
* 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. jú li us

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 7. szám

Új dicséret hangja zengjen
A királynak, énekeljen
Ujjongásunk dallama.

Mint a lépesméz az ének, 
Olyan édes, a dicséret 
László királyt zengje ma.

Királyunknak szóljon ének
Erõsítve a dicséret
Menyországi hangjait.

Hitvallóknak Ura áldott!
Tõle nyerték a királyok
Élet ajándékait.

Dicsõítünk esengve mindenek, 
Királyoknak gyöngye, ki mennyeket 
Ígérsz s üdvnek javait.

Ó, mily boldog s milyen ékes, 
Szent nevével fényességes 
Várad híres temploma!

Századoknak királya 
Mosta kezét tisztára, 
Szenny ne érje már soha.

Õ a lépcsõ, magyar nemzet
Rajta lépdel az egeknek
Trónjához, Pannónia.

Híre, neve égig szárnyal, 
Eljut sebes híradással 
Földünk négy határira.

Véle kegyet, áldást nyertünk, 
Meg is tartván, mit megleltünk 
Hitvallásunk hajnalán.

Gyógyítja a betegséget, 
Munkálja az üdvösséget, 
Ahogy Mózes hajdanán.

E házban meghallgatást nyer 
Mindenre, mit kér az ember, 
Ha a király pártolja.

Véle semmi kardcsapást, 
Ellenséges támadást 
Nem retteg már a haza.

Ellenséggel bár csatázva, 
A királynak imájára 
Üdvösséget nyer a nép.

Hit szerzõje általa
Századokra árasztja
Olajának erejét.

Õ szerez a magyar népnek, 
Mely az igaz hitre tért meg, 
Birodalmi hírnevet.

Idegenek, ellenségek 
Békességben jól megférnek, 
Néki engedelmesek.

Önlelkébõl, rejtettségbõl 
Csillag támad a világnak, 
Tündökölnek a csodák.

Erejével, gyõzelmével, 
Ellenségnek, barbár népnek 
Futamítja nagy hadát.

Aki õt dicséri, áldja,
Biz a poklot megutálja,
Nyavalyáit jóra váltja,
S elûzi ördögeit.

Ki szent voltát megtiszteli,
Gyógyulását megnyerheti,
Mert a király megsegíti
Életre õ híveit.

Dicsõsége király sarjnak,
Áve, üdve magyaroknak,
Értünk támadt fényes Csillag,
Virág ország gyökerén!

Királyt adó szent gyökérzet,
Igaz hittel a dicséret
Hozzád zeng, az emberének
Te neved igézetén.

Urunk, ki megkoronáztad,
Hallgasd meg, kik itten áldnak,
S szent királyunk hû szolgáit
Ez életbõl egykor átvidd
Mennyei palotádba.

Akik hírét együtt zengve
Összegyûltünk örvendezve,
Add, hogy véle találkozzunk,
És megnyervén eljuthassunk
Az örök boldogságra.

Amen.

S Z E K V E N C I A  L Á S Z L Ó  K I R Á L Y R Ó L

va ló szí nû leg 1192 után

Ini ci á lék a Ké pes Kró ni ká ból.
 Fenn: A cser hal mi üt kö zet. Lász ló pár vi a da la a kun vi téz zel. 
Alsó kép: Lász ló király
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let jú ni us 26-án

El sõ ként a pol gár mes te ri be szá mo ló hang zott el, az el múlt
hó nap je len tõ sebb ren dez vé nye i rõl: a Ci gány Ki sebb ség nap ja, a 
tan év zá rók, bal la gá sok, a test vér vá ro si lá to ga tás ke rült em lí tés -
re.

A Mo tor mú ze um tu laj do no sa, Sóczó Elek le ve let írt az ön -
kor mány zat nak. Le ve lé ben meg erõ sí tet te a vá ros ban már el ter -
jedt hírt, mi sze rint a mú ze um õsszel be zár ja ka pu it. A
gyûj te mény tu laj do no sa 13 éve mû köd tet te a mú ze u mot, a vá ros
5 éve szer zõ dé ses kap cso lat ban nyúj tott némi anya gi se gít sé get.
Sóczó Elek vé le mé nye sze rint, aki re iga zán tar to zott vol na a mú -
ze um ügye (?) az nem tet te meg a szük sé ges in téz ke dé se ket. Val -
lo má sa sze rint be le fá radt a „sok ered mény te len ség be”. Le ve lét
egy olyan jó kí ván ság gal fe jez te be, amely re vé le mé nyem sze rint 
a tes tü let egyet len tag ja sem tar tott igényt, ki azért mert van val -
lá sa, ki azért mert ate is ta. Be fe je zõ gon do la tá ban ugyan is Je ho va 
ál dá sát kér te az ön kor mány zat mun ká já ra… Hát ide ju tott az a
nagy–nagy mun ka, gyûj tõ szen ve dély, és nem ke vés ál do zat. Én
személyszerint õszin tén saj ná lom, fõ leg azo kat az esz kö zö ket,
ko csi kat, ame lyek szo ro san kö tõd tek vagy Endrõdhoz, vagy
Gyomához. Gon do lok itt pl. a tûz ol tó laj tos ko csi ra, a te me té si
gyász ko csi ra, vagy a tu li pá nos ko csi ra, és so rol hat nám még to -
vább, ter mé sze te sen a mo to ro kért is na gyon fáj a szí vem, de nem
ke vés bé saj ná lom Sóczó Ele ket, az em bert. Nagy meg ha so nu lás
ve he tett raj ta erõt, ami kor fel ad ta éle té nek, mun ká já nak egy je -
len tõs sza ka szát, sõt még a val lá sát is…

Jó vá hagy ta a tes tü let azt a meg hí vá sos pá lyá za ti fel hí vást,
amely nek ki író ja a vá ros, és a pá lyá za ti cél, az au gusz tus 20-i
ren dez vény, Szent Ist ván Na pok cím mel. Az Endrõdi Nép li get a
hely szín, két na pos az ün nep ség, amely nek van nak „kö te le zõ”
prog ram jai, mint pl. ün ne pi ke nyér szen te lés, nem zet kö zi hal fõ zõ 
ver seny, operettmûsor, tû zi já ték. A pá lyá za ti ha tár idõ: jú li us 10.
To váb bi kér dé sek re Bencsik Má ria ad vá laszt a 386-851 te le fo -
non.

2003 évi költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sa is el fo ga dás ra ke -
rült. A be vé tel fõ össze ge: 4,7 mil li árd fo rint ra nõtt, a mû kö dé si
ki adá sok fõ össze ge 1,9 mil li árd Ft, a fel újí tá sok 69 mil lió fo rint,
a fej lesz té si ki adá sok vég össze ge 2,7 mil li árd fo rint, a tar ta lék 95 
mil lió fo rint ra vál to zott.

Vál to zott a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok igény be vé te lé rõl és a fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról szó ló ren de -
let. A vál toz ta tás egyik lé nye ges ele me, az egy sze ri hoz zá já ru lás
össze gé nek vissza fi ze té sé nél fi gye lem be ve he tõ gon do zá si idõ.
Míg ko ráb ban a gon do zá si idõ 10 éven be lü li, je len leg 5 éven be -
lü li meg szû né se ese tén kell az egy sze ri hoz zá já ru lás nak a fenn -
ma ra dó évek re jutó idõ ará nyos ré szét vissza fi zet ni. Vál to zott
to váb bá a hat na pot meg ha la dó tá vol lét ide jé re fi ze ten dõ té rí té si
díj összeg, ez ko ráb ban 20% volt, most 60%.

Az egy sze ri hoz zá já ru lás je len le gi dí jai: egy ágyas önál ló vi -
zes blok kal 1,1 mil lió Ft, egy ágyas, kö zös vi zes blok kal 880 ezer
Ft, két ágyas vi zes blok kal: 600 ezer Ft/fõ. A havi té rí té si díj:
33.390 Ft, il let ve 36.750Ft/fõ.

A Li get Für dõ biz ton sá gos hé víz el lá tá sa ér de ké ben egy új
1150 mé te res hé víz kút fú rá sá ra van szük ség. A kút vár ha tó, kal -
ku lált költ sé ge, 37 mil lió fo rint, amely re pá lyá zat be nyúj tá sát
hagy ta jóvá a tes tü let. A sa ját erõ szük ség let: 7,4 mil lió fo rint.

A vá ros in for ma ti kai fej lesz té sé re is pá lyá zunk, a be ru há zás
10,2 mil lió fo rint, amely nek sa ját erõ szük ség le te: 2 mil lió fo rint.
A sa ját erõ a költ ség ve tés ben biz to sí tott. 

Adós ság ke ze lés, mint egy új szo ci á lis el lá tás le he tõ sé gé nek
be ve ze té sé rõl tár gyalt a tes tü let. 

A szol gál ta tás lé nye ge, hogy az el adó so dott ház tar tá sok ban a 
fi ze té si ké pes sé gek hely re áll ja nak. Nem ar ról van szó, hogy a fi -
ze té si ké pes ség gel ren del ke zõ de fi zet ni nem aka ró kat tá mo gas -
son a rend szer, ha nem azo kat lás sák el adós ság ke ze lé si
ta ná csok kal, akik nek fi ze té si kész sé ge van, de ké pes sé gét meg
kell te rem te ni. Ren de le tet fog al kot ni a tes tü let, amely ben meg -
ha tá roz za, hogy kik le het nek a jo go sul tak az adós ság ke ze lés ben, 
mi lyen adós ság tí pu sok von ha tók be, és mennyi le het az ad ha tó
tá mo ga tás, és mi lyen fel té te lek kel.

Gyo mai Evan gé li kus Egy ház köz ség tá mo ga tá si ké rel mét a
tes tü let meg vi tat ta, és 100 ezer fo rint tal tá mo gat ja a vil lám csa -
pás mi att tönk re ment to rony óra meg ja ví tá sát. Mint is me re tes, ez
a to rony óra na pon ta két szer ze nélt, ütött ne gyed és egész óra kor,
és éj sza ka meg vi lá gí tás ra ke rül.

A vá ros 2002. évi gyer mek vé del mi fel ada ta i ról szó ló be szá -
mo ló ból sok tény sze rû és sta tisz ti kai ada tot is meg is mert a tes tü -
let. A sta tisz ti kai ada to kat tel jes mér ték ben - hely hi ány mi att –
nem áll mó dunk ban kö zöl ni, de né há nyat igen: Csa lád ba fo ga -
dott kis ko rú ak szá ma: 9 fõ, vé de lem be vett kis ko rú ak szá ma: 36,
gyám ság alatt ál lók szá ma: 33 fõ, gond nok ság alatt ál lók szá ma:
89 fõ, örök be fo ga dás ra al kal mas nak nyil vá ní tott szü lõk szá ma 6, 
kis ko rú ak szá ma, akik nek csa lá di jog ál lá sa a gyám hi va tal nál az
év fo lya mán ren de zõ dött: 10 fõ.

A Bé kés Me gyei Ön kor mány zat vál lal ja az át me ne ti gon do -
zás biz to sí tá sát in téz mé nye i ben, de erre szer zõ dést kell köt ni. A
tes tü let fel ha tal maz ta a pol gár mes tert a szer zõ dés meg kö té sé re,
amely alap ján egy fõ át me ne ti gon do zá sa biz to sí tott.

Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da igaz ga tó ja 2003. szep -
tem ber 11-tõl egy óvo da pe da gó gu si ál lás he lyet meg szün tet, így
a je len le gi óvo da pe da gó gus lét szám 8-ról 7 fõre csök ken.

Név vál to zás: az Endrõdi Táj ház új neve: Endrõdi Táj ház és
Hely tör té ne ti Gyûj te mény, a Vidovszky Béla Hely tör té ne ti
Gyûj te mény új neve: Vidovszky Béla Kép tár.

.
Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó be ru há zá si mun ká i ról szó ló je len -

tést a tes tü let el fo gad ta. Ki de rült a je len tés bõl, hogy a ki vi te le zé -
si mun kák jól ha lad nak, ha tár idõ tart ha tó. Prob lé ma van je len leg
a több let fel adat ként elõ írt költ ség nö ve ke dés pénz ügyi for rá sa i -
nak biz to sí tá sá val, va la mint to váb bi prob lé mát je lent, hogy az
el ké szült mun kák rész szám lá it Szar vas és Kon do ros csak rész -
ben fi zet te ed dig ki. Ezért fel tét len sür gõs egyez te tés re van szük -
ség. 

Hat holt ág ke ze lé sé vel kap cso la tos be szá mo ló ké szült. Az
érin tett holt ágak a Kö rö si Ha lá sza ti Szö vet ke zet bér le mé nyei. A
be szá mo lót egy pa na szos le vél tet te ak tu á lis sá., amely az ala -
csony a víz szin tet ki fo gá sol ta. A holt ágak re ha bi li tá ci ó ját a vá -
ros csak pá lyá za ti úton szer zett pénz bõl tud ja meg ol da ni, ezért
cél sze rû len ne a töb bi ön kor mány za ti tu laj do nú holt ágak hely -
zet je len tés ét is el ké szít tet ni.

A Hu mán po li ti kai Bi zott ság a fi a tal há za sok elsõ la kás hoz ju -
tá sá nak tá mo ga tá sá ra 24 ké re lem bõl 23-at po zi tí ven bí rált el. A
fel hasz nált tá mo ga tás össze ge 9,3 mil lió fo rint, a ma rad vány
össze ge 5,7 mil lió fo rint, amely még ez év ben ren del ke zés re áll.

Be mu tat ko zott a Szar va si Rend õr ka pi tány ság új pa rancs no -
ka: Oltyán Sán dor rend õr õr nagy.

Láng Mik lós és fe le sé ge Bé csi Er zsé bet 3 db Vidovszky ké -
pet ado má nyo zott az ön kor mány zat nak. A tes tü let kö szö ne tét fe -
je zi ki Láng Mik lós nak és fe le sé gé nek az ado má nyért.

Csá szár né Gyuricza Éva
Kép vi se lõ

Az endrõdi temp lom te tõ rõl le ke rült bar na szí -
nû pala el adó. Ér dek lõd ni a plé bá ni án le het,
dél elõt tön ként. Te le fon: 66/283-940
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Kis Bá lint Na pok vol tak jú ni us 6-11 kö zött. Az is ko la di ák jai 
és ta ná rai a négy na pos prog ram so ro zat ban igen vál to za tos, ér té -
kes mû so rok kal mél tón tisz te leg tek az iskola névadója
emlékére.

Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Ün ne pi Könyv hét ke re té ben 5 na pig tar tott a Vá ro si Könyv tár ban
az áru sí tás sal egy be kö tött új köny vek be mu ta tó ja és vá sá ra. Jú ni us
13-án ír-ol va só ta lál ko zó val vet te kez de tét a Könyv hét, ami kor
Martinkó Kár oly író be mu tat ta a Justicia zo kog címû kö te tét.

Má jus utol só nap ján tar tot ták a ma já list az Öreg szõ lõ ben.
Han gu la tos nap volt, amely ün ne pé lyes tûz gyúj tás sal vet te kez -
de tét. Paprikáskrumpli fõzõ ver seny, tér ze ne. Jó ebéd hez szólt a
nóta, be mu ta tót tar tott a Szín folt Mazsorett Cso port, volt még
nép tánc be mu ta tó, gyer mek ve tél ke dõ, fel lé pett Kiszely Zoltán és 
Merényi Nikolett.

„A Mû velt Ci gány if jú sá gért” Ala pít vány jú ni us 6-án meg -
ren dez te a IV. Nem zet kö zi Ci gány ze nész és Tánc ta lál ko zót, és
Gaszt ro nó mi ai Na pot. Je les ven dé gek is ér kez tek vá ro sunk ba:
Itt volt Te le ki Lász ló a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Po li ti kai ál lam -
tit ká ra, Lévai Ka ta lin esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, Var ga Zol tán
a Bé kés Me gyei Köz gyû lés el nö ke, vá ro sunk pol gár mes te re Dr.
Dá vid Imre és még so kan má sok. Akik ott vol tak az ün nep sé gen, 
jól érez ték ma gu kat, hi szen Bódi Guszti és zenekara és az
utcabálon a „Madarak” együttes zenélt. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
jú li us-au gusz tus havi prog ram ja

Jú li us  7-én  8 óra:  VÉRADÁS
Jú li us  26-án 19 óra:  ANNA-BÁL (Be lé põ: 350 Ft, asz tal fog la lás 23-ig)

Au gusz tus 14-29-ig: TÜDÕSZÛRÉS (bõ vebb fel vi lá go sí tás a pla ká to kon lesz)
Au gusz tus 20-án  20 óra: Ope rett-est (bõ vebb tá jé koz ta tás a pla ká to kon lesz)

A Fo gya té ko sok Eu ró pai Évé nek je gyé ben re gi o ná lis ren -
dez vényt szer ve zett a Vá ro si Csa lád se gí tõ Köz pont, a Fo gya té -
kos Gyer me ke kért Köz ala pít vány, a Moz gás kor lá to zot tak
Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge, és he lyi szá mos vál lal ko -
zó tá mo ga tá sá val. Bé kés, Csong rád és Bács-Kis kun me gyé bõl
jöt tek el Endrõdre, a Csa lá di Nap ra, ahol mél tó kép pen ün ne pel -
tek sze re pel tek együtt az ép és fo gya té kos em be rek, gye re kek.
So kan jöt tek el. A ren dez vény üze ne te: a ki tû zött cé lo kat el ér ni,
a má sok ban rej lõ ér té ket fel is mer ni együtt könnyebb. Négy hely -
szí nen folyt a prog ram, lo vag lás, ve tél ke dõk, sát rak, szín pad ok,
mind-mind an nak a je gyé ben, hogy min den ki jól érez ze ma gát.
Zá rás ként 4000 lég gömb re pült a ma gas ba, s óri ás bá bok ke ve -
red tek a gye re kek közé. Lát ha tó an min den ki jól érez te ma gát,
ba rát sá gok is kö tõd tek. Így el ér te a ren dez vény a cél ját, kö szö net 
a szer ve zõk nek, és a se gí tõk nek. Em lé ke ze tes, szép ünneplés
volt. 

Fo tó ki ál lí tás az Apol ló Mozi Pó di um Ká vé zó ban. Nagy Zol -
tán „Pá ri zsi ké pek” címû fo tói au gusz tus vé gé ig lát ha tó ak. A ki -
ál lí tást jú ni us 14-én Mohay Or so lya mû vé szet tör té nész nyi tot ta
meg.

Bel la Ró zsa Pi linsz ky -dí jas ta nár, gra fi kus mû vész ki ál lí tá sa
Kecs ke mé ten jú ni us 4-tõl egy hó na pig lesz nyit va Kecs ke mé ten, 
a Klap ka u 34-ben. A ki ál lí tást Há mo ri Zol tán a Pe tõ fi Népe fõ -
szer kesz tõje nyi totta meg.

A Szar va si Ar bo ré tum ba lá to ga tott a nyár egyik leg me le gebb nap -
ján a Vá ro si Gon do zá si Köz pont egy kis cso port ja. Össze sen har minc
gyer mek és fel nõtt él vez te a kel le mes ha jó ki rán du lást, az ar bo ré tu mi sé -
tát. Az óri ás fák ár nyé ká ban va ló ság nak érez ték Pi linsz ky ver sét: „El -
me rül sze mem, ar com, lel kem, min den élõ lény meg me rül ab ban a
fe ne ket len zöld ben, ami egy fa kí vül-be lül”. A ki rán du lást a „Kincs az
Éle ted” Köz hasz nú Ala pít vány szer vez te a fo gya té kos gyer me kek, és
fel nõt tek ré szé re. Kö szö net a tá mo ga tók nak.

A RUMBA Tánc cso port Egye sü let és a Tár sas tánc Ala pít vány év -
zá ró tánc be mu ta tót tar tott jú ni us 21-én a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si
Ház ban. Sok szép él ménnyel gaz da god tak a né zõk, hi szen lát hat ták a
sok ki tû nõ be mu ta tók mel lett Mé szá ros And rás és Gonda Anett, Ke le -
men Eri ka és Ko vács Lász ló pá ro so kat is, akik az or szá gos ver se nye ken 
ran gos he lye zést ér tek el.

MEGHÍVÓ - A Moz gás kor lá to zot tak Bé kés Me gyei Egye sü le té -
nek Gyomaendrõdi cso port já nak Ve ze tõ sé ge tisz te let tel hív ja sors tár -
sa it 

AUGUSZTUS 30-ÁN ÉVADZÁRÓ VACSORÁRA.
Hely szín: Gyomaendrõdi Mû ve lõ dé si Ház. A va cso ra ára: 900 Ft. 

Je lent kez ni le het Csõke Já nos, 285-942 te le fon ján, Ko vács Balázsné
283-553 te le fon ján, vagy a klub fog lal ko zá so kon a Nap kö zi ben, ked den 
és szer dán. Zene, tánc, tombola, és ga ran tált a jó kedv.

Jut ta tás jár! A szov jet kény szer mun ká ra el hur col tak nak, az
56-os elít él tek nek, a mun ka tá bor ban fog va tar tot tak nak. De ké rel -
met kell be nyúj ta ni!

A 267/2002.(XII. 20.) Kor mány ren de let 3 §(2) be kez dé se fel ha tal -
maz ta a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá got, hogy a ko ráb ban be nyúj tott és 
el uta sí tás ra ke rült igényt fe lül vizs gál ja. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro -
zat tal mó do sí tot ta a 267/200.(XII. 26) Kor mány ren de le tet, és ha tá ro za -
ta alap ján jut ta tás ra jo go sult tá vált az a ma gyar ál lam pol gár, aki
nyug díj kor ha tárt be töl töt te, vagy 67%-ban el vesz tet te mun ka ké pes sé -
gét, ha:

– Elítélése az 1956-os nép fel ke lés sel össze füg gõ, vagy az 1945 és
1963 kö zöt ti tör vény sér tõ elit élés,

– Ma gyar or szá gon 1945. ja nu ár 1. és 1953. de cem ber 31 kö zött
rend õr ha tó sá gi õri zet mel lett mun ka tá bor ban fog va tar tott volt,

– 1944. ok tó ber 1-jét kö ve tõ en a Szov jet uni ó ba kény szer mun ká ra
el hur col ták, és há rom évet el érõ, il le tõ leg azt meg ha la dó sza bad -
ság vesz tést vagy sza bad ság kor lá to zást szen ve dett el. 

Ha az idõ tar tam a 3 évet el ér te, de az öt évet nem ha lad ta meg, ak -
kor a jut ta tás havi össze ge: 20 ezer fo rint, az öt és 10 év kö zött havi 30
ezer fo rint, 10 év fe lett havi negy ven ezer fo rint. 

Ha a jut ta tás ra jo go sult meg halt, ak kor az õt ha von ta meg il le tõ jut -
ta tás 20 %-a a túl élõ há zas tár sat il le ti. 

A jut ta tá si ké rel met a Nyug díj fo lyó sí tá si Igaz ga tó ság ra Bu da pest
1820, cím re kell el kül de ni! 

A jo go sult ság el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok: név, szü le té si hely,
idõ, any ja neve, ál lan dó lak hely, nyug díj fo lyó sí tá si törzs szám, a ha di -
fog ság ból való ha za té rés kor ka pott le sze re lé si iga zo lás, és nyi lat ko zat
ar ról hogy há bo rús és nép el le nes bûn cse lek mény mi att nem ítél ték el,
nem volt az ál lam vé del mi szer vek nek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, nem
volt kar ha tal mis ta, nem ka pott az 1956-os for ra da lom le ve ré sé ben való
rész vé tel ért ki tün te tést.

Kö szö net - Tí már Mi hály és fe le sé ge, Ju li ka, kö szö ne tét és há lá ját
kül di mind azok nak, akik az 50 éves há zas sá gi év for du ló juk hálaadá-
sára sze mé lye sen el jöt tek, vagy írás ban jó kí ván sá gu kat el küld ték. Kö -
szö ne tü ket fe je zik ki az egy há zi szer tar tá sért Petrovszki és Mag atyá -

nak,
kö szö -
nik a
Temp -
lo mos
Lo vag -
rend két
tag já -
nak a
szer tar -
tá son
való je -
len lé tü -
ket.
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GYURICZA GYULA 
(1937-2003)

Idén ok tó ber ele jén
lett vol na 66 éves.
Endrõdön szü le tett,
édes ap ja ne vét örö köl -
te.  Édes any ja Kiszely
Mar git, szü lei, nagy szü -
lei is tõs gyö ke res
endrõdiek vol tak Két
lány test vé re van, Éva
és Ma ri ka. Kis gyer mek
kora óta na gyon sze ret -
te a lo va kat, ku tyá kat,
ga lam bo kat és szin te
min den ál la tot. Már kis -
gyer mek ként ké pes volt 
haj na lok haj na lán fel kel -
ni, és ki ül ni a
„garadics”-ra, és úgy

vár ta a kon dást, a csor dást, és sze re tett vol na ve lük men ni,
néha meg is tet te me sél ték több ször a szü le ink. Már kis gyer -
mek ként so kat se gí tett édes ap já nak a me zõ gaz da sá gi mun -
kák ban, szí ve sen haj tot ta a lo va kat, a ked venc a „Kese” nevû ló 
volt. Szin te ter mé sze tes volt, hogy kö zép is ko lá ba Szar vas ra
ment. A Me zõ gaz da sá gi Tech ni kum ban sze rez te meg a kö zép -
fo kú ké pe sí tést, és így vált éle te vé gé ig a me zõ gaz da ság el kö -
te le zett je. Rö vid ide ig dol go zott a Gyo mai Kõrösi Ál la mi
Gaz da ság ban, ahon nan 1957-ban el ke rült Kis kõ rös re. Ka to na

ide jét na gyon messze, Len ti ben töl töt te, ha tár õr volt, 27 hó na -
pot szol gált. A ka to na ság nál meg pró bál ták át for mál ni élet fi lo -
zó fi á ját, csak át me ne ti leg si ke rült a gyö ke rek mé lyek vol tak…
Kis kõ rös ön ala pí tott csa lá dot, fe le sé ge Oroszi Jú lia egész ség -
ügyi dol go zó volt. Két lányt ne vel tek fel sze re tet ben. Hosszú
éve ken át, 24 évig a Kis kõ rö si Ál la mi Gaz da ság ban dol go zott,
ahon nan az Orgoványi Tsz-be ke rült, ott volt fõ ag ro nó mus
nyug dí ja zá sá ig. Ez a Tsz sem ke rül het te el a 90-es évek vi ha ros
sor sát, fel szá mol ták, és on nan ment elõ nyug díj ba. Sze ret te a
fo cit, szí ve sen járt lab da rú gó mér kõ zé sek re, kis uno ká ja, mint
igen te het sé ges ifi lab da rú gó sok örö met oko zott neki, min den 
mér kõ zé sé re el kí sér te. Nyug dí jas éve it be ara nyoz ták uno kái,
akik 4-en van nak. Nem vál lalt nyug dí jas ként kü lön mun kát,
min den ide jét csa lád ja kö ré ben töl töt te. Kis ház tá ji föl dön gaz -
dál ko dott, és ke vés jó szá got tar tott. Be akar ta pó tol ni azt az
idõt, amit fi a ta lon meg vont a csa lád já tól, mert mond hat ni,
hogy lá tás tól va ku lá sig dolgozott, amíg állásban volt. Abban az 
idõben sokan tették így, ma-már más világ járja… Munkájáért
miniszteri dicséretben, és több alkalommal „Kiváló dolgozó”
kitüntetésben részesült. Munkatársai és beosztottjai szerették,
tisztelték, mert emberséges tudott maradni mindig minden
körülmények között.

Szü lõ föld jé tõl ér zel mi leg soha nem sza kadt el, gyak ran lá -
to ga tott haza, és a régi is me rõ sök kel szí ve sen be szél ge tett. Fi -
gye lem mel kí sér te az itt hon tör tén te ket, min dig vár ta a havi
új sá got, a ha zai hí rek rõl. Ta valy volt az 50 éves ál ta lá nos is ko lai
ta lál ko zó juk, nagy él mény volt a ta lál ko zó, majd nem hi ány zó
nél kü li volt az osz tály lét szám, 2 vagy há rom osz tály társ hi ány -
zott csak. Most Hús vét kor volt utol já ra itt hon. Ek kor hir te len
eszé be ju tott, hogy men jünk ki Kocsorhegyre, leg alább 20 éve
nem jár tunk ott. Ki men tünk, vé gig jár tuk a régi he lye ket, hi szen 
gyer mek ko runk ban so kat jár tunk oda, ott volt a csa lád kis bir to -
ka. Fel men tünk a gát ra, még egy szer - ak kor még nem tud tuk,
hogy utol já ra – vé gig néz tünk az ár té ren, a fûz fá kon, ahol gyer -
mek ko runk ban annyit bo lyong tunk, a kubik gödröket
kerülgetve, madárfészkeket keresve, virágokat szedtünk akkor
inkább mezítláb, mint cipõben.

Ez volt az ösz tö nös, tu dat alat ti bú csú ja a szü lõ föld tõl. Vé gig 
jöt tünk a gá ton, mint ré gen annyi szor. In nen a leg szebb ké pét
mu tat ja még min dig a falunk, mondtuk.

 Egy hó nap múl va már nem élt, pe dig él he tett vol na, or vo si
mu lasz tás ál do za ta lett…

Nyu godj test vé rem bé ké ben! Jó test vér, sze re tõ, hû sé ges jó 
férj, jó apa, és nagy sze rû, uno ká id ra jog gal büsz ke nagy apa
vol tál. Na gyon hi ány zol mindnyájunknak.

Csá szár né Gyuricza Éva

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

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

Tí már Máté

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

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

Gyomaendrõd Fõ u 14.
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1790. Bíró: Tí már Mi hály.

1791. Obiit Joannes Labcsánszki se?ex
(vagy se?er a kér dõ je les betû ol vas ha tat lan)
venerandus 93 annorum, Ecclesiae Endrõd.
per annos 33 servus fidelissimus.

Ok tó ber vé gén jött Püs pök la dány ból
Ber ta Já nos ta ní tó. 

Bíró: Far kas Pál. 

1792. A ta ní tó fi ze té se a vele tett alku és
egyez ség sze rint 200 r-forintokban és té len
át fû tõ be li provisióban ál la pít ta tott meg. 

A há zak szá ma: 341.

1793. de cem ber, Furman káp lán
hosszúpályi plé bá nos lett.

1794. má jus. Nagy Ist ván hely ség
notáriusának bévétetvén, fi ze té se így ál la -
pít ta tott meg: 100 fr., 12 köb. búza, 1 hí zott
ser tés, 100 font te hén hús, 100 font só, 30
font faggyú, 12 itce vaj, 1 font bors, 4 öl fa,
té len át fû tõ be li provisió, a mélt. ura ság tól 1
sessió föld.

Kvartek Jó zsef és Ke le men And rás káp -
lá nok jön nek. 

Bíró: Ka to na Ist ván.
Csá bi Pál kán tor meg halt. Hval eb ben a

mi nõ ség ben 1792-ig for dul elõ, te hát Csá bi
csak 1792-94-ig mû kö dött. He lyé be jött
ide ig le ne sen Soovári Gá bor.

Pár bér: 1 f. 54.

Mé szá ros Jó zsef vég ren de le té bõl:  Mint -
hogy min de nem amim va gyon az Is ten tõl
va gyon, ugyan azért a temp lom szá má ra ha -
gyok két ta va lyi üszõ bor jút, mi se szol gá lat ra 
pe dig egy med dõ te he net és 6 fo rin tot.

1795. no vem ber: Ke le men micskei plé -
bá nos lesz. Jön Buganics György. 

Bíró: Binges Já nos.
Ha ran go zó Por tö rõ Jó zsef.
Gubucz Mi hály a temp lom ra ha gyott

egy szõ lõt és mi sék re 10 fo rin tot.
Sulykó Má tyás va sár na pi dol go zá sért 12 

pál cá val bün tet ve. - Fi a ta lok a hús vé ti gyó -
nás ide jé ben tán col tak; 3 le gény hús vét má -
sod nap ján ön töz ni jár ván meg ré sze ge dett s
mi sé re nem ment: 10 pál cák kal bün tet ve. 

A had nagy ok nak esti ha rang szó után
min den kit haza kel lett haj ta ni uk. 

1796. szep tem ber 8. Homonnay szél hû -
dés ben meg hal, éle té nek 54. évé ben. Va ló -
szí nû leg a szarvasvégi te me tõ ben te met ték
el. 

Az endrõdiek kér ték az ura ság tól
Jánossy bé ké si plé bá nost.

JÁNOSSY JÓZSEF
1796. no vem ber – 1805. szep tem ber

1796. A plé bá nos nak meg ígér ve: 12 öl
fa a téli fûtõ he lyett (mely bi zo nyo san szal -
má ból ál lott), a bor árá ban 3 frt., ezen kí vül

20 rfrt., és a ve té sért 10 kö böl búza, 5 kö böl
árpa és 5 kö böl zab.

A temp lom nak ek kor igen szép föl sze -
rel vé nyei van nak: 1 ezüst monst ran cia, 2
ezüst Ciborium, 1 Erek lye, - 2 pacificale, az
egyik ezüst, 11 szí nes casula, 4 fe ke te, 5
nagy és 5 gyászmissale, 1 ezüst és 1 réz
thuribulum, 5 zász ló, 1 tisz tes sé ge sen fel öl -
töz te tett szo bor. 

A temp lom - régi – hossza 16 ¾, szé les sé -
ge 4 ½ öl. (mai mértékel: 31,7 x 8,5 m

1797. már ci us. Kvartek az új oros há zi
lel kész ség elsõ curatusa.

Az elõljárók Ber ta ta ní tót (mi ok ból?)
le mon dás ra akar ták kény sze rí te ni, de a plé -
bá nos és Verner tan fel ügye lõ nem en ged ték.

A plé bá nos en ge délyt kap a meg lé võ 2
na gyobb ha rang mel lé a „dissonans
tintinnabulum” he lyett meg fe le lõb bet
készíttetni.

1798. Bíró: Kal már Mi hály-
15 má zsás ha ran got ön tött Harner Ja kab

Vá ra don 1681 r-forintért.
Huszka Jó zsef kán tor lett.
Csúvár And rás 20, Sa la mon Ist ván 110

frt-ot. hagy a temp lom nak.
Buganics he lyé be Leczkési Mi hály jön

káp lán nak.

1798. no vem ber 6-án az új temp lom
alap ja le té te tett. (ere de ti ben 1799, de át van
ja vít va 1798-ra)

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Bal ol da li kép: Cseh dok tor ék a régi Domb szög elõtt sé tál nak
Jobb ol da li fel sõ kép: Cseh dok tor haj da ni háza, a mai pos ta épü let
Jobb alsó kép: kö zé pen Cseh dok tor úr lát ha tó
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1. A ka to li kus ke resz tény kö szön tés
Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus. - Mind örök ké, Amen!
Laudetur Jesus Christus. - In aeternum, Amen!

[ki ej té se: laudetur jezusz krisztusz – in eternum, amen.]

2. A gyó nás

A szent gyó nás mód ja. Elsõ for ma: ma gán gyó nás (ezt hasz nál -
juk leg több ször)

1. A gyó nó ké szül jön fel a bûn bo csá nat szent sé gé nek vé te lé re
lel ki is me re te gon dos meg vizs gá lá sá val, vé gig gon dol va Is ten pa -
ran cso la ta it, az Egy ház pa ran csa it és élet hely ze té bõl fa ka dó kö te -
les sé ge it. A csön des vizs gá ló dást imád ság kö ves se, kü lö nö sen a
Szent lé lek hez, va la mint Szent írás-ol va sás. A leg utób bi gyó nás óta
elkövetett valamennyi bûnt föl kell idézni és meg kell bánni.

2. Mi u tán a gyó nó em lé ke ze té be idéz te va la mennyi meg gyó -
nan dó bû nét és gon do lat ban õszin tén meg bán ta, be lép a gyón ta tó -
he lyi ség be.

3. A pap üd vöz li, õ pe dig ke resz tet vet: Az Atya, a Fiú és a
Szent lé lek ne vé ben. Amen.

4. A pap fel ol vas hat egy szent írá si rész le tet, a gyó nó pe dig meg -
mond ja utol só gyó ná sá nak ide jét, majd meg gyón ja a bû ne it. Min -
den ha lá los bûnt meg kell gyón ni.

A gyó nó így kez di: 

gyó nom a min den ha tó Is ten nek, és Is ten he lyett ne ked, lel -
ki atyám, hogy utol só gyó ná som óta eze ket a bû nö ket kö -
vet tem el. utol já ra gyón tam… (majd el mond ja a bû ne it)

5. A bû nök be val lá sa után a pap ta ná cso kat ad a gyó nó nak, majd 
elég té telt ad neki, rend sze rint va la mi imád sá got vagy jó cse le ke de -
tet. A gyó nó el fo gad ja az elégtételt.

6. A gyó nó ki fe je zi bûn bá na tát akár sa ját sza va i val, akár bûn bá -
na ti imá val vagy zsol tár ral. Egy pél da a bûn bá na ti imá ra:

Tel jes szí vem bõl bá nom min den bû nö met,
mert azok kal a jó Is tent meg bán tot tam.
Erõ sen fo ga dom, hogy Is ten se gít sé gé vel
a jóra tö rek szem, és a bûnt el ke rü löm.

7. Ez után a pap meg ad ja a fel ol do zást ezek kel a sza vak kal:

„Is ten, a mi ir gal mas Atyánk, aki szent Fi á nak ke reszt ha lá la és
fel tá ma dá sa ál tal ki en gesz tel te ön ma gá val a vi lá got, és ki árasz tot ta

a Szent lel ket a bû nök bo csá na tá ra, az Egy ház szol gá la ta ál tal bo -
csás son meg ne ked, és adja meg a bé két! És ÉN FELOLDOZLAK
TÉGED BÛNEIDTÕL AZ ATYA, ÉS A FIÚ, ÉS A
SZENTLÉLEK NEVÉBEN.”

8. A gyó nó vá la szol: „Amen.”
9. A pap mond ja: „Ma gasz tal juk Is tent, mert jó sá gos hoz zánk.”
10. A gyó nó vá la szol: „Mert örök ké sze ret min ket.”
11. Vé gül a pap el bo csát ja a gyó nót Krisz tus bé ké jé ben.

A szent gyó nás mód ja. Má so dik for ma: kö zös gyó nás

A leg több plé bá ni án rend sze re sen tar ta nak kö zös bûn bá na ti
szer tar tást. A hí vek össze jön nek a temp lom ban a meg adott idõ ben,
és elõ ké szü le tül Is ten sza vát hall gat ják, bûn bá na ti zsol tá ro kat mon -
da nak, éne kel nek és kö zös imád sá got vé gez nek. A pap se gí ti a hí -
ve ket lel ki is me ret ük meg vizs gá lá sá ban, majd a gyó nók va la me lyik
pap hoz já rul nak (rend sze rint több gyón ta tó áll ren del ke zés re ilyen -
kor). Mind egyik gyó nó meg gyón ja a bû ne it, be le fog lal va va la -
mennyi ha lá los bû nét és mind azo kat, ame lye ket meg akar gyón ni,
elég té telt kap a pap tól, majd fel ol do zást nyer. Mi u tán min den ki
meg gyónt, a hí vek is mét együtt imád koz nak és éne kel nek, hogy há -
lát ad ja nak Istennek azért a megbékélésért, amely Isten és az
emberek között, valamint a közösség és tagjai között létrejött.

A szent gyó nás mód ja. Har ma dik for ma: ál ta lá nos fel ol do zás

A gyó nás har ma dik for má ját csak ve szély ben hasz nál ják, vagy
ha az em be rek nek igen so ká ig kel le ne vár ni uk, míg hoz zá jut nak a
szent gyó nás hoz. (pl. va la mi ka taszt ró fa ese tén: süllye dõ hajó, zu -
ha nó re pü lõ gép) (Lel ki pász to ri gya kor la tom: ha pl. au tó val bal eset
mel lett ha la dok el, és úgy lá tom, hogy ott fek szik az ál do zat, ak kor
fel té te les fel ol do zást adok a ko csi ab lak ból „ha még élsz, ha bá nod
bû ne id, ak kor én téged feloldozlak…” Isten kegyelme végtelen
gazdag, hátha segítek)

En nek a for má nak a fe le lõs sé ge az il le tõ pa pon van. Ha az idõ
meg en ge di, mind egyik gyó nó vizs gál ja meg lel ki is me ret ét és bánja
meg a bûneit.

A pap min den kit fel ol doz.

Min den ki nek, aki ál ta lá nos fel ol do zás ban ré sze sült, az elsõ le -
het sé ges al ka lom mal meg kell gyón nia egyé ni leg is va la mennyi
halálos bûnét.

Szo ká sos kö rül mé nyek kö zött a hí vek ne hasz nál ják a gyó nás -
nak ezt a for má ját. Az Egy ház meg en ge di rend kí vü li kö rül mé nyek
ese té re, hogy Is ten ir gal má tól senki se legyen megfosztva.

 Imád sá gok (1.)

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

JÚLIUSI ÜNNEPEK
    
  2. szerda: Sarlós Boldogasszony
  3. csütörtök: Szent Tamás apostol
  4. péntek: Portugáliai Szent Erzsébet
  5. szombat: Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. vasárnap: Évközi 14. vasárnap
  9. szerda: Zhao Rong Szt. Ágoston áldozópap és t. vértanúk
11. péntek: Szent Benedek apát
13. vasárnap: Évközi 15. vasárnap
14. hétfõ: Lelliszi Szent Kamill áldozópap
15. kedd: Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
16. szerda: Kármel-hegyi Boldogasszony
17. csütörtök: Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. péntek: Szent Hedvig királyné
20. vasárnap: Évközi 16. vasárnap
21. hétfõ: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap, egyháztanító
22. kedd: Szent Mária Magdolna
23. szerda: Szent Brigitta szerzetesnõ
24. csütörtök: Árpád-házi Szent Kinga
25. péntek: Szent Jakab apostol
26. szombat: Szt. Joakim és Szent Anna, Szûz Mária szülei
27. vasárnap: Évközi 17. vasárnap
29. kedd: Szent Márta
30. szerda: Aranyszavú Szent Péter püspök, egyháztanító
31. csütörtök: Loyolai Szent Ignác áldozópap

JÚLIUSI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 7 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.

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

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

szom ba ton  es te 6-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. 

 Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, 

szom ba ton 18 óra kor va sár na pi elõ es ti mise.

A ka to li kus hit ele mei (21.)
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1. Kézi Zol tán - Ko vács Ani kó; endrõdi temp lom,
2003. jú ni us 7. 

2. Gellai Zol tán - Tóth Ber na dett; endrõdi temp lom,
2003. jú ni us 21.

„Holtomiglan, holtodiglan”

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

Ked ves Szü lõk, Ked ves Ven dé gek, 
Ked ves Ta nu lók!

Né hány nap múl va meg kez dõ dik az ara -
tás! A be érett ga bo nát le vág ják, mag tár ba ke -
rül, hogy majd új ke nyér le gyen be lõ le! Az
õsszel el ve tett mag meg hoz za a ter mé sét, töb bet,
vagy ke ve seb bet. Ez függ a tél hosszá tól, az elõ -
ké szí tett mag ágy tól, a ta va szi esõ tõl, és függ az
el ve tett mag mi nõ sé gé tõl.

Va la hogy a mi mun kánk is ilyen. Õsz tõl fo -
lya ma to san vet jük, ül tet jük a tu dás mag vát, s
vár juk, les sük, hogy nyár ra be ér jen a ter més, és
ta nu ló ink is me re tei gya ra pod ja nak. Ne künk is
ügyel nünk kell a tu dás ágyá nak ki ala kí tá sá ra,
szá mí tunk mi is lan gyos esõ ként a fo lya ma tos is -
mét lés re, a té ma kö rök meg ta nu lá sá ra, hogy az
egy más ra épü lõ is me re te ket el sa já tít sá tok,
össze füg gé sé ben lás sá tok az is me ret anya got!

Van, aki gon dos gaz da ként ke ze li a meg ta -
nu lan dó anya got. Min den nap ra, min den órá ra
ké szül, sze re ti, ha az is me re te it szá mon ké rik,
örül, ha fe lel het, nem „sze kí ro zás nak” ve szi!

Ezek nek a ta nu lók nak meg is van a ju tal muk, 
hi szen jó bi zo nyít ványt visz nek haza, szü le ik
örö mé re, ne ve lõ i nek meg elé ge dé sé re. 

Ta nul ni kell!! – Med dig? – Ta lán a sí rig. A
tech ni ka min dig fej lõ dik, min dig lesz nek új dol -
gok, amik elõbb re vi szik az em be ri sé get. Bár a
tech ni kát az em be ri ség ja vá ra for dí ta nák, ne há -
bo rú ra, ne az em be ri ség ki pusz tí tá sá ra.

Mi pén te ken az endrõdi temp lom ban há lát
ad tunk Is ten nek az egész évért. Azért, hogy meg -
se gí tett ben nün ket, nem za var ta meg a tan évet
kü lö nö sebb do log, be teg ség, bal eset, hogy akik
el kezd ték ezt a 8. tan évet, azok be is tud ták fe jez -
ni.

Je len leg 217 ta nu ló az is ko la lét szá ma. 
Eb bõl 34 ta nu ló elsõ osz tá lyos, akik mind -

nyá jan meg ta nul tak írni, ol vas ni, szá mol ni!
Kö szö nöm az el sõs ta ní tó né nik nek. 
Is ko lánk ban 4 ki tû nõ ta nu ló van, 37 ta nu ló a

je les, ez az is ko lai lét szám hoz vi szo nyít va 17%.
Ezek ok le ve let, köny vet ill. 3 ta nu ló pénz ju ta -
lom ban ré sze sül.

Tan tár gyi di csé re tet 29 ta nu ló, pél da mu ta tó
ma ga tar tá sért és ki tar tó szor ga lo mért 7 ta nu lót
ju tal ma zunk ok le vél lel.

Jó kö zös sé gi mun ká ért 6 ta nu ló kap el is me rõ
ok le ve let!

Is ko lánk ból 82 ta nu lót ju tal ma zunk ok le vél -
lel, ez az is ko lai lét szám 37,78%-a.

Az is ko la ma ga tar tá si át la ga: 3,97, szor gal mi 
át la ga 3.69. Ez is jó nak mond ha tó!

Az is ko la ta nul má nyi át la ga: 3,74.

Is ko lai nap kö zi be 120 ta nu ló jár.
Is ko lai ét ke zés ben 166 fõ, ez az is ko lai lét -

szám 76,49%-a. Ez igen jó nak mond ha tó!
Az is ko lán kí vü li te vé keny sé get is tá mo gat -

juk: nép tánc, tár sas tánc, ze ne is ko la, he ge dû,
zon go ra, fu ru lya, gi tár, trom bi ta. Ezen kí vül lab -
da rú gás, ka jak, ba lett, judo. Is ko lán be lül: ügyes
ke zek és szá mí tás tech ni ka szak kör, szín ját szás,
sport, ének kar, ka ma ra kó rus.

Ennyi plusz mun ká ra is adunk le he tõ sé get.
Részt vet tek ta nu ló ink sza va ló ver se nyen és

egyéb pá lyá za to kon: Arany fo nál, Köl té szet nap -
ja, KRESZ rajz pá lyá zat, EU ve tél ke dõ, kü lön bö -
zõ rajz pá lyá za to kon, hús vé ti rajz pá lyá za ton,
ame lyet a TESCO- GLOBÁL szer ve zett, és
ered mé nye sen sze re pel tek.

Ének ka runk az Ének lõ If jú ság hang ver se -
nyen bronz mi nõ sí tést ka pott!

Kö szö nöm!
Össze gez ve az évet, el mond hat juk, hogy

ered mé nyes évet zár tunk!
Kö szö nöm a Ked ves Szü lõk tá mo ga tá sát, se -

gí té sét, és azt, hogy ezt az is ko lát vá lasz tot ták!
Kö szö nöm a 7. osz tá lyo sok bal lag ta tá sát, az

is ko la dí szí té sét. Igen ma gas ra tet ték fel a lé cet,
de igyek szünk tar ta ni a ma gas sá got! 

Kö szö nöm a far -
san gi va cso ra meg -
szer ve zé sét,
tá mo ga tá sát.

Kö szö nöm a
Szü lõk nek, hogy
tud tunk együtt dol -
goz ni, s akik kel ke -
vés bé, ké rem, hogy a 
jö võ ben ke res sük
egy mást!

Kö szö nöm a ne -
ve lõk és a tech ni kai
dol go zók mun ká ját!

Ked ves Ta nu -
lók, Ked ves Szü lõk!

Las san el jön a
bi zo nyít vány osz tás
pil la na ta. Nagy az
iz ga lom, nagy a vá -
ra ko zás. Ha nem az
ál ta la tok el kép zelt
jegy ke rült a bi zo -
nyít vány ba, ké rem,

gon dol já tok át az egész évi mun ká to kat és
így ves se tek szá mot!

Te gye tek erõs el ha tá ro zást, hogy jö võ re
min dent ki ja víto tok!

A bi zo nyít vány nem ga ran cia le vél. Az
ed di gi mun kát tük rö zi. Jö võ re le het jobb is,

de le het gyen gébb is!
Min den kit ké rek, hogy ne dob ja a köny ve ket

a „sut ba” – gon dol ja tok arra, hogy jö võ re is kell -
het, fõ leg az is mét lés nél!

„A könyv a tu dás for rá sa” – ol vas sa tok és pi -
hen je tek a nyá ron so kat! Fü röd je tek! De vi gyáz -
za tok, mert a víz el len ség is le het! Tartsd be a
sza bá lyo kat!

Van még egy öröm te li be je len te ni va lóm: el -
ké szült a tor na te rem! Nem so ká ra át vesszük, és
õsz tõl már ben ne is tor náz hat nak a ta nu lók. A
kör nyék egyik leg szebb tor na ter me! De már elõ -
re mon dom, hogy ut cai ci põ vel nincs be me net!

Ké rek min den kit, hogy a nyár fo lya mán sze -
rez ze be a szük sé ges fel sze re lést!

Több mint 110 mil lió fo rint ba ke rült. Ezt
meg kell óvni! Erre vi gyáz ni kell! 

8 év alatt Gyomaendrõd egy há zi is ko lá ja kö -
zel 200 mil lió fo rint tal gaz da go dott!

A mos ta ni, el bal la gott 8. osz tá lyo sok nak
adunk õsszel egy le he tõ sé get, hogy õk is ré sze sei 
le hes se nek a bir tok ba vé tel nek!

Ked ves ta nu lók a 2002/2003-as tan évet be -
zá rom!

Még egy szer jó pi he nést, és szep tem ber ben
min den kit vissza vá runk! Vi szont lá tás ra!

8. TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 
a Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban

- rész le tek Kiss Pál igaz ga tó be szé dé bõl -

1. 2.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha
szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok vagy
pengõ cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat, hitemmel
elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözõk közt,
odaadhatom a testemet is égõáldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed
haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
gyõzelmében leli.
Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel.
S a sze re tet nem szû nik meg soha. (1Kor 13, 1-13)
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Te le ki csa lád (szé ki)

A régi Ga ráz da nem zet ség bõl ere dõ és így ki halt Horogszeghi
Szil ágyi csa lád dal kö zös ere de tû csa lád, amely 1409-ben nye ri Zsig -
mond tól cí me res le ve lét. A nem zet ség 1408-ban sze rez te meg a Temes
me gyei Ho rog sze get, és a több me gyei ja vak kö zött a csa lád ne vét adó
Békes me gyé ben fek võ Te lek nevû pusz tát. 1414-ben fel pré dál va a tö -
rök Bosz ni át, a Ga ráz dák Ma gyar or szág ba költözének ál tal, és Bi har,
Arad, Békes és Zaránd vár me gyék ben fog tak la kást. Meg sze rez ték még 
Zágorhida, Szék stb bir to ko kat is. A csa lád egyes fi ágai ki hal tak, há -
zas ság út ján va la mennyi en a Szé ki Te le ki-csa lád ban egye sül tek. A csa -
lád 1685.-ben nyert gró fi ran got. A csa lád fé nyé nek alap ját Te le ki
Mi hály ve tet te meg, aki Apa fi Mi hály er dé lyi fe je de lem kan cel lár ja
volt. A csa lád ezen ága több nem ze dé ken át máig is él és vi rág zik. A Mi -
hály ál tal ala pí tott ág két fõ ág ra osz lik, az el sõt Já nos, kõ vá ri ka pi tány,
a másikat Sámuel ( szül.: 1710., megh. 1783) tábornok alapította. Az elsõ 
fõág katolikus, a második református.

A csa lád ne ves tag ja i ból csak né há nyat tu dunk be mu tat ni.
De azt tud nunk kell, hogy a Te le ki nem zet ség – mely a pol gá ri és

hadi pá lyán zász lós ura kat, kan cel lá ro kat, ko ro na-õrö ket, fõ is pá no kat,
tá bor no ko kat, iro dal mi té ren is ki emel ke dõ egyé ni sé ge ket adott a
nem zet nek, ezen õsi csa lád tün dök lõ tu laj don sá ga, hogy szív ben és
nyelvben mindig magyarok maradtak. 

T. Mi hály Er dély ki vá ló ál lam fér fia, Nagy-Váradon szü le tett
1634.-ben, meg halt a zernyesti csa ta té ren 1690. aug. 21-én. II.Rá kó czi
György test õre i nek ka pi tá nya volt, Rá kó czi ha lá la után Ke mény Já nos
szol gá la tá ba ál lott. A görgényszentimrei or szág gyû lés mint Ke mény
Já nos párt hív ét fõ és jó szág vesz tés re ítél te. De meg hó dolt Apa fi fe je -
de lem nek, aki ke gyé be fo gad ta, és ki ne vez te or szá gos pos ta mes ter ré.
Be fo lyá sa nõttön nõtt, Apa fi csak név leg volt fe je de lem, a fõ ha ta lom
T. ke zé be ke rült. Volt köze és ré sze a Wes se lé nyi féle össze es kü vés ben 
is. Zrinyi és Frangepán ki vég zé se után az ül dö zött ma gyar or szá gi urak
Er dély be me ne kül tek, és ott a buj do sók fõ párt fo gó ja Te le ki Mi hály
volt Meg is vá lasz tot ták a buj do sók 1672.-ben fõ ve zé rük ké. Nem en -
ged te ki a ke zé bõl a buj do sók ve zér sé gét, és õ maga állt a 10 ezer fõ nyi
ma gyar, er dé lyi, len gyel, ko zák, ta tár had élé re, és in dult A Fel sõ-Ti sza 
vi dé kén, a vá rak ost ro má ra. Saj nos 18 napi si ker te len ost rom után vissza 
vo nult Kõ vár ra, ez zel szem be Thö köly Imre di a dal ma san nyo mult elõ -
re Fel sõ-Ma gyar or szá gon, a mor va és oszt rák ha tá rig. Mint hogy Tel ki
nem adta ki a ke zé bõl a ha tal mat, Thö köly és köz te ha lá los gyû lö let tá -
madt, mely mind ket tõ jük re néz ve vég ze tes sé vált. A vég le ges sza ka dás
1681.-ben volt, ami kor Thö köly se re gé vel együtt el hagy ta a fe je de lem
tá bo rát. A buj do sók ek kor Thö kölyt vá lasz tot ták meg ve zé rük ké, és a
tö rök kü lön szer zõ dött vele 1682. jú ni u sá ban.Thö köly mint tud juk
meg ma radt a tö rök szö vet ség ben, Te le ki vi szont Er dély meg men té se
cél já ból Li pót tal kez dett al ku doz ni. 1688. má jus 9-én Te le ki kény te len
volt a hó do la ti nyi lat ko za tot alá ír ni, és fel es küd ni Li pót hû sé gé re. A
hó do la ti nyi lat ko zat Er dély ben nagy kö zelé ge det len sé get vál tott ki.A
tö rök Thö köly ve zér le té vel Er délyt vissza akar ta fog lal ni, Te le ki Mi -
hály mint az er dé lyi hadak fõgenerálisa a zernyesti mezõn ütközetben
esett el, 1690. aug. 21-én. A tatárok testét összevagdalták. Holttestét
felesége a Gernyeszegi református templomban temettette el. Fiai:
Mihály, László, József, Pál, és Sándor római szent birodalmi grófi
rangot és bõvített címert nyertek. 

Te le ki Sá mu el, gróf, ( 1739-1822), er dé lyi kan cel lár. Õ ala pí tot ta a
Te le ki-könyv tárt, Te le ki-té ka, Ma ros vá sár he lyen, mint egy 50 ezer kö -
tet, 40 õs nyom tat vány, és 950 régi magyar könyv. 

T. Pál gróf, ál lam fér fi és geo grá fus, Bu da pes ten szü le tett 1879. nov. 
1-én, meg halt 1941-ben.

Részt vett a Ta nács köz tár sa ság meg dön té sé re irá nyu ló szer vez ke -
dés ben, a sze ge di kor mány kül ügy mi nisz te re volt. 1920-ban a
Simonyi-Semadam –kor mány kül ügy mi nisz te re ként tag ja volt a tri a -

no ni bé ke dik tá tu mot alá író kül dött ség nek, (de nem volt alá író). 1920.
jú li us 19-tõl 1921. áp ri lis 14-ig mi nisz ter el nök volt. Tör vény be ik tat ta a
Nagy atá di-fé le föld re for mot, tör vényt ho zott a vi té zi in téz mény rõl.
Kül po li ti ká já nak kö zép pont já ban a szov jet el le nes ség állt. Az elsõ ki -
rály puccs után le mon dott. Mint fõ cser kész nagy gon dot for dí tott az if -
jú ság ne vel te té sé re. 1938-ban az Imrédy-kormányban val lás és
köz ok ta tá si mi nisz ter volt. Részt vett az elsõ bé csi dön tést elõ ké szí tõ
magyar-csehszolovák, majd bé csi tár gya lá so kon. A má so dik bé csi dön -
tés (1940. aug. 30.) után csat la ko zott a há rom ha tal mi egyez mény hez. A
II. Vi lág há bo rú ki tö ré se után Nagy-Británniát ar ról ér te sí tet te, hogy a
hit le ri Né met or szág gal csak kény szer hely zet ben mû kö dik együtt.
1941-ben be kö vet ke zett ha lá lá nak pon tos oka és körülménye máig
tisztázásra vár. Az akkori krónika öngyilkosságról szól, amelyet szinte 
biztosan kizár mély és tiszta, elkötelezett vallásos élet útja.

Te le ki Blan ka, gróf nõ, 1806-ban szü le tett, és 1862-ben halt meg. A
ma gyar nõ ne ve lés egyik lel kes, bá tor híve, a nõk egyen jo gú sá gá nak kö -
ve te lõ je. Le ány ne ve lõ in té ze té ben ta ní tott töb bek kö zött Vas vá ri Pál,
Leövey Klá ra. A sza bad ság har cot is szol gál ta, ha za fi as tet te i ért
Leöveyvel együtt várfogságra ítéltetett.

Te le ki Sá mu el, gróf, 1845.tõl, 1916.-ig élt. Af ri ka-uta zó, a Ru dolf-
és Ste fá nia-tó és vul kán fel fe de zõ je. Be jár ta még Szu dánt, In di át, és a
In di ai-szi get vi lá got. Róla ne vez ték el a 630 mé ter ma gas vul ká ni csú -
csot, amit 1888.-ban fe de zett fel Afrikában. 

Te le ki Sán dor, gróf, (1821-1892) hon véd ez re des, író, Koltói bir to -
kán több ször lát ta ven dé gül Pe tõ fit, mint jó ba rá tot. Tán csics Mi hály
volt a ne ve lõ je. Ba rát ja volt Liszt Fe renc nek, Victor Hu gó nak. A sza -
bad ság harc ban való rész vé te le mi att csak a ki egye zés után jö he tett haza, 
be jár ta a nagy vi lá got, részt vett 1859.-ben az olasz sza bad ság harc ban.

 Te le ki Lász ló, gróf (1811-1861), nagy bir to kos, po li ti kus, író, az
MTA tag ja, az 1848.-l for ra da lom dip lo ma tá ja, Kos suth né ze te it val -
lot ta.1852-ben ha lál ra ítél ték, emig rá ci ó ba ment, ha za tér ve,1861-ben or -
szág gyû lé si kö vet, az alsó táb lán. A má jus 8-i or szág gyû lé si dön tõ
sza va zás elõtt ön gyil kos lett, sok csa ló dás érte, töb ben áru ló nak tar tot -
ták.

A csa lád cí me re hat ud var ra osz tott vért, ezen felül még a kö ze pén
ott van az õsi Ga ráz da cí mer, vö rös ud var ban az ágas ko dó vad kecs ke,
mely elsõ lá ba i val fe nyõ gallyat tart. A vért fö lött lévõ gró fi ko ro nán
két ko ro nás si sak áll, az egyik bõl fe hér egy szar vú, a má sik ból két far kú
oroszlán ágas ko dik, kivont kardon koronát emelve.

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



1292003. jú li us VÁROSUNK

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

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

II. rész

Az elsõ me net ben én azt ter vez tem, hogy el -
mon dom, kik és mik van nak a ko ro nán. Az em -
be rek ál ta lá ban nem tud ják kik, mi lyen szen tek,
mi lyen rang fo ko zat ok he lyez ked nek el a ko ro -
nán? Gyor san el mon da nám, én sem tud tam, jól -
le het pe dig mû vé szet tör té ne ti sza kon vé gez tem. 
Öt év alatt egy han got sem ta nul tunk a ko ro ná -
ról! 

Te hát a fel sõ ré szen, köz vet le nül a ke reszt
alatt egy négy zet ala kú me zõ ben a fel sõ
Pantokrátor ké pét lát juk: Pantokrátor gö rög szó, 
ezt szok tuk al kal maz ni rá s ez a „Min den sé gen
ural ko dót” je lent. Na most ál ta lá ban ezt hoz zá
szok ták ten ni, hogy :Jé zus, de ez nem így van,
te hát bár mennyi re is ha son lít ala ki lag egy tró -
non ülõ Jé zus Krisz tus hoz, ez a kép a feje kö rül
fel tû nõ két ábra, ame lyik kö zül az egyik egy
leg in kább Nap ra em lé kez te tõ, a má sik egy leg -
in kább Hold ra és csil la gok ra em lé kez te tõ jel -
rend szer, ez egy ér tel mû en el árul ja, hogy itt a
vi lá gos ság és a sö tét ség szét vá lasz tá sá ról van
szó, ez pe dig egy ér tel mû en nem a Fiú fel ada ta.
Te hát ez nem a fi ú ság nak a meg je le ní tõ je, ha -
nem az atyai tu laj don sá gok nak, még hoz zá a te -
rem tés elsõ gesz tu sá ban való meg je le ní té se. Ezt 
1984-ben egy ki vá ló ta nul má nyá ban Ko vács
Jó zsef le ír ta, in do kol ta ezt a ta nul mányt nem ré -
gen ki ad ták újra fü zet alak ban, be le het  sze rez -
ni. Õ egyéb ként ki vá ló egy ház tör té nész, és
gya kor ló plé bá nos. Ezért kell két szer meg je le -
ní te ni a Pantokrátort, mert ezt a ké pet el vi leg
em be ri szem nem lát hat ja. 

A ko ro ná val csak ko ro ná zás kor le het ta lál -
koz ni, be ava tó ko ro ná val más kor nem le het ta -
lál koz ni. A ko ro ná zás nak li mi tált az ide je, ez
azt je len ti, hogy haj nal tól dél utá nig min den -
képp nap le men té ig le kell hogy zá rul jon a ko ro -
ná zá si szer tar tás, és ahogy elõt te zárt lá dá ban
õr zik, utá na is vissza he lye zik a le pe csé telt zárt
lá dá ba, és ren del te tés sze rû mû kö dés ese tén a
kö vet ke zõ ko ro ná zá son le het elõ ven ni, ami kor
ugyan az a két ko ro na õr, aki a sa ját pe csét jé vel
le zár ta, az nyit hat ja ki. Vagy ha az egyik már
meg halt, vagy mind a ket tõ, ak kor az utód ja
bont hat ja ki.

Te hát az alatt va ló csak ko ro ná zás kor ta lál -
koz hat a ko ro ná val. A ko ro ná zás nak nincs
olyan moz za na ta, hogy az alatt va ló fö lül rõl lát -
hat ná a ko ro nát, az alatt va ló nem tud hat ja, hogy
a föl sõ kép kit áb rá zol! Mi ért? Azért, mert nem

le het a Te rem tõt – te rem tés köz ben meg les ni!
Ez nem em ber nek való fel adat. Ez a kép vissza -
csa to ló dik ma gá hoz a Te rem tõ höz. Ez ide jé ben
Neki szól! Ha va la ki még is olyan hely zet be ke -
rül, -ez a ko ro na ren del te tés sze rin ti mû kö dé se
köz ben négy sze mély le he tett a ma gyar ki rály -
ság te rü le tén: két sze mély a ko ro na õr. 1440-tõl
már fo lya ma to san mû kö dik az a faj tá ja a ko ro -
na õr zõ in téz mény nek, ami máig is ér vény ben
van, mert soha sen ki jog erõ sen nem osz lat ta fel,
te hát ez 2 pró bált hi te lû fõ úri sze mély. Ezen túl
2 olyan sze mély van, akik a ko ro ná zás alatt
olyan hely zet ben van nak, hogy fö lül né zett bõl is 
meg néz he tik a ko ro nát: Az egyik a vi lá gi hi e -
rar chia csú csán lévõ sze mély, ez a ma gyar ki -
rály ság ban: a ná dor is pán! Az õ
el ide ge nít he tet len joga volt, hogy a ko ro ná zá si
me net ben a pár nak a ko ro nát vi gye, na gyon rö -
vid ide ig tar tott ez, de mód ja volt fö lül rõl néz ni
a ko ro nát, te hát õ tud hat ta, hogy fölül ki van! A
má sik pe dig, aki fölülnézetbõl lát hat ta, az az
egy há zi hi e rar chia csú csán lévõ sze mély, ez pe -
dig az Esz ter go mi ér sek volt. A ma gyar ki rályt
jog erõ sen csak az esz ter go mi ér sek ko ro náz ha -
tott. Csak nagy hát rál ta tás ese tén, pl. meg halt és
még nem volt utód ja, vagy ha az el len tá bor hoz
tar to zott, ak kor ke rült sor né hány szor olyan
eset re, hogy nem az esz ter go mi ér sek ko ro ná -
zott.  

A ko ro ná zá si szer tar tás az maga is rend kí -
vül kö tött volt. Össze sen 4 vo nat ko zás ban volt
szi go rú an meg köt ve: s ezek rõl mind írá sos bi -
zo nyí té kunk van, Az elsõ és el en ged he tet len,
te hát ki vé tel nél kü li meg kö tés:

1. Ma gyar ki rály csak az le het, akit a Ma -
gyar Szent Ko ro ná val ko ro náz tak.

Ez alól nincs ki vé tel! Te hát ha egy II. Jó zse -
fet nem ko ro náz tak meg a ma gyar Szent Ko ro -
ná val, mert  ezt õ vissza uta sí tot ta, ak kor II.
Jó zsef nem volt ma gyar ki rály! Ez definíciós
kér dés! Te hát az a tör té ne lem ta nár, aki en nek
el le né re úgy ta nít ja, II. Jó zse fet mint ma gyar ki -
rályt – egy sze rû en ha zu dik! Hogy sza bad-e ha -
zud ni a gye re kek nek, vagy nem, in téz ze el õ a
sa ját lel ki is me re té vel! Ugyan ez vo nat ko zik I.
Ulász ló ra, 1440-ben. A sze ren csét len elõl el -
lop ták a szent Ko ro nát, - nem te he tett róla – és
nem volt mi vel meg ko ro náz ni. Az elsõ Habs -
burg ural ko dó nak – Al bert, öz ve gye Er zsé bet,
egész al pá ri mó don el lo pat ta a Ma gyar Szent

Ko ro nát, ki vi tet te az or szág ból, -
ez zel mu tat ko zott be a Habs burg
csa lád Ma gyar or szá gon! Te hát le -
he tõ nek tar tot ta, hogy a leg szen -
tebb erek lyét, mint egy út szé li
tol vaj el lo pat ta a sa ját po li ti kai
cél ja i nak ér de ké ben, és ki vi tet te
az Or szág ból, és el zá lo go sí tot ta.
In nen 23 év múl va csak Má tyás
ki rály tud ta vissza vál ta ni.

Köz ben meg vá lasz tot ták I.
Ulász lót, nem tud ták meg ko ro -
náz ni, így saj nos õ nem volt ma -
gyar ki rály! Bár mennyi re
saj nál juk ezt a sze ren csét len em -
bert, õ nem volt ma gyar ki rály, de
úgy is vi sel ke dett!

Az, hogy egy ko ro ná zás meg -
tör tént vagy nem, a Magyar Nem -
zet ré szé rõl ez a meg szo rí tás nem
ok nél kü li volt. Az, hogy I. Ulász -
lót nem tud ták meg ko ro náz ni, ez
az õ sze mé lyi sé gé ben egy be nem
kö vet ke zett for du lat tal járt. Mi
lett en nek a kö vet kez mé nye?  Ma -
gyar ki rállyal soha nem for dul ha -
tott vol na elõ, hogy nyil vá no san
tett es kü jét meg szeg je! I. Ulász ló

pe dig ezt tet te! Ugyan is bé ke kö tés kor eskü alatt 
hoz ták el azt a bé ke szer zõ dést, amely nek ér tel -
mé ben a tö rö köt meg ha tá ro zott idõn be lül nem
volt sza bad meg tá mad nia. Igen ám! De pá pai
biz ta tás ra még is meg tá mad ta! S a pápa ho gyan
ér velt? „Po gány nak tett eskü nem ér vé nyes!”  -
Ezt fe ke te be tû vel írja be min den ki sa ját lel ké be 
– de azt is, hogy erre pápa biz tat ta a ma gyar ki -
rályt! És ami kor a ma gyar ki rály en nek en ged ve 
meg tá mad ta a tö rö köt, ho gyan vé gez te? Vár nai
csa tá ban le fe jez ték, s az egyet len olyan ma gyar
ural ko dói fej volt, ame lyik az el len ség fõ vá ro -
sá ban Istambulban póz na te te jén vé gez te! Én
erre azt szok tam mon da ni, azért mert oda va ló
volt, hadd lás sa a vi lág, hogy ma gyar ki rály nem 
szeg het meg es küt ak kor sem, ha po gány nak te -
szi, ak kor sem, ha pápa biz tat ja rá!

Fon tos tud ni, ha a sze mé lyi ségát ala ku lás
nem tör tént meg egy ki rály ban, ak kor ab ban
ma rad hat tak ko moly jel lem hi bák, s ma rad hat -
tak na gyon ko moly sze mé lyi ségza va rok, me -
lyek le he tõ vé tet ték, hogy egy fel jebb va ló nak
az uta sí tá sát va kon kö ves sék. Az ilyen nek a feje 
karóra való! Ezt már a nép me sék is így je lö lik. 

Ennyit a ko ro ná zás meg szo rí tá sa i ról. A kö -
vet ke zõ há rom meg kö tés rõl (ezek alól min dig
volt ki vé tel):

A ko ro na hasz ná la ta alól nem le he tett ki vé -
tel, hogy a Szent Ko ro ná val ér vé nyes csak a ko -
ro ná zás! 

2. A sze mély re vo nat ko zás meg szo rí tás
hogy csak az esz ter go mi ér sek ko ro náz, ez
alól volt ki vé tel.

Volt az idõ pont ra való meg szo rí tás:
3. Ma gyar ki rályt jog ér vé nye sen csak

nagy egy há zi ün ne pen le he tett ko ro náz ni.
Saj nos ez alól is volt ki vé tel.
4. Ma gyar ki rályt jog ér vé nye sen csak egy 

he lyen le he tett meg ko ro náz ni.
Te hát a hely re is volt meg szo rí tá sa. Ez pe -

dig a Fe hér vá ri Nagyboldogasszony Ba zi li ka
volt.

Er rõl sok min dent nem tu dunk, de egyet
biz to san tu dunk, hogy biz to san nem az volt,
amit a mai Szé kes fe hér vá ron úgy mu to gat nak,
mint rom te rü let, hogy ez volt a Szent Ist ván féle
ba zi li ka, ezt tel jes biz ton ság gal ál lít hat juk.
Nem ez, és nem ott volt!

Foly ta tás a kö vet ke zõ szám ban.
Köz re ad ta: Vaszkó Irén

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

A Szent Ko ro na má so la ta a Sze ge di Dóm ban, 
Gyulay End re me gyés püs pök arany mi sé jén, 2003. jú ni us 9-én
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Tisz telt Ol va só!

A fa lu ban tör tént vál to zá sok ra a nép sa já tos mó don ke res te a
vá laszt. Szó be szé dek kap tak szárny ra, me lyek sok szor szí nes
cso da té te lek kel ma gya ráz ták a kü lön le ges idõ já rást, nagy
aszályt, il let ve a nagy ár vi ze ket. Így volt ez, ha egy csa lád hirtelen
meg gaz da go dott. - Biz tos kin cset ta lált!- mond ták és a falu „hír -
mon dói” szél nek ereszt ve a hírt, ami ki csit meg fû sze rez ve jár ta be 
a kör nyé ket. A falu mó dos ke res ke dõ csa lád já ról, a Kal má rok ról
is az a hír jár ta, hogy egy ha lom ol da lá ban ara nya kat ta lál tak, s
ab ból gaz da god tak meg. A köz tu dat ban pe dig elég egy ér tel mû en 
meg ma radt, hogy az arany kin csek kö zött volt egy arany sze ke ret
húzó arany bor jú szob rocs ka is, ame lyet a Kal má rok a szek ré -
nyen (va ló szí nû leg a sub ló don) tar tot tak. Na gyon ér de kes, hogy a 
hal mok kal kap cso la tos al föl di ha gyo má nyok a kincs meg ta lá lá sá -
nak mo tí vu mát a hal mok kal kap csol ják össze. A ha lom ol da lá ból
fel buk ka nó kin csek meg ta lá lá si kö rül mé nyei sem hét köz na pi ak,
hi szen csak bi zo nyos idõ pont ok ban lát ha tó a he lye és ál ta lá ban
va la mi lyen átok, il let ve ron tás kap cso ló dik hoz zá. A mi ese tünk -
ben is a hét éven te fel lán go ló kincs mo tí vu ma je le nik meg, mely
fé nyes ség mu tat ta meg a Kal má rok nak a kincs he lyét. 

Rö vid ke for rá sunk ból az is ki de rül, hogy Endrõd Ár pád-ko ri
temp lo ma a fo lyó hoz kö zel he lyez ke dett el, ame lyet ter mé sze te -
sen alá tá maszt ha tunk a ré gé sze ti to pog rá fi á ban je lölt hellyel. A
to po grá fia sze rint a temp lom ere de ti leg a híd alat ti most fo lyó me -
der ben volt, amely nek kõ alap ját a fo lyó sza bá lyo zá si föld mun kák
ide jén meg ta lál tak.

„1973. Do bos Tí már Má tyás el mon dá sa után.
1881-ben sza bá lyoz ták a Kö röst. Ad dig olyan kö zel volt a

temp lom hoz, hogy ha áradt, ak kor a fa la kat mos ta. Kö rü löt te sí rok 

vol tak. Úgy hal lot tam, hogy a cson to kat össze szed ték és kö zös
sír ba te met ték. A temp lom alatt krip ta is vót, aho va 3 ko ro ná ért le -
he tett te met kez ni. Há rom pap ja ful ladt Endrõdnek a Kö rös be,
mond ta nagy apám.

Nagy apám is mer te a Kal már csa lád ele it. Azt mond ta nem
vol tak gaz da gok, csak ami kor kin cset ta lál tak let tek gaz da gok.
Pe dig a kincs meg volt át koz va. A kincs min den he te dik év ben fel -
lán golt. Arany bor jak nak ne vez ték azt a kin cset, amit a Kal má rok
ta lál tak. Bá lint Ist ván bá csi, aki egy sze rû fa vá gó, de egy ben nó ta -
fa is volt a Kal má rok ról a kö vet ke zõ nó tát mond ta el Ma tyi bá csi -
nál.

Nincs szebb vi rág a pi ros györgyinánál,
Nincs szebb le ány Csúvár Pan ni lá nyá nál,
Törökszekfût sem kell ki hagy ni a sorbul,
Össze rak juk még pe dig cso mós tul,
Be visszük a Kal már ék szo bá já ba,
Be le rak juk egy szép üveg po hár ba.

Õsszel nyí lik a Ka ta lin vi rág ja,
Kal már Józsefné neve nap já ra,
Kal már Jó zsef gaz du ra mat, de szé pen ké rem,
Le gyen szí ves, ja vít sa meg a bé rem,
Mert so kat kell zsi nó roz ni, gyom lál ni,
Még az asszonyt is arra kell hasz nál ni.

A Simai csár dá ba, ecet ég a lám pá ba,
Ho má lyo san ég, Bo gár Imre a ven dég,
Pi ros ró zsa pánt li ka a sze re tõm Ma ris ka.”

                                                                                   Vaszkó Irén gyûj té se

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

(„… Suscipe me,
Domine, secundum
eloquium tuum et
vivam…")

részlet a lovagavatási szertartás
Nagykönyvébõl

A Templomos Lovagrend Magyarországi
Preceptóriája idén június 15-én, Budapesten, a
szokott helyszínen a Ciszterci Szt. Imre
templomban tartotta meg lovagavatási
ünnepségét. Az avatást püspöki szentmise
elõzött meg, melyet Beer Miklós újonnan

megválasztott Váci megyéspüspök, a lovagrend 
lelkivezetõje celebrált. A lovaggá ütést A.
Cristofano della Magione gróf, a Rend
Nagymestere végezte. A rend avatott lovagja
lett az újkígyósi fr. Harangozó Imre hitoktató
és néprajzkutató, továbbá a püspökladányi fr.
Dudás Lajos. A Tiszántúli Contúrja vezetõje fr
Ungvölgyi János commendator a lovagrend
novíciusának (jelöltjének) fogadta
Gyomaendrõdrõl Rafael Tibort, novíciának
(dáma jelöltnek) pedig Barta Mónikát és Kiss
Anikót. Több jelölt nem volt. Ezután
következett a „Templomos Lovagrend barátja“ 
elismerés adományozása, melyet fr. Lakatos
Sándor, a rend Magyarországi vezetõje adott át
négy Gyomaendrõdi személynek. Az ott
elhangzott méltatásból - amit fr. Ungvölgyi
János olvasott fel -, részleteket szeretnénk
ismertetni a kedves olvasókkal:

Vaszkó András
1925. június 8-ám született Gyomán.

Iskoláit Gyomán, Kisújszálláson, Mezõtúron és
Szeghalmon végezte.

1956-ban letelepült az Amerikai Egyesült
Államokban.

1988-ban véglegesen hazatelepült
Endrõdre, feleségével együtt. Alapítója, majd
elnöke lett a helyi Kereszténydemokrata
Néppártnak, késõbb pedig a
Kereszténydemokrata Szövetség helyi
szervezetének.

Emberi tartása, tisztessége és
fedhetetlensége tette õt naggyá honfitársai és a
fiatalok elõtt. Számos civilszervezet
munkájában részt vesz. A Keresztény, nemzeti

szellemiségû
„Városunk“ c. helyi
havilap felelõs kiadója.

Személyével a
Templomos Lovagrend gazdagodhat.

Soczó Géza
1966. augusztus 26-án született Gyomán.

Nõtlen, szüleivel él egy Békés megyei kis
faluban Hunyán, ott, ahol a leégett templomból
az égõ parázs közepette mentette ki az oltári
szentséget.

Iskoláit Hunyán, Békéscsabán, Gyomán
végezte. Karosszérialakatos szakmája mellett
leérettségizett, majd levelezõn elvégezte a
Békéscsabai Egyházmegyei Teológiai
Tanfolyamot, hitoktatói végzettséget szerzett.

A hunyai egyházközség fõállású hitoktatója 
és templomszolgája is egyben. A helyi
Önkormányzat Képviselõ Testületi tagjaként is
szolgálja a közjót.

Fiatal kora ellenére példakép. A Szt. Gellért
díj tulajdonosa. Odaadó munkájával, a fiatalok
iránti önzetlen elkötelezettségével tekintélyt
vívott ki a hitéleti munka gyakorlatra váltása
során. Mérhetetlen szerénységgel végzett
munkájával méltó lett a Templomos Lovagrend
barátja cím elnyerésére.

Ifj. Varjú László
1979. október 23-án született Mezõtúron.

Iskoláit Endrõdön, majd Sopronban végezte, a
Faipari Egyetem friss diplomás mérnöke. A
hitéleti tevékenységét mindig az aktivitás
jellemezte. 1992-ben cserkész lett, és 1994-ben
õrsvezetõi képesítést szerzett. 2000
decemberétõl az Ifjú Kereszténydemokraták
Szövetségének tagja. Nõtlen, szüleivel él
együtt. Fõministránsként eljutott
Rómába a Világifjúsági találkozóra is. Ü

„… Fogadj el Uram szavad szerint, és élni fogok!"
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Köz igaz ga tá si te vé keny ség Gyomán, a
18-19. szá zad ban

A Fõ bí ró és tör vény bí ró ál tal ve ze tett
„Elõljáróság” fel ada ta volt az is, hogy ha lál -
eset kor ki je löl jön leg alább két „es küdt em -
bert” /a köz sé gi elõljáróság es küdt jei kö zül,
es küdt = helységenkét  2-4 vagy több „hi tes
em ber” akik se gít sé gé re vol tak a „Bí rák
Uraiméknak”,  jegy zõk nek, a kö zös ség irá -
nyí tá sá ban, / aki ket ki kül dött a „szo mo rú
ház hoz” az zal a fel adat tal, hogy ír ják össze
ta núk je len lét ében az el hunyt in gat lan és
ingó ja va it. Ez volt a ha gya té ki lel tár, /in ven -
tá ri um/ , mely alap ját ké pez/het/te a csa lád -
tag ok, örö kö sök kö zöt ti eset le ges vi ták
ren de zé sé nek. Ép pen ezért is eze ket a ha -
gya té ki lel tá ra kat na gyon ap ró lé ko san, az
ép pen ak kor ér vény ben lévõ for gal mi áron
szin te az utol só sze gig fel ér té kel ték, s ezt a
ha gya té ki lel tá ron fel tün tet ték. „ Kü lö nö sen
szi go rú an haj tot ták ezt vég re” az ön kény ura -
lom ide jén /1849-1867/, ami kor is né met
nyel vû for ma nyom tat vá nyon kel lett az „in -
gó-in gat lan sá gok”-ról „jegy zõ köny vet” fel -
ven ni. Ezek az un. „pa rasz ti in ven tá ri u mok”
ki vá ló for rá sai a kö zös ség va gyo ni ál la po tá -
nak, min den na pi éle té nek, hasz ná la ti tár gya -
i nak stb. Pon tos ké pet kap ha tunk ar ról, hogy
pl. egy ség nyi te rü le ten mi lyen nö vé nye ket
ter mesz tet tek, hány da rab jó szá got tar tot tak
/ló, szar vas mar ha, ser tés, juh, ap ró jó szág s
ezek sza po ru la ta/, mi lyen épü le tek /la kó ház,
is tál ló, ól, szín stb./ áll tak a por tán. Sze ren -
csés eset ben még a mé re te ket is fel tün tet -
ték.

A kö vet ke zõk ben né hány ilyen ha gya té ki
lel tár ból „vá lo ga tunk” /ere de ti ek a Bé kés Me -
gyei Le vél tár ban/:

  „Né hai Vitkai Mi hály Háza, Szõ lõ je és
egyéb vagyonainak meg Betsülése 1843 Év
Mártzius 27 dike ’ Kö vet ke zen dõk 8 Öles Ház 
por ta fek vés sel 415 Fr. Egy 3 öles Rossz Ló
ól, 6 Ft.,

4 Öl róstíj és Kapu va sal va 5 ft. 2 öles
vájug és fa ser tés ól 7 Ft. Tõgy fa Asz tal 2, 4
Ft. 30 kraj cár 1 fe nyõ vi sel tes kar szék 36 kr.
1 Pit var ba való Al má ri um 6 Ft. 45 kr.(Al má ri -
um= pol cos szek rény) 1 Fal ra való Téka 1
ft.(Téka= fali polc, szek rény ke) Kis fo gas 10
kr. 1 Só derálló 3 Ft 15 kr.(só da rá ló=
kb.40-50 cm. átm. kézimalom ter més kõ bõl)
1 Mes ter ség hez való Mû hely hoz zá való
desz kák kal 3 Ft.10 kr. 1 ótska Dé’sa 15 kr. 1
fe de les kotli egy vas Láb 2 Ft.30 kr.(kotli=lá -
bas) Egy Lisz tes bodony 15 kr(lisz tes
bodon=fa ké reg bõl, fá ból ké szült hen ge res
edény fe dél lel) 1 Da gasz tó Láb 18
kr.(dagsztó láb= a da gasz tó tek nõ áll vá nya
ke nyér sü tés hez) 1 asz tal szék 30 kr.(asz tal -
szék= tál ca asz tal, ala csony, kis mé re tû asz -
tal 3-4 be csa polt láb bal és ke rek vagy
négy szög le tes lap pal, amely nek a kö ze pén
néha kör ala kú ki vá gás van a tál, vagy bog -
rács ré szé re, ki se gí tõ nyá ri bú tor, ét ke zés -
hez rend sze rint le te rí tet le nül hasz nál ták,
il let ve tál ként, ezen szol gál ták fel az ételt,
ami kor is egye ne sen a lap já ról et tek, vagy a
bog rács ból, tál ból kö zö sen kü lön-kü lön ka -
nál lal me re get ve –„kö zös tál ból” - et tek.
Nincs ál lan dó he lye) 3 ótska Kapa 1 Ft. 1
ótska vas vil la 30 kr. Mes ter ség hez  egy varó
sotu 45 kr. Tzifra Kert be egy Lántz
(Lánc=600 négy szög öl)szõllõ 250 Ft. Sum -
ma 717 Ft.6 kr. Az Öz vegy és le ány 13 éves
je len lé tek be

Zöld Ist ván Eskütt sk. Füsüs Jó’sef
Eskütt sk.”

  „A’Mezei Sá mu el ár vá i ra mar adott na -
gyobb és ki sebb jó szág nak betsü ára szerént 
való fel jegy zé se, 8-a Deczembris 1816.

1 Ház 657 Ft. Ócs ka va sas kotsi 1 FT. 75
kr. Ócs ka er nyõ 1 Ft.20.(Er nyõ= pony va a
ko csi hoz)

Törõ 1 Ft.20. 1 ótska Vetõ karó 40 kr. 6
Fe nyõ Desz kák 6 Ft. 12. 1 Hom bár 8 FT. 1
Ka sza nye lé vel együtt 4 FT. 2 Fa vil lák 1 Ft
30. 2 Ótska békjók 6 Ft. 2 Na gyobb Dé’sák 2
Ft. 2 Ki sebb Dé’sák 1 Ft.45 kr. Ótska kis hor -

dó 1 Ft. 2 Fúrúk 3 FT. 20 kr. 3 Tek nõk ótskák
4 Ft. 1 Fû rész 2 FT. 2 Szi ták 1 Ft.40 kr. 1
Ros ta 1 Ft.30 kr. 2 Lánczok 7 Ft. 1 Gerebeny
1 Ft. 20 kr. Nyútó desz ka 1 Ft 30. 1 Ótska
bal ta 2 Ft. 1 ótska Kapa 1 Ft. 1 Nye reg/szer -
szám/ 3 Ft. Far mat ring 1,5 Ft. Ken gyel szíj
2,3 Ft. Le kö tõ szíj 1,2 Ft. 2 Ken gyel vas 3 FT. 
Szíj há mok 2,3 Ft. 1 Szíj gyeplû 3 FT. 1 Von -
ta tó kö tél 2 Ft. 31 zsá kok 31 Ft. 1 Vas Fazok
2 Ft. 1 Üst 13 Ft. 1 Ser pe nyõ 5 FT. 2 Tep si 1
Ft 30 kr. 3 Vágó Ké sek 1 Ft. 1 Tor ma re sze lõ
30 kr. 1 Picz (=Spic)vagy Hur ka tõtõ 1 Ft. 30.
Taj ték sze dõ Kalány 1,24 kr. Bá dog ittze
1Ft.20 kr.

29 Kan álok 30 kr. 18 Nagy Fa ze kak 8 Ft.
6Csuprok 1 Ft. 4 Szil kék 1 Ft. te hén fejõ 30
kr.

3 Cse rép tá nyér 45 kr. 4 Tá lak 1 FT. 2
Pony vák, Na gyok 8 Ft. 3 Kor sók 30 kr. Asz tal 
10 Ft. 2 Fes tett Lócza 14 Ft. 2 Kar szék 4 Ft. 1 
Kis Láda 2 Ft. 6 Por cel lán Tá nyér 3 FT. 1 Tü -
kör 2 Ft.30 kr. 2 Fo gas 2 FT. 2 Nyo szo lya 10
Ft. 2 derékaly 14 Ft. 3 Fõ ajj 6 FT. Ló va gyon
2, Med dõ te hén 1.

Je len lé tünk ben a’ ki kül dött ség nek Bíró
Pé ter Eskütt, K.Nagy Já nos Eskütt, Ifj. Szil -
ágyi Mi hály Esk.

Fel jegy zé se azon Va gyo nok nak ’s hol -
mik nak mellyek Me zei Sá mu el ha lá lá val ma -
rad ván, az õ ár vá it il le tik Te hén 2, he rélt Ló 1, 
Kancza 2, Vi sel tes Va sas Sze kér 1, Ló
talyiga 1, Ótska eke 1, Há rom el vi selt Hám,
Vi sel tes gyeplû 1, egy ótska vas vil la, egy
ótska de rék kö tõ láncz, Ha son ló láncz 1, fa
vil la 2, vas ge reb lye 1, Szó ró La pát 1, Ótska
kapa 2, egy ótska hombár1,

Egy Ház kamorával 8 öles hosszú, 3 öles
szé les sé gû, Is tál ló sze kér szín nel, 9 öles
hosszú, A’ ház most jó kar ban ’s ál la pot ban
va gyon, ha nem az is tál ló és a’ sze kér szín
félnyûttiben va gyon. Eze ket eképpen ta lál tuk 
Gyomán 19-a Máji 1816. Bíró Pé ter, Bá csi
Mi hály, Ifj. Sza bó Ferencz Esküttek.

Cs. sza bó Ist ván

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

Személyi
sége, mások

iránt érzett segítõ szándéka és szép eredményei
a Templomos Lovagrend épülésére válhat.

Tímár Mihály
1925. március 6-án
született Endrõdön,
hatan voltak testvérek. 
A szigorúan vett
vallásos nevelés és
fiatalon meghalt
édesanyja életre
szólóan meghatározta
életét. Mezõgazdasági 
gépészként, majd
buszvezetõként
dolgozott. Feleségével 
Szanyi Julianna
asszonnyal 50 éve
élnek szent
házasságot.

Sokan
megismerték és
megszerették.
Mindenki Misi bácsija 
lett. A Gyomai
Egyházközségben
még a vallásüldözés

idején is aktívan dolgozott. Elõbb
egyházközségi pénztárnok, majd pedig a
Gyomai Jézus-szíve Egyházközség világi
elnöke lett. A Kereszténydemokrata
Szövetség helyi Elnökségének tagja. Tenni
akarása, hite megõrizte magyarnak,
Embernek.

Élettapasztalata, bölcs meglátása
hasznára lehet a Lovagrendnek. 

Ezen a napon ott fent Budapesten is jó
volt gyomaendrõdinek lenni, hiszen délelõtt a 
Nagykáptalani ülésen, és délután az avatáson
is a város neve sokszor elhangzott. Büszkék
vagyunk a Lovagrend által is elismert
példaképeinkre. A Tiszántúli Központ egy
felkérést is megfogalmazott a Nagymester
felé, melyben felkérik és meghívják a
december 18-án Endrõdön a Szt. Imre
templomban megrendezésre kerülõ „Segíts a
rászoruló gyermekeken.“ segélyakció
Fõvédnökének és Díszvendégének.

Az ünnepség a lovagok és dámák zártkörû 
rendezvényével zárult, melyet a Citadella
étterem lovagtermében tartottak, a
Nagymester is ott volt.

A tu dó sí tást ké szí tet ték:
 Barta Mó ni ka, Kiss Ani kó, Ra fa el Ti bor

(foly ta tás az elõ zõ ol dal ról)
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„A ve zér cikk – az elsõ ol da lon – ál -
ta lá ban tet szett. (Kü lön örül tem az ok -
tó ber szám ban fõ szer kesz tõi
ve zér cikk nek, mely je les író ink mû ve i -
bõl vett idé ze tek kel gazdagította az
írást, 

A szép iro da lom hoz gra tu lá lok!
Ugyan csak az ok tó ber szám ban örül -
tem Csókási ta nár ról írot tak nak, ne kem 
is ked ves ta ná rom volt. A kér dõ ív re
vissza gon dol va ál ta lá ban jó az ’In
Memoriam’ ol dal, mint, mint a vá ro si

köz gyû lé sek rõl Éva tu dó sí tá sai is; a ker té sze ti oldal nem
ke vés bé Hunya Ala jos írá sa i val stb. Az EU tu dó sí tá sa id fon tos sá -
ga pe dig a kö zel jö võ ben méginkább meg nõ, amikoris már szo ro -
san nyo mon kell kö vet ni, azt ami a Par la ment ben elõ re vi szi a
prob lé má kat. A me sékhez nem iga zán tu dok hoz zá szól ni, vé lem 
van nak ezt igény lõ gyer mek ol va sók. Az Iro dal mi ol dal is ál ta lá -
ban si ke rült… Az ok tó be ri szám ban kü lön örül tem Szil ágyi Cso ko -
nai köl té sze té rõl írott tu dó sí tás nak. Csu pán azt saj ná lom, hogy
nem sze re pelt az írás ban, ho gyan, mi ként, mi lyen kéz irat tá rak -
ból gyûj töt te össze a nagy köl tõnk szö ve ge it hi te les sé tevõ in for -
má ci ó it. Ta lán erre egy in ter jú ke re té ben vissza le het ne tér ni. Az
a mun kál ko dás, amit Dr. Szil ágyi Fe renc vég zett – vé gez – úgy
vé lem egye dül ál ló. Õ ké pes fel vá zol ni – la i ku sok szá má ra is – ho -
gyan kell, le het e mun ká la to kat le foly tat ni az al fá tól az
omegáig… S ez a fel nõt tek, de az if jú ság szá má ra is, fe let te ta -
nul sá gos le het… Ki tér ve arra is, mi ért is fon tos a ma gyar iro da -
lom je le se i nek kri ti kai fel dol go zá sa is. S az ol va só, aki érti, érzi a
múlt örök sé gét, biz to sab ban el iga zo dik a je len ben is; - vé lem –
rö vid ra ci o ná li san ki vá lasz tott, szer kesz tett össze fog la lá sai – haj -
da ni – tör té nel mi je le se ink nek fon tos is me re te ket köz ve tít; ám
oly messzi több év szá zad ok ra vissza te kin tõ múlt ról a mai ol va só
nem min dig ké pes ta nul sá go kat me rí te ni be lõ le… ez zel nem aka -
rom azt mon da ni, hogy ’pontatlan’. Oly kor-oly kor ’holt’ is me ret -
anyag nak bi zo nyul, ame lyet az ol va só vagy be tud so roz ni
is me re tei közé, vagy nem. Ám ké sõbb rá tér het nél je les ma gyar
tu do má nyos tel je sít mé nyek is mer te té sé re is. Gon do lom nyílt ka -
put érin tek, ha vé lem, szép cik kel jössz Ker tész Imre
Nobel-díjáról is a kö vet ke zõ szám ban, ahogy több lap írja ez a
ma gyar iro da lom, ma gyar nyel vünk di csõ sé ge is!!! Szá za dok -
kal ez elõt ti csa lá dok cse le ke de tei ho gyan is se gít het nék a ma
em be rét – na gyon is bo nyo lult ko runk ban –a min den nap ok ban
való el iga zo dás ban? – S min den lap, hír lap, havi-lap-szerkesztõ
dol ga len ne – vé lem – még is csak az in tel lek tu á lis ’fölényével’ na -
gyobb tu dás sal, na gyobb rá lá tás sal a je len re, ne vel ve se gít se ol -
va só it, hogy eme már 12 éve lé te zõ de mok rá ci ánk ban az ol va sói
va ló di ’polgárrá’ nõ je nek… A ’polgár’-nak ab ban a klasszi kus ér -
tel me zé sé ben, hogy el sõ sor ban ön ma ga dönt sor sa fe lõl – ma -
gán vál lal ko zás ban, vagy ha úgy hoz za a sor sa al kal ma zot ti
mun ka kör ében (csa lád já ban) semmiféle szélsõségnek nem
bedõlve, nagyobb közössége érdekeit szem elõtt tartva faluja,
nemzete sorsa felõli vélekedésben is: honpolgárként. A sajtó
felelõssége eme valódi demokratikus közérzület honpolgári,
polgári tudat kialakításának, s fenntartásának folyamatos
jelenlétében óriási… Mégis A nagy magyar családok – szép,
érdekes színfoltja a lap nak. 

Ke vés bé „egy ol dal ra” el kö te le zett la pot len ne jó lát ni fa lum -
ból… Jó egész sé get, ered mé nyes mun kát kí vá nok Nek tek, a lap -
hoz, s min den hez, amit tesz tek, ten ne tek kell falunk javára…”

Markovitsné Kon dor Viktória
Bu da pest

„Vá ro sunk ról egy pár szót (évek óta ké szü lök erre!). Is me rõs
és is me ret len ba rá tok szól nak hoz zám lap jai kö zül, s pen ge tik lel -
kem húr ja it, csal ják elõ a nosz tal gia könnye ket be lõ lem. Kö szö -
nöm mindannyiótoknak! Ma rad jon meg ez a ka pocs, ha za hú zó
kö te lék, amíg csak le het. Ne kem el sõ sor ban a Csejt pusz tai em -
be re ket, a csen det, vég te len sé get, sza bad sá got, a varjasi bá lo -
kat, a nagylaposi Bir ka csár dát, ün nep sé ge ket, az endrõdi
Köröspartot, a hunyai „szõ lõ ket”, a gyo mai „Kö rös li ge tet”, hoz za 
szá mom ra haza, há zam ba az ott ho ni ak em lé ké vel, szeretetével
együtt. S ifjúságomat a múlttal együtt. Csodálatos dolog ez! 

Azt kí vá nom, hogy ne sza kad jon meg ez a faj ta kap cso lat a
szü lõ föld del soha! Nek tek, még ezen felül, sok sikert.

Bor sos Já nos
Jász apá ti

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

Má ju si „ARANYESÕ” zú -
dult a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá -
nos Is ko la at lé ti kai ver seny zõ i re 

Má jus 18-án Bé kés csa bán
ren dez ték meg me gyénk 9 N.A.P. 
is ko lá já nak rész vé te lé vel az Ut cai 
Vál tó ver senyt. A táv 12x400 m.
volt. Is ko lánk a Ró zsa he gyi Kál -
mán Ál ta lá nos is ko la ha tal mas fö -
lénnyel az I. he lyen vég zett,
zsi nór ban har mad szor!

Csa pat ta gok vol tak: Ba lázs
Tí mea, Dá vid Imre, Ke resz tes
Kit ti, Kurucz Zsolt, To kai Gréta,
Buk va Ta más, Farkasinszki Ma -
ri ann, Havelda Ró bert,
Farkasinszki Zita, Dógi Ri chárd,
Szakálos Ju dit, és Kiss Imre.

Ezen a na pon volt még a „
Moz dulj ve lünk” nevû ügyes sé gi
ver seny, 6 ver seny szám ból is ko -
lán 5 I. he lyet és 1 II. he lye zést ért 
el. Össze sít ve itt is nagy fö lénnyel 
vé gez tünk az I. he lyen.  Csa pat ta -
gok: Dá vid Imre, Ke resz tes Kit ti,
Kurucz Zsolt, Farkasinszki Zita,
Dógi Ri chárd és Kiss Imre.

Má jus 20-án Gyu lán a N.A.P.
Di ák olim pi án „Két pró ba” me -
gyei dön tõ jén a II. kor cso por tos
fiú csa pa tunk ezüst ér mes lett
1089 pont tal. Csa pat ta gok:
Palercsik Dá vid,(215 pont,
4.hely) Dá vid Imre, (214 pont
5.hely) Ba lázs Ger gõ, (184 pont),
De me ter Jó zsef, (175 pont),
Bukovszky Pé ter, (166 pont),
Sza bó Zol tán (154 pont).

Még ezen a na pon a IV. kor -
cso por tos 4x1000 m-es vál tó csa -
pa tunk idõ ered mé nye:12:24,2 p.

Ez zel az ered ménnyel „Me -
gyei Di ák olim pi ai Baj nok”-i cí -
met nyert a csa pat!

Csa pat ta gok: Fekécs Zol tán,
Tari Gá bor, Dógi Ri chárd, és Kiss 
Imre. Ezek a fiúk jú ni us 6-án
Veszp rém ben az Or szá gos Di ák -
olim pi ai Dön tõ ben 12:01,43 p.-es 
idõ ered ménnyel az V. he lyen vé -
gez tek ( 22 csa pat ból!). az egyé ni
dön tõ ben Kiss Imre 300 m-en
40,8 mp-el a  II. lett.

Má jus 26-án Gyu lán a N.A.P.
Di ák olim pia Öt pró ba Me gyei
Dön tõ jén a IV. kor cso por tos fiú
csa pa tunk 3907 pont tal „Me gyei
Di ák olim pi ai Baj nok”-i cí met
szer zett. Csa pat ta gok: Kiss Imre,
(898 pont, egyé ni II.), Dógi Ri -
chárd, (785 pont), Fekécs Zol tán
(757 pont), Tari Gá bor ( 747
pont), Filipovics La jos (720 pont)

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

Ked ves spor to ló gye re kek,
Ked ves Ta nár úr!

A Vá ro sunk új ság szer kesz tõ -
sé ge és ol va sói ne vé ben fo gad ják
õszin te gra tu lá ci ón kat, és el is me -
ré sün ket. Kö szön jük, hogy öreg -
bí ti tek vá ro sunk jó hír ne vét. A
ke mény mun ka meg hoz ta gyü -
möl csét! Ra gyo gó, cso dá la tos
ered mé nyek, szép volt lá nyok,
szép volt fiúk! Így to vább! Spor -
to lók hoz mél tó jó pi he nést, jó
nya ra lást !

Ked ves Gye re kek, és Fi a ta lok!

2003. jú ni us 13 pén tek! Ez a nap
szá mo tok ra biz tos, hogy sze ren csés,
sõt ta lán ün nep nap is volt, hi szen ki -
tört a VAKÁCIÓ!, amit már annyi ra
vár ta tok. Vége az év végi fel mé ré -
sek nek, dol go zat írás ok nak, vég re jö -
het a nyá ri szü net! 

Kí vá nok Nek tek sok szép él -
ményt csa lá do tok, ba rá ta i tok kö ré -
ben. Ak tív ki kap cso ló dást, ér dek lõ -
dé se tek nek meg fe le lõ el fog lalt sá go -
kat és sok-sok já té kot, szó ra ko zást.

Érez zé tek jól ma ga to kat! Vi -
gyáz za tok ma ga tok ra és egy más ra!

Üdv üz let tel kül di nyá ri jó kí ván sá ga it: 
Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ tök. 

Tisz telt Pe da gó gu sok! 
Ked ves Anyu kák, Apu kák, Nagy szü lõk!

Az Önök szá má ra is el jött a nyá ri szü net ide je. Ez ki nek-ki nek
örö met, egyez te tést, ki kap cso ló dást és bol dog együtt lé tet tar to gat. 

Kí vá nom Önök nek, hogy pi hen jék ki ma gu kat, fe lejt sék el -ha
csak rö vid idõ re is – a zsú folt, hét köz na po kat. Tölt se nek sok bol -
dog, fel hõt len na pot csa lád juk, gyer me ke ik kö ré ben. 

Õszin tén re mé lem és kí vá nom, hogy ki pi hent, él mé nyek kel fel -
töl tõ dött, csil lo gó sze mû gyer me kek kel és fel nõt tek kel ta lál koz ha -
tom szep tem ber ele jén.

Tisz te let tel kül di jó kí ván sá ga it: 
Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ
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Csíksomlyó üze ne te 
(For ró Mik lós írá sa)

Pün kösd. Csíksomlyó.

Re for má tus ke resz tény ként mit is je lent szá mom ra, mit is hor doz
ma gá ban a pün kös di, csíksomlyói za rán dok lat, bú csú? Anél kül,
hogy ka to li kus ke resz tény test vé re i met meg sér te ném, el sze ret ném
mon da ni, hogy pár éve a nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zõ
csíksomlyói za rán dok lat már nem csak ka to li ku sok ün ne pe. Hi szen
mint az a hely szí nen is meg ta pasz tal ha tó, de a Duna te le ví zió jó vol -
tá ból szer te a nagy vi lá gon is lát ha tó, a ke resz tény ma gyar ság nagy
za rán dok la tá vá ün ne pé vé nõt te ki ma gát. Igaz, nagy ke resz tény ta lál -
ko zó vá, a két Som lyó – Kis- és Nagysomlyó – köz ti nye reg ben. Ahol 
val lá si ho va tar to zás tól füg get le nül és ha tá rok nél kül év rõl évre el -
jön nek mind azok, akik ke resz tény nek és ma gyar nak vall ják, ér zik
ma gu kat. Hogy imád koz va és éne kel ve, ál dás ban ré sze sül ve hi tet,
erõt nyer je nek az el kö vet ke zõ na pok ra, idõk re. Hogy bol do gan,
öröm mel vi szont lát has sák egy mást, - régi és új is me rõ sö ket –
Csíksomlyót. Mit is je lent hát szá mom ra e pün kös di za rán dok lat,
Csíksomlyó? Mit is üzen Csíksomlyó a vi lág ban szét szó ró dott ma -
gyar ság nak?

Az együ vé tar to zás hi tét. A
meg bé ké lést. És min de nen túl a
sze re te tet. És akar va, nem akar va
mind annyi unk nak rá kell döb ben -
nünk, meg kell ér te nünk, hogy mily 
nagy fon tos ság gal bír ez szá munk -
ra. A sze re tet, a meg bo csá tás, a tisz -
te let. Eb ben a mind erõ tel jes eb ben
fel gyor sult és el ide ge ne dett vi lág -
ban, a XXI. szá zad kü szö bén. Igen,
ez a sze re tet, Csíksomlyó va ló di

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.

üze ne te. Mind azok akik el jön nek, hit ben meg gaz da god va, test ben és 
lé lek ben meg erõ söd ve ezt vi szik ma guk kal, ha tá ron in nen és túl ra. S
mi kor ezt cse le ked jük, meg kell fo gad nunk, hogy sze re tet ben, bé kes -
ség ben fo gunk élni. Hogy erre fog juk ta ní ta ni, ne vel ni gye re ke in ket,
és uno ká in kat is. Hi szen ez je len ti mind annyi unk, a ma gyar ság szá -
má ra a meg ma ra dás egyet len, va lós es he tõ sé gét. Kö szön jük
Csíksomlyó, hogy újra itt le het tünk, hogy együtt le het tünk. Hogy
igaz hi tet és erõt ad tál a meg úju lás ra.

Lesz nek ma gyar ál lo más ne vek (is)

Az RMDSZ kez de mé nye zé sé re a szál lí tás ügyi mi nisz té ri um a
nem ze ti ki sebb sé gek nyel vén is fel tün te ti a vas úti ál lo má sok ne vét.
A vo nat ko zó tör vény ér tel mé ben ez ott le het sé ges, ahol a ki sebb ség
rész ará nya meg ha lad ja a 20%-ot. Az RMDSZ ál tal össze ál lí tott jegy -
zék több mint 300 ál lo más ne vét tar tal maz za, ame lyen a ma gya ron
kí vül az adott vi dék et ni kai össze té te lé tõl füg gõ en más nyel ven is,
pld. szer bül, né me tül, tö rö kül és ta tá rul is fel lesz nek tün tet ve a hely -
ség ne vek. 

Kor mány át szer ve zés

A mi nisz ter el nök ha té ko nyab bá kí ván ja ten ni a ka bi ne tet. Ezért a 
kö vet ke zõ idõ szak ban bi zo nyos vál to zá sok vár ha tó ak a kor mány
szer ke ze té ben.

Babes-Bólyai Tu do mány egye te men a ma gyar ka rok lét re ho zá sát
ke mény fel té te lek hez kö tik

Az egye tem két ma gyar ka rá nak lét re ho zá sát csak ak kor haj lan -
dók tár gyal ni, ha az ok ta tá si mi nisz té ri um vál lal ja a ma gyar ka rok
lét re ho zá sá nak jogi és anya gi fe le lõs sé gét. Az RMDSZ kor mány -
kap cso la to kért fe le lõs ügy ve ze tõ al el nö ke sze rint: „nincs szó ha tal -
mas össze gek rõl, hi szen csak a - ma gyar cso por tok ré vén már
meg le võ – mo za i ko kat kell össze il lesz te ni, és egy ad mi niszt ra tív in -
téz ke dés sel lét re hoz ni a ma gyar ka ro kat. Ez nem fel té te le zi komp li -
kált és költ sé ges elõ ta nul mány ok el vég zé sét”. Mint tud va lé võ, a
Babes-Bólyain mint egy 6000 diák vég zi ma gya rul ta nul má nya it. A
két ma gyar kar a ter vek sze rint a je len le gi cso por tok tö mö rí té sé vel
jön ne lét re. A ter mé szet tu do má nyi kar a ma te ma ti ka, in for ma ti ka,
ké mia, fi zi ka, bi o ló gia, geo ló gia, föld rajz, köz gaz da ság tan, bu si ness
sza kot von ná egy be, a tár sa da lom tu do má nyi kar pe dig a tör té ne lem,
fi lo zó fia, szo ci o ló gia, szo ci á lis mun kás, pszi cho ló gia, pe da gó gia,
ma gyar nyelv és iro da lom, teatrológia, nép rajz, új ság írói, köz igaz ga -
tás, po li to ló gia, jog és test ne ve lés sza kot.

Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si tá mo ga tá sa foly ta tó dik

Pomogáts Béla az Illyés Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke
és Bálint-Pataki Jó zsef a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá nak ve ze -
tõ je alá ír ta a határontúli ma gya rok ok ta tá si, ne ve lé si, va la mint tan -
esz köz-tá mo ga tá si tá mo ga tás ra vo nat ko zó meg ál la po dást, 1,2
mil li árd fo rint ere jé ig. 

Csök ke nek a gyógy szer árak Ro má ni á ban

Kö rül be lül 6%-ponttal csök ken nek a gyógy szer árak, rész ben az
Euró ár fo lyam, rész ben a vám il le ték csök ken té se ered mé nye ként.

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

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ügy ve ze tõ el nök -
sé ge ál tal el fo ga dott IRÁNYELVEK 21 pont ja ad vá laszt
arra, hogy hol a he lye a ke resz tény de mok rá ci á nak az
ez red for du lón.

III. rész

10. A KULTÚRA NEM PIACOSÍTHATÓ
A ma gyar kul tú ra nem csak a mi énk, az egész vi lág

kin csei közé tar to zik. Ér té ke it visszük ma gunk kal az
Eu ró pai Uni ó ba, s ezek bõl ott is min den ki gaz da god hat. 
Az ál lam nak kö te les sé ge, hogy a ma gyar kul tú ra to -
vább fej lõ dé sét és ter jesz té sét ne aka dá lyoz za a ha -
szon szer zés re tö rek võ pi a ci szem lé let.

11. A TUDÁS SZEREPE
A tõke és a fi zi kai mun ka erõ mel lett meg ha tá ro zó

je len tõ sé gû már most is, de a jö võ ben még in kább: a
tu dás. Nem le het töb bet adni az új nem ze dék nek, mint
a tu dást, ide ért ve az ide gen nyel vek is me re tét és a
mo dern in for ma ti kai esz kö zök höz való szé les kö rû hoz -
zá fé rést. Gyer me ke ink is me re te i nek bõ ví té se a leg jobb 
be fek te tés. Az ok ta tás vi szont több az is me re tek köz lé -
sé nél. A fi a ta lok egész sé ges ne ve lé se ér de ké ben az is -
ko lá hoz kö zel kell hoz ni a kul tú rát, s kü lö nö sen az
iro dal mat. Bár csak az élõ iro dal mi élet fel leg vá ra len ne
min den ma gyar kö zép is ko la! Ki emelt je len tõ sé ge van a 
tör té ne lem ta ní tá sá nak is, hi szen a múlt is me re te nél -
kül gyö kér te len az em ber. Be kell ve zet ni az eti ka ta ní -

tást a köz ok ta tás ban, és min de nütt le he tõ vé kell ten ni
a hit ok ta tást, ahol azt igény lik.

12. BÛNÜLDÖZÉS
Nem le het or szá got épí te ni ott, ahol aka dály ta la nul

ter jed a bû nö zés. Meg en ged he tet len, hogy a bûn ül dö -
zés és a bûn meg elõ zés a meg fe le lõ anya gi ak hi á nya
mi att aka doz zék. Az is el fo gad ha tat lan, hogy a bün te -
tés nek ne le gyen el ri asz tó ha tá sa, s így a bû nö zõk,
egye di leg vagy szer ve zet ten, aka dály ta la nul te vé keny -
ked je nek.

13. NEMZETEGYESÍTÉS HATÁRMÓDOSÍTÁS
NÉLKÜL

A ma gyar köz gon dol ko dás ból nem hi á nyoz hat a ha -
tá ron túli ma gyar ság gal való szo li da ri tás. Szlo vá kia és
Szlo vé nia, majd nem so ká ra Ro má nia irá nyá ban az eu -
ró pai Uni ós tag ság alap ja i ban vál toz tat ja meg a kap -
cso la tok jel le gét. Ám még ez sem fog ja fe les le ges sé
ten ni a kér dés sel való tö rõ dést. Az Eu ró pai Uni ó hoz a
be lát ha tó jö võ ben alig ha csat la koz ha tó ál la mok ma -
gyar ja it új, a meg vál to zott kö rül mé nyek nek meg fe le lõ
prog ra mok kal kell se gí te ni, hogy mind egyi kük le he tõ -
leg szü lõ föld jén ta lál ja meg bol do gu lá sát. A nem zet
ha tá ro kon át át íve lõ új ra egye sí té sé nek prog ram já ról
nem mond ha tunk le. A je len le gi kor mány félsz ív vel
tett, té to va lé pé sei a várt nál ne he zebb hely ze tet te -
rem tet tek. En nek hely re ho za ta la ko moly erõ fe szí té se -
ket kí ván majd a vá lasz tá sok utá ni új ve ze tés tõl. 

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

„Én mon dom: még nem nagy az em ber,
De kép ze li, hát szer te len.
Kí sér je két szü lõ je szem mel:
A szel lem és a sze re lem!”

(Jó zsef At ti la)

A kis gyer mek kor nak ak kor már biz to san
vége van, ami kor az ál ta lá nos is ko lá ban fel hang -
zik a vég zõs di á kok éne ke:„Bal lag már a vén
diák, to vább, to vább „. Fel nõ nek a gye re kek, bú -
csút vesz nek ta ná ra ik tól, egy más tól, és „bal lag -
nak” to vább, az ÉLETBE. Gyomaendrõdön az
ál ta lá nos is ko lá i tól idén 156 kis di ák vett bú csút.

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá -
ban is el telt az elsõ 8 tan év. Így idén bú csúz hat -
tak elõ ször a kis di ák ok is ko lá juk tól. Az elsõ
bal la gá son az igaz ga tói bú csú né hány gon do la ta:

„…Is ko lánk ün ne pe i hez hoz zá tar to zik a ha -
rang szó! A tan év kez dést, a tan év zá rást min dig
kí sé ri. Most sza po rod tak az ün ne pek, hi szen et tõl 
az év tõl már eb ben az is ko lá ban is van Bal la gás.
Ed dig min dig vissza vár tunk min den kit, de most
már egy osz tály – az is ko la elsõ ta nu lói – töb bet
nem jön nek ide. Fel nõt tek, ki nõt ték az is ko lát.
Más is ko lát vá lasz tot tak. Is ko lánk va la mennyi
nyol ca di kos ta nu ló ját fel vet ték a vá lasz tott is ko -
lá ba.

Ke mény 8 év volt – öröm mel, iz ga lom mal –
együtt. Együtt ala kí tot tuk ki is ko lánk ké pét, szo -
ká sa it, ha gyo má nyát, kö ve ten dõ ün ne pe ket,
meg em lé ke zést ter vez tünk, szer vez tünk, tar tot -
tunk. Ki vív tuk is ko lánk te kin té lyét, or szá go san
is je gyez nek ben nün ket. 

1995. szep tem be ré ben 43 kis di ák kezd te
meg a ta nu lást eb ben a nagy épü let ben. Két ter -
met el fog lal ta tok, a töb bi tá ton gott az üres ség tõl
– bõ ven volt hely -. Mi lyen jó em lé kez ni! Mára
ki csi lett az is ko la – Hála Is ten nek! – 1995-ben a
43 be irat ko zott el sõ osz tá lyo sok ból 22 bú csú zó
diák lett. Töb ben el köl töz tek, az is ko la szel le mi -
sé ge mi att is el men tek né há nyan, a 6 osz tá lyos
gim ná zi um ba ment 6 ta nu ló, így ma radt a 22 bal -
la gó diák. 

Ked ves bú csú zó di á kok! Eb be az is ko lá ba
kö te le zõ volt jár ni. Ke res tünk, ha hi á nyoz ta tok.

Ügyel tünk, hogy a ta ní tá si órá kon itt le gye tek,
se gí tet tünk, ha le ma rad ta tok, el vit ték a lec két az
osz tály tár sak. A kö vet ke zõ is ko la, aho va men -
tek, már nem kö te le zõ, ma ga tok, szü le i tek kel
meg be szél ve vá lasz tot ta tok pá lyát. Em lé kez -
tek?! Sok szor el mond tuk, el mond tam, olyan pá -
lyát vá lassz, amit szí ve sen vég zel! „Jó an nak a
nyúl nak, ami után úgy ve rik a ku tyát, mert az
soha nem fog ja meg!”. Ne kény szer bõl vá lassz
pá lyát, ha nem ér dek lõ dés bõl – amit vá lasz tot tál,
ta nuld meg jól min den csín ját-bín ját, for té lyát! S
ha el vé gez ted azt a kö zép is ko lát, és nem ta nulsz
to vább, ak kor, ahol dol goz ni fogsz, azt szív -
vel-lé lek kel vé gezd!… Jól kva li fi kált em be rek
kel le nek! … Nem árt, ha több ide gen nyel vet be -
szélsz! Adva volt és adva lesz a le he tõ ség – hasz -
náld ki! 

Ked ves Szü lõk! Most jön el az a pil la nat,
hogy el kell en ged ni a gyer me ke ik ke zét. Most
lát juk majd meg, hogy
gyer me ke ink az ide -
gen ben is hogy áll ják
meg a he lyü ket. Mer -
nek-e ne met mon da ni a 
rossz nak, s vá laszt -
ják-e a jót, még ak kor
is, ha ezért a kö zös ség,
vagy né hány ta nu ló ci -
ki zi, vagy ne tán ki rö -
hö gi! Az egye nes
ös vény min dig gö rön -
gyö sebb, tüs ké sebb,
kátyúsabb, de ezen ér -
de mes ha lad ni, mert
messzi re visz, s ezen
le het a célt be csü let tel
el ér ni. Erre biz tas sák
gyer me ke i ket! Mer jék
õket be szá mol tat ni, kí -
sér jék fi gye lem mel
mun ká ju kat, cse le ke -
de te i ket! Mond ják

meg ne kik, mi a he lyes, mond ja nak nekik
mindig õszinte véleményt! Az igazi szeretet
mindent eltûr, mindent elvisel.
Ked ves Bú csú zók! A nyolc év alatt akad tak

töb ben, akik öreg bí tet ték is ko lánk hír ne vét, ezért 
em lék lap pal és is ko la érem mel ju tal maz zuk õket. 
Ha rá né zel erre az érem re, min dig az itt el töl tött
küz del mes, szép évek jussanak eszedbe! 

„Ál mod úgy va ló sul meg,
Ha szánsz idõt a szép re,
Ne so kat tégy, de azt jól,
Így gya rap szik a mû ved”

As si si Szent Fe renc tõl szár ma zó idé zet tel és
sa ját jó kí ván sá gá val „Kí sér je uta to kat, szán dé -
ko to kat, ter ve i te ket Is ten ál dá sa!” fe jez te be bú -
csúbe szé dét az is ko la igaz ga tó ja Kiss Pál, aki nek 
a bú csú zók hoz az utol só in tel me Szent Gel lért
egy mondata: „For dulj el a rossztól, s keresd a
jót!”

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEK
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WEÖRES SÁNDOR: 
KISKAKAS A JÉRCÉK KÖZÖTT
Kis ka kas a jér cék kö zött vo nul,
   ken der ma gos mel lény ké je,
   mint a sza bó mes ter mû ve,
       azt gon dol ja, nagy úr.

Kis ka kas a sze mét domb ra ki áll,
    vér tõl duz zad tarajkája,
   fû rész-fo gú ko ro ná ja,
       azt gon dol ja, ki rály.

SIKLÓSI JÁNOS: GÓLYÁK
Gó lya sé tál
a sás ban,
kint a szé les
ha tár ban.

Ifjú gó lyák kí sé rik
az ezüst tó
szé lé ig.
Ha bé kát nem ta lál nak,
a szittyós ban
ha lász nak.
Ke le pel nek
órákszám
a sás közt a
Fõ ut cán.

SZEPESI ATTILA: RÓKA ÚR
Rontombontom róka úr
Erdõ ár nyán meg la pul,
Éj sza ka loppan por tyá ra
Ta ra jos-tol las or szág ba:

        Ku ku ri kú ki rály hoz,
        Kitrákotty asszo nyá hoz
        Háp-háp gá csér hoz,
        Gágogi gú nár hoz!

Képek a Rózsahegyi Napokról

2.1.

4

1. Rend ha gyó óra Dr. Papp Sán dor ral
2. Teszt lap ki töl té se Ró zsa he gyi Kál mán ról
3. Var jú Jó zsef igh. át ad ja La dá nyi Gábornénak a kol lek tí va ál tal meg sza va zott Ró zsa he gyi-dí jat
4. La dá nyi Gáborné át ve szi a Szent Im re-dí jat
5. Ki ál lí tás az Eu ró pai Uni ó ról

3. 5.
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RÓZSAHEGYI NAPOK

A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la eb ben az év ben má jus 
16-17-én ren dez te meg a már ha gyo mánnyá vált Ró zsa he gyi na -
po kat.

Is ko lánk fo lyo sói az idén is meg újul tak. Molnárné Pésó Ima
és a ta nu lók mun ká i ból nyílt ki ál lí tás ké pe in az Eu ró pai Uni ó -
hoz tar to zó or szá gok ne ve ze tes sé gei, szép mû em lé kei je len tek
meg.

A szín vo na las ren dez vény so ro zat ün ne pé lyes meg nyi tó val
kez dõ dött 16-án reg gel. La dá nyi Gáborné igaz ga tó nõ kö szön -
töt te a meg je lent ven dé ge ket: Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter, Dr.
Csor ba Csa ba jegy zõ ura kat és a vá ros kép vi se lõ-tes tü let ének
tag ja it, va la mint a társ in téz mé nyek dol go zó it, a sok ér dek lõ dõ
ven dé get és szü lõt.

Az is ko la ta nu lói rö vid, ben sõ sé ges mû sor ral em lé kez tek
meg Ró zsa he gyi Kál mán szü le té sé nek 130. év for du ló já ról. Ez -
után az osz tály kö zös sé gek já té kos ve tél ke dõn mér ték össze tu -
dá su kat név adónk éle té vel, mun kás sá gá val kap cso lat ban. 

Az alsó ta go za to sok a már ki ala kult szo ká sok nak meg fe le lõ -
en az is ko la fes tõi kör nye ze té ben töl töt ték el a dél elõt töt. A csa -
pa tok 1-4 osz tá lyig, ve gyes össze té tel ben, vé let len sze rû en
ala kul tak ki, és így vág tak neki a tíz ál lo más nak. Iz gal mas, já té -
kos fel ada tok vár ták õket: sport, drá ma já ték, Ró zsa he gyi Kál -
mán éle tét fel dol go zó fel adat sor, egész sé ges élet mód, ügyes sé gi
já té kok, kép ki ra kó.

Si ker él mény ben sem volt hi ány, min den részt ve võ édes sé -
get, a gyõz tes fi nom tor tát ka pott.

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
A fel sõ ta go za tos ta nu lók és a ven dé gek sok ér de kes is me re -

tet nyúj tó, élménydús dél elõt töt tölt het tek el a rend ha gyó órá -
kon.

Az alább fel so rolt elõ adók és té mák kö zül vá laszt hat tak:
Nagy Imre köz gaz dász, az endrõdi öreg di ák ok ál tal lét re ho -

zott Szent Imre Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke, jó han gu la -
tú ének órát tar tott, ahol nép dal rit ka sá go kat ta nul hat tak meg a
gye re kek és az ér dek lõ dõ fel nõt tek.

Gál Fe renc, a Szak is ko lai Fej lesz té si Prog ram iro da ve ze tõ je,
Bu da pest épí té sze té nek tit ka i ba avat ta be az ér de kes ve tí tés sel
egy be kö tött elõ adá son a kö zön sé get.

Giricz Lász ló uta zó Ugan dát mu tat ta be misszi o ná ri us szem -
mel.

Dr. Hankó Fa ra gó Mik lós igaz ság ügyi ál lam tit kár po li ti kai
pá lya fu tá sá ról, mun ká já ról, hét köz nap ja i ról me sélt kö zön sé gé -
nek.

Kiszely Zol tán szín mû vész pá lya fu tá sá ról, szín há zi él mé -
nye i rõl tar tott ma gá val ra ga dó be mu ta tót, de szí ve sen hall gat -
tuk Arany, Pe tõ fi és Romhányi ver se it is.

Szon da Ist ván az endrõdi Táj ház és a Hely tör té ne ti Mú ze um 
ve ze tõ je tar tott szín vo na las, szó ra koz ta tó elõ adást a bú to rok fej -
lõ dé sé rõl az õs kor tól nap ja in kig.

Dr. Papp Sán dor tör té nész, egye te mi ta nár a Rá kó czi – sza -
bad ság harc utá ni évek rõl be szélt a me gye és Endrõd vo nat ko zá -
sá ban. Szá mos for rást, pénz ér mét mu ta tott be, me lyek kel
szí ne sí tet te elõ adá sát.

A szín vo na las rend ha gyó órák után ün ne pé lyes ered mény -
hir de tés, díj át adás kö vet ke zett.

Az öreg di ák ok ál tal ado má nyoz ha tó Szent Im re-dí jat az is -
ko la igaz ga tó nõ je, La dá nyi Gáborné ve het te át. Az is ko la ál tal
ala pí tott Ró zsa he gyi-dí jat La dá nyi Gáborné in téz mény ve ze tõ,
va la mint Szmola Sándorné gaz da ság ve ze tõ vet te át – az is ko la
dol go zó i nak nagy meg elé ge dé sé re. 

A dél elõt ti prog ra mok ez zel vé get ér tek.
Pén tek dél után író-ol va só ta lál ko zó volt a könyv tár ban

Paróczai Csa ba köl tõ vel és Or bán György gra fi kus sal, fes tõ vel. 
A te le pü lé sünk rõl el szár ma zott ama tõr mû vé szek kel Mol nár 

Al bert be szél ge tett.
Az este fény pont ja a min dig na gyon várt tá bor tûz volt a Ri -

deg vá ro son. A fi a tal ze né szek bõl álló Új hold együt tes szol gál tat -
ta a mu zsi kát. Elõ ször mu tat tak be az osz tá lyok ál ta luk fa ra gott
vi dám, hu mo ros csasz tus kát. A to váb bi ak ban a jó han gu la tot
Mol nár Al bert, Ádám Györ gyi és Ta kács Má tyás da lai biz to sí tot -
ták.

Más nap, szom bat dél elõtt já té kos sport ve tél ke dõ zaj lott az
is ko la test ne ve lés sza kos ta ná ra i nak ve ze té sé vel. Az iz gal mas
sport ver se nye ken a szü lõk, gye re kek, pe da gó gu sok együtt szó -
ra koz tak.

Dél után 17 órá tól az egész tan éves mû sor szám ok ból gá la mû -
sort ad tak a ta nu lók. PHARE – pá lyá za ton nyert az is ko la szín -
pa dot, erõ sí tõ be ren de zést, szín pa di kel lé ke ket – s így elõ ször az
is ko la éle té ben a tor na te rem le he tett a gála szín he lye.

Vál to za tos mû sor szám ok; je le ne tek, ver sek, me sék, nép tánc,
tár sas tánc, da lok, mu si cal rész le tek ele ve ned tek meg. A be mu ta -
tott gá la szá mok hûen tük röz ték a ta nu lók szí nes egyé ni sé gét, te -
het sé gét és az is ko la pe da gó gi ai hit val lá sát.

A ven dé gek és szü lõk is ki tû nõ en szó ra koz tak, s a ne ve lõ tes -
tü let tag jai öröm mel fo gad ták az el is me rõ, di csé rõ sza va kat.

A ké pek is a 2 nap fe led he tet len han gu la tá ról ta nús kod nak. 
Kö szö net mind azok nak, akik részt vet tek a ren dez vé nye ken; 

az elõ adók nak, a ven dé gek nek, szü lõk nek, az is ko la tech ni kai
sze mély ze té nek, kony hai dol go zó i nak, a szü lõi mun ka kö zös -
ség nek, s nem utol só sor ban az is ko la ne ve lõ tes tü le té nek.

A két nap ren dez vé nye it egy ba rá ti han gu la tú fo ga dás zár ta.
Komóczi Attiláné, Klein Tün de

Fotó: Paróczai Zol tán
Ké pek cí mei:
Fel sõ: Gála
Alsó: Ven dé ge ink
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Weöres Sán dor: A tel jes ség felé

„Ham vas Bé lá nak,
mes te rem nek kö szö nöm,
hogy meg ír hat tam ezt a
köny vet: Õ te rem tett ben -
nem har mó ni át. E könyv
arra szol gál, hogy a lé lek
har mó ni á ját meg is mer -
hesd, és ha rád tar to zik, te
is bir tok ba ve hesd. Az itt -
kö vet ke zõk nem újak, nem
is ré gi ek: meg fo gal ma zá -
suk egy kor je gye it vi se li,
de lé nyegük nem-ke let ke -
zett és nem-mú ló. Aki a
for rás vi dé ken jár, min dig
ugyene vi rá gok ból sze di
csok rát” - írja be ve ze tõ jé -
ben a köl tõ, aki ek kor még
csak 32 éves.  

Egy fény kép to lak szik
elõ Weöres Sán dor al bu má ból. Fe ke te-fe hér ké pen Ham vas Béla
ko mor te kin tet tel ül, tér dén nyi tott fü zet. Kár olyi Amy, a köl tõ fe le -
sé ge, aki maga is pá lya társ volt, ezt a meg jegy zést fûz te a kép hez.
„A szám ûzött kí nai köl tõ-fi lo zó fus Csü-Jüan he ver he tett így a Han
fo lyó part ján, mint Ham vas Béla a Ti sza-csa tor na ki ön té sé nél
Tiszapalkonyán. A hát tér gyom és hor da lék, az arc sza ka dé kos, de
tö ret len, a szem öl dökök pe rui kí gyók, a kéz ben író fü zet.” 

A „mes ter” nagy ha tá sú író, fi lo zó fus, aki köl tõi szép sé gû ta nul -
má nyo kat, esszé ket írt, aki Weöres Sán dor hoz ha son ló an a „tel jes -
sé get”, a „létegészt” ku tat ta, s pró bál ta sza vak ba ön te ni. A tel jes ség
felé ma gán vi se li a fi lo zó fus Ham vas Béla sa já tos lá tás mód ját, gon -
do la ta it. A kö tet öt fe je zet bõl áll: A for rás, A kard, A fé szek, A
szárny, A kris tály.

Gyö nyö rû, ön ma guk ban is lé nye get je lö lõ sza vak, me lyek se gí -
tik rá han go lód ni az ol va sót erre az õs tu dá son ala pu ló vi lág ra.

Mint ha „fû ben, fák alatt meg te rí tett asz tal” kö rül ül nénk, „hol
nincs elsõ és nincs utol só ven dég”, ahol min den „har mó ni á vá szö -
võ dik”, ahol a „kül sõ és bel sõ lé nye gé ben ugyan az”, ahol a sza vak
áram lá sá val, höm pöly gé sé vel egy re mé lyebb re és mé lyebb re ju -
tunk ön ma gunk ban. A rút ból a szép be, a ho má lyos ból a ra gyo gó -
ba, a szen ve dés bõl a szen ve dés tõl men tes be, a cson ká ból a tel jes be,
a moz gó ból a moz du lat lan ba, a ki mond ha tó ból a ki mond ha tat lan -
ba, az idõ bõl az idõt len ség be, a vé ges bõl a vég te len be, a vál to zó ból
a vál to zat lan ba, az élet bõl a létezõbe.

Weöres Sán dor egy bölcs sze re pé be búj va drgít az „alá szál lás -
ban” se gít a min den sé get be utaz ni, hi szen ál lít ja, hogy „ön ma gad
be uta zá sa: a min den ség be uta zá sa”.

Le te he tet len mû, nem könnyû ol vas mány, mely el csön de sü lést, 
be fe lé fi gye lést kö ve tel a be fo ga dó tól. S ha ez meg van, meg kez dõd -
het az uta zás, mely a lé nye gig visz, s mely nek vé gén egy új em ber
te kint het ko ráb bi ön ma gá ra, a meg tett útra, s meg szü let het ben ne a
„min den és min den ki egy” gon do la ta.

„Az itt - mon dot tak nak nem az a ren del te té sük, hogy elhidd,
õket, ha nem hogy iga zi lé nyed re, iga zi vi lá god ra esz mél tes se nek”.

Polányi Éva

TÍZ LÉPCSÕ (A for rás)
Szórd szét kin cse id – a gaz dag ság le gyél te ma gad.
Nyûdd szét dí sze id – a szép ség le gyél te ma gad.
Fe ledd el mu lat sá ga id – a víg ság le gyél te ma gad.

Égesd el köny ve id – a böl cses ség le gyél te ma gad.
Pa za rold el iz ma id – az erõ le gyél te ma gad.
Oltsd kis láng ja id – a sze re lem le gyél te ma gad.
Üzd el szá nal ma id – a jó ság le gyél te ma gad.
Dúld fel hi e del me id – a hit le gyél te ma gad.
Törd át gát ja id – a vi lág le gyél te ma gad.
Vedd egy be éle ted-ha lá lod – a tel jes ség le gyél te ma gad. 

SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK (A for rás)
Örö möm sok szo ro zód jék a te örö möd ben.
Hi á nyos sá gom vál jék jó ság gá ben ned.

Egyet len pa rancs van, a töb bi csak ta nács: igye kezz
úgy érez ni, gon dol koz ni, cse le ked ni, hogy minden nek ja vá ra le gyél.
Egyet len is me ret van, a töb bi csak tol dás: Alat tad
a föld, fö löt ted az ég, ben ned a lét ra.

Az igaz ság nem mon da tok ban rej lik, ha nem a tor zí tat lan lé te zés ben.
Az örök lét nem az idõ ben rej lik, ha nem az össz hang ál la po tá ban.

A MOZDULATLAN UTAZÁS (A for rás)
Ön ma gad be uta zá sa: a min den ség be uta zá sa. A tér be li vi lág

úgy vi szony lik a min den ség hez, mint egy ru ha zseb az élõ-test hez.
Éj jel, a csil la gos éj alatt fel fo hász kodsz: Míly nagy a vi lág! De

ládd: egyet len gon do la tod a leg tá vo lab bi égi tes ten is túl-fut pil la nat
alatt.

Egy gon do lat tól a má si kig vég te le nül hosszabb az út, mint csil -
lag tól csil la gig. 

Az em ber a te ret vég te len nek érzi, de va ló já ban úgy szo rong a
tér ben, mint egy bör tön kam rá ban, mely nek sem hossza, sem szé -
les sé ge nincs egy tel jes lé pés. Aki lé nyé ben a vég te len ára mo kig
ha tol, a kam ra fa lán kis rést ütött; aki sze mé lyi sé gét fel ol dot ta, a
kam ra fa lán ak ko ra rést ütött, me lyen már ki fér.

A LÉTEZÉS (A for rás)
Nézz meg egy kõ da ra bot, egy ka la pá csot, egy bok rot, egy pa ri -

pát, egy em bert: mind egyik ke let ke zett, pusz tu ló, ha tá rolt, egyé ni,
kü lön-lé võ. De kö zös lé nye gük, a lé te zés, nem ke let ke zett, nem
pusz tu ló, nem ha tá rolt, nem egyé ni, nem kü lön- lévõ. A lé te zés
min den ben azo nos. 

A sok fé le ke let ke zõ és pusz tu ló alak zat: ez az élet. Az örök egy -
más után, mely nek min den alak zat csak egy-egy ál lo má sa: ez a lé te -
zés.

Az em ber az egyet len, aki a vál to zók ban a név vel rög zít he tõt
ke re si: ér tel me van.

Az em ber az egyet len, aki ön ma gá ban az egyé ni és fel té te les
dol gok alá, a kö zös és fel tét len lé te zé sig ás: lel ke van. 

ÉLÕ ÉS LÉTEZÕ (A for rás)
Tip rás és el ti por ta tás, fa lás és fölfalatás: ez az élet. Ru ha ként vi -

sel ni tip rást és el ti por ta tást, fa lást és fölfalatást: ez a lét.
Aki sze szé lyét kö ve ti, az élet be bur ko ló zik. Aki szük ség le tét kö -

ve ti, a lét be bur ko ló zik.
Aki vi ha ro san sze ret, gyû löl, só vá rog, undorkodik: ez az élõ.

Aki nyu god tan vi se li az össze füg gõt: ez a lé te zõ.

A JÓSÁGRÓL (A kard)
Ne kí vánd sen ki sze re te tét. Ne uta sítsd el sen ki sze re te tét.
Úgy árad jon sze re te ted, mint a tûz fé nye-me le ge: min den re

egy for mán. Akik kö zel jön nek hoz zád, azok ra több es sen fé nyed bõl 
és me le ged bõl, mint akik nek nincs szük sé gük te rád. Csa lád tag ja id,
min den na pi tár sa id s a hoz zád for du lók olya nok le gye nek szá mod -
ra, mint a kály há nak a szo ba, mely nek me le gí té sé re ren de lik.

AZ ELMOSÓDÓ HATÁROK (A szárny)
Aki el kez di le bon ta ni egyé ni sé gét, mind job ban el vesz ti a ha tárt 

sa ját és má sok lel ke kö zött. Ha em ber tár sa sze mé be néz, meg ér zi
an nak ér zé se it és fel is me ri: „ez is én va gyok”; ha egy ku tyát meg si -
mo gat, meg ér zi an nak egy be mo só dó vi lá gát: „ez is én va gyok”; ha
egy bú tort hosszab ban érint, át ve szi an nak ta go lat lan csönd jét: ’”ez
is én va gyok”. Sa ját lel ke már nem csak az övé; min den át lát szó,
mint ha kris tály ból vol na; egy szer re mér he tet le nül gaz dag, tes te-lel -
ke fel fris sül és egy for ma öröm mel töl ti el a mun ka, pi he nés, tár sa -
ság, ma gány.
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Ízes  í z ek

jú li us

Cukkínis rakott

4 db zsenge cukkínit újnyi szeletekre vágunk. Kivajazott mély tûzálló tálba
rétegeljük hagymakarikákkal, 6 szelet bacon szalonnával, sajttal, fokhagyma
granulátummal. 1/2 liter tejfelt kevés liszttel, fokhagyma granulátummal, õrölt
köménnyel és hat tojással habosra verünk, és a rétegeltre öntjük. Fólia alatt 50
percig pároljuk, majd fólia nélkül 5 percig pirítjuk.
Bõ le vet ereszt, ön ma gá ban fo gyaszt ha tó.

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

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

Pont 
Áru ház lánc

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

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

GYOMAENDRÕD, Baj csy -Zsi linsz ky u. 44. Tel.: 386-909
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Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk meg, 
akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá já rul tak!

DINYA KATALIN, 89 éves ko rá ban
jú ni us 15-én az Örök Élet be köl tö zött. Gyá -
szol ják: a csa lád ja.

CSAPÓ SÁNDOR, aki a Cso ko nai ut -
cá ban élt, 75 éves ko rá ban, jú ni us 21-én be -
fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ja a csa lád ja.

IVÁNYI ISTVÁN, aki Ke re pe sen élt,
de endrõdi szü le té sû, és élt is több éven át
itt hon, jú ni us 22-én egy havi sú lyos be teg -
ség, és szen ve dés után vissza ad ta lel két te -
rem tõ Urá nak. Gyá szol ják: gyer me kei, és
csa lád tag jai, is me rõ sei, régi ba rá tai, szom -
szé dai.

LIPCSEI LÁSZLÓNÉ Goda Etel ka, aki 
Ró zsa ker ti Ott hon ban élt, ko ráb ban Hunyai 
la kos volt, jú ni us 21-én 85 éves ko rá ban
hosszú be teg ség után meg tért te rem tõ Is te -
né hez. Gyá szol ják: le á nya, uno kái, ro ko nai.

SZABÓ IMRÉNÉ JANTYIK
KATALIN, aki Hunya, Li get u. 10. sz. alatt
élt, 67 éves ko rá ban, lé lek ben fel ké szül ve,
lel két Te rem tõ jé nek ajánl va el köl tö zött az
élõk so rá ból. Gyá szol ják: test vé re és csa -
lád ja, ro ko nok, és mind azok, akik sze ret -
ték.

TÍMÁR JÓZSEFNÉ HORNOK
MARGIT, aki Hunya, Vö rös mar ty u. 2. sz.
alatt la kott, 91 éves ko rá ban meg tért Égi
Urá hoz. Gyá szol ják: gyer me kei, uno kái,
déd uno kái és a ro ko nok

VARJÚ MÁTÉ, aki a Moh ácsi ut cá ban
élt, 68 éves ko rá ban, jú ni us 9-én vá rat la nul
e föl di vi lág ból el köl tö zött. Gyá szol ják: fe -
le sé ge, gyer me ke, és an nak csa lád ja, ro ko -
nai, is me rõ sei. 

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

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

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

2003. jú ni us 1: Gyomaendrõd 
VSE – Fegy ver nek 1:2

150 nézõ. Ve zet te: Bo ros.
Kiss, Csi kós, Sza bó, Danó,
Uhrin, Farkasinszki /Ka to na/,
Ilyés, Szán tó, /Gellai/ Híd vé gi,
Mes ter, /Osán/, Göblyös. Edzõ:
Paulik Já nos

Egyen lõ erõk küz del mé bõl a
sze ren csé sebb ven dé gek ke rül tek
ki gyõz te sen. A 20. pecben Híd -
vé gi 20 m-es sza bad rú gá sa a há -
ló ba csapódott.34.perc ben Ka pás
jobb ol da li be adá sa Szász lá bá ról
jut a há ló ba, 1:1.75. perc. Jobb ról
éle sen be lõtt lab dát For gó érte el
el sõ nek, lö vé se a há ló ban lan dolt, 
1:2. Jó: Sza bó, gellai, Híd vé gi.

Ta bel la: 15. Gyomaendrõd
VSE,  5  4  19    33-65  19

Me gyei I. o.: Gyomaendrõdi
FC – Sza bad kí gyós  1:1

 250 nézõ, Sport sze rû, tet sze -
tõs já ték, igaz sá gos pont osz tás.
Gól szer zõ: Mátyus. Jó: Ta nács,
Tol na. Ta bel la: 2. Gyomaendrõd
FC,  13  8  6   49-26  47

 

Jú ni us 8: Gyomaendrõd VSE
– Jamina:  3:2

200 nézõ. Egyen lõ erõk har -
ca. A ha za i ak job ban ér té ke sí tet -
ték hely ze te i ket. 26- perc: Kurilla 
be adá sát Csete 14 m-rõl há ló ba
vág ta: 0:1. 31. perc: Mes ter re me -
kül fu tott el. Be adá sát Osán 5

m-rõl ér té ke sí tet te: 1:1. 32. perc,:
Kerepszki 8 m-rõl sze rez te a ven -
dé gek ve ze té sét: 1:2. 41. perc:
Göblyös sza bad rú gá sa után Mes -
ter el fek tet te a ka pust, és egyen lí -
tett: 2:2. 85. perc: Szán tó
be adá sát a cse re ként be állt
Kurilla 5 mé ter rõl be pöc köl te a
há ló ba: 3:2.Jó: Csi kós, Kiss, Híd -
vé gi, Mes ter.

Ta bel la ál lá sa: 12.
Gyomaendrõd VSE  6  4  19   
39-67  22  

Me gyei I. o. Battonya –
Gyomaendrõdi FC: 0:1

Jó: Furka, Tol na, Tán csics,
Tol di. Ta bel la: 1. Gyomaendrõd
FC  14  8  6    50926  50

Jú ni us 15: Bé kés –
Gyomaendrõd VSE: 2:3

200 nézõ. Vert hely zet bõl for -
dí tott az endrõdi csa pat. Fe jes a
25. perc ben majd Kasik sza bad rú -
gá sát is Fe jes küld te az endrõdiek
há ló já ba: 2:0! Össze szed te ma gát
a csa pat, és Ka to na, Osán vé gül
Kéri sze rez te meg a gyõ zel met és
há rom pon tot érõ gó lo kat: 2:3.

Jó: Csi kós, Danó, Göblyös,
Híd vé gi.

Ta bel la: 14. Gyomaendrõdi
VSE  7  4  19   39-69  25

Me gyei I.
o.:Vésztõ-Gyomaenrõdi FC  2:2

Ta bel la: 2. Gyomaenrõdi FC 
14  9  6  5228  51

TÛZELHALÁS pusz tít ja az al ma ter mé sû fá kat!
Bak té ri um okoz za az el ha lást, az alma, kör te, birs, ga la -

go nya, ber ke nye, ma dár birs, tûz tö vis, ja pán birs nö vé nyek -
nél. A csont hé jas ok nin cse nek ve szély ben.

A vé de ke zés je len leg: a be teg nö vé nyi ré sze ket el kell tá -
vo lí ta ni oly mó don, hogy a tü net men tes rész bõl is 40-60 cm-t
ki met szünk. A ki met szett ré sze ket azon nal el kell éget ni,
vagy mé lyen el ás va meg sem mi sí te ni. 

Meg nyílt

Endrõdön a 

Zöld 

cuk rász da, 

a Fõ út 1/1 sz.

alatt. 
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1. Gö rény

Eu ró pá ban, Ázsi á ban egy aránt meg ta lál ha tó, de job bá ra a
mér sé kelt égö vi te rü le te ken. El sõ sor ban a la kott he lye ken gya -
ko ri, ahol a táp lá lé kát meg ta lál ja, le gyen az he gyek, kö zött, er -
dõ ben, sík te rü le ten, ta nyá kon, te le pü lé se ken. Endrõdön ré gen
„girind”-nek ne vez ték. Elõ for dult, hogy ha egy endrõdi diák így
ne vez te meg ezt a ra ga do zót, a töb bi diák tár sak kinevették.

Bun dá ja ol dalt vi lá gos bar na, majd le fe lé ha lad va a fe ke te
szín be megy át. Test hossza ál ta lá ban 40-42 cm hosszú. Ott hon -
ként a sza ba don ha gyott üre ge ket hasz nál ja, (od vas fák, el ha -
gyott ró ka lyu kak, ro mos épü let, ge ren dák kö zöt ti rés. stb.)
Éven te má jus ban 4-5 köly köt hoz a vi lág ra. Vak me rõ, me rész ál -
lat, mert a ró kát, ku tyát sõt még szo rult hely ze té ben az em bert is
meg tá mad ja. Vé de ke zé sül fel hasz nál ja a bûz mi ri gyei ál tal ter -
melt igen kel le met len (bü dös) sza got. Bun dá ját ezért nem hasz -
nál ták fel pré mes bun dák ké szí té sé re. Ami ó ta a sza got
el tá vo lít ják kü lön fé le mód sze rek kel, pld. áz ta tás sal, az óta igen
ér té kes szõr me lett be lõ le. Ré gen jobb el sza po ro dott a te le pü lé -
se ken. Ma-már a sok ház õr zõ ku tya, va la mint a más faj ta épít ke -
zés mi att rit káb ban for dul elõ. Elõ sze re tet tel ti ze de li a ba rom fit,
ga lam bot, ha be jut az ól juk ba. Ha már jól la kik, ak kor el hur col
ma gá val még né hány el pusz tí tott ba rom fit. Né pi e sen úgy is
szok ták mon da ni, hogy le fojt ja az ál do za ta it, ugyan is a vé rét

szív ja ki. Biz ton sá gos, hé zag men tes ólak ké szí té sé vel, és a ku tya 
tar tás sal igen ha tá so san le het el le ne vé de kez ni. Vissza em lé ke -
zem gyer mek ko rom ban (8-9 éves le het tem) volt egy korcs ku -
tyánk, és a szom széd ból át jöt tek ér tünk, mert a gö rény igen nagy
pusz tí tást vég zett ná luk a ba rom fi fé lék ben. A „tet tes” az is tál ló
jász olaj alá me ne kült. A fel nõtt fér fi ak vas vil lá val áll ták el a ki já -
ra tot. Be men tünk a bá tyám mal és a ku tyánk kal az is tál ló ba. A
ku tya meg érez te a bûz mi rigy ál tal ter melt ide gen anya got és
vissza for dult. Ek kor a vas vil lá val tör tént haj sza a gö rény meg -
me ne kü lé sé vel vég zõ dött, mert egér utat nyert. Mind ezek el le né -
re hasz nos ál lat nak is mond ha tó, mert sok ege ret, pat kányt
pusz tít el. Ha be fo gás után meg sze lí dí tik, és be ta nít ják, ak kor
pat kány fo gó nak is hasz nál ha tó. Több he lyen, ha el sza po ro dik a
pat kány, ak kor azt gö rénnyel is irt ják. 

2. Me nyét

Kar csúbb, ki sebb mint a gö rény. Tes té nek alsó ré sze fe hér, a
töb bi vö rös bar na. Meg ta lál ha tó ha zánk min den tá ján, de egész
Eu ró pá ban is. Meg fe le lõ rej tek he lyen él, ami meg vé di az el len -
sé ge i tõl. Ez le het is tál ló, pad lás, pin ce, góré, paj ta, pat kány lyuk,
va kond tú rás. Vész hely zet, is me ret len zö rej, hang ese tén a két
hát só lá bá ra tá masz kod va fi gyel és szem lé li a kör nye ze tét. Ilyen -
kor igen bá jos nak, ba rát sá gos nak tû nik. El len sé gei közé tar toz -
nak a nap pa li ra ga do zó ma da rak, (ege ré szõ ölyv, héja, stb.) A
ra ga do zó ma dár kar mai kö zött is ke re si a le he tõ sé get a me ne kü -
lés re ( pld el ha rap ja a ma dár lá bát, nya kát), ki tû nõ a hely zet fel is -
me ré se, lé lek je len lé te. Ta vasszal öt he ti vem hes ség vé gén 5-7
vak utó dot fial az odú ban, vagy föld alat ti vac ká ban, me lyet szal -
má val vagy szé ná val bé lel ki.

Kár té te le: csir kék, ga lam bok, föl dön ta nyá zó ma da rak, azok
to já sa i nak el pusz tí tá sá ban nyil vá nul meg. Em lék szem, hogy ré -
gen fõ leg a ta nyá kon a szár nya sok éj jel re fe lül tek a fák ága i ra, és
ott töl töt ték az éj sza kát. A me nyét fel má szott a kí nál ko zó éle le -
mért és le is hoz ta a föld re, ugyan csak ha fész ket ta lált a fán,
azok ból is ki szed te a to já so kat, és ügye sen ki szív ta több lyu kat
váj va.

Mind ezek mel lett a kis em lõs ál lat ok pusz tí tá sá val hasz nos ál -
lat is. Igen sok ege ret, - há zit és me ze it egy aránt -, pat kányt, va -
kon dot fi a tal hör csö göt pusz tít el. Szí ve sen fo gyaszt,- ha ta lál -

 ha lat, bé kát, ro var fé lé ket. Ter me te, kar csú sá ga ügyes sé ge
(ma gas ról is le ug rik) se gí ti a va dá sza tát.

Hunya Ala jos
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Em lõ sök, ra ga do zók a ház kö rül 
- II. rész

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

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

Várom Ked ves Vá sár ló i mat!
FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak

Május 23-tól június 23-ig Gyoma 
bel te rü le tén 8 mm csa pa dék hul lott.

Ta valy ugyan ez idõ szak alatt 37,7 mm. 

Û

1.

2.

3.

1. gö rény
2. me nyét
3. her me lin


