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La punk szer kesz tõ sé gé -
nek tag ja, aki nek ver sei, pró -
zái a „MÁRIA NÉNI MESÉI” 
cím mel je len tek meg.

Má ria az új sá gunk in du lá -
sát ek ként kö szön té:

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

Ta valy õsz tõl egy re rit kul -
tak tõle a pos ták. Ag gód tunk
érte, mert tud tuk, hogy meg tá -
mad ta a ször nyû kór, de re -
mény ked tünk is vele együtt.
Las san el fogy tak új írá sai, eb -
ben az év ben már nem jöt tek
… és má jus 24-én Õ is el ment
Égi Urá hoz, aki ben egész éle -
tén át tö ret le nül hitt. 

Élet út já ról, val lo má sa
alap ján: 1926-ban szü le tett
Rákóczifalván, gyer mek éve it
már Endrõdön élte, endrõdinek 
val lot ta ma gát, fér jé vel, Iványi
Ist ván nal együtt. Az õ le ány -
ko ri neve: Buczkó Má ria volt.
Leg ma ga sabb is ko lai vég zett -
sé ge gim ná zi u mi érett sé gi,
amit nem tu dott to vább foly tat -
ni hosszan tar tó fi a tal ko ri be -

teg sé ge mi att. Gyógy ulá sa
után au to di dak ta mó don foly -
tat ta ta nul má nya it. 1982-ig élt
csa lád já val Bu da pes ten, nyug -
dí jas éve i ket Endrõdön,
Gyomán, majd gyer me ke ik kö -
ze lé ben Ke re pe sen töl töt ték,
így ke rül het tek az uno kák,
déd uno kák kö ze lé be. Há rom
gyer me ke volt, aki kö zül a leg -
idõ sebb 1989-ben meg halt.

Má ria 1959-tõl ifjú író ként
a Ma gyar Rá dió kül sõ mun ka -
tár sa volt a „Gyer mek ro vat”
szer kesz tõ sé gé nek dol go zott.
Me sé ket, ver se ket, rá dió já té -
ko kat, me se ope rá kat írt. Írá sai
meg je len tek a „Nõk
lapjá”-ban, az „Óvo dai Ne ve -
lés”-ben, a „Dör mö gõ Dö mö -
tör”-ben és az
„An to ló gi ák”-ban, de még
messze Ja pán ban is. Esz mei
hit val lá sa a ke resz tény, és
nem ze ti el kö te le zett ség tet ten
ér he tõ mû ve i ben.

„Õrt áll ni se gíts meg Is te -
nünk” címû ver sé bõl rész let:

„…Éb red je tek rá mé lyen al vók,
Ki ket a tév hit ve ze tett,
Nincs a vi lá gon drá gább ér ték,
Mint a hit, re mény, és sze re tet!
Jö võ be né zünk, s a múlt ba lá tunk,
Mivé lett annyi szent re mény!
Mit õs apá ink meg ál mod tak,
S el da lolt annyi köl te mény,
Ál dott csak az a nem ze tek közt,
Ki if jú sá got úgy ne vel,
Pél dát mu tat va imát és him nuszt
Tisz ta lé lek kel éne kel!

Ked ves Má ria! Bú csú zunk 
tõ led a szer kesz tõ ség és ol va -
só ink ne vé ben. Biz ton
hisszük, hogy az Úr be fo gad
or szá gá ba, hi szen egész él ted
so rán ben ne hit tél,  Õt ma -
gasz tal tad és szol gál tad írá sa -
id dal is.

 Nyu godj bé ké ben, a ha zai
föld ben, az örök vi lá gos ság
fé nyes ked jék ne ked!

El hunyt IVÁNYI MÁRIAIs mét meg gya láz ták az endrõdi 
Szarvasvégi Ka to li kus Te me tõt!! 

Má jus 25-én, a Hõ sök Nap ján lé lek ben fel eme lõ ün ne pünk volt, 
ami kor hõ se ink rõl, a há bo rúk és for ra dal mak ál do za ta i ról meg em -
lé kez tünk. Vá ros ré szünk Endrõd is több mint hétszáz fiát gyá szol -
ja, akik a két háborúban elestek.

Bom ba ként ha tott a hír, hogy e szép na pon reg gel re is mét, már
so kad szor meg gya láz ták a Szarvasvégi Te me tõt. Több sír em lék re
ho rog ke resz tet fúj tak fes ték szó ró val, vagy Hit ler ne vét ír ták ki.
Meg ron gál tak több sír em lé ket is. Az egyik fa ke resz tet ki vet ték a
he lyé rõl. Ta lál tunk el do bott üres szin te ti kus hí gí tós fla kont is. Volt
olyan sír em lék, amin ko szo rút éget tek el, vagy vá zát tör tek össze.
Az egyik vi dék rõl ér ke zõ öz vegy asszony ke zé ben vi rág gal,
vizesedénnyel ta pasz tal ja a szomorú valóságot, hogy eltûnt a múlt
héten csináltatott vá zá ja. 

Ti zen hat, ti zen hét sír em lék károsododott.
Saj nos, ez már so kad szo ri vissza té rõ eset. Az õsszel a te me tõ ke -

resz tet haj lí tot ták le, a ta vasszal az egyik sí ron lévõ Fáj dal mas Má -
ria ká pol ná ját ron gál ták meg, de eze ken kí vül több ször is ron gál tak
meg sír em lé ke ket, törték fel a kis ra va ta lo zót.

Min dent el kö ve tünk a tet te sek kéz re ke rí té sé ért. A rend õr -
ség nagy erõk kel nyo moz. 

Hát itt tar tunk… Ki nek jó ez? Mi lyen lel ki vi lá ga van az el kö ve -
tõk nek? Mi lyen szü lei van nak az ilyen fi a ta lok nak? Mer re tart a
ma gyar if jú ság? Mi lyen jövõ elé né zünk? Mi kö vet ke zik ez után?
Töp reng he tünk, és csak ál lunk ér tet le nül, fájdalommal teli lélekkel.

A meg gya lá zott sír em lé kek tu laj do no sa i nak fáj dal má ban lé lek -
ben osztozik:

Iványi Lász ló plé bá nos
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hogy mi rõl dön tött Gyomaendrõd Vá ros 
Kép vi se lõ-tes tü le te má jus 29-i ülé sén

A Bé kés Me gyei Víz mû vek Vál la lat (ta lán már egyet len váll al ti for -
ma Ma gyar or szá gon) át ala kul Rész vény tár sa ság gá. Te kint ve, hogy ön -
kor mány za tunk nak van tu laj don ré sze a vál la lat ban, ezért ter mé sze te sen
úgy dön tött, hogy az át ala ku ló Víz mû vek nek rész vé nye se kí ván len ni.
Az Rt. igaz ga tó sá gá ba Dr. Csor ba Csa bát de le gál ta a tes tü let.

A fel újí tás alatt lévõ Li get für dõ mû köd te té sé re gaz da sá gi tár sa sá got
ho zott lét re a tes tü let. A vá lasz tott gaz dál ko dá si for ma: Kft, amit a mi ni -
má lis törzs tõ ké vel, 3 mil lió fo rint tal ala pít meg. A Kft egy évre (2003.
júl. 1 - 2004. szept. 30) ki ne ve zett ügy ve ze tõ je: Vas Ig nác kép vi se lõ, aki -
nek az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok alap ján 30 na pon be lül meg kell
szün tet ni az össze fér he tet len sé get, ami azt je len ti, hogy vagy a kép vi se -
lõ ség rõl mond le, - és ak kor új vá lasz tás lesz) vagy nem fo gad ja el az új
meg bí zást. Az új gaz da sá gi tár sa ság ban a dol go zók úgy ne ve zett „szer -
zett” jo gai nem vesz nek el. A tár sa ság fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag jai:
Ka to na La jos, Csíkné Timár Éva, és Jakus Imre. Dön tött a tes tü let a tisz -
te let dí jak ról is, az FB el nök 30 ezer Ft/hó, az FB ta gok 25 ezer Ft-ot kap -
nak. Az ügy ve ze tõ havi brut tó bé re ként: 242.600 fo rin tot ha gyott jóvá a
tes tü let. 

Tu do má sul vet te a tes tü let az Alterra Épí tõ ipa ri Kft aka dály köz lé sét,
a Gyomaendrõdi Li get Gyógy für dõ be fe je zé si ha tár ide jé re vo nat ko zó an.
Az au gusz tus 31-i be fe je zés raj ta kiül álló okok ból meg hi ú sult, a pót ha -
tár idõt nem je löl te meg. A tes tü let szep tem ber 30-át fo gad ta el pót ha tár -
idõ ként.

A Dobó úti üdü lõ sor szenny víz rá kö té si le he tõ sé get meg ad ta a tes tü -
let, ami in gat la non ként 132.500 fo rint csa tor na hoz zá já ru lá si kö te le zett -
sé get je lent, amit 2003. de cem ber 31-ig kell meg fi zet ni.

Ki je lö lés re ke rül tek azok az utak, ame lye ket idén és jö võ re fog nak
meg épí te ni az I. ütem bõl: 2003-ban: Mik száth, At ti la, Hu nya di, Köl csey, 
Mi csu rin, Szé che nyi, Is ko la, Se lyem út (Rácz – Kulich kö zött).
2004-ben: Ki li án tér, Bocs kai , Sallai, Vö rös mar ty, So mo gyi, Kató J., Ju -
hász Gy, Hu nya di, Nagylapos Csejti, Se lyem (Kulich Gy. - Ipar te lep u
kö zött)

2003-ban út épí tés re 30 mil lió fo rin tot, út ja ví tás ra 15 mil lió fo rin tot,
jár da ja ví tás ra: 10 mil lió fo rin tot ter ve zett a költ ség ve tés. Asz fal to zás:
Hõ sök, Pósa, Fegy ver nek, Se lyem, Su gár, Sza bad ság tér, Sem mel we is u
– Für dõ par ko ló, Ka to na J. és a szenny víz be ru há zás ál tal érin tett fel újí tá -
sok. A szük sé ges ká tyú zás és jár da fel újí tás üte me zé se rö vi de sen el ké -
szül.

Biz to sít ja a sa ját erõt a tes tü let ah hoz a pá lyá zat hoz, amely a sa já tos
ne ve lé si igé nyû ta nu lók in teg rá ci ó ját és a roma ta nu lók in teg rá ci ó ját se -
gí ti.

Az idei költ ség ve tés bõl 750 ezer fo rint sa ját erõt biz to sít a tes tü let a
Vá sár té ri ját szó tér fel újí tá sá ra be nyúj tan dó pá lyá zat hoz. 

Az Unió va ló szí nû fel mé ri, hogy 2004-2006 kö zött mi lyen cí men és
mennyi ért sze ret ne pá lyáz ni az or szág. PEA, azaz Pá lyá za ti Elõ ké szí tõ
Alap pro jekt öt le tet le he tett ké szí te ni. Egy sze rû en öt let bör zé nek is ne vez -
het nénk. Hat pro jekt öt let be nyúj tá sát ha tá roz ta el a tes tü let: az endrõdi
köz pont re ha bi li tá ci ó ja, a gyo mai köz pont re ha bi li tá ci ó ja, a szenny víz te -
lep ka pa ci tás bõ ví té se, Szar vas Gyomaendrõd össze kö tõ ke rék pár út I.
üte me, Gyomaendrõd Csár da szál lás kö zött a 12,6 km ke rék pár út,
Gyomaendrõd Hunya kö zött a régi tég la gyár elõtt el ha la dó út be fe je zõ 6
km-es sza ka sza. Az öt le tek hez 10% sa ját erõt tud nánk biz to sí ta ni.

Pá lyá zunk a 2003-2004 évi Szent Ist ván Napi ren dez vény re. A pá -
lyá za tot a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hir det te meg.

Pá lyá za ti sa ját erõt biz to sí tunk a kecs kés-zu gi fa ház ke rí tés épí té sé re
és par ko sí tá sá ra.

Gyomaendrõd Vá ros Köz gyûj te mé nye i ért Köz ala pít vány köz hasz -
nú sá gi je len té sét a tes tü let el fo gad ta. A je len tés bõl meg tud ha tó, hogy ta -
valy 1016 fõ lá to ga tó ja volt a Vidovszky kép tár nak, és Corini Mar git
sír em lék ének fel újí tá sa is el ké szült. A Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma el is me rõ ok le vél lel dí jaz ta a Kép tár te vé keny sé gét 

A Rá dió 1. szar va si szer kesz tõ sé gé vel 2003. jú li us 1-tõl köz éle ti mû -
so rok ké szí té sé re és su gár zá sá ra meg ál la po dást köt Gyomaendrõd Vá ros
Ön kor mány za ta. Ha von ta 6 –10 hír ér té kû ese mény kap csán ké szült in -
ter jú, és írá sos hír anyag ke rül adás ba.

LIDL Élel mi szer üz let lánc áru há zat fog épí te ni a tes tü let dön té sét
meg nyer ve. Kb. 1400 m2 el adó te rû, 150 fé rõ he lyû par ko ló val, a Szent
Gel lért Ka to li kus Is ko la és a volt ipa ri is ko lá hoz ve ze tõ út va la mint az
Ok tó ber 6 ltp. Gyoma fe lõ li la kó épü le tei kö zött. A te rü le tet az ön kor -
mány zat 550Ft/m2 áron ér té ke sí ti, az áru ház épí té sé hez.

Négy la kást vá sá rolt meg a Vá ros az Öreg szõ lõ ben, bér la kás ál lo má -
nyá nak nö ve lé se cél já ból.

Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sát az ÁSZ elõ írá sá ra bel sõ el len õr is
se gí ti. 2002. és 2003. év ben az aláb bi he lye ken vég zett pénz ügyi-gaz da -
sá gi el len õr zést a bel sõ el len õr: Hár mas-Kö rös Kis tér sé gi te rü let fej lesz -
té si Tár su lás, Táj ház, Kö zös sé gi Ház, Vá ro si Könyv tár, Vá ro si Zene és
Mû vé sze ti Is ko la, Li get Für dõ, Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la, Ró zsa he gyi
Kál mán Ál ta lá nos Is ko la, Kner Imre Gim ná zi um, Pol gár mes te ri Hi va tal
házi pénz tá ra, Szenny víz be ru há zás II-III. üte me, Mar ha le vél ki vál tás ke -
ze lé se. 

A Pénz ügyi Bi zott ság rész le te sen meg tár gyal ta a je len tést és azt a
tes tü let nek el fo ga dás ra ja va sol ta.

Gyomaszolg Ipa ri Park Kft 2002. évi be szá mo ló ját és 2003. évi üz le ti 
ter vét jó vá hagy ta a tes tü let, va la mint az ügy ve ze tõ bé rét, és pré mi um fel -
té tel ét.  A Kft 2002-ben igen ered mé nye sen gaz dál ko dott, ered mé nye
igen jó volt, pénz ügyi sta bi li tá sa is hely re áll, ha a pá lyá za ti pén zek kel
kap cso la tos el szá mo lás be fe je zõ dött. Az ön kor mány zat át me ne ti fi nan -
szí ro zá si gond ján se gí tett, amit a tes tü let utó lag jó vá ha gyott.

Csá szár né Gyuricza Éva kép vi se lõ

Egész nap friss sütemény a FORNETTI-tõl!

KÓSTOLTA MÁR?

a FORNETTI látványpékség termékeit?
Itt mindig helyben, melegen, ropogósan kapja. 

Állandó választékunk:
sajtos, tepertõs, barackos, meggyes, káposztás, túrós,

virslis, pizzás FORNETTI
girella, pogácsák

MINDIG GONDOSKODUNK
MEGLEPETÉSRÕL IS!

A Rózsa cukrászda mellett
Endrõdön.

Meg ren de lé se ket fel ve szünk!
Tel.: 06 30/321-88-59

KEDVES GYOMAIAK, ÉS KEDVES HÍVEK!

A gyo mai ka to li kus temp lom krip tá já nak re no vá lá sa kor de rült ki,
hogy a krip ta te tõ desz ká za ta tel je sen el kor hadt, te hát azt is ja ví ta ni kell. 
Ez, saj nos a pót költ ség ve tés sze rint 750.000- fo rint nem várt ki adást je -
lent.

Ter mé sze tes, hogy igyek szünk más hon nan is se gélyt kér ni eh hez,
de na gyon rá szo ru lunk a jó hí vek tá mo ga tá sá ra .Na gyon ké rem a ked -
ves hí ve ket, hogy te het sé gük höz mér ten, na gyon ada koz za nak, hogy a
meg kez dett mun kát be tud juk fe jez ni, s hogy ez ál tal a temp lo munk kül -
sõ re no vá lá sa tel jes le gyen.

Jól fon tol juk meg, amit a temp lom ré szé re adunk, azt az Is ten nek
ad juk, aki nem ma rad adó sunk. Meg fi zet bõ sé ge sen a föl di és az örök
élet ben.

Ado má nya i kat a plé bá ni án ad hat ják át, hét köz nap okon 9-11 órá ig,
szom ba ton 9-12 órá ig. Az ado má nyok ról tu dunk adó ked vez mény re
szó ló iga zo lást ki ad ni ma gán sze mély és nem ma gán sze mély ré szé re is. 

Jó szán dé ku kat és az ado má nya i kat elõ re is kö szön ve ma ra dok tisz -
te let tel és sze re tet tel: 

Mag La jos plé bá nos
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Kitüntetettjeink

„A vö rös ke resz tes esz me az élet vé del mé ben és az em be ri es -
ség gya kor lá sá ban va ló sul meg.” ol vas ha tó azon az ok le vé len,
ame lyet 3 hoz zánk kö zel álló köz éle ti asszony ve he tett át a Vö -
rös ke reszt Vi lág na -
pi ün nep sé gén,
ame lyet a Vö rös ke -
reszt Bé kés Me gyei
Szer ve ze te ren de -
zett má jus 12-én.
Vá ro sunk ban két
fõ, Kurilla
Istvánné és Ku lik
Imréné, Hunya
köz ség bõl Rau
Ádámnénak gra tu -
lál ha tunk, és to váb -
bi mun ká juk hoz jó
erõt egész sé get kí -
vá nunk. 

Le gyen ál dás
mun ká ju kon, amely 
életet menthet, és
mosolyt varázsolhat 
a rászorult em ber-
tár sa ink nak!

Hí rek in nen-onnan Hí rek há zunk tá já ról 

Dr. Var ga Lász ló em lé ké re

Szin te hi he tet len, de Õ is el -
ment… 93 éve sen is fá rad ha tat -
la nul, kö vet ke ze te sen, soha sem 
meg al ku vó an hi he tet len ener gi -
á val, nagy sze rû or gá nu má val,
bri li áns szó no ki és em lé ke zõ te -
het ség gel, a haza irán ti alá zat tal
szol gál ta a ma gyar ke resz tény -
de mok rá ci át, a nem ze ti ol dalt.
Óri á si vesz te ség ért ben nün ket
ha lá lá val. A most meg ala kult
jobb ol da li Szö vet ség fel tét len
híve, az 56-os Ma gya rok Vi lág -
ta ná csá nak tisz te let be li el nö ke,

a szer ve zés alatt lévõ KDNP el nö ke a par la ment leg idõ sebb kép -
vi se lõ je olyan po li ti kus volt, aki mind nyá junk nak pél da ké pül
szol gált. A haza sze re te te, a nem zet fél té se, a be csü let ami a 40
éven át tar tó emig rá ci ó ban is meg tar tot ta õt ha zá já hoz hû, ke resz -
tény em ber nek. A 90-es évek ben haza hív ták, jött, és az óta is fá -
rad ha tat la nul dol go zott a nem ze ti és ke resz tény egy ség
meg te rem té sén. Jár ta az or szá got, itt Endrõdön és Gyomán is több 
al ka lom mal járt, jó szó nok volt, min den mon da tá ból a böl cses ség, 
a sze re tet, a fi a ta lok és idõ sek irán ti tisz te let áradt. Szí ve sen hall -
gat tuk, még az el len zék is el is mer te rend kí vü li te het sé gét. A Par -
la ment ben mint kor el nök 2002 má ju sá ban õ mond ta el az ala ku ló
ülé sen a nyi tó be szé det. „…Tisz telt Köz tár sa sá gi El nök úr! Mi -
nisz ter el nök úr, Tisz telt Or szág gyû lés! Be lép ve a har ma dik év ez -
red be, kö te les sé günk nek tar tom, hogy rö vid pil lan tást ves sünk a
múlt ra, de min de nek elõtt ad junk há lát a Te rem tõ nek, és mind -
azok nak, akik tör té nel münk fo lya mán mun ká juk kal sza bad sá guk
és éle tük fel ál do zá sá val ré sze sei vol tak an nak, hogy mi ma itt, a
har ma dik év ez red ben füg get len or szág ban és sza bad ság ban
élünk. Kö szö net hon fi tár sa ink nak, ve ze tõ ink nek, akik az el -
múlt év ez red ben meg õriz ték szent Ist ván örök sé gét, a ke resz -
tény Ma gyar or szá got,… tu dom, hogy a múlt ból nem le het
meg él ni, de azt is tu dom, hogy a múlt ér té kei nél kül nem le het
jö võt épí te ni.   „ . Író em ber is volt, szín da rab ja it több he lyen be -
mu tat ták, po li ti kai tar tal mú írá sai is sor ra meg je len tek. Egyik leg -
is mer tebb re gé nye: „Ké rem a vád lott fel men té sét”.  Meg szer vez te 
a Szé ché nyi Kört, a ke resz tény de mok ra ta es té ket. Hi va tá sa tel je -
sí té se köz ben érte a ha lál. A ke resz tény de mok rá cia egy sé gé nek
hely re ál lí tá sá ért dol go zott.

Te me té sén a gyász be szé dek ben élet út ját mél tat ták; út ke re sõ,
el ve it soha fel nem adó po li ti kus, író, igaz ma gyar em ber volt. Or -
bán Vik tor gyász be széd ében kö szön te meg nem ze dé ke ne vé ben,
hogy pél da kép ük volt, és tõle ta nul hat ták meg, hogy mit je lent a
sze re tet ha tal ma, az alá zat ere je, és a szol gá lat szép sé ge.

Nagy tö meg kí sér te utol só út já ra. Gyomaendrõdöt hár man
kép vi sel tük.Igaz ma gyart, ke resz tény de mok ra ta po li ti kust ve szí -
tett a haza.

Mind nyá junk Laci báty ja, nyu godj bé ké ben! Is ten ve led! Az
örök vi lá gos ság fé nyes ked jék Ne ked!

Csá szár né Gyuricza Éva

24 négy zet mé te res mû hely vagy rak tár BÉRBE VEHETÕ a
Fõ út 81/1-ben, a volt Enci ud va rán. Ér dek lõd ni le het a 283 358,
vagy 284 138-as te le fo non, és sze mé lye sen Pely va Miklóstól.

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÕ
Ked ves Ne ve lõ im, Ta ná ra im!

A kö zel gõ Pe da gó gus nap al kal má ból tisz te let tel és szer te tet -
tel kö szön töm volt ne ve lõ i met, ta ná ra i mat, és em lé ke zem azok -
ra, akik már nincsenek közöttünk.

Hunya Irma néni, aki az „abc”-re ta ní tott, az tán Gáb ri el Irma
néni, Ju hász Mar git ka néni, Pa lo tai Feri bá csi, Csõsz Má ria, Sza -
bó Elek bá csi, és Paróczai Ger gely bá csi aki ket szin te apá ink nak
te kin tet tünk, Ko vács Imre bá csi aki az ének és zene sze re te té re
tanított. Felejthetlenek!

Min den lány iga zi ne ve lõ je - nem csak test ben, lé lek ben is -
Vaszkó Irén ke ta nár nõ. Már ton Gá bor – Mar ci bá csink –, aki
szin tén az „igaz ra” és az „egye nes ség re” ta ní tott. Köszönöm,
köszönjük!

Maruszja néni (Mé szá ros Pálné), Laki Sán dor és Fü löp Imre
ta ná rok!

El né zést, ha va la kit ki hagy tam, de az idén 50 éve, hogy be fe -
jez tük a „su lit” és ak kor még csak 14 éve sek voltunk.

Azt hi szem min den em ber éle té ben meg ha tá ro zó az elsõ ne -
ve lõ, va gyis az óvó nõ. Ne kem Tí már Irén ke (Véha Antalné) óvó
néni volt az, aki anyai sze re tet tel ne velt, ta ní tott, a Nagy óvo dá -
ban. Ma is em lék szem az óvo da ter mé re, a nyá ri ját szó „szín re”,
az ud var ra, a „szo mo rú” eper fá nál, mint ha ma len ne. Sõt az
édes any já ra, Ma ris ka né ni re és test vé re i re: Iza bel la, Adél ka,
Lujzika, és Eri ka a fi a ta lab bak. Most is meg kö szö nöm Irén ke
né ni nek azt a sok szeretetet és gondoskodást, amit Tõle kaptam.

Min den ta ná rom nak kö szö nöm a ne ve lést, a ta ní tást, ami ben
ré szem volt, a töb bi ta nít vánnyal együtt. 

Õszin tén kí vá nom, hogy a jó Is ten ad jon mind nyá juk nak jó
egész sé get, to váb bi éle tük ben bé két és sok de rût. Azok nak, akik
már el köl töz tek az élõk so rá ból, örök nyugodalmat.

Kö szö net tel és tisz te let tel: Gergelyné Ker tes Ka ta lin,
 volt endrõdi kis di ák

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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KOVÁCS IMRE 
(1913-1980)

Ki lenc ven esz ten de -
je szü le tett 1913. már ci -
us 10-én a Fej ér me gyei
Felsõ-Göböl já rás
Alcsutdoboz kö ze lé ben) 
pusz tán Ko vács Imre
író, új ság író, po li ti kus, a
Nem ze ti Pa raszt párt ala -
pí tó tag ja, majd fõ tit ká -
ra, 1945-47 kö zöt ti
or szág gyû lé si kép vi se -
lõ, az emig rá ci ó ban az
ag rár in ter na ci o ná lé fõ -
tit ká ra, „ a népi moz ga -
lom ki emel ke dõ alak ja.”

Édes any ja, Kék Ka -
ro li na ré vén „du nán tú -
li”, édes ap ja ré vén
„ti szán tú li” kö ze lebb rõl
„gyo mai szár ma zá sú”.
Édes ap ja idõ sebb Ko -
vács Imre Gyomán szü -

le tett 1886. szep tem ber 11-én, Ko vács Mi hály és Bartha
Er zsé bet szü lõk tõl. Irán ta ér zett sze mé lyes szim pá ti ám mun ká -
i nak „pad alatt” való ol va sá sa köz ben ala kult ki, mély sé ge sen
együtt érez ve az õ hit val lá sá val, vi lág szem lé le té vel, az ál ta la
le ír tak kal. Csa lád fá ja ku ta tá sa köz ben de rült ki, hogy atya fi sá -
gos ro kon ság ban is va gyunk, ti. az õ nagy any ja, Bartha Er zsé -
bet az én déd anyám Nagy Á. Andrásné Bartha Esz ter
édes test vé re /nagy anyám Cs. Sza bó II. Albertné Nagy Á. Má ria 
szü lei/. Mind ezek is me re té ben „meg bíz ha tó sá gom” tisz tá zá sa 
után Is ten nek Hála sze mé lye sen meg is mer het tem Bu da pes ten 
élõ End re és Lász ló iker test vé re i nek egyi két né hai ked ves Ko -
vács Lász ló bá tyá mat és csa lád ját. Így kap tam Ko vács Im ré rõl,
az õ éle té rõl, mun kás sá gá ról még tel je sebb ké pet. 

Ér de kes, hogy Gyom ára vissza em lé ke zõ írá sá ban sem em -
lí tet te a Bartha csa lád dal való ro kon sá gát, leg több ször csak a
Szil ágyi, Ko vács, Kató fa mí li át em lí tet te, mond ván; Ez a há rom 
csa lád ala pí tot ta Gyomát…”, hoz zá té ve; a köz ség tör zsö kös
la kos sá ga majdnemcsak ro kon egy más sal…”

Ter je del mi kor lá tok mi att is le he tet len itt min den je len tõs
mun ká já ról meg em lé kez ni. Szí ve sen aján lom fi gyel mé be az
ér dek lõ dõk nek Hartyányi Ist ván: Ko vács Imre bib li og rá fi á ja
Szenci Mol nár Ki adó Bp., 1993. c. mun ká ját. Ki ke rül he tet len,
hogy ne em lít sem meg „A néma for ra da lom” Bp., 1937. majd
az ez zel egy kö tet ben ki adott „A néma for ra da lom a bí ró ság és 
a par la ment elõtt”, Erdész Ádám ki tû nõ ta nul má nyá val és
szer kesz té sé ben Bé kés csa ba, 1989/ Cserépfalvi-Gondolat-
Tevan Ki adó/ - mond hat ni - „fõ mû vét”. „A pa raszt élet for ma

csõd je” Bp., 1948. és az „El süllyedt or szág” Bp., 1945. 17-81
old. „La ko da lom” c. fe je ze te, mely Gyomáról, gyo ma i ak ról
szól. 

1944. már ci us 19-tõl buj do sás ra kény sze rült, majd rö vid,
de „tar tal mas” szov jet fog ság után / ezt meg ír ta „Ma gyar or -
szág meg szál lá sa” c. köny vé ben új ki adás ban Ka ta li zá tor Iro da
Kft Bp., 1990/ be kap cso ló dott újra a „po li ti kai élet be”. Rö vid
ide ig tar tott. Hegyesi Já nos „pa raszt köl tõ” ked ves bá tyám
1980-ban azt mond ta ne kem; „na gyon sze ret tem Im rét, és egy 
új Dó zsát lát tam ben ne, na gyon fél tet tem, örül tem mi kor meg -
hal lot tam, hogy el ment, ha itt hon ma rad el pusz tí tot ták vol -
na…”

Ke vés bé is mert emig rá ci ós éle té nek utol só he te i rõl rész le -
te sen be szá mol Borbándi Gyu la: „Szem ben a sors sal 1980.
szept.14-vas.-tól - okt. 27. hét fõ es tig.”, ami kor is este 8 óra
30-kor itt hagy ta ezt a föl di vi lá got/. Meg je lent: Új Lá tó ha tár
1981. 4. sz./. 

Gyász ün nep ség 1980. ok tó ber 30-án New York ban a „Füg -
get len Ma gyar Ref. Egy ház” 82. ut cai temp lo má ban volt. Ez
Yorkville az un. „ma gyar ne gyed”. Ko vács Imre re for má tus val -
lá sú lé vén „még is az egy sé ges ma gyar nem zet ha lott ja ként te -
met ték” , Csor dás Gá bor ref. esp. ma gyar és an gol nyel ven
mon dott bú csúz ta tót, imád sá got, majd Var ga Béla ró mai ka to -
li kus püs pök, pá pai pre lá tus be szélt, bú csú zott ma gyar s an gol
nyel ven, majd Var ga Lász ló volt kép vi se lõ társ kö vet ke zett, (aki 
a KDNP el nö ke volt) bú csú zott Carelli Gá bor ope ra éne kes és a
népi moz ga lom tag jai ne vé ben Kiss Sán dor mon dott be szé det. 
1980. ok tó ber 31-én a Ge or gia Ál lam be li Columbus vá ros Park
Hill te me tõ jé ben foly ta tó dott a szer tar tás a hely be li Episcopalis 
Egy ház (pro tes táns) lel ki pász to ra Irwing Little szol gá la tá val,
Var ga Béla köz re mû kö dé sé vel, majd le á nya Lesley And rea Ko -
vács ol va sott fel egy budd his ta tex tust (aki ek kor tájt már a
budd his ta ta nok híve) mely éle té ben tet szett édes ap já nak. Ez -
után ke rült sor Ko vács Imre föl di ma rad vá nyi nak el he lye zé sé re
fe le sé ge csa lá di krip tá já ban (a Harvey krip tá ban).

Le á nya Lesley And rea Ko vács fo tó mû vész, a fo tó mo za ik
Ál la mok-szer te el is mert ki vá ló mû ve lõ je (ld. Ma gyar Hí rek
XXXVIII. Évf. 19-20. sz.1985. szept. 21.).

A Ko vács Imre Tár sa ság 1995. áp ri lis 29-én volt la kó há za
fa lán – Bp. V. Nyá ri Pál u. 4. –  em lék táb lát ava tott. (Ko vács
Imre Tár sa ság Bp. 1052 Sem mel we is utca 1-3)

Mell szob rát avat ták fel Vésztõ-Mágor Em lék hely szo bor -
park ban 1991. aug. 20-án Czine Mi hály ava tó be szé dé vel, al -
ko tó ja: Csepregi Zol tán.

Újabb mell szob rát avat ták fel szü lõ he lye kö ze lé ben,
Alcsutdobozon 1999. nov. 27-én, Kö vér Lász ló ava tó be szé dé -
vel, He ge dûs Ló ránt ref. püs pök igei szol gá la tá val, al ko tó ja:
Andrássy-Kurta Já nos.

So kan sze ret tük vol na, hogy Ko vács Imre is - leg alább a tes -
te - haza ke rül jön, ha zai föld ben nyu god jon, de úgy tû nik, en -
nek egy elõ re nin csen „ ak tu a li tá sa”. 

Ál dott le gyen em lé ke! Is ten nyug tas sa bé ké ben!

Cs. Sza bó Ist ván

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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BARICS BÁLINT
1780. jú ni us tól 1785. ja nu á rig

1781. Szer zõ dést köt a hí vek kel a já ran dó ság ra 
néz ve. Eb ben már pár bér vált ság 460 frt (400 he -
lyett) s a bors hi ány zik.

En ge délyt kap meg ál da ni 2 új te me tõt s ezek
ke reszt jét, me lyek nek fenn tar tá sá ra a köz ség kö te -
lez te ma gát. Ek kor nyílt meg te hát a szarvasvégi  és 
a gyomavégi te me tõ. Idá ig csak egy volt, a régi
temp lom észa ki ol da lán, a Kö rös par ton, míg a
temp lom déli ol da lán a falu te rült a Kö rös nek Szar -
vas és Gyoma felé ka nya ru ló déli part ján. 

Kán tor: Hval Ta más, jegy zõ: Somodi György.
Csudaballa, mint ha tár hoz tar to zó rész iránt

rég idõ tõl per folyt a köz ség és Lászlófi Bogdány
bér lõ közt. 

A dézs ma bor itcéje 2 kraj cár volt. 
Mint hogy if jabb Hanyecz Györgyné té koz lás

mi att már több ször meg in tet vén „újra ken der té -
koz lás ba avat ta ma gát, en nek té koz ló tár sa pe dig
Kakasné. Hogy en nek utá na jobb gond vi se lõ je lé -
gyen fér je gyûj te mé nyé nek, rossz cse le ke de te i kért
egyen ként 10 kor bá csok leszen.”

1782. Káp lán: La jos Já nos, bíró: Csúvár And -
rás. - Med ve And rás a temp lom ra tes tált 4 bá rányt,
mi sé re 3 fo rin tot. Meg halt Koncz Ig nác,
kiérdemült kán tor. 

Knap Ja kab, Uhrin Pál, Giricz, Kiszely, Mikó
Ja kab is mét ké rik a tót nyel ven való pré di ká lást.
Barics hossza san cá fol gat ja õket és be bi zo nyít ja,
hogy katekézis nem is volt soha tót nyel ven. Az
egész moz ga lom köl tött.

Knap csak né hány éve van Endrõdön, a töb bi -
ek ré szint nem tud nak az alá írás ról, ré szint már ma -
gya rok s csak a pap irán ti el len szenv bõl ír ták alá a
kér vényt. Pl.: Uhrin, ali as Ma gyar már ma gya rul
gyó nik fi a i val együtt. – A káp lán sem akar hal la ni a 
szláv katekézisrõl, mert a pré di ká ci ót is az öreg
Labcsánszki egy ház fi val for dít tat ja tót ra. Volt ez
év ben 525 pár. 

1783. Két lo bo gót csi nál tat nak a váradi pik tor -
nál. Már ci us tól ba rá tok káp lán kod nak. 

Bíró: Dá vid György.
„Nyida György Kolibán gö rö göt po gány nak és 

ta tár nak compellálta. 12 pál cá ja lészen.”

1784. Jegy zõ: Vámosy Ist ván, bíró: Far kas Pál.
Jú li us ban a szer ze te se ket Miticzky Imre káp -

lán vált ja fel.
1785. ja nu ár: Barics víz kór ban meg hal s al kal -

ma sint az ál ta la meg ál dott szarvasvégi te me tõ be te -
met ték. 

BIKALY PÉTER
1785. má jus – 1788. jú li us

Püs pö ki tit kár ból lett endrõdi plé bá nos. Tu dós
és szent éle tû pap volt. Convertita.

A hí vek a Bariccsal kö tött szer zõ dést vál toz tat -
ni óhaj tot ták. Ne ve ze te sen a deputátumból csak 12
öl fát, 12 köb. búza meg õr lé sét, 8 akó bort és téli fû -
tõt akar ták vál lal ni s a pár bér vált sá got is le szál lí ta -
ni. Az új plé bá nos csak a szé na fe lé nyi re való
le szál lí tá sá ba kész be le egyez ni. A conistorium és
ura dal mi kép vi se lõ (Vida Imre) a szer zõ dés fel bon -
tás ese tén a tör vé nyes pár bér, t.i. pá ron ként 1 kö böl
búza és 30 kr. fi ze té sé re uta sí tot ták õket. 

„Hvál Ta más kán tor uram nak új contractus té -
te tett, úgy mint (a lecticán kí vül, mely õke gyel mé -
nek to vább ra is meg ma rad) a gyer me kek
ta ní tá sá ért kész pénz 20 fr., 5 itce vaj, 3 öl fa, 50
font só, 50 font hús, 13 font faggyú, azon kí vül fû -
tõ bõl szük sé ges provizió.”

Lapsánszki ha ran go zó val is új contractus: 32
fr., 11 köb. búza, 3 öl fa.

Vámosy Ist ván notarius kész pénz fi ze té se
110-rõl 130 fo rint ra emel ke dett. 

1786. Bíró: Var ga Már ton.
A püs pök ki je len ti, hogy az 1737-ben tett fo ga -

da lom (hogy Gyüm. Bol dog asszony tól ka rá cso -
nyig a szom bat dél utánt meg ülik) csak azo kat
kö te le zi, akik tet ték.

Vaszkó György: „a pus ká mat Tdõ P. káp lán
úr nak ren de lem, hogy éret tem szent mi se szol gá la -
ta i ban em lé kez zék. „

1787. A kán tort föl men tik a ta ní tás tól. Ta ní tó -
nak ne ve zi ki Verner Ja kab kir. fõ ins pek tor, 

Ko vács Pált, ki azon ban még a fi ú kat és le á -
nyo kat együtt ta ní tot ta. Is ko lá nak meg sze rez te a
köz ség a régi réhajó mel let ti ka to na szál lá so ló épü -
le tet, (a Szebeni-féle ház). A kán tor még kint ma -
radt a régi temp lom mel let ti há zá ban. 

1788. Bikaly pa nasz ko dik a szer ze te sek re, kik
Miticzkyvel mel let te káp lán kod tak s he lyet tük vi -
lá gi káp lánt kér. Már ci us ban csak ugyan jön
Jurman Já nos. Et tõl fog va a két káp lán ál lo más
rend sze re sít ve van. 

Bíró: Far kas Pál.
Jú li us 16-án Bikaly meg hal s el te met ték a régi

te me tõ ben, mely t.i. a régi temp lom észa ki ol da lán
volt. Ide ig le nes ad mi niszt rá tor Miticzky Imre káp -
lán. 

Szep tem ber ben Canonica Vi zi tá ci ót tar tott
Kalatai Fe renc püs pök, de en nek csak anya köny vi
föl jegy zés ben van nyo ma.

Ez év ben a múlt év ben vá lasz tott ta ní tó fi ze té -
sé re néz ve aka dály fo rog ván fenn, Verner kir. ins -
pek tor elõ ter jesz tést tett a Hely tar tó ta nács hoz,
ahon nét oly ér tel mû fe le let ér ke zett, hogy min den
te kin tet és ha lasz tás nél kül „a Ta ní tó nak
Contractualis fi ze té se meg adód jon.” „Még a
Cantor iránt is va gyon va la mi azon Fels. Ren de lés -
ben”. (Verner le ve le a közs. le vél tár ban.) De a
Contract. fi ze tés és cantor irán ti ren de lés rõl nem
ma radt írás. 

Nem baj úgy mond, ha tó tul nem is tud, mert hí -
vei 15-ön kí vül mint ér te nek ma gya rul.

HOMONNAY  ZSIGMOND
1788. no vem ber – 1796. szep tem ber

Elõ zõ leg 1775-85. De recs kén, 1785-88.
Belényesen, egy szer smind alesperes is. Hí res szó -
nok volt. 

1788. A pénz tár ál la po ta: kész pénz 623 f., 14
kr., a váradi kir só hi va tal nál 550 fr. ma gán köt vé -
nyek ben 350 f., össze sen 1523 f., 14. Harruckker –
mi se ala pít vány az egy ház me gyei pénz tár ban 500
frt.

A temp lo mi ren des szám adás ok ez év tõl kez -
dõd nek. 

Vámosy Ist ván jegy zõ temp lom gond nok nak
ki ne vez te tik. 

1789.Új szer zõ dés a hí vek kel, mely sze rint jár:
pár bér meg vál tás fe jé ben 750 rfr., a káp lán ré szé re
járó 30 frt-on kí vül. Deputatum: 12 akó ó-bor, 12 öl 
fa, téli fûtõ, 12 kö böl bú za õr lés (bú zát hoz zá nem
ért vén). „Tar toz na ugyan a hely ség egy sessió föld -
nek, mely 56 urbarialis hol dak ból álló, mû ve lé sét,
azaz ta vasszal 12, õsszel is 12 kö böl alá való föl det
(a pazochialis föld ben) szán ta ni, a töb bi el ma ra dott
föl det pe dig azon egy sessióból ka szál tat ni, úgy,
hogy a fel szán tott föld nek a ma gon és nyom ta tá sán
kí vül min den ne mû mun ká ját , a ka szál ta tás ra el ma -
ra dott föld nek ha son ló kép pen min den mun ká ját tö -
ké le te sen el vé gez ni, mind azo nál tal én ezt nem
kí ván ván, min den te en dõ mun ka és mû vel te tés he -
lyett a ve lem meg tett egyes ség sze rint fog én ná lam
a b. hely ség esz ten dõn ként adni 8 kö böl vám be li
bú zát.”

1789. jú li us ban Miticzki káp lán el megy.

1790. Bíró: Tí már Mi hály.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Bal ol da li kép: A Vén ci gány elõ adá sa - endrõdi Dalárda
Jobb ol da li kép: Tóth Ist ván és csa lád ja 1940. ele jén. Is mert

sze mély a falu báb ája Tóth Ma ris ka néni, és a "lóbuszos" Tóth
Imre
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3. NÉHÁNY PROBLÉMA AZ
IMÁVAL KAPCSOLATBAN

1. Tény leg szól az Is ten?

Igen. Pél dá ul úgy, hogy eszünk be jut tat -
ja, amit mon da ni akar. Aki is me ri üze ne tét,
a ki nyi lat koz ta tást, fõ leg pe dig Jé zust, az az
eszé be jutó gon do la tok közt rá is mer Is ten
sza vá ra. - A te le fon ban már az elsõ szó nál
fel is mer jük jó ba rá tunk hang ját. Még az író -
gép pel írt le vél bõl is rá is mer ni, ha azt ba rá -
tunk írta. - Aki is me ri Is ten üze ne tét, an nak
az imád ság köz ben épp az jut eszé be, ami itt
és most neki szól. Ezért kell fi gyel ni imád -
ság köz ben Is ten re. Ez a lé nyeg, és nem az
el mon dott sza vak. - Aki jól imád ko zik,
meg ta pasz tal ja, hogy az ima nem te her, nem 
unal mas kö te les ség, ha nem az Is ten nel való
sze re tet- kap cso lat egyik ter mé sze tes és ál -
ta lá ban öröm te li meg nyi lat ko zá sa, még ak -
kor is, ha ez erõ fe szí tést kí ván tõ lünk.

2. Gye re kes do log-e imád koz ni?

A gye rek úgy imád koz zék, mint a gye -
rek; a fel nõtt fel nõtt mó don imád koz zék.
Imád sá gunk nak is ál lan dó an fej lõd nie kell.
Nem jár ha tunk fel nõtt ként gye rek ci põ ben.

Édes anyán kat sem kö szönt jük az zal a
vers sel, me lyet óvo dás kor ban ta nul tunk.

3. So kan mond ják: „Nem imád ko zom,
úgy sem hall gat meg az Is ten!”

Aki sze ret, min dig meg hall gat. Még ak -
kor is, ha jobb nak lát ja, hogy más for má ban
tel je sít se ké ré sün ket, mint ahogy mi el gon -
dol tuk. Is ten nel nem le he tünk cso da vá ró üz -
le ti vi szony ban: adok va la mit, hogy õ is
ad jon. Nem néz he tem õt au to ma tá nak: „Be -
do bom” az imát és el vá rom, ami érte jár. Így 
nem imád koz ha tunk, csak ahogy Jé zus tet te
de ne az én aka ra tom tel je sed jék, ha nem a
tiéd.” (Lk 22, 42.)

Kü lön ben is azért imád ko zunk, mert
sze ret jük mennyei Atyán kat, aki nek el -

mond juk örö mün ket (há la adás-di csõ í -
tés), és gond ja in kat (ké rés-en gesz te lés).
Rá bíz zuk ma gun kat, mert tud juk, hogy sze -
ret min ket és ja vun kat akar ja.

4. „Imád koz nék, de sok szor meg fe led -
ke zem róla.”

Az imád ság pa rancs, de nem kény szer.
Akit sze re tünk, arra szí ve sen gon do lunk és
ha le het, sok szor ta lál ko zunk vele. Mennyei
Atyánk ra gon dol ha tunk úgy is, hogy
egy-egy fo hászt mon dunk. Ta ná csos még is,
hogy na pon ként több ször is ta lál koz zunk
vele az imá ban. Meg fe le lõ al ka lom erre a
reg ge li ima, de kü lö nö sen az esti imád ság.
Gyak ran nap köz ben is adó dik al ka lom. Pél -
dá ul, ami kor be lé pünk egy temp lom ba. A
fe le dé keny imád ko zók szá má ra a leg jobb
se gít ség az, ha az imád ko zást hoz zá kap csol -
juk va la me lyik ál lan dó na pi ren di pon tunk -
hoz.

5. „A kez det csak megy, de mire
észretérek…”

Az el ka lan do zás leg in kább ak kor for dul
elõ, ami kor meg ha tá ro zott „ima szö ve get”
aka runk min den kép pen el mon da ni. - Pró -
bál juk az is mert imád sá got sa ját sza va ink kal 
át fo gal maz ni. - Olyan kö rül mé nye ket igye -
kez zünk biz to sí ta ni, hogy ne za var ják imád -
sá gun kat. - Ta lán az se gít, ha min den
mon dat nál meg ál lunk, és el gon dol ko dunk
raj ta.

- Aki fá rad tan is küsz kö dik a fi gyel met -
len ség gel, de még is ki tart, az ép pen a küz -
del mé vel tesz ta nú sá got sze re te té rõl.
Egyéb ként a lé nyeg a sze re tet, mely sza va -
in kat vagy gon do la ta in kat ve zet te.

6. „Ho gyan ta nul ha tok meg jól imád -
koz ni?”

„Gya kor lat te szi a mes tert.” - A kis gye -
rek is szü lei sza va it hall gat va és utá noz va,
több év alatt ta nul meg be szél get ni. - Mi is

úgy ta nu lunk meg imád koz ni, ha so kat ta -
nul má nyoz zuk Is ten üze ne tét, igyek szünk
mi nél job ban meg is mer ni Jé zust, és meg -
pró bá lunk vá la szol ni Is ten sza vá ra. Eb ben
az is mert imád sá gok ad hat nak ne künk pél -
dát és se gít sé get. Ad dig kell pró bál gat nunk
az Is ten nel való pár be szé det, míg az ter mé -
sze tes meg nyil vá nu lá sa lesz Is ten irán ti sze -
re te tünk nek. Eh hez a pró bál ko zás hoz
csend re és nyu ga lom ra van szük ség. Ha
gyak ran gon do lunk arra, hogy mennyei
Atyánk min de nütt lát és sze re tet tel fi gyel
min ket, ak kor ki ala kul ben nünk az „imád sá -
gos lel kü let”. Ter mé sze tes lesz szá munk ra,
hogy „szün te le nül” imád koz zunk, amint
erre Jé zus is buz dí tot ta ta nít vá nya it.

7. Le het-e más he lyett imád koz ni?

Más he lyett nem táp lál koz ha tunk, nem
ta nul ha tunk... Így más he lyett nem is imád -
koz ha tunk, de má sért igen.

8. Ho gyan el mél ked jünk?

Is ten üze ne tén sok fé le kép pen el mél ked -
he tünk. Pél dá ul így: El ol va sok egy rész le tet
az evan gé li um ból. El kép ze lem a je le ne tet...
Ott va gyok én is... Rá né zek Jé zus ra: Mi lyen
Õ? - Ma gam ba né zek: Mi lyen va gyok én? -
Mi ért va gyok ilyen? - Mit kell ten nem, hogy 
hoz zá ha son ló le gyek? - Ho gyan? - Te hát...
Uram, se gíts...

 VII. Az imád ság (2.) A katolikus ol dalakat szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

JÚNIUSI ÜNNEPEK
  
  1. vasárnap: Urunk Mennybemenetele
  3. kedd: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
  5. csütörtök: Szent Bonifác püspök, vértanú
  6. péntek: Szent Norbert püspök
  8. vasárnap: PÜNKÖSD
  9. hétfõ: pünkösdhétfõ
11. szerda: Szent Barnabás apostol
13. péntek: Paduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító
15. vasárnap: Szentháromság vasárnapja
19. csütörtök: Szent Romuald apát
21. szombat: Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. vasárnap: Úrnapja
24. kedd: Keresztelõ Szent János születése
26. csütörtök: Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. péntek: Jézus Szentséges Szíve
28. szombat: A Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Szíve
29. vasárnap: Szent Péter és Pál apostolok
30. hétfõ: A római Egyház elsõ szent vértanúi

JÚNIUSI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 7 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.
Fi gye lem! Pün kösd kor, Úr nap kor 10 órakor és este 7-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. 
Pün kösd kor, Úr nap kor reg gel 8 órakor!

 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 (20.)

Elsõáldozás:
Endrõdön: jú ni us 1-jén reg gel 8-kor.
Gyomán: jú ni us 8-án 10 óra kor
Hunyán: jú ni us 8-án 8 óra kor.
Is ko lá sok Te Deuma az endrõdi temp -
lom ban jú ni us 6-án, pén te ken 8-kor.
A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is -
ko la elsõ bal la gá sa jú ni us 7-én, szom ba -
ton 9-kor lesz.
Gyo mai bú csút jú ni us 21-én, a hunyait
jú ni us 28-án, szom ba ton 10-kor tartjuk.
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1. Tí már Al bin - Ka to na Re ná ta; gyo mai rk. temp lom, 2003. má jus 17. 
2. Kis Ist ván - Turcsányi And rea; endrõdi temp lom, 2003. má jus 24.
3. He ge dûs Csa ba - Muzsnyai Éva; endrõdi temp lom, 2003. má jus 31.

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

Fel sõ kép: az el öre ge dett és tönk re ment hunyai plé bá ni á nak már csak nap jai van nak, 
mert bon tás ra ke rül, és még az idén el kezd jük az újat épí te ni.
Alsó kép: a gyomaendrõdi Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la tor na te rem épí -
té se a be fe je zés hez kö ze leg.

Az elsõ Pün kösd
Ami kor el ér ke zett pün kösd nap ja,

ugyan azon a he lyen mind nyá jan
együtt vol tak.

Egy szer re olyan zú gás tá madt az
ég bõl, mint ha csak he ves szél vész kö -
ze le dett vol na, és egé szen be töl töt te a
há zat, ahol ül tek.

Majd láng nyel vek je len tek meg ne -
kik szét oszol va, és le eresz ked tek mind -
egyi kük re. Mind annyi u kat el töl töt te a
Szent lé lek, és kü lön bö zõ nyel ve ken
kezd tek be szél ni, úgy, ahogy a Lé lek
szó lás ra in dí tot ta õket.

Ez idõ tájt val lá sos fér fi ak tar tóz -
kod tak Je ru zsá lem ben, az ég alatt min -
den nép bõl. Ami kor ez a zú gás tá madt,
nagy tö meg ve rõ dött össze. Nagy volt a 
meg döb be nés, mert min den ki a sa ját
nyel vén hal lot ta, amint be szél tek. Nagy 
meg le pe té sük ben cso dál koz va kér dez -
get ték: „Hát nem mind ga li le a i ak, akik
ott be szél nek? Ho gyan hall ja hát õket
mind egyi künk a sa ját anya nyel vén? Mi 
pár tu sok, médek, elamiták és Me zo po -
tá mi á nak, Jú de á nak, Kappadóciának,
Pontusznak, Ázsi á nak, Frigiának,
Pamfiliának, Egyip tom nak és Lí bia
Cirene kö rü li ré szé nek la kói, a Ró má -
ból való za rán do kok, zsi dók és
prozeliták, kré ta i ak és ara bok: hall juk,
hogy a mi nyel vün kön hir de tik Is ten
nagy tet te it.” Cso dál koz tak, és ezt kér -
dez get ték egy más tól: „Mi le het ez?”
Má sok gú nyo san meg je gyez ték: „Te le -
it ták ma gu kat édes bor ral.”

Pé ter a töb bi ti zen eggyel elõ lé pett,
és zen gõ han gon be szé det in té zett hoz -
zá juk: „Zsi dó fér fi ak és Je ru zsá lem la -
kói mind nyá jan! Ve gyé tek tu do má sul
és hall gas sá tok meg sza va mat! Nem ré -
sze gek ezek, amint vé li tek, hisz a nap -
nak még csak a har ma dik órá já ban
va gyunk, ha nem ez az, ami rõl Joel pró -
fé ta szólt: A vég sõ na pok ban - mond ja
Is ten - ki árasz tok lel kem bõl min den
test re. Fi a i tok és lá nya i tok pró fé tál ni
fog nak, az if jak lá to má so kat lát nak, az
öre gek ál mo kat ál mod nak. Még szol gá -
im ra és szol gá ló im ra is ki árasz tom lel -
ke met ezek ben a na pok ban, és
pró fé tál ni fog nak. Cso dá kat te szek fenn 
az ég ben, és je le ket adok lenn a föl dön:
vért, tü zet és go moly gó füs töt. A nap
el sö té tül, a hold vér be bo rul, mi e lõtt el -
jön az Úr nak nagy és nyil ván va ló nap -
ja. Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét,
üd vö zül.

Iz ra e li ta fér fi ak! Hall já tok meg
sza va mat! A ná zá re ti Jé zust az Is ten

iga zol ta elõt te tek a ha tal mas cso dák kal
és je lek kel, ame lye ket - amint tud já tok
- ál ta la vitt vég be köz te tek. Ezt az em -
bert az Is ten el ha tá ro zott ter ve sze rint
ki szol gál tat tá tok, és go nosz ke zek ál tal
ke reszt re fe szít ve el ve szej tet té tek.

Az Is ten azon ban fel ol dot ta a ha lál
bi lin cse it és fel tá masz tot ta. Le he tet len
is volt, hogy a ha lál fog va tart sa, hisz
Dá vid mond ja róla: Sze mem elõtt az Úr 
min den kor, õ áll job bo mon, hogy meg
ne inog jak. Örül hát szí vem és nyel vem 
éne kel, sõt tes tem is re mény ben nyug -
szik el. Mert nem ha gyod a lel kem az
al vi lág ban, nem en ge ded, hogy rot ha -
dás érje Szen te det. Az élet út ját mu tat -
tad meg ne kem, és öröm mel töl tesz el
szí ned elõtt.

Test vé rek, fér fi ak! Hadd mond jam
el nek tek Dá vid pát ri ár ká ról nyíl tan,
hogy meg halt és el te met ték, sír ja mind
a mai na pig itt van köz tünk.

....
E sza vak szí ven ta lál ták õket. Meg -

kér dez ték Pé tert és a töb bi apos tolt:
„Mit te gyünk hát, em be rek, test vé rek?”

„Tér je tek meg - fe lel te Pé ter -, és
ke resz tel ked jék meg mind egyik tek Jé -
zus Krisz tus ne vé ben bû nei bo csá na tá -
ra. És meg kap já tok a Szent lé lek
aján dé kát. Mert az ígé ret nek tek és fi a i -
tok nak szól, meg azok nak, aki ket - bár
tá vol van nak - meg hí vott a mi Urunk,
Is te nünk.”

Még más egyéb sza vak kal is bi zo -
nyí tot ta ezt, és buz dí tot ta õket: „Me ne -
kül je tek ki eb bõl a rom lott
nem ze dék bõl!”

Akik meg fo gad ták sza vát, meg ke -
resz tel ked tek. Az nap mint egy há rom -
ezer lé lek meg tért. Áll ha ta to san
ki tar tot tak az apos to lok ta ní tá sá ban és
kö zös sé gé ben, a ke nyér tö rés ben és az
imád ság ban. Fé le lem fo gott el min den -
kit, mert az apos to lok ré vén sok cso da
és jel tör tént Je ru zsá lem ben. A hí vek
mind ugyan azon a he lyen tar tóz kod tak, 
és kö zös volt min de nük. Bir to ka i kat és
ja va i kat el ad ták, s az árát szét osz tot ták
azok közt, akik szük sé get szen ved tek.
Egy szív vel-lé lek kel min den nap össze -
gyûl tek a temp lom ban. A ke nye ret há -
zak nál tör ték meg, s öröm mel és
egy sze rû szív vel vet ték ma guk hoz az
ételt. Di csõ í tet ték az Is tent, és az egész
nép sze ret te õket. Az Úr pe dig na pon -
ként nö vel te az üd vö zül tek szá mát
ugyan ott.

ApCsel 2.1-47
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SZÉCHÉNYI csa lád
Sár vá ri és fel sõ-vi dé ki, gróf

Azon hazaszerte tisz telt nevû csa lád, mely a XVII. szá zad vé gé tõl
ra gyo gó nevû fõ pa po kat, ál lam fér fi a kat és ha za fi ság ban tün dök lõ fér fi -
a kat, - ezek kö zött a hall ha tat lan ér de mû és em lé kû gróf Szé che nyi Ist -
vánt termette. A csa lád ere de té nek szá la it a XVII. szá za don túl ed dig
nem ku tat ták föl. A csa lád fé nyé nek és va gyo ni gaz dag sá gá nak meg ala -
pí tó ja György esz ter go mi ér sek volt, aki 1592.-ben Szécsényben ( Nóg -
rád m.) szü le tett, és 103 évet élt. 1630-ben szen tel ték pap pá, 1632-ben
már esz ter go mi ka no nok.1685-tõl esz ter go mi ér sek. Egy bí bor nok a
"bõ ke zû ség és ada ko zás cso dá já nak” ne vez te. Fõbb ala pít vá nyai: a gyõ -
ri, bu dai, kõ sze gi, esz ter go mi, egri, pé csi je zsu i ta kol lé gi u mok, ; a vas -
vá ri Domonkos-r, a so mo gyi és esz ter go mi Fe renc-ren dû, a bu dai
ka pu ci nus, az egri szer vi ta, a somorjai paulinus, az illavai trinitárius, a
kis mar to ni és lajtahidi Ágos ton-ren dû, vég re a po zso nyi Or so lya-és
Clarissa ko los to rok; a bu dai pap ne ve lõ, a gyõ ri, bu dai, lõ csei, és
trencséni ne mes finöveldék. A tö rök há bo rúk ban meg se be sült ka to nák
ja vá ra 337 ezer fo rin tot bo csá tott Li pót ki rály nak a ren del ke zé sé re. A
tûz vész ben el pusz tult nagy szom ba ti pap ne ve lõ in té ze tet hely re ál lí tat -
ta. Vég ren de let ében Buda és Esz ter gom vá rak hely re ál lít ta tá sá ra 180
ezer forintot hagyott. Nem kevesebb bõkezûséggel emelé föl testvére
Lõrincznek gyermekeiben nemzetségét is, melyrõl 1692. január 22-én
kelt végrendelete hiteles tanúságot szolgáltat.

 A csa lád min den tag ja i nak még a fel so ro lá sát sem vál lal hat juk, de
ol vas va a tör té ne tü ket, hí ven ál lít hat juk, hogy év szá zad okon át a köz -
élet ben je les sze re pet vál lal tak. Szé che nyi Fe renc gróf, 1754-ben szü le -
tett Fertõszéplakon, Bécs ben halt meg 1820-ban. Volt So mogy
vár me gye fõ is pán ja, a Drá va és Duna fo lyók sza bá lyo zá sá nak kir. biz to -
sa, fõ ka ma rás mes ter, és or szág bí ró he lyet tes, az arany gyap jas –rend lo -
vag ja. 1802-ben kelt ala pí tó le ve lé ben 11.884 nyom tat vány ból, 15.000
kö tet könyv bõl és 1152 kéz irat ból álló gyûj te mé nyét a ma gyar nem zet -
nek aján dé koz ta, ame lyet ké sõbb ki egé szí tett a cen ki könyv tá rá nak be -
cses gyûj te mé nyé vel (6000 réz met szet, 9206 kö tet könyv) A
Met ter nich rend sze re el len hall ga tás sal és vissza vo nu lás sal til ta ko zott,
a po li ti kai re ak ció látványa mindinkább leverte, és a nemzet jövõje
miatti kétségbeesve, reménytelenül szállt sírjába 1820. december 12-én.   

Fia a leg na gyobb ma gyar, Szé che nyi Ist ván Bécs ben szü le tett 1791.
szep tem ber 21-én, és Döb ling ben halt meg 69 éves ko rá ban, 1860. áp ri lis 
8-án. 1809-ben két báty já val együtt je lent ke zett a ne me si fel ke lés egy -
be hí vá sa kor. 1813-ban a Na pó le on el le ni had já rat ban fu tár tiszt ként
szol gált. 1816-ban kezd te meg tár sa dal mi és írói mun kás sá gát. Ek kor
már ló ver se nye ket szer vez, ló ver seny dí jat ala pít. Fej lõ dé sé re nagy ha -
tás sal vol tak ol vas má nyai, uta zá sai sze rel mei. Is mer te a né met, olasz,
an gol és fran cia köl tõ ket, az óko ri iro dal mat, tör té nel met és az új ko ri
po li ti kai és tör té ne ti iro dal mat. So kat uta zik kül föld re. 1825-ben aján -
lot ta fel egy esz ten dei jö ve del mét a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
alap já ra. Õ volt az elsõ, aki a fõ ren di ház ban ma gya rul szó lalt meg, és
töb bi tár sát is erre sar kal ta. Az Aka dé mi á val a nem ze ti ön tu dat ra való
éb re dést szol gál ta, a ló ver se nyek kel és a ka szi nók ala pí tá sa i val a nem ze -
ti egye sü lést, a tár sa dal mi élet és ma gyar köz vé le mény ki fej lesz té sét
igye ke zett el ér ni. 1828-ban meg ír ta a Hi telt, amely ben azt fej te ge ti,
hogy hát ra ma ra dá sunk oka a hi tel hi á nya. 1830-40 kö zött van nép sze rû -
ség ének és te vé keny sé gé nek te tõ pont ján. Ek kor ala pít ja meg a ke res ke -
del münk fel len dí té sé re a gõz ha jó zást, az elsõ te en dõ a Duna
sza bá lyo zá sa, a gõz ha jó zás el in dult, sõt fel is vi rág zott év rõl-év re sza -
po rod tak a ha jók, Óbu dán ha jó gyár lé te sült. Andrássy Györggyel
Ang li á ba uta zott és szí vós ki tar tás sal meg tu dott ál la pod ni a Clark fi -
vé rek kel a lánc híd épí té sé re. Ír a ma gyar já ték szín rõl, (1832-ben), a Jó -
zsef té ren eme len dõ szín ház ügyé ben. 1838-ban az Õ kez de mé nye zé sé re 
meg ala kul a Pes ti Hen ger ma lom Tár sa ság, s 1841-ben a gõz ma lom meg -

kez di mû kö dé sét, amely nek ke re té ben vas ön tõ mû hely is ke let ke zik.
Mint sopronmegyei táb la bí ró a se lyem te nyész tés meg ho no sí tá son is
fá ra do zott, moz gal mat in dí tott a kis bir tok meg óvá sá ra, de ez a kez de -
mé nye zé se nem ta lált párt fo gás ra. Mind ezen fá rad sá gos mun kák mel -
lett so kat ír, a ló te nyész tés rõl, ló ver seny rõl, Pest szé pí té sé ért, és részt
vesz a po li ti kai élet ben is, de nem csat la ko zott sem mi fé le párt hoz, mint 
füg get len küz dött a job bágy ság ter he i nek csök ken té sé ért, és a szó lás -
sza bad ság ért. Ami kor a kor mány a po li ti kai fog lyo kat sza ba don bo csá -
tot ta, (Kos suth La jost és az or szág gyû lé si if ja kat), ek kor van
nép sze rû sé ge te tõ fo kán. Sok vá ros pol gá rá vá sok me gye táb la bí ró já vá
vá laszt ja, élet nagy sá gú ké pe ket fes te nek róla, Hont me gye ko ro na õr -
nek aján lot ta, és ek kor, 1840. jú ni us 18-án Pest vár me gye gyû lé sén Kos -
suth „a leg na gyobb ma gyar” név vel tisz tel te meg. 1841 nagy for du ló Sz. 
éle té ben. Kos suth hang ját iz ga tó nak, ve sze del mes nek íté li, fél tet te ad -
di gi mun ká ját, mert vé le mé nye sze rint Kos suth lap ja, a Pes ti Hír lap az
em be re ket egy más el len in ger li. Ek kor írja meg a Ke let népe c. mû vét
(1842). Kos suth hí vei tá mad ják 1845-ben a Köz le ke dé si Bi zott ság el nö -
ke lesz, elsõ dol ga volt a Ti sza sza bá lyo zá sá nak kér dé se, amit a kor -
mány is tá mo ga tott. Vá sár he lyi ter vei alap ján meg kez dõd nek a
mun kák. 1846-ban moz gal mat in dít az Alag út ügy ben, és meg in dít ja a
Ba la to non is a gõz ha jó zást. A 1848-ban az elsõ fe le lõs mi nisz té ri um
köz le ke dé si mi nisz te re lett (Kos suth volt a pénz ügy mi nisz ter). Mint
mi nisz ter le tár gyal ta a köz le ke dés ügy rõl szó ló tör vény ja vas la tot, a
hely zet azon ban za va ro so dott, a nem ze ti sé gek lá za dá sa, Kos suth de ma -
gó gi á ja, nagy ag go da lom mal töl töt ték el, úgy lát ta nincs me nek vés, csa -
lád ját el küld te Pest rõl, a sok mun ka, ál mat lan ság ki me rí tet te, erõt vett
raj ta a két ség beesés rémlátomások gyötörték, önvád marcangolta.
Szeptemberben minisztertársai látván egészségi állapotát, felmentették 
a munka alól. Elindult Pestrõl, orvosa kíséretében, de Esztergomnál a
Dunába ugrott, így került összekötözve a Döblingi magántébolydába.
Ott is keserû és kétségbeesett önvád gyötörte, mániájává vált, hogy õ
vitte nemzetét a pusztulás felé. 1856-ban el kezdett ismét írni, megírta
intelmeit Béla fiához, régi ismerõseivel levelezik, szatirikus mûvei
csak külföldi nyomdában készülhetnek el. 1860. április 8-án átlõtt
koponyával találnak rá, karos székében ülve. Az egész ország gyászolta.

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

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

I. rész

1. Mi tõl szent a Ma gyar Szent Ko ro -
na? 

Aki elõ ször ta lál ko zik ez zel a té má val,
jo go san te szi fel ezt a kér dést. Hát na gyon
so ká ig én ezt a kér dést elo dáz tam, az zal,
hogy majd a har ma dik fél órá ban te gyük fel,
vagy az ötö dik be, vagy a he te dik be.. De na -
gyon sok min dent el kell mon da ni a Ma gyar
Szent Ko ro ná ról ah hoz, hogy az em ber
érez ze, hogy egy ál ta lán meg érez ze en nek a
kér dés nek a sú lyát. Ma már úgy vá la szol nék 
rá, hogy at tól, szent a Szent Korona ami tõl
egy szent kép szent. Aki nem tud ja, mi tõl
szent egy szent kép, an nak én hi á ba ma gya -
rá zom órák hosszat, hogy mi tõl szent a Ma -
gyar Szent Ko ro na, mert an nak még nincs
meg a kel lõ af fi ni tá sa ah hoz, hogy rá tud jon
han go lód ni va la mi re, ami a hét köz na pi nál
ma ga sabb szin tet kép vi sel. Te hát egy szent -
kép nem at tól szent, hogy mert a té má ja
szent, hi á ba írom alá egy kép nek, hogy:
„Ma don na a gyer mek Jé zus sal”, az at tól
nem vá lik szent kép pé, at tól vá lik szent kép -
pé, hogy egy rá han go ló dás ál la po tá ban
tény leg szól hoz zám a Ma don na, il let ve a
gyer mek Jé zus. Te hát ha le tud ha jol ni hoz -
zám, meg tud ja si mo gat ni a fe je met, tud
hoz zám szól ni sza vak nél kül, úgy hogy az
va ló ban meg nyug tat és irányt mu tat a jö võ -
re, ha ezt nem tud ja meg ten ni egy kép, ak kor 
az nem szent kép! A szent kép az nem stí lus,
és nem meg mun ká lá si fo ko zat, de nem is
téma kér dé se. Na gyon ke vés szent kép
született az elmúlt félezer évben a
reneszánsz óta. A legtöbb, amit szent kép
címen reprodukálnak kiadványokban, de
nem ugyan ez vo nat ko zik a koronákra. 

A ko ro nák nak mi ál ta lá ban azo kat a tí -
pu sa it tart juk szá mon, me lyek egy kö zép sõ
fo ko za tot kép vi sel nek egy há rom fo ko zat -
ból álló lép csõ ze tes rend szer ben. Eb bõl a
leg ala cso nyabb fok a házi ko ro na, a kö zép -
sõ fok az or szág ko ro na, s a leg fel sõbb fok
a be ava tó korona.

A ma gyar Szent Ko ro nát rend sze re sen
úgy tár gyal ják, mint ha or szág ló ko ro na
lenne!

Pe dig nem az! Na gyon jól tud ják azok is, 
akik ír nak róla, hogy nem or szág ló ko ro na.
Az or szág ló ko ro nát bár mi kor vi sel he ti a ki -
rály, ami kor or szá gos ügye ket in téz, sõt
van nak bi zo nyos tí pu sú or szá gos ügyek,
ami ket nem is le het házi koronában intézni. 

Óri á si ud va ri at lan ság pl. kö ve tet házi
ko ro ná ban fo gad ni. Nem is tu dom, hogy
elõ for dult-e már? Az tán ki rály kol le gát nem 
le het házi ko ro ná ban fo gad ni! Eze ket az or -
szág ló ko ro ná ban kell fo gad ni, ame lyik az
or szág nak ép pen az ilyen ügyei in té zé sé re
rend sze re sí tõ dött, s ami bõl elég sok van.
Te hát le het mind járt a szom széd ban kez de -
ni, ilyen az oszt rák csá szá ri ko ro na, de ilyen
a né met-ró mai csá szá ri ko ro na is és a mo -
dern ki rály sá gok, a ci vi li zált országok újabb 
kori királyságainak koronái mind ilyen
koronák. 

A Ma gyar Szent Ko ro na vi szont nem
ilyen ko ro na, és ezt na gyon ne he zen ve szik
tu do má sul azok, akik fog lal koz nak vele,
akár la i ku sok, akár szak em be rek! Er rõl a
har ma dik ré teg rõl ti. egy ál ta lán nincs tu do -
má suk. Még csak nem is rossz in du lat kér dé -
sé rõl van szó, en nek az ana ló gi á ja nem a
ci vi li zált or szá gok leg újabb kori ko ro nái
kö zött ta lál ha tók meg. De még csak nem is a 
kö zép kor egyet len tár gyi mi vol tá ban ránk
ma radt olyan ko ro ná ján, vagy ab ból ve zet -
he tõ le ez a be ava tó tu laj don ság kör, ame lyik 
hosszú év szá zad okon ke resz tül bi zo nyí tot -
tan csá szá ri ko ro na volt, ez a né met-ró mai
csá szá ri ko ro na. Nem le het be lõ le sem mi ér -
dem le ges kö vet kez te tést le von ni a ma gyar
szent ko ro na szent sé gét il le tõ en, mert az
soha sem volt szent ko ro na, maga a bi ro da -
lom az volt szent. A szent ró mai bi ro da lom,
vagy a né me tek szent ró mai bi ro dal ma is ez
idõn ként egy-egy fe le lõt len jel zõs
szerkezetben átvetülhetett a német-római
császári koronára. De tartósan soha nem
volt szent, nem nevezték szentnek, ezt jó
tudnunk!

A be ava tó ko ro nák nak van egy fon tos,
na gyon sa já tos tu laj don sá guk Az tud ni il lik,

- s ezt ana ló gi ák kal tud juk bi zo -
nyí ta ni - hogy a ha tá suk nem jel -
ké pes, il let ve nem kizárólag
jelképes!

Van jel ké pi ha tá suk is, de
nem ez a dön tõ! A ha tá suk az
köz vet len. A be ava tás idõ sza ká -
ban úgy hat nak a be ava tan dó
sze mély re, hogy az va ló ban át -
ala kul ál ta luk. Még hoz zá egy
tel jes át ala ku lá son megy át és
en nek a mó do za ta it is elég pon -
to san is mer jük már! A be ava tás
tény le ges és a le fo lyá sa pe dig
en nek a be ava tó szer tar tás nak a
jel le gé bõl kö vet ke zõ en az vagy
tel je sen le bon tó dik a sze mé lyi -
ség, de egé szen cse cse mõ ál la -
po tá ig, te hát szü le tés kö rü li
ál la po tig, in nen épül újra, de
nem más épül fel õ he lyet te,
nem ar ról van szó hogy egy Béla 
he lyett Hab ak kuk lesz az il le tõ,
ha nem ez a Bé la ság bon tó dik le

alap já ig ez épül vissza de úgy, hogy a Bé la -
sá gon be lül min den tu laj don ság el ér he tõ, és
ép pen ál ta la el ér he tõ ma xi mu mig fej lõ dik
föl. Te hát egy ilyen tí pu sú be ava tás ról van
szó, az ana ló gi á kat pe dig leg kö ze lebb rõl az
un. pri mi tív né pek kö ré bõl le he tett össze -
gyûj te ni. Mert ott a mai na pig is mû kö dik ez
a be ava tó tí pu sú ko ro ná zás, ahol még egy ál -
ta lán mû kö dik ez a faj ta szak rá lis ki rály ság.
Te hát mi itt a szi bé ri ai Sá mán iz mus kö ré bõl
fo gunk lát ni majd egyet. Aki fog lal ko zott
már ez zel a té má val, az össze ha son lít ja a
nép rajz ko ro ná zat lan ki rá lya: James Fréser
– az „ARANYÁG” – c. rész ben ma gyar ra is
le for dí tott mû vé ben kü lön fe je zet ben is fog -
lal ko zik a szak rá lis ki rály ság gal és a ko ro -
ná zás sal. A ko ro ná val és ko ro ná zás sal is. És 
tõle tud juk, na gyon konk rét pél dák so ro za -
tá ból, le szûrt ta nul ság ként, hogy itt nem -
csak a köz vet len a ko ro ná zó sze mélyt
kö rül ve võk kö zös ség aka ra ta egye sül, ha -
nem a ko ro ná zá si szer tar tás li mi tált (meg ha -
tá ro zott) idõ sza ká ban - ami nem le het túl
hosszú. – Te hát en nek az idõ sza ká ban a kö -
zös ség ál tal moz gó sít ha tó összes jótékony
Erõ idesûrûsödik. Ennek a sûrûsödésnek
eszközlõje a Korona - az elõmozdítói pedig
a Közösség tagjai. Ezért nagyon fontos,
hogy a királyt tényleg akarják királyuknak
azok, akik választják, és ezt egyöntetûen
nagy fennszóval és háromszor
megismételve kifejezésre is juttassák!

Van olyan pél dánk, le is ír ják, ahol már a 
má so dik „akar já tok-e” kér dés re már na gyon 
halk és gyér vá lasz volt és a har ma dik ra pe -
dig nagy csend volt. Ezt a ki rályt né hány
nap pal ké sõbb meg gyil kol ták! Úgy hív ták,
hogy: Kiss Károly!

Te hát nem le he tett ját sza ni ez zel az erõ -
vel! Ha nem tu dott össz pon to sul ni ez az erõ, 
ak kor ki de rült, hogy ez a sze mély al kal mat -
lan! Nem tu dott ez a sze mé lyi ség át ren de zõ -
dés végbemenni.

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

 A Ma gyar Szent Ko ro na Mûködik!
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Tisz telt Ol va só!

A nép köl té szet de fi ni á lá sa kor azo kat a köl te mé nye ket ne vez zük 
nép köl té sze ti al ko tá sok nak, ame lyek a nép aj kán szü let tek, szer zõ -
jük is me ret len és száj ról-száj ra ha gyo má nyo zód nak. Va ló já ban
min den nép köl té sze ti al ko tás nak van szer zõ je, csak a száj ról-száj ra 
tör té nõ át adás fo lya ma tá ban a szer zõ sze re pe nem vá lik fon tos sá.
Nép raj zi for rás köz lé sünk ben egy fa lu si rím fa ra gót Ko vács „Ka kas”
Joahimot és né hány köl te mé nyét mu ta tunk be. Hunyán a temp lom
mel lett volt egy ap rócs ka ház, mely ben élt fe le sé gé vel a min den ki
ál tal csak „Ka kas bá csi nak” is mert sze gény zsel lér Ko vács Joahim.
Saj nos a vissza em lé ke zõk tu da tá ban ke vés ma radt meg szár ma zá -
sá ról, de arra min den ki jól em lék szik, hogy õ volt, aki vá sá rok ban,
ba rá ti össze jö ve te le ken tá ro ga tó já val vagy he ge dû jé vel jó han gu la -
tot te rem tett. Él ces rí me i ben meg éne kel te fa lu já nak ne ve ze tes, il let -
ve ke vés bé ne ve ze tes sze rep lõ it. Több mint har minc nó tá ja ma radt
fenn ba rát ja Uhrin Vin ce le jegy zé sé ben. A nó tái min dig va la mely is -
mert dal lam ra íród tak, és 1920 és 1940 kö zöt ti idõ szak ra te he tõk
meg szü le té sük, ame lye ket a nó ták ele jén, il let ve vé gén év szám mal
jel zett a le jegy zõ.

Ka kas bá csi nó tái:

Nép szám lá lás 1926-ban

Hunya falu la ko sa, mind össze van szám lál va,
Há nyan van nak mind nyá jan, el mon dom én sor já ban.

Tí már Ger gely, Kis Mi hály, Hunya La jos, Tí már Pál,
Gubucz Mi hály, Sza bó Pál, Gubucz Ist ván fõ mol nár.

Gubucz Imre két Véha, Dá vid, Ko vács meg Dinya,
Ta ní tó és plé bá nos, ha ran go zó Szakállos.

Szmola La jos, Ugrai, két Gubucz meg Turcsányi,
La ka tos, Paróczai, két Far kas, Vágó, Smíri.

He ge dûs, Kö les, Hanyecz, Szurovecz meg Cserenyecz,
Tí már Ákos és Imre, Var ga Má tyás meg Vin ce.

Vaszkó Imre nagy szá jú, Gyebnár a gör be lá bú,
Hát a ház nél kül való, Orlai, Ka kas és Sza bó.

Jó kif li, ha lek vá ros, a Zsi dó-sor mind Já nos,
Hunya Ist ván, Kont ra Já nos, s a nagy han gú Né meth Já nos.

Hunya Ince, Hor nok Já nos, Hunya And rás, Ko vács Já nos,
Gön dör hajú Tí már Já nos, bort ked ve lõ Hunya Já nos.

Hát még Lapatinszki Já nos, nél kü le ver sünk hi á nyos,
A ra gyo gó Ko vács Já nos, azon kí vül nincs több Já nos.

Nem kell ne künk már több Já nos, Elég nekönk Gyebnár Já nos,
Még ket tõ van azon túl, Gubuznai s Csa pó Úr.

Vé get ért a nép szám lá lás Hunya fa lu já ba,
Ka kas bá csi szed te össze ilyen vers for má ba.
Ezer ki lenc száz hu szon hat esõs esz ten dõ ben,
Vi gad ja tok hunyaiak a Csár da völ gyé ben.

Az autó el ha ladt 
(és Gyomán a Holler szál lo da elõtt da nol ták…)

Meg jöt tünk Hunyafaluból,
Ki ug rál tunk az au tó ból.
Pezs gõt ide pin cér azt a réz an gya lát,
Rög tön fi zet jük a szám lát.

(Ez utób bit egy si ket-né ma lány hal lot ta s be szél te el.)

Jó bor ivók nó tá ja (1938)
                                                          Dal lam: Ju hász le gény, sze gény…

Cso da tör tént va sár nap dél után,
Szö vet ke zet ben ve cser nye után,
Össze ült egy bor ivó tár sa ság,
Akik ré gen nem lát ták már egy mást:

                      Habzda Ven del, Vaszkó Ist ván bá csi,
                      Szujó György, Paróczai György bá csi,
                      Tí már Pál, Szurovecz Luk ács bá csi,
                      Vaszkó Pál meg Tí már Imre bá csi,

Kezd ték a gyönygyösi bort kós tol ni,
Kez dett is a fü lük pi ro sod ni,
Oly jól esett né kik a gyön gyö si,
Sán dor alig gyõz te ki hor da ni.

                       Habzda Ven del meg kezd te a nó tát,
                       Ka kas bá csit rög tön oda hív ták,
                       Húzd rá Ka kas azt a réz an gya lát,
                       Is mersz min ket, meg ad juk az árát.

Habzda Ven del po ha rat ürí tett,
Amit rög tön kály há hoz rö pí tett,
A töb bi ek, hogy eztet meg lát ták,
Habzda Ven delt õk is utá noz ták.

                       Rö pül tek az üve gek, po ha rak,
                       Az asz ta lon egy üveg se ma radt,
                       Az üve ge ket mind el pusz tí tot ták,
                       Vég re a bort fa ze kak ból it ták.

Ka kas bá csi ak kor meg jár ta,
A bort õ is fa ze kak ból itta,
Kor mos lett sze me, orra és szá ja,
Oda ha za nem is mer tek rája

                      Fe le sé ge mi kor meg is mer te,
                      Azt kér de zi, hát ez mi a fene,
                      Mi lett ve led egyen meg a manó,
                      Vén sé ged re let tél ké mény kot ró.

A trak tor
                                  Dal lam: Ju hász le gény, sze gény ju hász le gény…

Egy öreg ló fel só hajt ma gá ba,
Mért nem fog nak min ket most a hám ba,
Itt a szán tás, ve tés nek ide je,
Még se fog nak min ket az eké be.

Ott egy em ber fe lült az eké re,
Se os tor, se gyep lõ nincs ke zé be,
Egy ke re ket for gat erre, arra,
Utá na meg ha sad a ba ráz da.

Ló ba rá tim már ré gen hal lot tam,
Még ak kor két éves csi kó vol tam,
Hogy va la mi trak tort ké szí te nek,
Ez után az zal szánt ják a föl det.

Itt a trak tor szánt már min den felé,
A ló ér té ke ha lad le fe lé,
Soh se lesz már ne künk be csü le tünk,
Akár mennyi ku ko ri cát eszünk.

Mert a gaz dák már úgy gon dol koz nak,
Had pi hen je nek ezek a lo vak,
Etes sé tek, hiz lal já tok jól meg,
Majd a virs li úgy fi zet érte meg.

Ló ba rá tim mi lesz ak kor vé lünk,
Ha ilyen sok ku ko ri cát eszünk,
Disz nó mód ra hiz lal nak ben nün ket,
Azu tán el ad nak a virs lis nek.

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

Ü
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Tör vény ke zés, 
„népi köz igaz ga tás” Gyomán

a XVIII,-XIX. Szá zad ban
1717-1848

Gyoma fe u dá lis ko ri le vél tá ri anya gá -
ban sze ren csénk re meg le he tõ sen nagy
pél dány szá mú vég ren de let ma radt fent.
Ér té kü ket kü lön is eme li az a jó né hány
vég ren de let, me lye ket a „ha gya ko zó” fo -
gal ma zott és sajátkezüleg ve tet te pa pír -
ra mon da ni va ló ját. Zö mé ben azon ban
olyan vég ren de le tek ezek me lye ket az
es küd tek elõtt / mint ta núk elõtt / a vá -
ros há zán a jegyzõ öntött formába s a
„hagyakozó” kézjegyével látott el.

A vég ren de let az örök ha gyó ha lá la
ese té re szó ló, egy ol da lú, de ér vé nyes -
sé gi kel lék hez kö tött nyi lat ko za ta,
amellyel a tör vé nyes örök lé si jog vagy a
he lyi szo kás jog sza bá lyai el le né re va -
gyo nát meg oszt hat ta hoz zá tar to zói
vagy ide gen sze mé lyek kö zött. Egyéb
el ne ve zé sei: tes ta men tum,
testamentom-levél, utol só ren de lés,
vég aka rat. A fe u da liz mus kor sza ká ban
a ne me se ket, de a job bá gyo kat és a
zsel lé re ket is meg il let te a vég ren de let
al ko tá si jog azok ról a va gyon tár gyak ról,
ame lyek tu laj do nu kat ké pez het ték
/pénz, in gó ság, föld, an nak ter mé se,
stb./ , vagy ame lyek rõl ren del ke zé si ké -
pes ség gel birtak /ezt kor lá toz hat ta a va -
gyon õsi vol ta/ õsi ség/ , az öz ve gyi jog, a 
ne gyed, a ha ja don tar tás, stb. ed di gi tu -
do má nyos fel mé ré sek ered mé nye sze -
rint a job bá gyok, és zsel lé rek kö ré ben
az el halt sze mé lyek 2-8%-a ké szí tett
vég ren de le tet. A vég ren de le tet te võk
mint egy 60%-a fér fi volt. A he lyi ha tó ság
rend sze rint gon dot for dí tott a vég ren de -
le tek össze gyûj té sé re, nyil ván tar tás ára,
meg õr zé sé re. A vég ren del tek ér vé nyes -
sé gi kel lé kei kü lön bö zõ ek vol tak, és

eze ket jog sza bály ok / pl. 1715.27 tc./,
va la mint he lyi szo ká sok ren dez ték. Pl. a
vég ren del ke zõn kí vül öt együtt je len lé võ 
sze mély ta nú sít sa a vég ren de let lét re -
jöt tét. A vég ren de le tet alá írá sok kal, pe -
csét tel kel lett el lát ni, va la mint kel lé ke
volt a ki hir de tés, az ér de kel tek kel való
köz lés, s olyan va gyon ról ren del ke zés
me lyet nem ter helt sem mi, pl. öz ve gyi
jog, föl des úri jog, õsi ség, to váb bá ne rej -
tõz zék ben ne sem mi fon dor lat. A vég -
ren del ke zõ nek ép el me ál la pot tal kel lett
ren del kez ni, s köz vet len kör nye ze te
nem be fo lyá sol hat ta el ha tá ro zá sá ban.
A vég ren de let meg írá sá ban a kö zép ko ri
ok le ve lek szer ke ze tét kö vet ték, te hát lé -
nye ges ré szei vol tak a be ve ze tés, a tár -
gya lás, a zá ra dé ko lás. A 18. szá zad ban
még sok he lyen elõfordult, hogy a
szóbeli végrendeletet is elfogadták és
végrehajtották, mert rettegve tartottak a
„záradékban” elmondott átok
beteljesülésétõl/ :ti., ha nem a
mondottak alapján történik a
végrendelet teljesítése/. A
végrendeletek számos / fõleg a 18.
századból valók/ darabja irodalmilag,
nyelvészetileg is valóságos remekmû.

„Én Öreg Mar jai Ist ván az 1843-dik
esz ten dõ ben Feb ru ár 29-dik nap ján
meg em lék szem ar ról, hogy mint Öreg
em ber nek né kem is nem so ká ra fe jet
kell haj ta nom a ha lál nak, azért mi dõn
vol nék hat van há rom esz ten dõs lé vén
egész sé ges test tel ép el mé vel, hogy
hol tom után az cse léd je im /=gyer me ke -
im/ köszt ver sen gés ne tá mad na Utolsó
Rendelésemet eképpen nyilatkozom ki;

Elõ ször az míg Fe le sé gem él ad dig
az ide ig min den va la mim va gyo nom van
ab ból Néki se egyik se má sik Fiju ne pa -
ran csol jon, hol ta utánn eképpen osz toz -
za nak; Már Ist ván Fijam ki van a Ház ból, 
Föld bõl elé gít ve, mi vel az Há zért Há zat
attam, az Két Fer tály /=kb. 16 kis hold/ 

Föld nek har mad ré szé ért vet tem néki
egy da rab szöllõt 370 Frt.-tokon, így te -
hát istván Fijam az Ház ból, két fertáj
Föld bõl ki van elé gít ve, az Lá bas Jó -
szág ból is amint le he tett az mi volt az
Lovakbúl egyet  az Juh ból ka pott ti zen -
hét öre get, hat Bá rányt, Ser tést ket tõt,
még az szSzöllõbûl ha gyok Ist ván nak
két Száz Vál tó fo rin to kat mi vel az maga
Kert jét is azon Jószágbúl vet tük az
mejet én attam, azonba’adósságot is
ha gyok Száz Öt ven Vál tó Fo rin to kat,
azonba’a Kertbül az Há rom
Lejánykáimnak Ju lis nak 30 Vál tó Fo rin -
to kat, Sá rá nak 30 Vál tó Fo rin to kat, Zsu -
zsá nak 30 Vál tó Fo rin to kat, de ebbe az
Lejányok Fi ze té sé be Ist ván nem lesz ré -
szes ha nem  eszt az száz öt ven Vál tó
Fo rin to kat And rás Fijam és Sán dor
Fijam tartozanak Fi zet ni mi vel az Szöllõ
az mi ha lá lunk utánn az egész Szöllõ
And rás ra és Sán dor ra Ket tõ ha sít va az
istváné fe lõl huszon hat sor az Sán do ré
Le gyen az Gerágya /= giz-gazból, hul la -
dék ból emelt ke rí tés/ Fe lõl, az And rá sé
Ju lis Lejányomat pe dig míg az Házbúl
se egyíik Feju sem má sik Fiju Ki nem
moz dít has sa mi vel Õ öz vegy Lítire so kat 
Fá ra do zott mi kor azt az Ház tsinálódott,
Ist ván nak is ma rad ha lá lunk után az
Juh ból meg kap jon még Juhat 4 Tokjót,
2 Loat /!/ . Egyet Ké rem Ér de mes Birák
Urajimékat az ki ket az do log Il lett Én
Öreg Mar jai Ist ván Én ezen ren de lést
nem Erõl te tés bõl vagy va la ki Iz ga tá sá -
ból ha nem mint meg Élemedett Atya (
teltem), mivel az Én vagyonomba Igen
Kevés Õsi Vagyon Tulajdon, az magam
Szerzeménye Ugyan Épen, Ezért Ezen
Rendeléssemet megmásolhatatlanná
teszem.

Én Öreg Mar jai Ist ván Tu laj don Ke -
ze im mel irtam.”

Cs. Sza bó Ist ván

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

Bõ rün ket vi szik majd a bõr gyár ba,
Had le gyen a pa raszt nak csiz má ja,
A hú sunk ból virs lit ké szí te nek,
Amit Pes ten az urak meg esz nek.

Cson tun kat a cu kor gyár ba vi szik,
Ab ból a fi nom cuk rot ké szí tik,
A Han gyák ba szer te-széj jel hord ják,
És a kis asszony ok szo po gat ják.

Far kunk meg a ke fe gyár ba ke rül,
Ab ból me sze lõ és kefe ké szül,
A gyom runk ból hur kát ké szí te nek,
Amit majd a pro le tá rok esz nek.

Ló ba rá tim az-az egy víg asz tal,
Út szé li árok nál szebb az asz tal,
Mert a virs li az asz tal ra ke rül,
A cu kor meg a te á ba me rül.

De ez elõtt, ha egy ló meg dög lött,
Az zal to vább sen ki sem tö rõ dött,
A te te mét lök ték az árok ba,
Ju hász ku tyák nak lett mar ta lé ka.

Gaz dám mi lesz, ha el ko pik csiz mád,
Trak tor bõr bõl nem csi nál nak csiz mát,
Mi lesz ve led, üs sön meg a guta,
Me zít láb jársz, mint a töb bi ku tya.

A virs li bõl te úgy sem ehetel,
Mert olyan hely re te nem mehetel,
Mert ahol a virs li ket fo gyaszt ják,
Pa rasz tot on nan könnyen ki dob ják.

A cu kor meg nem pa raszt nak való,
Né ked az avas sza lon na is jó,
Hisz te úgy sem sze re ted a cuk rot,
Edd meg te a te hén hul la dé kot.

Szo bá dat sem tu dod ki me szel ni,
Mert me sze lõt se hol nem fogsz kap ni,
Hisz a trak tor nak csak ad dig lesz far ka,
Még a so fõr oda fönn ül raj ta.

Nem mon dom a hur ká ból ehetel,
De azért te na gyon megfizetel,
Ha nem fi zetsz, nem eszel ló hur kát,
Edd meg hát a hi bás disz nó or rát.

Hoz zád for du lok most ked ves gaz dám,
Örök sé gül fo gadd a ta risz nyám,
A trak to ron hasz náld a sze med re,
A ba ráz dát job ban lá tod vele.

Már en ge met to vább nem kí no zol,
Mert ez után csak trak tor ral szántol,
Sza ma rat ve gyél majd a vá sár ba,
Mert sza már nak sza már a ba rát ja.

Uhrin Vin ce je gyez te le 1940-ben

For rás: Endrõdi Táj ház Do ku men tum Tára

Szép írá si dol go zat,
Uhrin Vin ce III. polg. Oszt. 

Ka kas bá csi nó tái

foly ta tás az elõ zõ ol dal ról
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„Gra tu -
lá lok és el is -
me rés sel
ol va som az
új sá got és
ki tar tá su kat, 
és meg gyõ -
zõ dé sük
elõtt le ve -
szem a ka la -
pom. Önök
egy jó ügyet
szol gál nak
és ten ni

akar nak Endrõd ér de ké ben. Le gyen to -
vább ra is ilyen er nye det len hi tük és
min dig áll ja nak a jó ol da lon. Az én gyö -
ke re im nem túl mé lyen van nak, de úgy
ér zem az új sá got ol vas va, hogy azt tisz -
ta for rás víz zel ön tö zik és sok szor fel töl -
tõd ve is vá gyom a szü lõ he lyem re.
Ta lán az Önök hite erõ sí tett meg ab -
ban, hogy régi is ko lánk ré szé re a Szent
Imre ér met lét re hoz zuk. Úgy tu dom,
hogy a di á kok kö ré ben igen nép sze rû.
Ezt bõ ví te ni fo gom, il let ve fog juk. Az új -
ság ol vas má nyos és sok jó ér de kes té -
mát ír le, de néha egyes té má ban túl
ter je del mes. (Pl. Te me tõ sza bály zat).

Jó vol na eset leg az el szár ma zott
sze mé lyek rõl töb bet ol vas ni, eset leg ré -
szük re ro va tot nyit ni. A kul tú ra is néha
több mél ta tást ér de mel ne, és ren dez -
vé nyek meg em lí té se, pl. ta lál ko zók.
Alap ve tõ en az új ság fel épí té se és stí lu -
sa jó, és ezt foly tat ni le het és kell is.
Gra tu lá lok és to váb bi jó egész sé get kí -
vá nok a szer kesz tõ ség min den tag já -
nak.”

HUNYA ZOLTÁN
Szol nok

„A meg je lölt dol gok kal meg va gyok
elé ged ve, (csu pán az el múlt szá za dok
me gyei kró ni ká ja és az ízes ízek ro vat
nem je löl te meg. SZERK.) de ha újabb
dol go kat ta lál nak, szí ve sen ol va som.”

OLÁH LÁSZLÓNÉ
Gyomaendrõd

„Leg job ban azt a té mát sze re tem,
ame lyek Endrõd múlt já ról, tör té nel mé -
rõl szól nak, mi vel csak eb bõl az új ság -
ból tu dom is me re te i met bõ ví te ni.
Szí ve sen ol vas nék régi épí té szet rõl, régi 
há zak tör té ne té rõl, régi mes ter sé gek rõl 
stb.

Ter mé sze te sen az endrõdiek mai
gond ja it, si ke re it is fi gye lem mel kí sé -
rem és örü lök, ha ered mé nyek rõl szá -
mol nak be.”

HUNYA CECÍLIA
Szol nok

„Évek óta já ra tom s az idén is meg -
kap tam lap ju kat, an nak el le né re, hogy
be teg sé gem mi att az idén nem tud tam
még jel ké pes összeg gel sem be száll ni a
pos tai és nyom ta tá si költ sé gek be sem.
Ezért há lá val tar to zom Önök nek, hogy
to vább ra is kül dik a ha zai hí re ket. Még
az idén sze ret ném ezt a kö vet ke zõ mó -
don tör lesz te ni: 1 gim ná zi um s 2 ál ta lá -
nos is ko la ré szé re a sa ját õs em ber
tör té ne ti és ás vány gyûj te mé nyem bõl
egy so ro zat kol lek ci ót fel aján lok, s le -
szál lí tok, s át adok a hely szí nen egy-egy
elõ adás ke re tén be lül az il le té kes in téz -
mény nek elõ re meg be szélt (te le fo non
v. le vél ben) idõ ben. Ez ügy ben kér ném, 
hogy ír ják meg ne kem a kö zép és ál ta -
lá nos is ko lák ne ve it s cí me it (eset leg ja -

vas la tu kat),
hogy vá laszt -
has sak kö zü -
lük. A
„Vá ro sunk”

c. lap ból egyéb ként több al ka lom mal is
idéz tem ki ál lí tá sa i mon, ill. ki ál lí tás meg -
nyi tó kon, s más ren dez vé nye ken. (Egy -
rõl fil mem is van.)

A „NEM”-leges s az „IGEN NEM” vá -
la szok ne za var ják önö ket, hisz mint
idõs el szár ma zott nem érint min den
téma.”

BORSOS JÁNOS
Jász apá ti

„Ér de mes nek tar ta nám egy „Írja
meg ne künk” címû la kos sá gi vé le mé -
nyek rõl szó ló ro vat in dí tá sát.”

De zsõ Zol tán
Gyomaendrõd

„Mi vel elõ re ha la dott ko rom mi att (a
jövõ hó nap ban lé pek be a „két he tes”
kor ba, azaz 77. élet évem be) ma már
gya kor la ti lag sem mi más kap cso la tom
nincs a szü lõ föl dem mel, mint a Vá ro -
sunk címû lap. Je len le gi szer kesz té sé -
vel meg va gyok elé ged ve, ál lan dó
ro va ta i nak több sé gét szí ve sen ol va -
som. Saj nos, a Fi a ta lok ról fi a ta lok nak c. 
ro vat ról vé le ményt mon da ni nem tar -
tom ma gam il le té kes nek, amint ezt je -
lez tem is a 9. sor szám alatt.

Szí vé lyes üd vöz le tem kül döm a
Szer kesz tõ ség mun ka tár sa i nak.”

Bu da pest
NEM já rul hoz zá 

ne vé nek köz lé sé hez

Sze re tem a ha za fi as és ün ne pi ver -
se ket és a val lá so sa kat.”

Kis új szál lás
NEM já rul hoz zá ne vé nek köz lé sé hez

„Ta lán a Nagy ma gyar Csa lá dok”
he lyett még élõ endrõdi-gyomai szár -
ma zá sú (fi a tal, kö zép is ko lás ok, idõ seb -
bek si ke re i rõl, bal sor sá ról szí nes
éle té rõl) le het ne ön élet rajz, vagy in ter -
jú for má já ban egy új so ro zat ban tu dó -
sí ta ni.”

Dr. UGRIN BÉLA
Bu da pest

„Na gyon kö szö nöm a lap mun ka tár -
sa i nak fá ra do zá sa it. To váb bi mun ká -
juk hoz erõt, egész sé get kí vá nok."

AZ ALÁÍRÁS NEM OLVASHATÓ EL

„Tisz telt szer kesz tõ ség, a la pot na -
gyon vár juk és öröm mel ol vas suk."

CZMARKÓNÉ JUHÁSZ MARGIT
Bu da pest

„Csak gra tu lál ni tu dok az új ság
szer kesz té si szín vo na lá hoz!”

PUSKÁS LÁSZLÓ
Bu da pest

„A lap szer kesz té se el is me rés re
mél tó, szín vo na las te vé keny sé get tük -
röz. A szü lõ föld rõl tá vol lé võk szá má ra
azon ban nem ter jeszt kel lõ in for má ci ót
a vá ros kö zös sé gé nek éle té rõl. Nem ze ti 
gon do lat hír nö ké nek a tel jes ség igé -
nyé vel kel le ne szól ni mind azon ese mé -
nyek rõl ami a vá ros ban tör té nik. Egy
Vá ro sunk cí met vi se lõ or gá num in for -
má ci ói nem kor lá to zód hat nak ki zá ró lag
azon té mák ra, ame lyek egy azon né ze -
tet val lók kö rét érin tik a
közszolgálatiság fo gal má nak kel le ne a
szer kesz tõ ség nél ér vényt sze rez ni.”

Dr. FARKAS OTTÓ
Bu da pest

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

N.A.P. – DIÁKOLIMPIA
Ta va szi Több pró ba Baj nok ság
Kör ze ti Dön tõ
Gyomaendrõdön 4 is ko la rész vé te lé vel ren dez ték

meg ezt a ver senyt, ahol is ko lánk a Ró zsa he gyi Kál mán
Ál ta lá nos Is ko la tel jes csa pat tal, 48 fõvel vett részt.

Nyolc csa pa tunk 6 arany, és 2 ezüst ér met sze re -
zett. Egyéni ered mé nyünk: 5 arany, 3 ezüst és 4 bronz -
érem.

I. kcs. fiú: I. hely 821 pont. Csa pat ta gok: Palercsik
Dá vid, Szil ágyi Jó zsef, De me ter Jó zsef, Ba lázs Ger gõ,
Bukovszki Pé ter, Sza bó Zoltán.

I. kcs. lány: II. hely 691 pont. Csa pat ta gok: Pin tér
Ni ko lett, Piukovics Dóra, Hor váth Krisz ti na, Ha vai
Ale xand ra, To kai Kin ga, Benkó Alexandra.

II. kcs. fiú: II. hely 1510 pont. Csa pat ta gok:
Farkasinszki Ger gõ (II) , Dá vid Imre (III), Iványi Dá ni -
el, Sze re tõ Zol tán, Füleki Ta más, Liziczai Csaba.

II. kcs. lány: I. hely 1625 pont. Csa pat ta gok: Ba log
Haj nal ka (I), Kurucz Éva (III), Szakálos Edi na, Ba lázs
Tí mea, Bar na Ni ko lett, Vári Katalin.

III. kcs. Fiú: I. hely 2503 pont. Csa pat ta gok: Csor ba
Máté, (I), Havelka Ró bert (III) , Buk va Ta más, Kurucz
Zsolt, Mé szá ros Dávid.

III. kcs. lány: I. hely 2798 pont. Csa pat ta gok:
Farkasinszki Zita (I), Farkasinszki Ma ri ann (II), Ke -
resz tes Kit ti, To kai Gréta, Geszbi Bet ti na, Cserenyecz
Dóra.

IV. kcs. fiú: I. hely 3648 pont. Csa pat ta gok: Kiss
Imre (I), Fekécs Zol tán (II), Dógi Ri chárd (III),
Filipovits La jos, Tari Gá bor, Dógi Jenõ.

IV. kcs. lány: I. hely 2625 pont. Csa pat ta gok:
Szakálos Ju dit (I), Sza bó Zita, La ka tos Me lin da, Mé -
szá ros Re ná ta, Oláh Szand ra, Ta kács Ágnes.

Gyõz tes csa pa ta ink be ju tot tak a me gyei dön tõ be,
amely re Gyu lán kerül sor.

STRANG KUPA
ORSZÁGOS MINÕSÍTÕ ATLÉTIKA VERSENY
Ma gyar or szág leg ered mé nye sebb at lé ti ka szak osz -

tá lya i nak rész vé te lé vel rendezték meg Bé kés csa bán ezt
a ran gos ver senyt, áp ri lis 29-én.

A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la 35 ér met
szer zett. Hét arany, 19 ezüst, és 9 bronz ér met. A leg -
ered mé nye sebb szak osz tály ok kö zött vég zett is ko -
lánk.

Arany ér me se ink: Ba lázs Tí mea, 600 m,-2:05,4p,
Dá vid Imre, tá vol ug rás – 400 cm, Kurucz Zsolt,
kislabdahajítás - 52 m, Dógi Ri chárd, 100m-13 mp,
Fekécs Zol tán 1500 m-5:08,2 p

Ko vács Ti bor, 600 m -1:40,9 p, La ka tos Me lin da,
200 m-30,7 mp.

Ezüst ér me se ink: N.A.P. vál tó: I-IV. kcs. 8 fõ: Pin -
tér Ni ko lett, Palercsik Dá vid, Ba log Haj nal ka, Kurucz
Zsolt, Farkasinszki Zita, Havelda Ró bert, Sza bó Zita,
Kiss Imre (I. kcs 100 m, II. kcs. 200 m, III. kcs. 300 m,
IV. kcs. 400m)

Ba lázs Tí mea 60 m, Bar na Ni ko lett 600 m, Ba log
Haj nal ka 60 m, Ba log Haj nal ka tá vol ug rás,
Farkasinszki Ma ri ann tá vol ug rás, Farkasinszki Zita 600 
m, Buk va Ta más kis lab da, Cserenyecz Dóra 200 m,
Csor ba Máté 200 m, Dógi Jenõ 1500 m, Dógi Jenõ 600
m, Dógi Ri chárd 200 m, Sza bó Zita 200 m, Tí már Eme -
se súly lö kés, Szakálos Ju dit 600 m, Kiss Imre 200 m,
Kiss Imre 600 m.

Bronz ér me se ink: Ba lázs Tí mea kis lab da, Bar na
Ni ko lett tá vol ug rás, Szakálos Edi na tá vol ug rás,
Szakálos Edi na 600 m, Farkasinszki Ma ri ann 60 m,
Buk va Ta más 600 m, Ta kács Ág nes tá vol ug rás, Dógi
Ri chárd 600 m, Szakálos Judit 1500 m.

Vaszkán Gá bor test ne ve lõ, edzõ
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DOMOKOS GÉZA író 75 éves kö szön té se
Do mo kos Géza író, szer kesz tõ, po li ti kus Bras só ban szü le tett 1928.

má jus 18-án. Ko lozs vá ron a Bólyai Egye tem Böl csész ka rán foly tat ta ta -
nul má nya it, új ság író, ri porter, majd fõ szer kesz tõ a bu ka res ti la pok nál.
1969-és 1984 kö zött a RKP Köz pon ti Bi zott sá gá nak pót tag ja. 1989 de -
cem be ré ben a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség egyik ala pí tó ja,
92-ig a szö vet ség elsõ el nö ke, par la men ti kép vi se lõ. 

Rész let Hor váth An dor szü le tés na pi kö szön tõ jé bõl: „… Gyõz ni kel -
lett, soha nem tár sak ká rá ra, soha nem en-magunk hasz ná ra és di csõ sé gé re, 
soha nem hív sá gos cé lo kért és nem el va kul tan, de egye ne sen, ér te lem-ve -
zé rel ten, mind vé gig gyõz ni kel lett” 

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.

Kán tor La jos író, a Ko runk fo lyó irat fõ szer kesz tõ je nyílt le vél ben for -
dult Markó Béla szö vet sé gi el nök höz, és Tõ kés Lász ló re for má tus püs pök -
höz.

„…Ti vi szont – ere de ti hi va tá so tok mel lé fel vé ve a po li ti kát – az er dé -
lyi ma gyar ság ne vé ben be szél tek, ez pe dig 2003-ban a ro mán, a ma gyar és
az eu ró pai po li ti zá lást is je len ti. Az el vek hez való ra gasz ko dás és a komp -
ro misszum kész ség kö vet ke zés kép pen nem vá laszt ha tó el egy más tól. Per -
sze nagy ve szély – jó vol na ezt ál lan dó an szem elõtt tar ta no tok – a
hi ú sá gok vá sá ra, és a ha ta lom hoz való ra gasz ko dás; nem ke vés bé prob le -
ma ti kus az egyé ni és a kö zös sé gi ér de kek egyez te té se… A jövõ fog ja el -
dön te ni, hogy er dé lyi ma gyar sá gunk jog ér vé nye sí té sét il le tõ en az utób bi
13 év ben mi kor szü let tek jó és mi kor rossz dön té sek…. A to váb bi el len sé -
ges ke dést, a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai kép vi se le té nek gyen gí té sét
min den eset re ide je vol na ab ba hagy ni. Fe le lõs sé günk, fe le lõs sé ge tek
történelmi! 

Vá la szok ból rész let a nyílt le vél re:
Markó Béla: „Egy tisz tes sé ges szán dé kú le vél, …. Ta gad ha tat la nul az

ag go da lom, és se gí tõ szán dék kész tet te õt…. A so rok hoz zám is szól nak,
de va ló já ban a Tõ kés Lász ló-je len sé get elem zi. … Az el múlt évek ben sem
ér tet tünk egyet sok min den ben, még is egy szer ve ze ten be lül tud tunk lé tez -
ni. 

…ha Tõ kés Lász ló és tár sai el áll ná nak at tól, a szán dé kuk tól, hogy az
RMDSZ –szel szem ben má sik szer ve ze tet hoz za nak lét re, és ez ál tal tönk re
te gyék a ma gyar kö zös sé günk po li ti kai egy sé gét, ak kor to vább ra is dol -
goz hat nánk a Szö vet sé gen be lül, hangot adhatnának a véleményüknek…

Tõ kés Lász ló: … „Meg íté lé sem sze rint Markó Béla és Tõ kés Lász ló
sze re pé nek meg íté lé sé ben sem mi fé le szimmetrizmusnak nincs he lye. Im -
már jó ide je ugyan is nem a ma gyar a ma gyar ral, ha nem sze mé lyünk ben az
el nyo mott ma gyar ki sebb ség kép vi se lõ je áll szem ben az el nyo mó ha ta lom
ol da lá ra be so rolt és an nak ke gye it él ve zõ po li ti kus sal… a fe lek kö zöt ti tár -
gya lás nak így is he lye vol na. A ha ta lom vi szont so ha sem tár gyal ni, ha nem
sok kal in kább dik tál ni sze ret… Véleményem szerint májusi nyílt leveled
ezért marad pusztába kiáltó szó. 

A ma gyar po li ti kai köz élet mér -
föld kö vé nek szá mít a Fi desz má ju si,
XVII. kong resszu sa, a Bu da pes ti
Gesz te nyés kert ben.

„El jött a szö vet ség kö tés ide je, hogy mire kö tünk szö vet sé -
get? Az Ala pí tó le vél 9 pont ban fog lal ja össze. Ami rö vi den úgy is
össze fog lal ha tó, hogy a tár sa da lom, amely ben élünk az ál ta lunk
fon tos nak tar tott ér té kek sze rint szer ve zõd jön és mû köd jön. Ezek az 
ér té kek irá nyít sák a tör vé nye ket, ame lye ket al ko tunk, vá lasz tá sa in -
kat és dön té se in ket, ame lye ket meg ho zunk. Sõt az a cé lunk, hogy
nap mint nap érez zük, ezek az ér té kek s azok nyo mán szü le tett dön -
té sek a sa ját sze mé lyes éle tünk ben is je len van nak.” hang zott el Or -
bán Vik tor meg vá lasz tott szö vet sé gi el nök be szé dé ben.

Az el múlt év ben, a Fi desz és part ner szer ve ze tei, va la mint pol gá ri 
kö rök ál tal Kö zép–Eu ró pa leg na gyobb po li ti kai moz gal ma jött lét re,
amely ma már új, egy ben ha té ko nyabb szer ve ze ti ke re te ket is meg -
fo gal ma zó szö vet sé get igé nyel.

A Fi desz több kí ván len ni mint párt, va gyis el sõ sor ban nem ér -
de kek, ha nem ér té kek kö zös sé gé nek meg te rem té sé re he -
lye zi a hang súlyt. .. De mok ra ti kus alap el vek, a he lyi dön té si
le he tõ sé gek bõ ví té se, a ta gok na gyobb rész vé te li le he tõ sé -
ge és ér ték kép vi se le té nek meg te rem té se volt a mó do sí tás
cél ja. A nép pár ti ha gyo má nyok min tá já ra a tár sa da lom min den ré -
te gé nek, cso port já nak le he tõ vé te szi, hogy élet hely ze tük, ér dek lõ -
dé sük sze rint is csat la koz za nak a Szö vet ség hez. A Fi desz be fo ga dó
szer ve zet té vált.

Rész le tek az Ala pí tó le vél gon do la ta i ból:
.. „Az új év ez red má so dik évé ben a rend szer vál toz ta tás óta elõ -

ször, a nem ze ti ér zel mû pol gá rok a vá lasz tá sok után is bár tan ki áll -
tak ér té ke ik, meg gyõ zõ dé sük és az országépítõ mun ka foly ta tá sa
mel lett. …. Ér ték vi lá gu kat, cse le ked ni kész helyt ál lá su kat tíz ezer nyi
pol gá ri kör meg ala pí tá sá val fe jez ték ki.

… Szem elõtt tart va az igaz sá gos ság, a sza bad ság, és a sze re tet
örök pa ran csát, ki nyil vá nít juk aka ra tun kat, hogy szö vet ség re lé pünk 
egy más sal. ... Szö vet sé gün ket a ke resz tény er kölcs, a sza bad ság, a
rend és a ter mé szet tör vé nye i nek tisz te le té re épít jük. Szö vet sé günk
olyan kö zös ség, amely a nem zet va la mennyi pol gá ra elõtt nyi tott,
tar toz zék tár sa dal munk bár mely cso port já hoz vagy kö zös sé gé hez.
… Szö vet sé günk cél ja, hogy a ke resz tény de mok rá cia, a szo ci á lis pi -
ac gaz da ság ha gyo má nya it kö vet ve, az eu ró pai nép pár tok nagy csa -
lád já hoz csat la koz va meg te remt sük a ma gyar pol gá rok
bol do gu lá sá nak fel tét ele it, s erõ sít sük a nem zet együ vé tartozását…

… Vall juk, hogy lé te zik er köl csi rend, amely az em be ri aka rat fe -
lett áll. Vall juk, hogy az igaz ság meg is mer he tõ, és a köz éle ti cse lek -
vés ki in du ló pont já vá te he tõ. Vall juk, hogy az em ber min de nek elõtt
lé lek, ér zés, gon do lat. Vall juk, hogy noha mind annyi an gyar ló és hi -

bá kat vétõ lé nyek va gyunk, meg van a 
ké pes sé günk a ja vu lás ra, és az er köl -
csi tö ké le te se dés re. … múl ha tat la nul
szük sé günk van a lel ki, szel le mi meg -

úju lás ra. Vall juk, hogy az em ber fe le lõs ség gel tar to zik ön ma ga, csa -
lád ja, és nem ze te bol do gu lá sá ért.

… Hisszük, hogy a jó lét nem csak ke nye ret, mun kát, is ko lát, fo -
gyasz tá si ja va kat, ha nem csa lá dot, gyer me ke ket, ba rá to kat, nem -
ze ti büsz ke sé get, sze re te tet, össze tar to zást, ün ne pe ket is je lent.
Hisszük, hogy a köz és ál lam élet nek a leg na gyobb em be ri cé lok el -
éré sét: a sze re tet, a bé kes ség, a biz ton ság, a rend, az igaz ság, a
sza bad ság ki tel je se dé sét kell szol gál nia. Hisszük, hogy a po li ti ka a
kö te les ség ér zet, a meg fon tolt ság, és az al ko tó cse lek vés egy sé ge.

… A po li ti kai böl cse let és a ter mé sze tes ész já rá sunk arra ta ní tott
meg, hogy tisz tel ni kell az em ber mél tó sá gát. Az em be ri mél tó ság
min den kit meg il let, bár mi le gyen neme, szár ma zá sa, kora, nem ze ti
ho va tar to zá sa, val lá sa, egész sé gi ál la po ta. Tisz te le te nél kül el vész a 
sza bad ság, véd te len né vál nak kö zös sé ge ink, a csa lád, a nem zet. Az
em ber kö zös ség ben élõ és sze re tet re vá gyó lény, ezért min den
gyer me ket meg il let az ér zel mi, er köl csi és anya gi biz ton ság, ame lyet 
a csa lád ké pes nyúj ta ni. … A mun ka az ön fenn tar tá son túl ön be csü -
lést is ad az em ber nek. A mun ka meg be csü lé se az egész nem zet lel -
ki egész sé gé nek fel té te le. … Büsz kén vál lal hat juk az em be ri
mél tó sá got tisz te let ben tar tó tör té nel mi ha gyo má nya in kat, Szent
Ist ván tól a ma gyar sors kér dé se ket el hi va tott ság és böl cses ség alap -
ján meg vá la szo ló XX. szá za di ál lam fér fi a kig. .. A nem zet szá munk ra
a kö zös múlt ból ere dõ meg tar tó erõ és a jö võ re vo nat ko zó közös
terv is.

… Mi arra kö tünk szö vet sé get, … hogy a sza bad ság ra, és fe le lõs -
ség re épül jön a ma gyar pol gá rok jö võ je. … hogy meg tart suk ami
iga zán fon tos a nem zet szá má ra: az em be ri mél tó sá got, tör té nel -
mün ket, kul tú rán kat, nyel vün ket, csa lád ja ink jö võ jét, fi a tal ja ink te -
het sé gét, az idõs kor tisz te le tét, a ha tá ron túl ra ve tett ma gya ro kat,
anya föl dün ket, a ma gyar ter mõ föl det, és ha zánk ma ra dék köz va -
gyo nát… a nõk meg be csü lé sé vel, az egy há zak se gít sé gé vel meg erõ -
sít sük a nem zet gyen gü lõ és rit ku ló szö ve tét. … hogy a fa lu si élet és
a csa lá di gaz da sá gok sa ját ran got és táv la tot kap ja nak, a vi dé ki Ma -
gyar or szág erõ söd jék…a nem ze ti ön tu da tot to vább bá to rít suk, erõ -
sít sük a pol gá ri ér té ke ket, és vég hez vi gyük a nem zet ha tá ro kon
át íve lõ új ra egye sí té sét… olyan he lyet fog lal junk el a most for má ló dó 
új vi lág rend ben, mely biz to sít ja a Kár pát-me den cei ma gya rok szá -
má ra a biz ton sá got, és a szabadságot. 

… Bí zunk ab ban, hogy szö vet sé günk se gí ti a ma gya rok kö zöt ti
bi za lom, ba rát ság, és együtt ér zés erõ sö dé sét. Ren dü let le nül hi -
szünk a sze re tet és az össze fo gás ere jé ben.

2003. Bu da pest Gesz te nyés kert

ALAPÍTÓ LEVÉL



114 2003. jú ni usVÁROSUNK

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

II. rész

5. A POLITIKA FELADATA
A je len hely zet tel elé ge det len, út ke re sõ em be rek

szá má ra meg kell mu tat ni, hogy nem mind egy: mi lyen
em ber ké pe van, és mi lyen ér ték re tá masz ko dik
egy-egy párt. Az em ber leg mé lyebb vá gya i nak tel je sü -
lé sét az olyan po li ti ka se gí ti elõ, amely ben köz pon ti he -
lyet fog lal el az em ber nek, mint Is ten kép má sá nak
tisz te le te, a pol gá rok sze mé lyes sza bad sá ga, - ki emel -
ten a lel ki is me re ti sza bad ság és a tu laj don hoz, va la -
mint a ter mé szet ja va i hoz való jog – az egy má sért
ér zett fe le lõs ség, a csa lád vé dett sé ge, a tár sa dal mi
igaz ság és a köz jó ér vé nye sí té se, a nem ze ti ha gyo má -
nyok és kul tú ra ápo lá sa. Ez az a ke resz tény de mok ra ta
elvi alap, ami meg ke rül he tet len. Szé les kö rû el fo ga dá -
sát az is jel zi, hogy bi zo nyos ele me it - meg té vesz tõ
mó don – a mai bal ol dal be épí tet te jel sza vai közé, bár a
va ló ság ban nem köz jót, ha nem csak cso port ér de ket
szol gál nak. Ne künk a jel sza vak szint jé rõl a dol gok mé -
lyé be kell ha tol nunk, és rész le te sen ki fej te nünk, hogy
ezek a ne mes el vek mit je len te nek a min den na pi élet -
ben.

6.ÚJ UTAKON A GAZDASÁG
Alap ve tõ vál to zá sok szük sé ge sek a gaz da ság mû kö -

dé sé ben. A csak pi a ci szem pont ok ál tal ve zé relt ter me -
lés mel lett vi lág szer te meg je lent egy nem
el sõd le ge sen pro fit ra tö rek võ, köz hasz nú te vé keny ség. 
A kö zös sé gi gaz da ság új for mái je len tek meg. Az ál -
lam nak tá mo gat nia kell a „har ma dik szek tort”, amely a 
köz vet len köz szol gá lat és a min den áron ha szon ra tö -
rek vés in téz mé nyei kö zött áll. Az adóz ta tás ban nem -
csak a meg ter melt új ér ték mennyi sé gét, ha nem a
ke let ke zett ha szon ho va for dí tá sát is fi gye lem be kell
ven ni. A ka pi ta lis ta fej lõ dés si ke re it a gaz da ság sza -
bad sá gá nak kö szön he ti. Sza bad pi ac gaz da ság nél kül
Ma gyar or szág sem ké pes a fel emel ke dés re. E sza bad -
ság nak azon ban a köz ér dek vi lá gos kor lá to kat szab. A
nye re ség nem nö vel he tõ a kör nye zet egész ség ká ro sí tó 
rom bo lá sa árán. Az ál lam nak õr köd nie kell a ver seny
tisz ta sá gán. Meg kell aka dá lyoz nia a pol gá rok ki szol -
gál ta tott sá gát a mo no pol hely zet ben lévõ vál la la tok -
nak, ide ért ve az úgy ne ve zett ter mé sze tes

mo no pó li u mo kat is, mint gáz-, víz-, csa tor na- vagy
áram szol gál ta tás. Kü lö nö sen fon tos a rá szo ru lók (kis -
fo gyasz tók, nagy csa lá dos ok) vé del me, ezért szá muk ra 
az úgy ne ve zett szo ci á lis ta ri fák be ve ze té sét szor gal -
maz zuk, kü lö nö sen az áram és a gáz fo gyasz tás ese tén.

7. ALULRÓL ÉPÍTKEZÕ, ÖNKORMÁNYZÓ
TÁRSADALOM

Az ál lam nak csak azok kal a te rü le tek kel kell fog lal -
koz nia, ame lyek a he lyi kö zös sé gek szint jén nem ke -
zel he tõk. A tár sa da lom szer ke ze tét az egyén – csa lád – 
he lyi kö zös ség – ál lam hi e rar chi kus ré te ge zett ség al -
kot ja. A ma ga sabb szin ten tisz tel ni kell a töb bi ek ön -
ren del ke zés ét, és se gí te ni kell azok ban a dol gok ban,
ame lyet len tebb meg ol da ni nem le het. Ez a ke resz -
tény de mok ra ta elv (az un. szubszidiaritás) a biz to sí té -
ka az Eu ró pai Unió és a tag ál lam ok kö zöt ti
fel adat meg osz tás har mó ni á já nak is. 

8. ESÉLYEGYENLÕSÉGET!
A tár sa da lom ket té sza kí tott sá gá val szem ben a

mun ka és a ta nu lás esé lyét kí nál juk. Ez az a két esz -
köz, amely a se gé lyek nél ha té ko nyab ban és tar tó sab -
ban se gí ti a ne héz hely zet ben lé võk fel zár kó zá sát és
csök ken ti ki szol gál ta tott sá gu kat. Fog lal ko zás po li ti kánk 
hang sú lya az ál lá sok meg tar tá sá ra, il let ve új mun ka -
he lyek te rem té sé re irá nyul. Ok ta tás po li ti kánk is esély -
egyen lõ ség re tö rek szik: Ösz tön díj rend szer és
is ko láz ta tá si tá mo ga tás biz to sít ja, hogy a le he tõ leg -
ma ga sabb kép zett ség el nye ré se csak a te het ség tõl és
ne a csa lád anya gi hely ze té tõl függ jön.

9. CSALÁD ÉS EGÉSZSÉG
Ad dig egyet len ma gyar po li ti kai erõ sem le het elé -

ge dett, amíg nem szû nik meg a né pes ség fo gyá sa, és
amíg pusz tít a ko rai ha lá lo zás. A gyer me ket ne ve lõ
csa lá dok nak te hát hat ha tós se gít ség re van szük sé gük,
hogy a gyer mek vál la lá sa ne kö ve tel jen tõ lük ál lan dó
le mon dást. A gyer mek ne ve lés jár jon elõnnyel mind a
la kás tá mo ga tás ban, mind a nyug díj rend szer ben. A
gyer me kek ál tal fi ze tett nyug díj já ru lé ká nak egy ré sze
épül jön be szü le ik nyug dí já ba. Vég re hajt juk az Or bán
kor mány alatt ki dol go zott nép egész ség ügyi prog ra -
mot, amely nél kül egész sé günk nem õriz he tõ meg, és
nem csök kent he tõ a ko rai ha lá lo zás.

Foly ta tás a kö vet ke zõ szám ban.
Köz re adta: Csá szár né Gyuricza Éva

Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség
Bé kés Me gyei el nö ke

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

Ol va só ink kö zül so kan tud ják, hogy az
endrõdi fes tõk má ju si ki ál lí tá sa, már el ma rad ha -
tat lan. Ugyan úgy hoz zá tar to zik a ha gyo mány -
hoz, hogy az al ko tó kat és mû ve i ket Var jú Jó zsef
igaz ga tóhe lyet tes kö szön ti, a ké pe ket és al ko tó i -
kat rö vi den be is mu tat ja a meg je lent ér dek lõ -
dõk nek. Be szé dé bõl rész le te ket köz lünk

… „Egy év vel ez elõtt ki lenc al ko tó hoz ta el
mû ve it, ma szá muk 10-re emel ke dett, akik mint -
egy 40 al ko tás sal je len tek meg. ... El mond tam ta -
valy is, hogy az al ko tók több sé ge mû ked ve lõ,
au to di dak ta mó don ju tott el a je len hez, fo lya ma -
to san kép zik ma gu kat, ke re sik a jobb tech ni kát,
az újat, a még szeb bet, nem tud nak meg len ni e
szép és na gyon hasz nos hob byjuk nél kül. Ady
írta va la me lyik ver sé ben, hogy a mû vé szek –
köl tõk, írók, kép zõ mû vé szek, stb. – le gye nek
pro fik vagy ama tõ rök, azért al kot nak, hogy azo -
kat meg je le nít sék, a kö zön ség elé vi gyék. Ez zel
va ló szí nû min den ki így van, ki mond va – ki mon -
dat la nul, egyéb ként ön cé lú vá vál na az egész.
Min den ki vá gyik a si ker re, az el is me rés re, még
ak kor is, ha ez bi zo nyos szo ron gás sal pá ro sul, ez
az ér zés na gyon is em be ri, s a jö võt il le tõ en mo ti -

vál, to váb bi am bí ci ó kat ered mé nyez, újabb mun -
kák ra ösz tö nöz. A ki ál lí tás kez de mé nye zõ je vál -
to zat la nul Sza káll Sán dor ba rá tom, össze fog ja a
kol lek tí vát, fel ke res, meg szer vez, õ a „fõ vál lal -
ko zó” A kö vet ke zõk ben szó lok az al ko tók ról, s
né hány gon do la tot mon dok a ké pek rõl. Kezd jük
ta lán az „új” ki ál lí tó val.

Rávainé Far kas Éva: Ál ta lá nos is ko lá it
szü lõ föld jén Dévaványán vég zi, kö vet ke zik a
kö zép fok: Sar kad, pos ta for gal mi, majd te le pü lé -
sünk gyo mai ré szén mun kát vál lalt. A fes té szet -
tel egy szü le tés nap ra ka pott aján dék könyv
kap csán ba rát ko zik meg, ak va rell, akrill, el kö te -
le zett je, egy meg kez dett ké pet egy este sze re ti
be fe jez ni. Ked venc té mái: fák, tá jak áb rá zo lá sa,
egyé ni el já rá sok ra tö rek szik. Több ki ál lí tá sa volt 
már. 2001-ben a Pallasz Ga lé ri á ban 40 db fest -
ménnyel mu tat ko zott be. Nem kis tel je sít mény!
Dévaványán, Kabán, me gye szék he lyen. Az itt

lát ha tó ké pei: „Szék” a „Fal” (vak ab lak ban cse -
re pes mus kát li)” Õszi park”, „Endrõdi temp lom
„(el nyer te Pataj Pál mû vész úr tet szé sét is.) Ké -
pe in a béke, a nyu ga lom, az ott hon sze re tet, a
múlt je le nik meg, mind ezek tük ré ben ott van a
je len. ... Az õszi tá jon sej tel mes fé nyek tük rö zõd -
nek, hûen áb rá zol ja a le ve lek kö zött be szû rõ dõ
nap fényt.

Eichler Éva: A múlt év ben Kabán ren de zett
ki ál lí tá son-ahol a tor nyok áb rá zo lá sa do mi nált-,
4 olaj fest mé nyé vel vett részt, a si ker ga ran tált,
hi szen ezek bõl 3 zsû ri zett lett. Az õszi tár la ton 1
szin tén zsû ri zett kép pel sze re pelt. A most ki ál lí -
tott öt ké pé bõl ket tõ zsû ri zett. A „Nagy bör zsö nyi 
ká pol na” és a „Csa tor na part”, mind ket tõ olaj -
fest mény. A „Kis pa tak” tem pe ra. Szép ter vei
van nak, né hány val lá si té má jú ké pet szán dé ko -
zik al kot ni, mellyel az Idõ sek Ott ho nát akar ja
meg aján dé koz ni. Az öt szép al ko tá sá ból a „Kis -
pa tak”-ra kí vá nom fel hív ni a fi gyel met: jól meg -
kom po nált fest mény. A víz át ló san megy
ke resz tül a kép ten ge lyén. A zöld és a kék
szí nek ará nya har mo ni kus, a kép re rá ült a
nyu ga lom, a csönd. 

III. Má ju si Tár lat ké pei

Ü
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Bor nem issza End re: 
KEREK NAP 

Ke rek nap, 
Ke rek éj, reg gel, este
Össze ér.
Vi gyáz rá juk 
Két ka kas,
Tol luk fé nyes,
Mint a nap.
Egyik haj nalt
Ku ko rít,
Má sik al konyt hu nyo rít.
Nap ko rong,
Hold ka réj,
Ke rek
Két ara nyat ér. 

Kiss Dé nes:
IDÕKÉK DAL
Kék a kö kény,
kék a káka,
kék a he gyek 
kõ-sza kál la,

köd-ha ja is
csu pa kék!
Kék a ta vak,
fo lyók tük re,
ránk bo ru ló
egek üst je,
kék-kék, kék-kék
a vi dék.

Kék a sar lók
su ha ná sa,
kék a gé pek
da lo lá sa,
tok mány ban kék
ka sza kõ.
kék a he gyek
ke ze-lá ba,
kék elõt te,
kék utá na,
kék vagy, drá ga
szün idõ.

Weöres Sán dor:
HAZATÉRÜNK ESTÉRE

Ha za té rünk es té re, es té re,
  ipar kod junk vég té re,
ha za é rünk, nem a vi lág vé gé re,
 csak a falu szé lé re.

Ha za ju tunk haj nal ra, haj nal ra,
De sö tét a fa lomb ja,
El té ved tünk ren ge teg be, va don ba,
 Hív a falu ha rang ja.

Ka ni zsa Jó zsef:
SEJ, HAJ, BÚZASZÁR

Sej, haj, bú za szár,
              bú za szár,
mi lyen le ányt
              rin gat tál,
              rin gat tál?

Arany sze me,
     mint a Nap,
haja, mint
     a su ga rak.

Sej, haj, bú za szár,
              bú za szár,
en gem is ott
              rin gas sál,
rin gas sál!

Far kas Gab ri el la: Az õszi tár la ton egy szép
táj kép pel kép vi sel tet te ma gát. Hû sé ges a pasz -
tell hez, a kré tá hoz. Té má já ban vi szont vál tás tör -
tént, egy év vel ez elõtt az ál la tok áb rá zo lá sa
ka pott hang súlyt, az óta a táj kép, ar cok, fe jek áb -
rá zo lá sa, sõt, hogy kö ze led jen a szak má já hoz,
ha jak, fri zu rák, haj vi se le tek fes té sé tõl sem ide -
gen ke dik. Az itt lát ha tó arc ké pei nem is mert sze -
mé lyek, úgy mond össze rak ja az arc vo ná so kat,
gon do lom ki emel, egy-egy jel leg ze tes sé get, ro -
kon szenv alap ján. A má sik ket tõ jel lem zõ je az
ab lak ból való ki te kin tés, ki lá tás, a nap le men té re, 
egy ta nyai han gu lat ra. Azt csak gon do lom, hogy
az ab lak nak va la mi lyen sze re pet szán, a zárt ság,
és a sza bad ság mezs gyé je, eset leg az ab lak az
aka dá lyo zó ja egyes ter mé sze ti je len sé gek meg -
ta pasz ta lá sá nak, vagy ta lán az ab lak je lent het
egy faj ta védettséget is.

Fekécs Imréné: „Itt egy vo nás, ott egy hú zás 
ké szen van egy al ko tás”. Ez az idé zet már nem
tel je sen fedi le Er zsi ke hob byját. Az õszi tár la ton 
részt vett egy fest mé nyé vel. Je len leg meg ma radt
az ak va rell tech ni ká nál, két képe: a „Téli ud var”
és a „Nap le men te” a bi zo nyos ság rá, pró bál ko zik 
a pasz tell fes té szet tel is. És hogy mi ért kezd tem
az idé zet tel a be mu ta tá sát, hogy nem csak vo nás
és hú zás az al ko tói hát tér, pél da rá a „magkolázs” 
Ez a neve a kü lön bö zõ ma gok ból ké szí tett és itt
be mu ta tott kom po zí ci ók nak. A „Téli ud var” c.
ké pen a va kí tó fe hér, és a vissza fo gott szí nek a
hi deg ér ze tét kel tik. Mind két al ko tás ban je len
van az el len té tek vi lá ga.: a va kí tó fe hér és a bar na 
, a nap tü ze a víz hi de ge, mint egy örök el len tét -
ként, me lyet a meg fes tett föld old fel. Ha jól
meg fi gyel jük a Nap le men tét lát szó lag élet te len
vi lág, vi szont apró rész le te i ben az élõ ter mé szet
is érzékelhetõ.

Hor nok Imre: El hoz ta az õszi tár la ton zsû ri -
zett ké pét is, mely Holt-ág rész le tet áb rá zol. A
balatonboglári mû vész tá bor ban öt fest mé nyét
ki ál lí tot ták. Egyik ké pén meg je le nik a Ba la ton
szép vize, a nyár, a szí nek pom pá já ban. El sza kít -
ha tat lan a ta nya vi lág tól, a ta nya han gu la tá tól. A

kö tet len ség, a sza bad ság, a tisz ta ság. Akit egy -
szer meg érin tett a ta nyai sza bad ság, az nem tud
sza ba dul ni tõle, -vallja. Na gyon szép szí nek kel
dol go zik, ké pe in tet ten ér he tõ, hogy az olaj fes té -
szet tech ni kai sa já tos sá ga i nak ura, ott ho no san és
fõ leg ered mé nye sen mo zog e te rü le ten. A ta nya,
mely el bú jik a fák kö zött, ab la kán nem le het
belátni, mégis központi helyet foglal el, szinte
érzõdik, hogy ez egy külön, egy sajátos világ. 

Józsikné Gyuricza Mar git: Hal lat ja a ne -
vét, az Apol ló mozi kul tu rá lis prog ram já nak ak -
tív részt ve võ je, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok
sze rep lõ je. Az élénk szí nek har mó ni á ja jó esõ ér -
zést kelt az em ber ben, egy faj ta em lék ké pet ala kít 
ki a szem lé lõ ben. „Tutenkamen ha lot ti maszk ja”
címû al ko tá sá ban az arany és a kék két ne mes,
na gyon gaz dag szín nel ér zé kel te ti, a ké pen a fá -
raó nagy sá gát, méltóságát. 

A Kovásznai lá nyok, Klá ri ka és Nóra:
mind ket tõ jük éle té ben vál to zá sok kö vet kez tek
be, fõ leg Klá ri ka ese té ben. Éle té nek ala ku lá sa
azt kér te, hogy mun ka he lyet vál toz tas son, je len -
leg a fõ vá ros ban dol go zik, ter ve zõ-gra fi ku si
mun ka kör ben. Lát ha tó itt a ki ál lí tá son egy gra fi -
kai mun ká ja, a ki ad vány címe: Ga lé ria (Ma gyar
Mû ke res ke de lem Év köny ve. Nyom dá ban van a
kö vet ke zõ: Épí té sze ti és a Bel sõ Épí té szet c. Év -
könyv).

Nórika pedig készül az érettségire, egyetemi
felvételek elõtt áll, alkalmassági vizsgák után.
Van bõven tennivalója, de ennek ellenére a
kiállítás résztvevõje. Klárika két fénykép
sorozatánál: (Zebra és a Szemüveg) a lényeg,
hogy a dolgok apró részleteibõl áll össze egy
gondolat, egy egységes kép. Az „Aktatáska”
olajfestmény, egy sarokba dobott egyszerû
tárgy, mely mögött lényeges tartalom húzódik
meg. 

Kovásznai Nórika három alkotásának
jellemzõi: a finom vonalak, a megcsillanó
fények, reflexekkel bontják ki a formát, az
alakokat. A könnyedség, a ködszerû lebegés
érzékelhetõ, észlelhetõ az alkotásain.

Szakáll Sándor: Az õszi tárlaton szerepelt
az „Udvar” címû grafikával, havas, téli tájat

ábrázol. A Bethlen mûvésztábor jó hatással van
grafikájára, sokat tanul, fejlõdik ott. Megmaradt
az eredeti grafikánál, stílusa nem változott. Négy 
kiállított grafikája közül egy színes, mely a
gyomai fõteret ábrázolja a Nepomuki szoborral
együtt, a másik három „Horgászstég”,
„Körös-part”, „Vajdahunyad vára” fekete. Mind
a négy pontos, aprólékosan kidogozott, jól
sikerült képek. Alkotásain egyfajta hangulat
érzékelhetõ, melyet nagyon nehéz szavakkal
kifejezni, talán a szomorúság, talán az
egyedüllét, de nem biztos! Viszont a grafika
eszközeivel ezt nagyon szépen érzékelteti.

Tóth Klárika: Az õszi tárlaton a „Mindent a
szemnek” c. absztrakt aktképpel vett részt,
melyet képzelet után festett meg. Most 3 olaj és
egy akvarell képet hozott. „Az erotika” címû
festmény egy készülõ sorozat elsõ képe, ahol arc, 
félig test látható, a szem a központban van.
Tulajdonképpen egy teljes emberi test
ábrázolása a kép.  „A szavanna” reproduktív, olaj 
tájkép, a táj, a forróság a színek világa. „Az
ugráló delfinek” a szabadság szimbóluma, a
szabadság, mely az ember egyik vágya. „Az idõ” 
c. festményre hívom fel a figyelmet, ahol jelen
van az idõ ellentmondása: a fiatal és az idõs kor,
ugyanakkor az idõs nõt szépen ábrázolja,
kifejezve ezzel is az élet tiszteletét. Tisztelt
Alkotók, kedves Vendégek!

Elismeréssel gratulálok mindegyik
kiállítónak, további eredményes munkát, sikert,
örömet és mindezekhez jó egészséget kívánok. A 
kiállítást megnyitom!  Kérem vendégeinket,
tekintsék meg a képeket, kérdezzenek az
alkotóktól, a kiállításnak legyenek reklámozói,
hiszen az itt látható mûvek szépek, esztétikusak,
önmagukért beszélnek. Június 15-ig tekinthetõ
meg.

A kiállítás megnyitóját még színesebbé tette
színvonalas énekkel és gitár muzsikával Ádám
Gyöngyi és Takács Mátyás.

Varjú József 

(foly ta tás az elõ zõ ol dal ról)
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V. NEMZETKÖZI SAJT-ÉS TÚRÓ FESZTIVÁL 
- KOMMENTÁR NÉLKÜL

Az V. Nem zet kö zi Sajt-és Tú ró fesz ti vál ról sze ret nék tu dó sí ta ni rend ha gyó for má ban. Ki -
ál lí tó kat, já ró ke lõ ket, szer ve zõ ket kér dez tem meg a si ke res, két na pos ren dez vény rõl. Ezért
az az al cím, hogy kom men tár nél kül.

- Ko vács Kár oly ta nár, a Fesz ti vál szer ve zõ je
A mun kák már a ta va lyi fesz ti vál befejezése után el kez dõd tek a szer ve zé si  mun ká la -

tok kal. Vissza hív ni a régi ki ál lí tó kat, meg szer vez ni a pro pa gan dát, a saj tó kép vi se lõ it, s bõ ví -
te ni a részt ve võk lét szá mát. Részt vesz nek a ki ál lí tá son a tej fel dol go zó szak mun ká sa ink is. A
fesz ti vál a te le pü lés ide gen for gal mát is nö ve li.

- Újfalusi Mi hály Csong rá di sajt fel dol go zó
Bió ter mé ke ket ál lí tunk elõ, kb. 25 féle saj tot és tej ter mé ket.
- Hartmann Ár pád ta nu ló, Beth len is ko la
- A Né met Grüzgrotti sajt sát rát kép vi se lem. A ven dé gek saj nos nem ér kez tek meg, ezért 

mi kép vi sel jük az is ko lát. Ed dig a kiálító min dig részt vett a ki ál lí tá son. 
- Kal már Ár pád Gyõr–Moson-Sopron me gyei ter me lõ
A cser ma jo ri Tej ipa ri Kö zép is ko lá ból ér kez tünk. Az ott ho ni tan üzem ter mé ke it ál lít juk

ki. Meg ta lál ha tó a stan dun kon a gyegébbiktõl az erõ sebb faj tá ig a tea sajt,a mosoni cse me ge, 
a lajta,a pál pusz tai sajt.

- Szen de Gá bor vál lal ko zó, vil lá nyi bor ter me lõ
Ki zá ró lag mi nõ sé gi bo ro kat hoz tunk a ki ál lí tás ra.Vö rös bo ro kat, ezen belûl is a

szárazakat.
- Budász Gyu la vál lal ko zó
Juh, kecs ke saj to kat, juh go mo lyát, juh tú rót ál lí tot tunk ki. Beretyóújfaluból ér kez tünk.
A vé gén en ged jék, meg hogy rö vi den ér té kel jük a Fesz ti vált. Szín vo na las, sok em bert

meg moz ga tó, vál to za tos mû so rok kal ked ves ke dõ ren dez vényt tud ha tunk ma gunk mö gött. A 
ki csi tõl a na gyig min den ki meg ta lál hat ta a neki leg meg fe le lõbb szó ra ko zást és ki kap cso ló -
dást. A „fen ti ek“ gon dos kod tak a jó idõ rõl, a szer ve zõk pe dig a ki tû nõ han gu lat ról. Kö szö net
érte mind nyá juk nak, és jö võ re újra ta lál ko zunk.

A ren dez vény rõl tu dó sí tott: 
Ra fa el Ti bor és Kiss La jos, a Kol lé gi u mi Rá dió „C“ mun ka tár sai

Fotó: Werb Józsefné

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
Kol lé gi u mi dél után 

a Beth len Gá bor Szak kép zõ is ko lá ban

Eb ben a tan év ben má jus 7-én, szer dán ren dez tük meg a már ha -
gyo má nyos já té kos kol lé gi u mi dél utá nun kat. Hogy mi tõl ha gyo má -
nyos? Mint azt Vargáné Varczába Éva kol lé gi um ve ze tõ tõl
meg tud tuk, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet ség
1999-ben hir det te meg a Mil len ni u mi Na pot. Az or szág ban egy adott 
na pon és idõ ben az összes kol lé gi um ban kü lön bö zõ for má ban meg -
ren de zett ren dez vé nye ket tar tot tak. Így vet ték ki ré szü ket a mil len ni -
u mi ün nep sé gek bõl a di á kok, ez zel egy ben a kol lé gi u mok ra is
rá irá nyít va a fi gyel met. Mi a ja va solt for mák kö zül a ve tél ke dõ ket
vá lasz tot tuk. Olyan jól si ke rült a dél után, hogy az ak ko ri kol lé gis ták
meg sza vaz ták az éven kén ti meg is mét lé sét.

Az idén is négy hely szí nen mér ték össze tu dá su kat, ügyes sé gü ket 
a di á kok. Ta nu ló cso por ton ként 4-5 fõs csa pa to kat ál lí tot tunk ki a kö -
vet ke zõ fel ada tok ra.

A szel le mi ve tél ke dõn öt kér dés cso port ra kel lett vá la szol ni, ezek
ér de kes sé ge volt, hogy az 1550 éve meg halt At ti la hun ki rály te vé -
keny sé gé rõl kel lett írni.

Az étel ké szí té si ver se nyen idén a csa pa tok elõ re el ké szí tett tor ta -
ala po kat kap tak, ezek bõl va rá zsol tak sa ját fan tá zi á juk és az oda ké -
szí tett kré mek, ki egé szí tõk se gít sé gé vel cso dá la to san fi nom és szép
tor tá kat.

A tor na te rem ben zaj ló rajz ver seny té má ja most igen ak tu á lis: ho -
gyan kép zel jük el jö võn ket az Eu ró pai Uni ón be lül.

Vé gül a sport pá lyán mér ték össze ügyes sé gü ket a csa pa tok fu tás -
ban, lab da ve ze tés ben, ko sár ra do bás ban, ug ró kö te le zés ben.

A ver se nyek le zaj lá sa után kö vet ke zett az ered mény hir de tés. Az
idén is ér té kes aján dé ko kat kap tak a nyer te sek, szin te min den részt -
ve võ örül he tett va la mi lyen nye re mény nek. Per sze leg na gyobb si ke re 
a tor ták nak volt, me lye ket zsû ri zés után díj ként ki osz tot tak a ver -
seny zõk kö zött.

A késõ dél utá nig el hú zó dó prog ram a vég zõs kol lé gis ták nak ün -
ne pé lyes bú csúz ta tó va cso rá val foly ta tó dott. Évek óta az is ha gyo -
mány kol lé gi u munk ban, hogy a bal la gó kol lé gis ták, kol lé gi u mi
ne ve lõ ik, osz tály fõ nö ke ik, az is ko la és a kol lé gi um ve ze tõ je kö zös
va cso ra mel lett ér té ke lik az együtt töl tött éve ket. Em lé kez te tõ ül min -
den bú csú zó kol lé gis ta dí szes, név re szó ló Em lék la pot ka pott, a ki -
emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tók pe dig még ér té kes könyv aján dé kot
is átvehettek.

Az es tet vé gül disco zár ta.
Az az óta el telt na pok ban meg kér dez tem né hány kol lé gis ta tár sa -

mat, mi a vé le mé nyük a ren dez vény rõl? Több sé gük szí ve sen vett
részt a já té kok ban, öt le te sek nek ta lál ták a dí ja kat, aján dé ko kat. A
tor ta ké szí tés te li ta lá lat volt, pá ran vi szont a töb bi prog ra mot nem ta -
lál ták elég szí nes nek, bár más, jobb öt let tel nem tud tak elõ áll ni. Mi -
vel jö võ re is meg sze ret nénk ren dez ni a Kol lé gi u mi dél utánt, van egy 
egész évünk kö zö sen új öt le te ket ki ta lál ni.

Ál ta lá no san el mond ha tó, hogy jó han gu lat ban, ta nár és diák
együtt, ol dott lég kör ben tölt het te el ezt a dél utánt és es tét. 

Ta kács Zol tán 10. D. osz tá lyos ta nu ló,
 A kol lé gi u mi Rá dió „C” fõ szer kesz tõ je
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WEÖRES SÁNDOR (1913-1989)

1913. jún.22-én - 90 éve - szü le -
tett Weöres Sán dor, a mo dern ma -
gyar líra nagy ha tá sú egyé ni sé ge.
Kos suth-dí jas köl tõ, mû for dí tó,
drámaíró.

Cso da gye rek ként tûnt fel, már
14 éves ko rá ban írt ver sei nagy vissz -
han got vál tot tak ki.

Elsõ ver ses kö te te a Hi deg van
(1934).

Hitt a köl té szet meg vál toz ta tó,
át for má ló ere jé ben. Köl té sze té nek
cél ját így fo gal maz ta meg:

„Át vi lá gí ta ni és fel ráz ni óhaj ta -
lak, hogy át ren dez hesd ma ga dat zárt, 
vé ges, eg zisz ten ci á lis éned bõl, nyi -
tott, koz mi kus vég te len énné”.

Mû vé sze té nek jel lem zõ je a meg -
hök ken tés, já té kos ság, élet és ha lál ha tá ra it fel la zí tó, össze mo só bal -
la dai hang vé tel, de szí ve sen nyúlt vissza a népi rig mu sok hoz, s
ötvözte a naivat a modernnel.

Most - a gyo mai szár ma zá sú, Ang li á ban élõ - Ha tár Gyõ zõ bú -
csúz ta tó já val idéz zük fel Weöres Sán dor alak ját, mely a Far kas ré ti te -
me tõ ben, 1989. feb ru ár 9-én hangzott el.

Weöres Sán dor gyász ko szo rú-sza lag já ra

Négy éven át úgy élt -halálközelben 
túl sá go san so ká ig in ger ke dett az el mú lás sal: már-már „hoz zá -

szok tunk” tréfáihoz
Weöres Sán dor négy leg hosszabb esz ten de je! El gon dol hat ni, mi

ön fel ál do zást kö ve tel he tett az édes pár já tól, éle te tár sá tól, aki köl té -
sze té nek is osz tá lyo sa volt. Ab ban re mény ked tünk – Sán dor ben -
nün ket aho gyan be csap, majd csak becsapja a halált is

Most is úgy tör tént, ahogy sze ret te ink tá vo zá sa kor tör tén ni szo -
kott, aki ket fél tünk s jó ide je szem mel tar tunk, mint „meg jegy zet tet”,
mi vel Thanatosz

(1)

 már el csen te fürt jét - zá lo got vett rajta a halál
Na pi rend re té rünk fe nye ge tett sé ge fö lött - az tán ami kor

egyszercsak be kö vet ke zik, le tag lóz va la mennyi ün ket, mint egy „vá -
rat la nul ér” és úgy-de-úgy le tag lóz, hogy leg szí ve seb ben el buj dos -
nánk gyá szunk kal va la mely er dõ ren ge teg be, hogy ne legyen tanúja
le tö ré sünk nek, pa rá nyi tes té nek ha tal mas ár nyé ka im már vé gig ve tül

a ma gyar gló bu szon; fél év szá zad? talán egy év szá zad is be le te lik,
amíg a nyelv gé ni u sza megint meg szü li ked ve-töl tõ sze rel me tes gyer -
me két: egy év szá zad is, amíg a ma gyar líra és szel le mi ség
demiurgoszának

(2)

 ilyen testetöltésével találkozunk…
- nos, ha va la ki ra va ta lá nál a szu per la tí vusz ok inf lá ci ó já tól nem

kell tar ta nunk, ak kor ez az a ra va tal, a Weörös Sán do ré. Mert ha csak 
azt mon dom, hogy a sok év szá za dos ma gyar líra ho ri zont füg gö nyén
tü ne mény ként te tõ zött - több volt annál, sokkalta több

nem csak az zal volt több, hogy nem érte be mez te len te het sé gé -
vel: az õ Orbis Pictuszát

(3)

 mind un ta lan meg úju ló ned vek kel-ízek kel-
za ma tok kal táp lál ta át fo gó mû velt sé gé nek táp ta la ja, mert meg ér zé se
tapintókáival ol va sott a val lás tör té net bõl, miszteriozófiából és last
but not least,

(4)

 fi lo zó fi á ból is mert min dent, amit is mer ni le het és ér de -
mes - hogy az el káp ráz ta tott köl tõ társ a pálya szélén többszörösen
lekörözve érezhette magát

ha nem több volt an nál más sal is. S mi vel? Hadd mond jam el.
A sze rény ség mo no má ni á sa volt - a sze rény ség mo no má ni á sa
s noha ar cá ra ki ült a „gyer mek esz ten dõk ko ra vén ma gá nya” , lí -

rá já nak su gal ma zó dé mo nát sü völ vény- ne ve tés sel, ug ri fü les fin to -
rok mögé rej tet te, mind nyá junk kal el cse ve gett-pa ro lá zott és oly
tö ké le te sen ját szot ta köz em ber-sze re pét, hogy fölényérõl mintegy
megfeledkezett.

Cse veg ni igen - vi tá ba ke ve red ni, szó harc ba ele gyed ni vele nem -
igen le he tett: a szó-pen gék, szó-kar dok egy más mel lett hersentek el
és nem ta lál koz tak. Az õ ló rú gás sze rin ti lo gi ká ja más képp és egy bõl
messzebb re szö kellt: meg ada tott neki a köl tõnk metalogikája.
Nemegyszer jó val ké sõbb, kés ve ütött belénk a szava -
villám-igazával.

nem min dig a szó esz kö zé vel élt: hall ga tá sa is be szé des volt, sú lya 
volt an nak is. A po li ti ka vi har zó ná já ban élt, rá kény sze rült; de nem
úgy volt kül de tés tu da ta, mint akik nél a líra üze ne te eb ben ki me rült;
ha nem úgy, aho gyan Pus kin ér tel mez te: „a költészet üzenete - a
költészet”

köl tõi örök ha gyá sá nak tengerzését, ezer ar cú sá gát, szö ve ge i nek
mikroszerkezetét bon col ják má sok, ahogy ed dig tet ték és még fog ják
so ká ig. Az én fel ada tom még en nél is ne he zebb. Mert ho gyan bú -
csúz ha tunk a ba rá tok ne vé ben va la ki tõl, aki nek ti zen öt mil lió ba rát ja 
volt? És ho gyan, a kor osz tály ne vé ben, aki nek az óvo dás tól az ag gas -
tyá nig mind az õ kor osz tá lya im már, az itt kezdõdõ idõtlenségben
magáénak vallja minden nemzedék?

úgy, amint Ars Po e ti cá já ban ígér te – el fog ta „a lé lek ár ján fény lõ
for ró igéket”

szel le me együtt le beg a nyelv tes tet len Kolosszeumával
ne künk már Sándorfalva az a Csönge, ahol az édes anya nyelv

pla cen tá já ról le gu rult és elsõ, mo zar ti zsen gé i vel kö zénk be top pant;
az óta  egün kön éne kel, éret tünk vívó, mû vé ben élõ „szár nyas rõt
orosz lán”, ki ben nün ket soha el nem hagyni fogadta

nyil ván lát hat já tok, jó magyari népe, ha fel néz tek: õ nyel vünk
ter jen ge tett szár nyú ke rub ja - atom mág lyánk eleven ereje

Szer kesz tet te: Polányi Éva

(1)Thanatosz (gör.)- a ha lál meg sze mé lye sí tõ je
(2)Demiurgosz( gör, fil) – vi lág te rem tõ szel lem
(3)Orbis pictus ( fes tett vi lág) Comenius ál tal szer kesz tett, ké pes

is ko la könyv
(4)Last but not least = utol já ra, de nem utol só sor ban

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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Zöld ség le ves csir ke gom bóc cal

20-20 dkg sár ga ré pát, zöld ba bot, pó ré hagy mát, 40 dkg bur go nyát és négy szál
új hagy mát fel sze le te lünk (fél cm-es sze le tek re, a ré pát vé ko nyabb ra). 1,5 li ter
tyúk hús le ves ben (le he tõ leg faj tán ként) ro po gós ra fõz zük, a pó ré hagy mát és az új -
hagy mát csak meg for ral juk. Ek kor a zöld sé ge ket ki vesszük és le hût jük.

40 dkg csir ke mel let bõ rös tõl kony hai ro bot gép pel pé pe sí tünk, le hût jük és na -
gyon hi de gen kré mes re ke ver jük egy to jás fe hér jé jé vel és 1 dl tej föl lel. Hoz zá -
adunk 5 dkg füs tölt son kát, só val, bors sal és sze re csen di ó val íze sít jük, majd új ból
hût jük. A lo bo gó hús le ves be kis ka nál lal gom bó co kat szag ga tunk a hú sos masszá -
ból és 10 per cig fõz zük. Vé gül vissza tesszük bele a zöld sé ge ket, az ap ró ra vá gott
zöld hagy ma szá rat és pet re zsely met és fel for ró sít juk.

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

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

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

aján lá sa ink

Part ner 
Üz let lánc tag ja

Fél tar tós hab tej szín 0,3 l 139,- /db
Reál tej föl 20% 175 g   59,- /db
Te hén tú ró 250 g 159,- /db
Tea vaj 100 g   99,- /db

Fst há lós son ka vf. 799,- /kg
Fst fõtt tar ja vf. 949,- /kg
Reál ét olaj 1 l 249,- /db
Reál tej szín hab spray 250 ml 215,- /db

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

GYURICZA GYULA volt endrõdi la -
kos, má jus 27-én rö vid szen ve dés után be -
fe jez te az Is ten ál tal ren delt föl di pá lyát.
Kis kõ rös ön élt, ok tó ber ben lett vol na 66
éves. Gyá szol ják: fe le sé ge, lá nyai, ve jei, 4
uno ká ja, test vé rei, és azok csa lád ja, ro ko -
nai, ba rá tai, ismerõsei. Nyugodjon
békében! 

Özv. HORNOK ELEKNÉ HEGEDÛS
MATILD, aki Kamuton la kott, volt hunyai
la kos, má jus 5-én 75 éves ko rá ban meg tért
Égi Urá hoz. Gyá szol ják: le á nya, veje, uno -
ká ja, ro ko nai.

IVÁNYI ISTVÁNNÉ IVÁNYI
(BUCZKÓ) MÁRIA má jus 24-én hosszú
szen ve dés után vissza ad ta lel két Te rem tõ
Urá nak. 77 éves volt. Föl di ma rad vá nyai az
endrõdi te me tõ ben nyugosznak. Gyá szol -
ják: fér je, gyer me kei uno kái, déd uno kái,
ro ko nai, a kerepesi és gyomaendrõdi is me -
rõ sök, Vá ro sunk szer kesz tõ sé ge és min den
ol va só ja, az MKDSZ gyomaendrõdi tag sá -
ga. Nyu god jon bé ké ben.

KÖLES ISTVÁNNÉ TÍMÁR ILONA,
volt endrõdi, Su gár úti la kos, má jus 5-én rö -
vid szen ve dés után, 77 éves ko rá ban meg -
tért Te rem tõ Urá hoz. Szé kes fe hér vá ron
te met ték el. Gyá szol ják: gyer me kei, uno -
kái, test vé re és csa lád ja, ro ko nai, ba rá tai.

PAULIK MIKLÓSNÉ PAPP
HERMINA má jus 23-án hosszú szen ve dés
után éle té nek 67-ik évé ben lel két Te rem tõ
Urá nak ajánl va el köl tö zött sze ret te i tõl, az
élõk so rá ból. Gyá szol ják: le á nya és csa lád -
ja, ro ko nai, és akik is mer ték és sze ret ték.

SZMOLA MARGIT volt endrõdi la kos, 
63 éves ko rá ban hosszú szen ve dés után má -
jus 9-én vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak.
Te me té se má jus 13-án volt az endrõdi te -
me tõ ben. Gyá szol ják: édes any ja, test vé rei
és azok csa lád ja, ro ko nai, is me rõ sei.

Özv. TÍMÁR IMRÉNÉ VASZKÓ
MÁRIA, aki Hunyán az Al kot mány u. 8. sz. 
alatt élt, 88 éves ko rá ban meg tért Égi Urá -
hoz. Gyá szol ják: ro ko nai.

Özv. VARGA ANDRÁSNÉ
KURILLA MARGIT, aki a Vá sár té ri la kó -
te le pen élt, má jus 6-án, 67 éves ko rá ban sú -
lyos be teg ség után be fe jez te föl di pá lyá ját.
Gyá szol ják: a csa lád ja.

Dr. VARGA LÁSZLÓ, or szág gyû lé si
kép vi se lõ, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 
el nö ke, 93 éves ko rá ban vé let len bal eset
mi att be fe jez te ál dá sos föl di pá lyá ját, és
meg tért te rem tõ Urá hoz. Az Or szág gyû lés
és a ke resz tény de mok ra ták sa ját ha lott ja -
ként, nagy rész vét mel lett má jus 30-án he -
lyez ték örök nyu ga lom ra, a Fiumei úti
te me tõ ben.

Gyá szol ják: akik is mer ték és tisz tel ték
itt hon és szer te a nagy vi lág ban.

Nyu god jon bé ké ben, az örök vi lá gos -
ság fé nyes ked jék neki!

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok -
nak, akik He ge dûs Lajosné Giricz Ve ro ni -
ka te me té sén meg je len tek, vagy bár mi lyen
mó don rész vé tü ket nyil vá ní tot ták. Kü lön
kö szö ne tet mon dunk a Ró zsa kert Gon do -
zá si Köz pont min den ve ze tõ jé nek és dol go -
zó já nak az oda adó, gon dos ápo lá sért.

Gyá szo ló csa lád

†
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.

Nem sok di cse ked ni va lónk van a lab da -
rú gás ban, mert nem ké nyez tet tek el ben -
nün ket já té ko sa ink az ered mé nyek kel. ..

Foly ta tó dik a na gyon gyen ge so ro zat,
me lyet csak na gyon rit kán sza kít meg
egy-egy si ker. Hol van nak a Ko vács La jos
idõ szak eredményei??

Áp ri lis 26: Rákóczifalva –
Gyomaendrõd VSE 0:1 

A tar ta lé ko san fel ál ló csa pa tunk nagy
tel je sít ményt nyúj tott. Szo ro san zárt a vé -
de lem. Ilyés re mek egyé ni tel je sít ménnyel
gyõ zel met szer zett. Leg szebb nap ja i ra em -
lé kez tet te a szurkolókat. 

Gyoma FC – Békésszentandrás 1:3
Áp ri lis 30: Gyomaendrõd VSE – Kon -

do ros 1:1
Csi kós 11-es bõl lõtt gól já val sze rez -

tünk ve ze tést. Óri ás küz de lem ben egyen lí -
tett a ven dég csa pat, ki ket több egy ko ri
endrõdi „Ba rát ság” játékos erõsít. 

Megy I.o: Me zõ he gyes – Gyoma FC
4:2

2. Gyoma FC  11  6  5  42:20  39
Má jus 4: Gyomaendrõd VSE – Szajol 

0:4
A lel ke sen és jól ját szó ven dé gek még

ilyen arány ban is meg ér de mel ten nyer tek,
a szár nya sze get ten kín ló dó csa pa tunk el -
len. Szé gyen le te sen gyen gék vol tunk. Se
tudás, se lelkesedés!

Gyoma FC – Oros há za: 1:0
Má jus 11: Kar cag – Gyomaendrõd

VSE 3:0
Vé gig nagy ha zai fö lény volt. Osán

még a 11-est is el hi báz ta. 
Me gye: I. o. Gá do ros – Gyoma FC : 3:3
Igaz sá gos pont osz tás.
Má jus 18: Gyomaendrõd VSE – Jász -

be rény 0:3
200 nézõ, és igen ke mé nyen ját szó ven -

dé gek biz to san gyõz ték le az enrváltan fo -

ciz ga tó endrõdieket. Jó: Kiss, Uhrin, és
Göblyös.

A táb lá zat se reg haj tói: 14.
Gyomaendrõd  5  4  17  32:62  19

  15. Fegy ver nek      5  4  17  45:78  19
  16. Bé kés               5  4  17  27:61  19
Me gye I.o. Gyoma FC –

Magyarbánhegyes 2:0
A ven dé gek kö zül há rom já té kost is ki -

ál lí tott  a bíró sár ga lap miatt.
Táb lá zat ál lá sa: 1. Battonya    14  6  5 

48:19  48
   2. Gyoma FC 13  7  5  48:23  46
Má jus 26: Kis új szál lás – Gyomaendrõd 

VSE 1:0
52. pecben szög let után Kálai fe jelt, a

men te ni aka ró Ugrin sa ját há ló já ba csúsz -
tat ta a lab dát. A ven dé gek a hely ze tek so -
ka sá gát hagyták ki.l 

Jó: Szán tó és Sza bó.
Gyomaendrõd VSE 15.  5  4  18  32:63

19
Megy I. o. Medgyesegyháza – Gyoma

2:0
Gyoma FC 2.  13  7  6  48:25  46
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1. A házi egér

Va ló szí nû leg Ázsi á ból szár ma zik, mely el ter jedt az egész Föl dün -
kön. Tes te hen ge res ala kú, fel sõ ré sze sö tét szür ke, alul vi lá gos bun da
bo rít ja. Vég tag jai kö zül a hát só lá bak hosszab bak. Tes té nek hossza 9
cm, és ugyan annyi a far ka is, mely hen ge res és pik ke lyek bo rít ják. Feje
to jás dad ala kú, és elõ re fo ko za to san kes ke nye dik. Ba jusz sör téi hosszú -
ak, mely ér zé ke lés re szol gál nak. A fü lük szin te félfej nagy sá gú ak. Ha
na gyon el sza po ro dik, ak kor még a pad lá son, alsó épü let ben, élés kam -
rák ban is be fész ke li ma gát. He gyes fo gai ál lan dó an nõ nek, ezért azok
kop ta tá sa mi att is szin te ál lan dó an rág csál nia kell. Na gyon sze re ti a saj -
tot, húst, gyü möl csöt, édes sé get, te jet, és a sze mes ta kar má nyo kat. Saj -
nos nagy kárt tud csi nál ni a ru ha ne mûk ben, köny vek ben, sõt még a
bú to ro kat is át rág ja. A vá lyog há zak ba já ra to kat csi nál, a vac kát bár hol
el ké szít he ti, me lyet tol lal, pa pí ros sal, szal má val bé le li ki. Éven te 5-6 al -
ka lom mal pár zik, a vem hes ség ide je 22-24 nap. Ál ta lá ban 4-5 köly köt
hoz a vi lág ra, ame lyek 12-13 na pos kor ban nyit ják ki a sze mü ket. Ha
biz ton ság ban érzi ma gát, mert nem bánt ják, ak kor ha mar meg szok ja az
em be rek kö zel sé gét és ott ho no san mo zog az is tál lók ban, ta kar má nyos
hely sé gek ben. 

A gyer me kek mint me se ala kot igen ked ve lik, mint mi ki-egér a me -
se köny vek ben, kép er nyõ kön bá jos kis ál lat ként áb rá zol ják ked ves kép
pél dá ul, ami kor ülve mo sa ko dik. Sze re ti a ze nei han go kat, az ál ta la ki -
adott hang, a cin co gás ha son lít a ba ráz da bil le ge tõ hang já hoz. Nagy el -
len sé ge a macs ka, aki szí ve sen idõ zik akár órá kon át az egér lyuk elõtt, és 
ki vár ja a pré dá ját, ami vel elõbb ját szik, mond hat nánk az egér szem pont -
já ból, hogy meg kí noz za, és utá na jó ízû en el fo gyaszt ja. A ház kö rü li ir -

tá sa egér fo gó val, mér ge zett ta kar mány nak a já ra tok ba való he lye zé sé vel 
szo ká sos. Ezért vi gyáz ni kell, hogy a töb bi házi ál lat, pld ku tya, macs ka,
ne ke rül jön a mér ge zett egér kö ze lé be.

Sok faj tá ja kö zül a leg is mer tebb az er dei egér, vagy más né ven gü zü -
egér.

2. Házipatkány 
Föl dün kön szin te min den hol el ter jedt. Sok bosszú sá got és kárt oko -

zó rág csá ló. Tör zsé nek hossza fe jé vel együtt 16 cm, a far ka pik ke lyes,
19 cm hosszú. Sok te kin tet ben ha son lít a házi egér hez. Ere de ti ha zá ja
Egyip tom, ahon nan az 1800-as évek ben ten ge ri ha jó sok kal ke rül he tett
Dél Eu ró pá ba. Fiuméban az 1900-as évek elsõ éve i ben ész lel ték elõ ször
majd 1907-ben Lágy má nyo son a ki kö tõk ben. Gaz da sá gi épü le tek ben,
is tál lók ban, de a la kó há zak pad lá sán is elõ for dul, és sö té te dés után jön
elõ az is tál ló ba, ud var ra, ólak ban, ta kar mány tá ro lók ban. Nagy ká ro kat
okoz, sok ter ményt (árpa, zab, ku ko ri ca stb.) el fo gyaszt. Elõ for dul, hogy 
alvó ál la tok fü lét-far kát is meg rág ja, sõt fel je gyez ték, hogy kis baba uj ját 
is meg rág ta. Ép pen ezért az em ber kí mé let le nül ül dö zi. Ad dig kell el le -
nük vé de kez ni, amíg tel je sen ki nem irt ják. 

Ez elõtt 20-30 év vel itt a te le pü lé sün kön is na gyon el sza po rod tak a
pat ká nyok. Ma nap ság a ház õr zõ ku tyák tar tá sá val né mi leg ke ve sebb a
pat kány. A foxi, a tacs kó, ku tya na gyon jó „pat kány fo gó”-nak bi zo nyul.
De le het vé de kez ni kü lön fé le mér gek kel, vagy go lyó ala kú ri asz tó il la tú
szer rel és elekt ro mos ri asz tó val is. A Gaz da bol tok ban bõ sé ges a kí ná lat
ezek bõl a sze rek bõl. A mér ge zett, il la tos granulátomokat a pat kány já ra -
ta i ba kell el he lyez ni.

Van nak macs kák is, ame lyek pat kány ir tás ra „sza ko sod tak.” Ügyel -
nek arra is a macs kák, hogy gyor san ár tal mat lan ná te gyék a pat kányt,
mert a pat kány ha ra pá sa élet ve szé lyes is le het.

3. Ván dor pat kány
A tes te na gyobb a házi pat kány nál, ki vé ve a fü lét. Ázsi á ból ke rült

Eu ró pá ba, majd az egész Föl dün kön ho nos ál lat lett. Élet re va lóbb, erõ -
sebb a házi pat kány tól, ezért kez di ki szo rí ta ni azt az élet te ré bõl. Élet -
mód ja sok te kin tet ben ha son ló a házi pat ká nyé hoz, hu za mo sabb ide ig
pin cék ben, ki épí tett csa tor nák ban és pisz kos, el ha gya tott bû zös he lye -
ken sze ret tar tóz kod ni. 

Szin te nem is mer aka dályt, desz kát, kõ fa lat is át fúr. Min den evõ, el -
hul lott ál la tot, bõrt, nö vé nyi anya got, pa pírt is eszik. Az élõ ser tés bõ rén
lyu kat rág, az ál lat ker tek vad ál la ta in is se bet ejt, pl. az ele fánt tal pát is
meg rág ja. A baromfikat még a fák ról is le sze dik, de a gyü möl csöt is szí -
ve sen fo gyaszt ják. Igen moz gé kony, für ge., szem fü les ál lat és na gyon
al kal maz ko dó. Jól tud úsz ni, de a fa lon mász ni is tud, na gyot tud ug ra ni,
és a föld ben lyu kat ás ha arra van szük sé ge. Mond hat ni hogy bá tor, ér tel -
mes, fur fan gos ál lat. Na gyon fej lett a szag lá sa, hal lá sa. 

Ahol meg je le nik, kí mé let le nül kell ir ta ni, mert ví ru so kat, bak té ri u -
mo kat hor doz, be teg sé get ter jeszt. A ser tés pes tis fõ ter jesz tõ je, de még a 
tric hi nát (bél fé reg) is ter jesz ti. Ha fer tõ zött tric hi nás ser tés húst eszik az
em ber, ak kor az a ví rus a bél csa tor ná ban át ala ku lás után ott élõs kö dik,
majd be ke rül az izom rost ok ba és sor va dást idéz het elõ.

Hunya Ala jos
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A ház kö rül élõ rág csá lók - I. 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!
 ta va szi áru kí ná la tom:

• Ku ko ri ca ve tõ mag ok, bio bur go nyák
• Ker ti ma gok, vi rág mag ok, dughagyma
• Vi rág hagy mák, virágtápok
• Talajfertõtlenítõk
• Mû trá gyák, virágföldek
• Fû mag, lucernamag
• Per me te zõk, szuivattyúk, mûanyag tömlõk
• Ké zi szer szám ok, lét rák, talicskák
• Sze gek, csa va rok, fûrészek
• Met szõ ol ló, fóliák
• Gu mi csiz mák, esõruhák
• Mû anyag ku kák, vi rág lá dák, virágcserepek

Vá rom Ked ves Vá sár ló i mat!
FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak

Áp ri lis 23-tól május 23-ig Gyoma bel te rü le -
tén 9,6 mm csa pa dék hul lott. Û

A ván dor pat kány és a gü zü egér


