz -
ték kal / film mú ze um, mû vész fil mek,
gyer mek elõ adá sok, de az ak tu á lis
film si ke rek is ve tí tés re ke rül nek. /

A ház fo lya ma to san mû kö dik, min -
den hé ten új prog ram mal.

A Prog ram szer ve zõ Iro da el ké szül -
te kor vál lal ni fog ja kon cer tek re, szín -
há zi elõ adá sok ra, or szá gos
ren dez vé nyek re való jegy ren de lést és
el ju tást az egész or szág te rü le té re.

Vé gül Ko vács Eri ka meg kö szön te
mind azok se gít sé gét, akik le he tõ vé tet -
ték, hogy ez az álom meg va ló sul jon,

fér jé nek, Trendl Lász ló nak / az in téz -
mény ügy ve ze tõ jé nek / Bár di Zol tán
ter ve zõ nek és a szak mun kás ok nak,
akik a ki vi te le zést vé gez ték.

Dr. Dá vid Imre a vá ros pol gár mes -
te re mél tat ta a nagy sze rû kez de mé -
nye zést, és sok si kert kí vánt a
há zas pár nak.

Han gya Lajosné a hu mán po li ti kai
bi zott ság ve ze tõ je el is me rõ en nyi lat ko -
zott, s ki emel te az em be ri kap cso la tok
te rem té sé nek le he tõ sé gét a ház fa lai
kö zött. Bí zik ab ban, hogy sok fi a tal lá -
to gat ja majd a ren dez vé nye ket, s az
igé nyes, kul tu rált szó ra ko zás po zi tív
irány ban be fo lyá sol ja sze mé lyi sé gük
fej lõ dé sét.

Meg nyílt egy fel újí tott, s új kul tu -
rá lis lé te sít mény, szín folt ja lesz a vá -
ros nak, ha a ter vek meg va ló sul nak. A
sok jó mel lett egy hi á nyos ság ra hív tam 
fel Eri ka fi gyel mét: a tisz ta le ve gõ re. A 
do hány füst elõbb vagy utóbb a do há -
nyo sok szá má ra is, kel le met len né vál -
hat az ál lan dó su ló sza gok mi att a
nem do hány zó kat pe dig el ri aszt hat ja a
rend sze res lá to ga tás tól, de a fi a ta lok
szá má ra sem az eu ró pai nor mát köz ve -
tí ti. Ígé re tet kap tam, hogy ke res nek
meg ol dást a prob lé má ra.

Ki tar tást, egész sé get kí vá nok a
Trendl csa lád nak cél ja ik meg va ló sí tá -
sá hoz, re mé lem, so kan ke re sik fel
prog ram ja i kat. Ha te he tem, én ott le -
szek!

Mol nár Al bert

MEGNYÍLT AZ „APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ”!
 cél juk az, hogy Gyomaendrõdön le gyen kul tú rált igé nyes szó ra ko zás ra al kal mas hely

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

CIPÕTALPBÉLÉST
SZONDÁTÓL

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

Ka rá cso nyi kon cert
a gyo mai ka to li kus temp lom ban

Cso dá la tos arany va sár na pi kon cert volt de cem ber 22-én a gyo -
mai ka to li kus temp lom ban.

A Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Ka ma ra kó ru sa és a Dévaványai
Vá ro si Ka ma ra kó rus, elõ adá sá ban Vi val di: Gló ria mû vét hall hat tuk.
Ve zé nyelt: Tóthné Mucsi Mar git, zon go rán kí sért Per la ki At ti la.
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Ro vat ve ze tõ: Polányi Éva

ifj. Paróczai Ger gely, pe da gó gus, köl tõ
(1936-1966)

“És vi szed ma gad dal el mon dat la nul a sza va kat,
s hány megnemírt da lod.”

Két fér fi néz egy -
más ra az idõ ben. Az
egyik már 37 éve ha -
lott, vo ná sa it csak el mo -
sód va õr zik a fo tók, s az 
em lé ke zet. A má sik 38
éve sen ver sek kel a sze -
mé ben ke re si a vá laszt a 
nagy kér dé sek re. Apa
és fia. Paróczai Ger gely 
és Paróczai Csa ba.
Mind ket ten ta ní tók, hi -
szen fog lal ko zá suk sze -
rint ta ná rok, és köl tõk.
Az egyik már nem ír hat 
több ver set, te het sé gét
ma gá val vit te, port ré ja
ré gen le zá rult. A má -
sik nak most je lent meg
a má so dik kö te te. Vo -

ná sa it még raj zol ja az idõ.

A kér fér fi te kin te te össze kap cso ló dik.
Mo soly, apai öle lés, ka rok me le ge, vé de lem.… Egy karonülõ

kis fiú em lé kei...
És sok év vel ké sõbb egy fi a tal köl tõ arca vá lik ki az idõ bõl

és haj lik az apájéra...
Az apa, Paróczai Ger gely rö vid élet út ját már nyo mon kö -

vet het ték la punk ha sáb ja in.(1996. már ci u si szám.) Em lé kez te tõ -
ül áll jon itt a ha lá lá ra írt nek ro lóg ból egy rész let, mely a
Pa lóc föld ben (Nóg rá di írók, mû vé szek an to ló gi á ja) je lent meg:

„Mély meg ren dü lés sel tud juk csak tu do má sul ven ni a meg -
döb ben tõ va ló sá got: Ger gely, aki a leg iga zabb ba rá tunk volt,
aki me leg szí vû és se gí tõ kész mun ka tár sunk volt, aki õszin te,
tisz ta em ber volt, aki annyi ra sze ret te az éle tet, meg halt 1966.
jú ni us 14-én, éle té nek har min ca dik évé ben. A Bé kés me gyei
Endrõdön szü le tett. A sze ge di Pe da gó gi ai Fõ is ko lán ma gyar
tör té ne lem sza kos ok le ve let szer zett, 1958-ban. A fõ is ko la el -
vég zé se után a sze ge di Or vos tu do má nyi Egye tem mû ve lõ dé si
ott ho ná nak volt igaz ga tó ja. 1961-ben köl tö zött csa lád já val Sal -
gó tar ján ba. A Rá kó czi úti is ko lá ban ta ní tott, majd 1962 szep -
tem be ré tõl a me gyei mû ve lõ dé si osz tály mû vé sze ti
fõ elõ adó ja ként dol go zott. 1965 ja nu ár já tól újra ta ní tott, a Ma -
dách Imre gim ná zi um ban.

Tag ja volt a Sze ge di Tu do mány egye tem 1958-ban ala kult
al ko tó kö zös sé gé nek. Ver se it a Sze ge di fi a tal írók an to ló gi á já ban 
pub li kál ta elõ ször 1959-ben. Ké sõbb a Dél-Ma gyar or szág ban,
a Tiszatájban, a Pa lóc föld ben és a Nóg rád ban je len tek meg al -
ko tá sai. Né hány köl te mé nyét a Rá dió is be mu tat ta… 1962-tõl
volt tár sunk a Pa lóc föld szer kesz tõ bi zott sá gá ban. Igé nyes sé ge,
fe le lõs ség ér ze te kö te le zõ en kö ve ten dõ pél dát je lent szá munk ra
mun kánk ban. El ért si ke re ink az õ te vé keny sé gét is di csé rik.”

A BÁRÁNY

És meg kö töz ték für ge lá ba it
és általmetszék lük te tõ nya kát
A tér szi go rú rend je fel bo rult
és el zu han tak kör ben mind a fák

A tel jes ég is oly pa rá nyi lett:
Sze mé re ájult hár tyás vak üveg. -
Az tán nem gon dolt töb bé sen ki rá
csak a me zõ kön per ce gõ fü vek.

DÚDOLÓ

Szelekmarta
vén, ko pott ka bát ban,
- ó, mert több re
ed dig nem tel lett.
Zord fagy fo gát
di de reg ve fáz tam,
át vé szel ve
jó né hány te let.
Szelekmarta
vén, ko pott ka bát ban
- Hadd dú do lom
el min den ki nek -
Me len get tem
Ál mo doz va, láz ban
em ber sé gért
égõ szí ve met.

ÓVJ, SZERESS

Bá nat ûzõ két ka rod ban
Meg ka pasz ko dom
Adj erõt a lé te zés hez
Légy az ol ta lom.

Sze me id nek kék ta vá ban
Mosd le vét ke met
Óvj, ka rolj, sze ress na gyon, hogy
Meg véd hes se lek.

Nézd a té bo lyult vi lá got
Mennyi bal ga kín
Gyû lö let, ha lál ta pad a
Lé lek or ma in.

Gyû lö let-vi rág hul lat ja
Vé res szir ma it
Tûz, po kol he vé ben élünk,
Éget és va kít.

Nézd, az em ber össze búj va
Ret teg, mint juh nyáj
Or das far ka sok vonitnak
Ha ra pá suk fáj.

S tûr ni kell ki ál tás nél kül,
Jaj szó nem le het
El ve szek, ha nem vagy itt, ha
Nem va gyok ve led.

Óv jon meg hát szép sze rel med
Él te tõ ti tok,
Mert tört szív vel, zárt ajak kal
Élni nem tu dok.

A kö vet ke zõ szá munk ban Paróczai Csa bát mu tat juk be.

ifj. Paróczai Ger gely

FÛZFA ÁGA

Fûz fa ága rez dül
Lomb ha ján ke resz tül
Égi kék szi tál.

Ár nyé ká ban fek szem
Ál ma tag szí vem ben
Tûnõ nyár zi hál.

Arany heve for ral,
Mint ha édes bor ral
It ta sul na vér.

He ves tüze éget,
Mint, ha bú csú vé gett
Két ajk össze ér.
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Ízes ízek

ja nu ár

Szé kely gom ba

Egy kö ze pes fej hagy mát ap ró ra vá gunk, hoz zá adunk egy na gyobb sár ga ré pát 
és egy na gyobb fe hér ré pát vé kony ra sze le tel ve. Ke vés ola jon és ke vés ví zen fedõ
alatt pu há ra pá rol juk. Utá na adunk hoz zá 40 dkg meg tisz tí tott, vé kony ra sze le telt
gom bát, pi ros pap ri kát, sót, majd pu há ra pá rol juk. Vé gül el for ral juk a le vét, meg lo -
csol juk tej föl lel. 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

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 
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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!

ALBERT JÁNOSNÉ BÁNYÁSZ
ERZSÉBET, aki a Má tyás kir. út 16/1 sz.
alatt la kott, de cem ber 3-án, éle té nek 78.
évé ben be fe jez te föl di pá lya fu tá sát. Gyá -
szol ja csa lád ja.

CZMARKÓ ISTVÁN, aki a Pász tor Já -
nos utca 34/1. sz. alatt élt, de cem ber 14-én
66 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. 

FARKAS IMRÉNÉ WEIGERT
MATILD, aki a Baj csy Zsi linsz ky út 4. sz.
alatt élt, no vem ber 29-én, éle té nek 63. évé -
ben vá rat la nul el hunyt. Gyá szol ják: fér je,
gyer me ke, és an nak csa lád ja, a ro kon ság és
az is me rõ sök.

FÜLÖP MÁTÉ, aki a Polányi út 1/1 sz.
alatt la kott, de cem ber 18-án 92 éves ko rá -

ban rövid be teg ség után vissza ad ta lel két
Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják fiai, me nyei,
uno kái és déd uno kái.

HEGEDÜS MIHÁLY, aki Hunyán la -
kott a Dó zsa György u, 5. sz. alatt, no vem -
ber 29-én 74 éves ko rá ban vissza ad ta lel két
Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: fe le sé ge, a ro -
kon ság és az is me rõ sök.

HUNYA ISTVÁNNÉ LIZICZAI
MÁRIA, aki a Baj csy Zsi linsz ky út 31-ben
élt, de cem ber 15-én 78 éves ko rá ban vá rat -
la nul érte a ha lál. Gyá szol ják: fér je, fia,
uno kái, menye, déd uno kái, test vé rei és an -
nak csa lád ja, a ro kon ság és az is me rõ sök.

KISZELY LAJOSNÉ VÉHA
CECÍLIA, hunyai la kós, a Rá kó czi u.
45-ben élt, no vem ber 26-án 72 éves ko rá -
ban az Örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött.
Gyá szol ják: gyer me kei és uno kái.

LAPATINSZKI ZOLTÁN, aki a Ju hász 
Gyu la utca 24/1. sz. alatt élt, de cem ber 7-én 
49 éves ko rá ban vissza adat lel két Te rem tõ
Is te né nek. Gyá szol ja csa lád ja.

KUPECZ BENEDEKNÉ UHRIN
MARGIT, volt endrõdi la kos, de cem ber
10-én 83 éves ko rá ban el köl tö zött az élõk
so rá ból az Örök ké va ló ság ho ná ba. Ham va it 
de cem ber 20-án he lyez ték örök nyu ga lom -
ra a kondorosi csa lá di sír bolt ban. Gyá szol -
ják csa lád ja, a ro kon ság és az is me rõ sök.
Nyu god jék bé ké ben!

MEGYERI LAJOSNÉ DEBRECENI
LUCA, volt endrõdi Se lyem úti la kos, de -
cem ber 20-án, 79 éves ko rá ban vá rat la nul
meg tért Te rem tõ jé hez. Gyá szol ják: test vé re 
és csa lád ja.

NAGY PÁL (volt OTP al kal ma zott),
de cem ber 2-án, 66 éves ko rá ban tra gi kus
hir te len ség gel el hunyt. Gyá szol ja csa lád ja.

NASZLUHÁCZ GÉZA (írói ne vén:
Ne me re Gá bor) körösladányi la kos, sze re -
tett férj, apa és nagy apa, bé ké ben tûrt szen -
ve dés után 76 éves ko rá ban vissza ad ta
lel két Te rem tõ Urá nak. Sze re tett ha lot tun -
kat de cem ber 20-án he lyez tük örök nyu ga -
lom ra és meg tört szív vel vet tünk örök
bú csút. Em lé ke kö zöt tünk örök ké él. Gyá -
szol ják: csa lád ja, ba rá tai, MKDSZ és
Nyug dí jas Pol gá ri Kör tag jai.

OROSZ JÁNOS, aki a Rácz L. utca 43.
sz. alatt élt, de cem ber 7-én 41 éves ko rá ban
tra gi kus hir te len ség gel el hunyt. Gyá szol ja
csa lád ja.

Dr. PIKÓ BÉLA GYOMAENDRÕD
VÁROS DÍSZPOLGÁRA, be te gek fá rad -
ha tat lan gyó gyí tó ja, no vem ber 23-án 84
éves ko rá ban, föl di pá lyá ját be fe jez vén lel -
két vissza ad ta Te re me tõ Is te né nek. Te me -
té sé re no vem ber 23-án a Re for má tus
Temp lom ban való fel ra va ta lo zás és szer tar -
tás után ke rült sor. Gyá szol ja csa lád ja, a ro -
kon ság, és tisz te lõi, Gyomaendrõd egész
la kos sá ga.

SÓCZÓ BÁLINT, aki az If jú sá gi la kó -
te lep 9/12. sz. há zá ban élt, de cem ber 7-én,
34 éves ko rá ban tra gi kus kö rül mé nyek kö -
zött sza kadt meg éle te. Gyá szol ják: szü lei,
test vé rei és azok csa lád ja, a ro kon ság, az is -
me rõ sök, és a jó ba rá tok.

TÍMÁR LÁSZLÓ, aki a Mi csu rin utca
15. sz. alatt élt, no vem ber 23-án 71 éves ko -
rá ban, hosszú, tü re lem mel vi selt be teg ség
után el köl tö zött az Örök ké va ló ság ho ná ba.
Gyá szol ja csa lád ja.

TÍMÁR IMRÉNÉ DINYA MARGIT,
aki a Gyo mai Sze re tet ott hon ban élt, de -
cem ber 1-én 94 éves ko rá ban tes tét a
hunyai föld nek, lel két Te rem tõ Is te né nek
ajánl va el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá -
szol ják: me nye, uno kái, a ro ko nok, az is -
me rõ sök, az Ott hon dol go zói és la kói.

TOKAI LAJOSNÉ PUTNOKI RÓZA,
gyomaendrõdi la kos, de cem ber 2-án 78
éves ko rá ban vá rat la nul be fe jez te föl di pá -
lya fu tá sát. Gyá szol ják: fér je, lá nyai és azok 
csa lád ja, a ro ko nok és az is me rõ sök.

VATAI KÁROLYNÉ SZÁFIÁN
JOLÁN, aki Kör gát u. 2/4. sz. alatt élt, no -
vem ber 23-án 80 éves ko rá ban vá rat la nul
el hunyt. Gyá szol ja csa lád ja.

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

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)

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

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.
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Több mint fél év szá za da an nak, hogy a ka rá csony fá nak vá sá rolt 
gyö ke res fe nyõ ket a ta vasz fo lya mán ki ül tet ték. S ma már fel eme lõ
lát vány a Kö rös gát já ról amint az örök zöld fák ki emel ked nek a há -
zak kö zül, a kis ker tek bõl.

A kert épí tés ré vén sok faj ta örök zöld fát ül tet nek. Ilyen lát ha tó
Endrõdön a Blaha út 31. sz. alatt lévõ hát ud va rán, sõt az épü let Se -
lyem úti ré szén is. Az ál lo mány 17 fe nyõ bõl áll. Az utób bi nak a
rend ete té se nem csak az esz té ti kai lát vány, ha nem a szél, por fel fo -
gá sa is. Meg kell még em lí te nem a Gyoma-Révlapos te le pü lés
részt, ahol szin tén sok fe nyõ fát ül tet tek, meg vál toz tat ván a vi dék
ar cu la tát. Ilyen kor hi deg, ha vas, téli idõ ben nagy sze rû lát vány a hó -
val meg ra kott fe nyõ fák és ágak kö rül ug rá ló szén cin kék, fe nyõ ri -
gók. Szem nyug ta tó messzi rõl néz ni az ég be tö rõ fát, zöld ága i kon
pi he nõ ha vat, a ter mé szet eme cso dá la tos al ko tá sát. Sok fes tõt, fo -
tóst ih le tett meg ez a holt és még is élõ téli táj.

Az utób bi év ti ze dek ben vá ro sunk ban az örök zöld fák kö zül el -
ter jedt a cip rus fé lék ül te té se.

A cip ru sok ról ál ta lá ban
A me di ter rán Eu ró pá ban a Bal -

ká non, az Appenini, az ibé ri ai fél -
szi ge ten, Észak-Ame ri ká ban,
Me xi kó te rü le tén õs ho nos. Le vél -
tû jük apró, alsó ré sze le nõtt, csak a
pik kely sze rû csú csa sza bad, mely
az ága kat sû rûn el le pi. Egy la ki nö -
vény, mert az ága kon meg ta lál ha tó
a por zós és a ter mõs vi rág is. A por -
zós vi rág a bar ká hoz ha so nít, a ter -
mõs vi rág ból lesz a göm bö lyû
to boz. To boz pik ke lyei ke reszt ben
át el le ne sek, sok mag vú ak. Az
egyik faj tá ja Kis-Ázsia, Gö rög or -
szág tá ja in ho nos, mely a 30 mé ter
ma gas sá got is el éri, ko ruk a két ezer 
évet is el ér he ti.

He gyi ma mut fe nyõ
80 mé ter ma gas ra növõ, tû le ve -

lû, kú pos ala kú fa, mely a mo csá ri
cip rus fé lék hez tar to zik. Jel lem zõ -
je, hogy a törzs a föld fe lett igen
vas tag. Tör zsé nek kér ge puha és
vas tag, mely el éri az 50 cm –t is.
Szí ne vi lá gos és sö tét bar na, a fi a tal

haj tá sok ké kes zöld szé lû ek, majd vö rös bar nák lesz nek. Az ár ala kú
tû le ve lek 5-10 cm hosszú ak. Az ol dal haj tá sok pik kely sze rû ek és
he gye sek, csak a vas ta gabb haj tá so kon tû sze rû ek, meg dör zsöl ve
ánizs il la tot érez he tünk. Szin tén egy la ki nö vény. Ka li for nia az õs ha -
zá ja. 1500-2000 mé ter ma gas ság ban él a Sierra Nevada hegy vi dék
nyu ga ti ol da lán. Élet ko rúk igen ma gas, bib li ai élet kort ér het nek
meg, nem rit ka a két-há rom ezer éves fa. 

Ten ger par ti ma mut fe nyõ
Föl dünk leg ma ga sabb fái közé tar toz nak. Õs ho nos he lyén,

Észak-Ame ri ka nyu ga ti ré szén a 100 mé tert is meg ha lad ja. En nél a
faj tá nál is a tör zse a ta laj kö ze lé ben vas tag, majd fel fe lé fo ko za to -
san vé ko nyo dik és bar nás szí nû lesz. A hosszú haj tá sok sza bály ta la -
nul vil lá san el ágaz nak, pik kely le ve le sek. A rö vid haj tá so kon la pos,
két so ro san szét haj ló tû le ve lek so ra koz nak. A tû le ve lek lán dzsás
ala kú ak. A po ro zós vi rá gok a fi a tal haj tá sok vé gén, a ter mõs vi rá -
gok az öre gebb ága kon fej lõd nek ki. A mo csá ri cip rus fé lék hez tar -
to zó fe nyõ Ka li for nia óce á ni, pá rás, mo csa ras vidékein él. 

Mo csá ri cip rus
50 mé ter ma gas ra is meg nõ, szin tén egy la ki tû le ve lû lomb hul la -

tó fa. Õs ha zá ja Észak-Ame ri ka déli ré sze, Flo ri da és Missisipi mo -
csa ras vi dé ke. Erõ sebb ágai egy más tól víz szin te sen szét vál nak. A
törzs alul igen szé les, majd fel fe lé fo ko za to san el vé ko nyo dik. A tû -
le ve lek pik kely sze rû ek 1,5 2 cm hosszú ak és a rö vid haj tá so kon ül -
nek. A le ve lek rügy fa ka dás kor bronz szí nû ek, majd zöld és õsszel
rozs da vö rös sé vál na, és a haj tás sal együtt le vál nak. Áp ri lis ban és
má jus ban vi rág zik. Ez a cip rus fo lyó part ok és mo csa rak, ár te rek vi -
dé ké nek la kó ja. A fa törzs alsó ré szén ki nö võ légzõgyökerek ve szik
fel az oxi gént és jut tat ják el a gyö kér hez, ha azok víz ben van nak.
Szar va son a Holt-Kö rös híd já ról jól lát hat juk a Fõ is ko lá val szem -
ben a Kö rös part ján lévõ mo csár cip ru so kat, me lyek az Er zsé bet li -
get hez tar toz nak. Vi lá gos zöld le ve lûk mi att a fák jól el kü lö nül nek a 
töb bi lomb hul la tó fá tól. Ez a cip rus faj ta az egész föl dön el ter jedt
volt a föld tör té ne ti ko rok ban, ami kor ha tal mas er dõ sé ge ket al kot -
tak, és ezek elõ dei biz to sí tot ták ko runk ban (Eu ró pá ban) a
barnaszéntelepeket. 

Il la tos céd rus fa
Kí ná ban õs ho nos, bõ ven fo lyó gyan tá ja bal zsa mos il la tot áraszt. 

Or vos ság nak, be bal zsa mo zás hoz is hasz nál ták, Tö rök or szág ban
még ma is. Ke mény fája éget ve is kel le mes il la tot ter jeszt. A ró ma i -
ak és a gö rö gök a fá já ból temp lom aj tó kat, em lék táb lá kat, ko por só -
kat, is te ne ik szob rát ké szí tet tek. Au gusz tus csá szár ide jé ben a
ha lot tak ol tá rai és mágjái ezekkel a céd rus fa ágak kal voltak
körüldíszítve. 

Hunya Ala jos
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No vem ber 21-tõl december 6-ig Gyoma 
bel te rü le tén 12,4 mm csa pa dék hul lott. 

Û

Örök zöld nö vé nye ink: 
a cip rus fé lék II.

bal ol da li kép: he gyi mammutfenyõ

lenn: mo csá ri cip ru sok a szar va si Holt-Kö rös part ján

Kert-
ba rá tok-
nak


