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

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

2003. má jus

Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
-itt e földön senki sem szerethet jobban!-

Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem-milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Kö szö nöm, kö szö nöm az édes anyá mat!!!

Dsida Jenõ: HÁLAADÁS

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 5. szám

Kö szö nöm Is te nem az édes anyá mat!
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let áp ri lis 24-i ülé sén

A pol gár mes ter be szá mo ló já ban érin tet te a vá ros Nép sza va zá si ered mé -
nyét, ami az or szá gos át lag nak meg fe le lõ en ala kult. Konk ré tan: a vá lasz tó -
pol gár ok lé lek szá ma: 12486 fõ volt, meg je lent a vá lasz tá son 5027, fõ,
ami bõl az ér vé nyes sza va za tok szá ma: 4975 volt. Igen nel vok solt 4237 fõ,
nem mel 738 fõ. A nép sza va zás ered mé nyes volt, mert az igen sza va za tok
szá ma, il let ve rész ará nya 85,17% volt. De zsõ Zol tán kép vi se lõ fel ve tet te,
hogy a fi a ta lok, il let ve az elsõ sza va zók át lag alatt vet tek részt a sza va zá son, 
és hi á nyol ta, azt a ko ráb bi gya kor la tot, mely sze rint az elsõ sza va zók va la -
mi lyen em lé ket kap tak.

A kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak nagy ré sze áp ri lis 25-én Nagyenyedre, a
test vér vá ros ba lá to gat. 

Jó vá hagy ta a tes tü let azt a vá lasz le vél-ter ve ze tet, amely egy né met vá -
ros ból ér ke zett le vél re író dott. Vá ro sun kat az zal a cél lal ke res ték meg, hogy 
egy ke let-eu ró pai vá ros sal ki ala kít sa nak test vér vá ro si kap cso la tot. A né met
vá ros neve: Schöneck. A vá lasz le ve lünk lé nye ge, hogy egy hely szí ni és
sze mé lyes ta lál ko zó után dön tünk a kap cso lat fel vé tel ügyé ben. 

Jó vá hagy ta a tes tü let 2002. év zár szám adá sát. A könyv vizs gá ló
asszony rész le te sen is mer tet te a vizs gá la tuk ered mé nyét, mely sze rint a
mér le get el fo ga dás ra aján lot ta, 4 mil li árd öt ven ki lenc mil lió
háromszázhatvannyolcezer fo rint vég összeg gel. Ez az esz kö zök és for rá sok 
egye zõ vég össze ge. Ki emel te még hogy a vá ros ki adá sa i nak 42%-át tud ta
fej lesz té si be ru há zá si fel ada tok meg va ló sí tá sá ra for dí ta ni, és emel lett a mû -
köd te tés te rü le tén vál lalt cél ki tû zé sek is tel je sül tek. Ked ve zõ nek mi nõ sí tet -
te, hogy mi ni má lis fej lesz té si hi tel lel, és mû kö dé si hi tel nél kül va ló sult meg
az el múlt év költ ség ve té se. Eh hez a ked ve zõ gaz dál ko dá si ered mény hez
nagy mér ték ben hoz zá já rult a Vá ros ered mé nyes adó po li ti ká já nak vég re haj -
tá sa, va la mint a pá lyá za ti sa ját erõ biz to sí tá sá val a pá lyá za ti le he tõ sé gek
ma xi má lis ki hasz ná lá sa is.

A gyer me kek ré szé re nyújt ha tó pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá -
sok ról szó ló ren de let mó do sí tás ra ke rült. A mó do sí tás lé nye ge, hogy az ön -
kor mány zat nak meg nyílt az a le he tõ sé ge, hogy a kör nye zet ta nul mány
ké szí té se so rán a ké rel me zõ élet kö rül mé nye i re te kin tet tel, ha vi tat ja a jö ve -
de lem nyi lat ko zat ban fog lal ta kat, fel hív hat ja a ké rel me zõt az ál ta la la kott
la kás, il let ve sa ját és csa lád ja tu laj do ná ban lévõ va gyon fenn tar tá si költ sé -
ge it iga zo ló do ku men tu mok be nyúj tá sá ra. Mint is me re tes, a gyer mek tá mo -
ga tá si el lá tás vagy rend sze res, vagy rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás
le het.

Ma gán erõs la kos sá gi út-és köz mû épí té sek szer ve zé se so rán az út -
kon cep ció a la kos sá gi köz meg hall ga tá si vé le mé nye ket is fi gye lem be véve a 
kö vet ke zõ kép pen ala kul ter ve ink sze rint:

I.ütem ben, azaz 2003-2008 kö zött 43 út ke rül meg épí tés re, 
II.ütem ben va la mennyi föld út.
Az I. ütem út jai: Új kert sor, Besenyszeg K-i, Se lyem u, Gár do nyi G. u,

Kis ré ti u, Má tyás ki rály u., Ber zse nyi D. u, Ju hász Gy. u, Su gár u, Ki li -
án-Mi csu rin u, Bar tók B. u, Dó zsa Gy. u, Köny ves K. u, Ipa ri u, At ti la u,
Sallai u, Vö rös mar ty u, Losonczy u, Deák F u, Köz tár sa ság u, Zrinyi I. u,
Csur gó u, Jó zsef A. u, Szent A. u, Szab E.u, To ro nyi u, Hu nya di u, Bocs kai
u, Rácz L. u, Bo tond u, Ál mos u, Nagy S. u, Szé che nyi u, Mik száth u., Kör -
gát u, So mo gyi u, Fáy A. u, Köl csey u, Nép li get u, Al kot mány u, Ró zsa -
hegyi u, Hámán K., Kató J. u.

A fel so ro lás nem je len ti a sor ren det! Az éves üte me zés is ha ma ro san el -
ké szül. Tud ni il lik még, hogy a la kos sá gi hoz zá já ru lás a költ sé gek 20%-a, és 
ezt az össze get be kell fi zet ni az épí tés el kez dé se elõtt. A szán dék nyi lat ko -
zat alá írá sa kor az összeg fe lét, a má sik fe lét pe dig ak kor, ami kor az út ki vi -
te le zõ vel épí té si szer zõ dést meg kö töt ték. 

A la kos sá gi hoz zá já ru lás ab ban az eset ben, ha nem a má so dik ütem ben
akar nak utat épí te ni, ha nem ko ráb ban, ak kor a hoz zá já ru lás 40%-ra mó do -
sul.

Gép jár mû vá ra ko zó he lyek épí té si kö te le zett sé ge, il let ve an nak
meg vál tá sa. A jár mû for ga lom, a par ko ló igé nyek nö ve ke dé se mi att a köz -
te rü le te ken lé te sí ten dõ gép jár mû vá ra ko zó he lyek lé te sí té sét he lyi par ko lá si 
ren delt ben sza bá lyoz ta a tes tü let. Egyes épü le tek hez, épít mé nyek hez szük -
sé ges par ko ló, il let ve ra ko dó he lyek szá mát és faj tá ját me lyek a ren del te tés -
sze rû hasz ná lat hoz szük sé ge sek, a tel ken kell biz to sí ta ni, a 253/1997 sz.
Korm. Ren de let sze rint. A ren de let sok eset ben mû sza ki okok mi att nem
tart ha tó be, ezért kel lett sza bá lyoz ni a meg vál tás ról szó ló kö te le zett sé get.
En nek az a lé nye ge, hogy az ön kor mány zat ne vé ben a pol gár mes ter a gép -
jár mû vá ra ko zó he lyek meg vál tá sá ról az épít te tõ vel szer zõ dést köt. A vá ra -
ko zó hely meg vál tá sá nak össze gét 30 na pon be lül be kell fi zet ni, mely
össze gek a költ ség ve té sen be lül el kü lö ní tet ten lesz nek ke zel ve, un. „gép jár -
mû par ko ló épí té si alap ban” és ki zá ró lag erre a cél ra sza bad fel hasz nál ni,
egy éven be lül, és a be ru há zás tól ma xi mum 500 mé te ren be lül. A meg vál tá -
si dí jat a tes tü let éven te ha tá roz za meg. Az elsõ meg vál tá si díj: 200 ezer fo -
rint /egy gép jár mû vá ra ko zó hely. (Hely szû ke mi att nem le het fel so rol ni az
épít mé nyek ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz szük sé ges, el he lye zen dõ sze -
mély gép ko csik szá mát, ezért csak né há nyat: Egy sze mély gép ko csi szá mí -
tan dó: min den la kás, üdü lõ egy ség után; ke res ke del mi egy ség

áru sí tó te ré nek 0-100 m2-ig min den meg kez dett 10 m2, e fö lött min den meg -
kez dett 20 m2 net tó alap te rü let után; szál lás hely szol gál ta tó egy ség min den
ven dég szo ba egy sé ge után, stb.)

Ha az épület ren del te tés sze rû hasz ná la ta meg vál to zik, a be fi ze tett meg -
vál tá si díj nem jár vissza. 

Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói ál lás ra egy pá lyá zó
volt, akit a Hu mán po li ti kai Bi zott ság el nö ke jó szív vel aján lott. A pá lyá zat
alap ján a tes tü let egy han gú lag el fo gad ta FARKAS ZOLTÁNNÉ pá lyá za -
tát. Meg bí zá sa 5 évre szól, 2003. aug. 16-tól, 2008. aug. 15-ig. Fi ze té se is
jó vá ha gyás ra ke rült: 189.900 fo rint/hó nap, ve ze tõi pót lék kal együtt. 

A fel újí tás alatt lévõ Li get für dõ üze mel te té sé re gaz da sá gi tár sa sá -
got hoz lét re a tes tü let, 3 mil lió fo rint törzs tõ ké vel. A KFT egy sze mé lyes
tu laj do no sa az ön kor mány zat. A tár sa ság sze mé lyi kér dé se it, és a va gyon
mér le get a má ju si ülé sen tár gyal juk.  

ELADÓ AZ ENCI, A KOSSUTH U 32, ÉS A FÕ U. 5 sz. alat ti in gat -
lan. Pá lyá zat út ján ke rül nek ér té ke sí tés re, ér dek lõd ni az ön kor mány zat Va -
gyon gaz dál ko dá si osz tá lyán le het. 

Az ön kor mány zat pénz for gal má nak le bo nyo lí tá sá ra pénz szám lá i -
nak ve ze té sé re pá lyá zat ke rül ki írás ra. A fel hí vás ra fel te he tõ en pá lyáz ni
fog a he lyi két pénz in té zet, a je len le gi meg bí zott OTP fiók, és az Endrõd és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet. A ver se nyez te tés dön ti el, hogy 2004. ja nu ár
1-tõl me lyik pénz in té zet lesz az ön kor mány zat szám la ve ze tõ je.

Jó kai úti óvo da fel újí tá si mun ká i nak meg kez dé sé re 1,2 mil lió fo rin -
tot ha gyott jóvá a tes tü let. 

Hu mán po li ti kai Bi zott ság szét osz tot ta az idei If jú sá gi és Sport Ala -
pot, és a Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá si alap ját.

Nem ke vés pénz lett szét oszt va, össze sen, 21,5 mil lió fo rint, az aláb bi
el osz tás ban. If jú sá gi Alap ból a tá mo ga tá si igény 44 pá lyá zat volt, eb bõl el -
uta sí tot tak 26 pá lyá za tot, így a 18 tá mo ga tott pá lyá zó 1,130 mil lió fo rin tot
ka pott. A Sport Alap ra 19 pá lyá zat ér ke zett, 4 el uta sí tás ra ke rült, 15 pá lyá zó 
13,755 mil lió fo rin tot ka pott. A ci vil szer ve ze tek pá lyá za ta i ból 4 el uta sí tott
pá lyá zat volt, 40 pá lyá zat kö zött 6.645 mil lió fo rint ke rült szét osz tás ra.
Igaz nak bi zo nyult az a régi mon dás, mely sze rint a pénz le het sok, de soha
sem elég.

Nincs könnyû hely zet ben a Hu mán po li ti kai Bi zott ság, ami kor pénzt
kell szét osz ta ni, ez bi zony igaz, de a szét osz tás nál saj nos egy-két gya kor la ti 
elv vé le mé nyem sze rint nem biz tos, hogy kel lõ böl cses ség re vall. Csak
egy-két pél dát em lít ve: min den ki tud ja, hogy a 2003-as esz ten dõ a „Fo gya -
té ko sok éve”, ami azt is je len ti, hogy job ban kell fi gyel ni ezek re az em ber -
tár sa ink ra, mint ahogy azt ko ráb ban tet tük. Saj nos azon szer ve ze tek igé nye
is ugyan olyan el bí rá lás alá es tek, mint a nagy át la gé, azaz ál ta lá ban el osz -
tot ták a be nyúj tott igényt ket tõ vel. Így ka pott a vá ros fo gya té ko sa it tá mo ga -
tó ala pít vány, a „Kincs az éle ted” 40 ezer fo rint he lyett 20 ez ret, a
Gyomaendrõdi Si ke te kért és Na gyot hal ló kért Ala pít vány még a fe lé nél is
ke ve seb bet, 45 ezer fo rint he lyett 20 ez ret, a Moz gás kor lá to zot tak Bé kés
me gyei Egye sü le té nek gyomaendrõdi he lyi cso port ja 100 ezer he lyett 50
ezer fo rin tot, és a Moz gás kor lá to zot tak és Ha di rok kan tak Egye sü le té nek
igé nye pe dig tel jes mér ték ben el uta sí tás ra ke rült. Ez az egye sü let „meg -
szeg te” ugyan is azt a he lyi ren de le tet, mely sze rint az a ci vil szer ve zet nem
kap hat tá mo ga tást, amely ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet ál lít, vagy po li -
ti zál. Saj nos nem volt kel lõ en át gon dol va ez a ko ráb bi he lyi ha tá ro zat, hi -
szen a ci vi lek kép vi se le te, vé le mé nyük fi gye lem be vé te le az egyik
leg fon to sabb ön kor mány za ti fel adat! Ezen a ko ráb bi, nem kel lõ en át gon -
dolt tes tü le ti dön té sen úgy le he tett vol na vál toz tat ni, hogy mó do sí tó ja vas -
lat tal kor ri gál juk. A mó do sí tó ja vas lat meg fo gal ma zás ra ke rült, de a tes tü let 
le sza vaz ta. Ha lett vol na a te rem ben leg alább 10 olyan kép vi se lõ, aki a mó -
do sí tó ja vas la tot el fo gad ja, ak kor a Hu mán po li ti kai Bi zott ság a tar ta lék ke -
ret bõl jut tat ha tott vol na a Moz gás kor lá to zot tak és Ha di rok kan tak
Egye sü le té nek is tá mo ga tást. Saj nos csak 8-an sza vaz tunk a mó do sí tás mel -
lett, ami nem volt elég. Ugyan csak saj ná la tos, hogy a Ró zsa he gyi Ált. Is ko -
la Di ák sport Egye sü le te, amely leg alább 90-100 gyer mek ak tív spor to lá sát
biz to sít ja, és ra gyo gó ered mé nyek kel tér nek haza még az or szá gos ver se -
nyek rõl is, az igé nyük nek csak a 20%-át kap ták meg. Ezek a tel jes ség igé -
nye nél kül le írt ki rí vó an  „alul” dí ja zá sok mel lett ter mé sze te sen van nak akik 
a kért igé nyü ket 100%-ban, vagy ah hoz kö ze li mér ték ben meg kap ták. Az
„alul” tá mo ga tot tak nak van egy hal vány re mé nyük, hi szen II. fél év re tar ta -
lé kolt a bi zott ság némi kis össze get, ta lán ab ból le het né mi leg kor ri gál ni.
Vé le mé nyem sze rint a pénz el osz tás ren de zõ el ve i be cél sze rû len ne, ha a
Hu mán po li ti kai Bi zott ság meg is mer né a ci vil szer ve ze tek tény le ges mû kö -
dé sét, az ál ta luk kép vi selt tag lét szá mot, a köz szol gá la tot, hi szen ezek az
ada tok ren del ke zés re áll nak az ön kor mány zat „ci vil lá dá já ban”, ahol fel te -
he tõ en õr zik a sta tisz ti kai ada to kat. 

A Vá ro si Gon do zá si Köz pont 3 pá lyá zat tá mo ga tá sát kér te. A tes tü -
let egy han gú lag jó vá hagy ta, mert a meg pá lyá zott cé lok nagy mér ték ben
emel he tik a házi ápo lást igény lõ idõ sek el lá tá sát. „Tá mo ga tó szol gá lat” ez
egy új el lá tá si for ma a fo gya té ko sok sa ját lak he lyen való se gí té se, élet vi tel -
ének könnyí té se. A má sik cél, a „Jel zõ rend sze res házi gon do zás” tár gyi
fel tét ele i nek biz to sí tá sa, ami mû sza ki be ren de zé sek se gít sé gé vel a házi se -
gít ség nyúj tás ban ré sze sü lõ tar tó san be teg biz ton ság ér zet ét erõ sít he ti, és a
har ma dik pá lyá za ti cél, „Ta nya gond no ki szol gál ta tás” be ve ze té se.

Új hé víz kút épí té sé re is pá lyá zik a vá ros. A ter ve zett be ru há zás
össz költ sé ge 37 mil lió fo rint, sa ját erõ szük ség le te 17 mil lió fo rint.

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ 
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Gyomaendrõdi Vá ro si Zene és Kép zõ mû vé sze ti Is ko la igaz -
ga tó ja Holubné Hunya Ani kó kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak, 
akik részt vet tek az is ko la ala pít vá nyi va cso rá ján, il let ve tá mo -
gat ták az est si ke rét. Kö szö ne tet mond a vál lal ko zók nak,
szülõknek, résztvevõknek egyaránt.

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

MEGHÍVÓ

Az Endrõdiek Ba rá ti Köre má jus 25-én va sár nap a
Hõ sök Nap ján ün nep sé get szer vez. Haza vár ja az el szár -
ma zot ta kat, és vár ja az itt hon élõ ket. 

Az Endrõdi Ró mai Ka to li kus Temp lom ban 10 óra kor
en gesz te lõ szent mise az I. II. Vi lág há bo rú és 1956-os sza -
bad ság harc ál do za ta i ért. A mise után a Hõ sök te rén ün nep -
ség és ko szo rú zás, és az em lé ke zés vi rá ga i nak el he lye zé se.
Ké rünk min den kit, hogy ve gyen részt az ün nep sé gen és
hoz zon ma gá val egy szál vi rá got, amit vagy az I., vagy a II.
Vi lág há bo rús em lék mû nél, vagy az 1956-os Kop ja fá nál he -
lyez zen el. 

Ebéd a Bowling Ét te rem ben (Fõ út 81, a volt Enci) Az
ebéd re való je lent ke zést má jus 22-ig kér jük je lez ni a 66
386-323, 284-435 fõ leg az esti órák ban.

Kis tér sé gi Eu ró pai Öröm ün nep volt 2003. áp ri lis 13-án
va sár nap Szar va son, a si ke res nép sza va zás örö mé re és em lé ké -
re. A ma gyar nem ze ti lo bo gó és az eu ró pai unió zász la já nak fel -
vo ná sát sport ve tél ke dõk és or szá gos aerobik se lej te zõ kö vet te.
Este tû zi já ték kal kö szön töt ték a si ke res nép sza va zást. Az ün nep -
sé get a Kö rös-szö gi Kis tér sé gi te rü let fej lesz té si Tár su lás ren -
dez te, társ ren de zõ volt Szar vas Vá ros Ön kor mány za ta, Vaj da
Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont, Chován Kál mán Mû vé sze ti Alap is -
ko la Blue-Gym Aerobik Egye sü let és Szar vas Vá ros Ál ta lá nos
Iskolája.

Gyomaendrõd mind két te le pü lés ré szén köz meg hall ga tás
volt. A la kos ság nak le he tõ sé ge van ilyen kor a nagy nyil vá nos -
ság elõtt el mon da ni mind azt, ami köz ügy nek szá mít, de elsõ sor -
ban sze mé lyes prob lé ma ként éli meg. A pol gár mes ter
rész le te sen be szá molt a ter vek rõl, ered mé nyek rõl. A la kos ság
ré szé rõl el sõ sor ban az utak épí té se és ja ví tá sa volt a fõ téma és
prob lé ma. Az endrõdi te le pü lés ré szen na gyon ke ve sen jöttek el,
pedig itt is van sok megoldásra váró probléma.

A rend kí vü li me gye gyû lés már ci us 28-án igen nagy ér dek lõ -
dés és rész vé tel mel lett a kép vi se lõk, és ér dek lõ dõk nagy ak ti vi -
tá sá val egyet len na pi ren di pont ként tár gyal ta a me gyénk
ag rár gaz da sá gi hely ze tét. Mint is me re tes ezt a rend kí vü li ülést a
FIDESZ-MKDSZ frak ció kez de mé nyez te. El fo ga dás ra ke rült a
Kor mány felé ter jesz ten dõ anyag, ami ben a kép vi se lõk fel hív ják 
a fi gyel met a sertéstenyésztõk elviselhetetlenül nehéz
helyzetére. 

Szar va son ke rült meg ren de zés re áp ri lis 3.-án a Vá ro si Pol -
gár mes te rek Ran de vú ja. Nagy si ke rû ren dez vé nyen öreg bí tet -
te Szar vas vá ros hír ne vét. A dél elõt ti ün ne pi ülést, ahol át adás ra
ke rült az év pol gár mes te re, (Hé víz pol gár mes te re nyer te el a cí -
met) al pol gár mes te re és jegy zõ je ki tün te tés, szak mai szek ció
ülé sek, ki ál lí tás meg nyi tó kö vet te, majd dél után a li get ben a hal -
fõ zõk re me ke it kós tol hat ták meg az oda lá to ga tók. Sport ren dez -
vény re is sor ke rült, majd jó té kony sá gi est tel zá rult a nap
nagy si ke rû ren dez vé nye. 

A Kert ba rá tok Egye sü le te idén is meg ren dez te, im már nyol ca dik
al ka lom mal a he lyi ter me lõk bor és kol bász ver se nyét. A Kert ba rát kör
tag jai szép szá mú ter mé kek kel je les ked tek. Így is mét ne héz hely zet ben
volt a bí rá ló bi zott ság sa ját be val lá sa sze rint, hi szen ki tû nõbb nél ki tû -
nõbb bo ro kat és kol bá szo kat kel lett rang so rol ni. Fe hér bor ka te gó ri á -
ban: Elsõ he lye zést ért el Valuska La jos, riz ling, szil vá ni bo rá val,
má so dik lett Tí már Mi hály ve gyes bo rá val, har ma dik Vaszkó And rás
ve gyes bo rá val, és ne gye dik Valuska La jos Eger 2. bo rá val. Vö rös bor
ka te gó ri á ban: elsõ Valuska La jos, kék fran kos, má so dik Józsa Mi hály
kék fran kos, har ma dik, Csath Sán dor kék fran kos. Rose ka te gó ri á ban:
Elsõ: Ádám Jó zsef, má so dik, Ma gya ros Jó zsef, har ma dik Valuska La -
jos. Must ka te gó ria gyõz te se: Szmola Béla. A sza lá mi ka te gó ria gyõz -
te se: Csath Sán dor, má so dik he lye zett Tí már At ti la, har ma dik Vaszkó
And rás. Vé kony kol bász ka te gó ria gyõz te se: Vaszkó And rás, má so -
dik Nagy End re Puly ka sza lá mi gyõz te se Ádám József.

A kert ba rá tok el nö ke Valuska La jos meg kö szön te a rész vé telt, és a
köz re mû kö dést.

Is mer tet te a kondorosi és szar va si meg hí vást, és kér te, hogy a jö võ -
ben még töb ben jöj je nek el, és mé ret tes sék meg a ter mé ke ik mi nõ sé gét. 

A me gyei ze ne is ko lák fú vós ver se nye áp ri lis 17-én volt
Szar va son. A Gyomaendrõdi Zene és Mû vé sze ti Is ko lát négy ta -
nu ló kép vi sel te. Cinczár Kit ti sza xo fon ból má so dik he lye zést ért 
el. Fel ké szí tõ ta ná ra Ha lász Já nos volt. 

Or szá gos Rajz és Fes té sze ti ta nul má nyi ver se nyen a
Gyomaendrõd Vá ro si Zene és Mû vé sze ti Is ko la kép zõ mû vé sze ti 
ta go za tá ról 3 ta nu ló be ju tott a Gyõ ri or szá gos ta nul má nyi ver -
seny re. Mé szá ros An na má ria és Novák Han ga a fes té sze ti ka -
te gó ri á ban kor cso port já ban or szá gos elsõ, Kon dor Nóra
har ma dik he lye zést ért el. Fel ké szí tõ ta ná ruk He ve si Nagy Ani -
kó volt.

A Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um 2003, má -
jus 1-2-án ren de zi az V. Gyomaendrõdi Nem zet kö zi Sajt és
Tú ró fesz ti vált. Szak ki ál lí tá sok, mazsorett és mo dern tán cok,
folk lór prog ra mok, fú vós ze ne, pan to mim mû sor, s vé gül ut ca bá -
lon szó ra koz hat a nagy ér de mû. Más nap Te jes- bo ros ve tél ke dõ,
lo vas be mu ta tó, mazsorett cso por tok fel vo nu lá sa este ope rett dal -
la mok, és Szu per-bu li Laj csi ze ne ka rá val.

Má jus 9-én, 13 óra kor Gyomaendrõd Pol gár mes te ri Hi va tal
dísz ter mé ben könyv be mu ta tó ra ke rül sor. A Hunyad Ki adó
(Hunyad Si mon Pé ter) tisz te let tel hív ja és vár ja az ér dek lõ dõ ket.  
Be mu ta tás ra ke rül: KULÁK GOLGOTA címû al bum, Sághy
Gyu la film ren de zõ al ko tá sa. A ki ál lí tást meg nyit ja a pol gár mes -
ter, Dr. Dá vid Imre, a köny vet be mu tat ja Dr. Zimány Ti bor a
recs ki szö vet ség or szá gos el nö ke.

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
MÁJUS HAVI PROGRAMJA

Má jus 1. 19 óra - Ba rát ság klub va cso rá ja
Má jus 5. 8 óra - VÉRADÁS. 18 óra: MKDSZ gyû lés.

Má jus 14. 15 óra - CUKORBETEGEK KLUBJA
Má jus 23. 17 óra - Má ju si Tár lat cím mel 

ki ál lí tás Gyomaendrõdi al ko tók fest mé nye i bõl
Má jus 31. 10 óra - Ma já lis Öreg szõ lõ ben (pap ri kás krump li fõzõ ver seny, Játákos

ve tél ke dõ, (Kiszely Zol tán és Me ré nyi Ni ko lett ope rett mû so ra). 
To váb bi in for má ció a Közösségi Házban)

To vább ra is vár juk a Kecs kés-zu gi Fa ház irán ti ér dek lõ dõ ket, idõ pont egyez te tés
vé gett. Április15-én sza bad idõ pont ok: Jú ni us 10-15; jú li us 4-16; au gusz tus

13-16; au gusz tus 22-31; szeptember 1-15. 
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Dr. PIKÓ BÉLA 
bel gyó gyász fõ or vos (1917-2002)

Szü le tett a Sza bolcs
me gyei Encsienben,
1917. de cem ber 29-én.
Apja Heõpapi Pikó Béla
ura dal mi tiszt, gaz da sá -
gi ta nács adó. Any ja Kiss 
Ró zsa. A csa lád ról fel -
tét len el kell mon da ni,
hogy az apa gróf
Zselinszki ura dal mi in té -
zõ je volt, jól ér tett a
gaz dál ko dás hoz, a köz -
élet ben is részt vett,
akár elõ de ik, õse ik, akik
kö zött vol tak ta ní tók,
pres bi te rek, min ta gaz -
dák. Ne me si elõ ne vét

nem gyak ran hasz nál ta, de lel ké ben min dig büsz ke volt õse i re.
A csa lád Gyom ára köl tö zött. A köz ség tör té ne té ben fon tos
sze re pet ját szott a Pikó csa lád. A Bé kés Me gyei Köz löny 1880.
de cem ber 18-i szá má ban ol vas ha tó: … „Ke resz te lõ volt Pikó
Béla köz gyám há zá nál. Új szü lött fiút ke resz telt Garzó Gyu la lel -
ki pász tor. A ke reszt víz re Pongó Ju li an na, a lel kész fe le sé ge tar -
tot ta a kis ded Ba bát…/a most el hunyt édes ap ját/." Egyik tá vo li
õs Pikó De me ter, II. Rá kó czi Fe renc ez re de se volt, neve a Szat -
má ri bé ke szer zõ dés alá írói kö zött sze re pel és cí me res men le -
ve let is ka pott. 

Dr. Pikó Béla az ele mi is ko lá it a gyo mai re for má tus is ko lá -
ban vé gez te. Utá na a me zõ tú ri re for má tus gim ná zi um ta nu ló ja
lett. Si ke res érett sé gi je után fel vé telt nyert a Deb re ce ni Ti sza
Ist ván Egye tem Or vo si Ka rá ra. Ott sze rez te or vo si dip lo má ját.
1944-ben Szen tes re ke rült a kór ház ba, ahol al or vos ként dol go -
zott. 1946 óta Gyomán prak ti zált, mint ma gán, majd OTI, ké -
sõbb mint kör ze ti vé gül mint bel gyó gyász fõ or vos.
Kor szak al ko tó tet te volt, ami kor lét re hoz ta Gyomán a bel gyó -
gyá sza ti ren de lést. 1974-ben a Bé kés Me gyei Ta nács Di csé rõ
Ok le ve lét nyer te el, 1976-ban az Egész ség ügy Ki vá ló Dol go -
zó ja lett, és 2001-ben vá ro sa, Gyomaendrõd dísz pol gá ri cím -
mel tün tet te ki. Fe le sé ge Bo ros Er zsé bet szak gyógy sze rész
volt, aki 1983-ban fe jez te be ál dá sos éle tét. Há zas sá guk ból
egy gyer mek szü le tett, 1958-ban, aki a ke reszt ség ben a Béla
ne vet kap ta. Fiuk a gyo mai gim ná zi um ki vá ló sá ga volt, aki be -
ju tott az or szá gos ta nul má nyi ver se nyen a leg job bak közé. Je -
len leg a Gyu lai Pándy Kál mán Kór ház On ko ló gi ai osz tá lyán
fõ or vos. Fe le sé ge Dr. Petrovszki Haj nal ka mentõfõorvos. 2002. 
év ben a leg na gyobb örö met sze rez ték Pikó pa pá nak, kis lá nyuk 
született Boglárka.

Pikó dok tor úr nyug dí jas ként is ak tí van dol go zott Gyomán.
Be te gei ra gasz kod tak hoz zá.

Min den ki nek meg ad ta a tisz te le tet. „Az ut cán jár va töb bet
volt ka lap ja a le ve gõ ben, mint a fe jén” - mondta or vos tár sa Dr. 
Fran kó Kár oly. 

Sza bad ide jé ben csa lád ja tör té ne té nek ku ta tá sá val fog lal ko -
zott. Szen zá ci ós fel fe de zé se, hogy: „tá vo li õsöm Pikó De me ter
cí me res ne me si ok le ve let ka pott II. Rákóczi Fe renc tõl, és neve
ott ol vas ha tó a Szat má ri béke alá írói közt”.

Idõs ko rá ban nagy meg elé ge dés sel töl töt te el az a tu dat,
hogy „az õsi csa lá di bir tok vissza szállt a jo gos tu laj do nos ra.”…

Éle te utol só éve it fia csa lád já ban töl töt te. Nap ja it be ara -
nyoz ta kis uno ká ja Pikó Bog lár ka.

Jel zés ér té kû, hogy ész re vét le nül tá vo zott. Ál má ban érte a
ha lál. 

Te me té sén a Gyo mai Re for má tus Nagy temp lom ban a vá -
ros sá nõtt két köz ség la kos sá ga igen nagy szám ban rót ta le ke -
gye le tét, tisz te le tét és há lá ját a jó sá gos és tisz te let re mél tó
dok to ra föl di ma rad vá nya elõtt.. A bú csúz ta tó ban Sipos Tas Tö -
hö töm nagy tisz te le tû úr fe led he tet len be szé dé ben mél tat ta az
or vos és pres bi ter úr ál dá sos ön zet len éle tét.

Le gyen ál dott az em lé ke, nyu godt a pi he né se. Míg élünk
sze re tet tel em lé ke zünk Rá.

Már ton Gá bor

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

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

Tí már Máté

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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1770. El ren del ve fûz fák ül te té se s er rõl
je len tést kel lett ten ni. 

1771. Kán tor: Koncz Ignácz, aki
1772-ben ludimagisternek is van írva.

1772. Ha ran go zó: Lapsánszki Já nos,
aki nek kon ven ci ó ja: 30 rforint, 10 köb.
vám bú za, 4 köb lös ve tés, 3 sze kér szé na. 

Au gusz tus 15. Lá nyi Mi hály plé bá nos
a Kö rös be fúl. Te met ve a temp lom ban. A
föl jegy zés sze rint õ volt az utol só szak álas
plé bá nos.

A plé bá ni át ide ig le ne sen Soltiss Sán -
dor káp lán ad mi niszt rál ta. 

PÁLFY SÁMUEL
1772. ok tó ber – 1780. má jus

1773. Káp lán Adámi And rás, jegy zõ:
Palojtai An tal, bíró: Ka to na Ist ván.

1774. Var jú György vég ren de le té bõl:
„Ha gyok a lel ke mért a temp lom szá má ra
egy sár ga kan ca lo vat har mad ma gá val.”

1775. Jegy zõ: Labadi Ist ván, bíró: Dá -
vid György.

1776. Báró Haruchkern 500 rforintot
ha gyott mi se ala pít vá nyul. El he lyez ve az
egy ház me gyei fõ pénz tár ban.

Jegy zõ: Vranovics Jó zsef.
Ez év ben Pálfy a já ran dó sá gá ra néz ve

kö vet ke zõ szer zõ dést köt a hí vek kel: 24
köb. tisz ta búza meg õröl ve – 12 köb. árpa – 
24 kö böl alá való szán tás, bo ro ná lás, le vá -
gás, fel ta ka rí tás, össze hor dás – 24 itce vaj
– 24 akó bor – 20 sze kér szé na – 12 öl fa – 2 
jó hí zott ár tány sza lon ná nak – 200 font te -
hén hús – 100 font só – 100 font faggyú – 1
font bors. Eze ken kí vül há rom al kal ma tos

sze ke rek bo rok alá Nagy vá ra dig, vagy
aho va fog kivántatni.

„Kü lö nö sen pe dig az em lí tett plé bá nos
urat il le tõ ágy bér vé gett köz aka rat tal meg -
al kud ván, ígér tünk esz ten dõn ként 400
rforintot, oda nem ért vén t. Pá ter káp lán ré -
szi re már 1766. esz ten dõ ben resolvált 30
fo rin to kat.” 

Fõ bí ró: Ka to na Ist ván, tör vény bí ró:
Drahó Já nos, jegy zõ: Vranovics Jó zsef.
Confirmálta Paulus Sallacz spanus Dnalis
Districtus Békésiensis, Georgius
Slamatinger spanus kigyósiensis.

Má ria Te ré zia kir. ren de le te ez év ben
kö vet ke zõ leg szab ja ki pen gõ pénz ben a
stó la dí ja kat:

Éne kes mi sé ért pap nak 1 frt.,  kán tor -
nak 15 kr.

Liberáért pap nak 30 kr., kán tor nak 10
kr.

Lectumért pap nak 30 kr.
Ke resz te lé sért sem mi.
Gyer mek ágyas ava tá sá ért pap nak 17

kr.
Menny asszony ava tá sá ért pap nak 7 kr.
Öreg te me té sért pap nak 1 frt., kán tor -

nak 30kr.
Kis te me té sért pap nak 30 kr., kán tor -

nak 15 kr.
Es ke té sért pap nak 2 frt., káp lán nak hir -

de tés írá sért 7 kr., ha ran go zó nak 3 kr.
Ke reszt le vél, stb. ki vo nat ért 1 frt.
Ha öreg te me té sek nél a 9 vers kö te les -

ség sze rû éne ken felül bú csúz ta tót is 
pa ran csol nak, meg ma rad hat a 20

vkrajcár, azaz 8 kr. Pen gõ ben

1777. Káp lán: Paulini Já nos, bíró:
Drahó Já nos. A há zak szá ma: 302.

1778. Káp lán: Radó Já nos.
A plé bá nos egy Mé szá ros nevû em bert

meg pál cáz ta tott, ami ért az 
össze írás al kal má val ma gya rul be szél -

ni nem akart. Emi att a tót aj kú ak be pa na -
szol ták a püs pök nél, aki vizs gá la tot ren delt 
el, mely nél a ki hall ga tott ta núk azt val lot -
ták, hogy még mint egy 30-60 em ber ta lál -
ko zik, akik ma gya rul gyón ni nem tud nak.
Knapp Ja kab „purus slavus” sze rint pe dig
hat va nan nem ér tik a ma gyar pré di ká ci ót. 

1779. Ez a pa nasz meg újul ván, a püs -
pök el ren del te, hogy min den má so dik va -
sár nap katechesis, 2. vagy 3. va sár na pon
pe dig pré di ká ció le gyen tót nyel ven.

Endrõdi kán tor: Vaszkó And rás.
Liziczai Pál a temp lom nak hagy 10

frt-ot, Hanyecz Fe renc pe dig egy ötödfû
med dõ te he net; tiszt. plé bá nos uram nak
szent mi sé kért öt rforintokat, nagy vá ra di t.
pá ter fran cis ká nu sok nak ugyan ar ra 5
rforintokat.

1780. Gembitz Ta más hagy a temp lom -
nak 30 fo rin tot – két quárta szõ lõt mi sék re
és 4 hor dót megy egy ká dat.

Bíró: Far kas Pál.
Má jus 22-én Pálfy tü dõ vész ben meg -

halt s el te met ték a régi te me tõ ke reszt je
mel lé.

1780. Kár olyi An tal gróf kegy úr a
vicariusra bíz za az új plé bá nos ki ne ve zé -
sét, aki Barics Bá lin tot te szi ide M.
Telekgrõl.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Bal ol da li kép: A „BOR” címû elõ adás 1936 má jus 3.-án volt

Kondorostanyán. A ké pen kö zé pen ül Kal már Já nos Köz ség so ri
ta ní tó. A sze rep lõk kö zül ket ten él nek még: „özv. Szúnyogné”,
azaz Fü löp Mihályné, a sor szé lén ül, „ Durbint só gor „és a két
gyerök.

Jobb ol da li kép: Csép lés Kon do ros ta nyán 1936-ban, a Dá vid
so ron, Szük ség Tímáréknál. Je len leg még él két „fél ré szes”
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AZ IMÁDSÁGBAN ISTENNEL
TALÁLKOZUNK

Ha meg kér dez zük tár sa in kat „Szok tál-e
imád koz ni?” ilyen vá la szo kat ka punk:

— Nem szok tam.
— Szok tam. A Mi atyán kot és az Üd vöz lé -

gyet imád ko zom.
— Csak rit kán imád ko zom. Úgy ta nul tuk,

hogy aki imád ko zik, Is ten nel be szél get. Ez le -
he tet len! Ho gyan be szél ges sek az zal, aki nem
vá la szol?

— Nem ér de mes imád koz ni. Is ten Úgy -
sem hall gat ja meg. Én már meg gyõ zõd tem
róla.

— Én csak kér ni szok tam Is ten tõl. Néha
sze ren csém van.

— Ha igen kel le met len hely zet be ke rü lök,
min dig imád ko zom. Más kor nem jut eszem be.

— Lá tom, hogy édes anyám mi lyen nyu -
god tan, össze sze det ten idõ zik a csen des temp -
lom ban. Nyil ván imád ko zik. Ez
el gon dol koz tat.

— Egy ne héz ügyet este „le tár gyal tam” Is -
ten nel. Utá na nyu godt let tem.

1. MI AZ IMÁDSÁG?

Min den val lá sos em ber ösz tö nös tö rek vé -
se, hogy kap cso lat ba lép jen Is ten nel. En nek

egyik mód ja az imád ság. Ez lé nye gé ben Is ten -
nel való be szél ge tés, pár be szé des ta lál ko zás
vele. Az imát a Szent lé lek kez di. (Vö. Róm 8,
26.) Az imád ság ra szó lí tó Lé lek vissz hang ra
ta lál lel künk ben, fi gye lünk és vá la szo lunk Is -
ten sza vá ra. Rá is mer he tünk erre a Lé lek re a
nem ke resz tény val lá sok imá i ban is.

Az ószö vet sé gi vá lasz tott nép is imád ko -
zott. Imád sá ga ik közt a leg szeb bek a zsol tá -
rok. Ezek a mi szá munk ra is az Is ten nel való
kap cso lat örök ké új le he tõ sé gei.

Az apos to lok is imád koz tak. Ami kor Jé -
zust imád koz ni lát ták, ész re vet ték, mi lyen ki -
mond ha tat lan él mény szá má ra az imád ko zás.
Ezért kér ték: „Uram, ta níts min ket imád koz -
ni!” (Lk 11, 1.) Ek kor ta ní tot ta meg Jé zus kö -
ve tõ it a Mi atyánk ra, s arra, hogy ami kor
imád koz nak, Is ten nel, mint Aty juk kal be szél -
ges se nek. So kan gon dol ják, hogy az imád ko -
zás lé nye ge bi zo nyos szö ve gek el mon dá sa.
Ezért un ják az imád sá got, és ezért nem sze ret -
nek imád koz ni. Sok kal he lye sebb, ha az imád -
ko zást ba rá ti ta lál ko zás hoz ha son lít juk. Akit
sze re tünk, az zal szí ve sen el be szél ge tünk. El -
mond juk neki gon do la ta in kat. Azt is, ha örü -
lünk, vagy ha bánt va la mi. Meg be szél jük vele
ter ve in ket, gond ja in kat. Köz ben ész re sem
vesszük az idõ mú lá sát. Csak azt saj nál juk, ha
az együtt lét vé get ér, s vár juk a kö vet ke zõ ta -
lál ko zást. Jé zus ba rá ta i nak tart min ket. Ezért
arra biz tat, hogy olyan bi za lom mal for dul junk
Hoz zá, mint ah hoz, aki vel bi zal mas ba rá ti vi -
szony ban va gyunk, a mennyei Atyánk hoz pe -
dig úgy, mint a gyer mek édes ap já hoz.

Az imád ság egy ben imá dás is, amellyel Is -
tent leg fõbb Urunk nak vall juk. Kö szö nõ és
kérõ imá ink kal el is mer jük min den ha tó sá gát.

2. AZ IMÁDKOZÁS MÓDJA

Ami kor jóbarátok be szél get nek, nem na -
gyon ke res ge tik a sza va kat, nem for mál gat ják
hi va ta los sá a mon da to kat. Gyak ran egy-egy
fél mon dat ból is meg ér tik egy más gon do la ta it,
szán dé ka it. Jól is me rik egy mást. Oly kor még
szól ni uk sem kell. Egy kéz szo rí tás, arc ki fe je -
zés töb bet mond, mint a leg szebb sza vak. De
az is elõ for dul, hogy pon to san ügyel nek min -
den szó ra, hogy mi nél job ban meg ért sék egy -

mást. Is mét más a for ma, ha tár sa ság ban, kö -
zös ség ben be szél get nek.

Az imád ko zás is kü lön fé le mó don tör tén -
het.

Is ten gyer me ke i nek kö zös imád sá ga el sõ -
sor ban a szent mi se. Ben ne va ló sul meg a leg -
tö ké le te seb ben Is ten és em ber ta lál ko zá sa,
Jé zus ál tal.

Van nak más kö zös imád sá ga ink is: elõ re
meg fo gal ma zott imák és éne kek, ame lye ket
kö zö sen mon dunk.

Imád sá gok a szentelmények is. Kér jük Is -
tent, hogy se gít se meg õriz ni ott ho nunk ban a
bé két, az egész sé get, hogy ol tal maz za meg
éle tün ket, ami kor jár mû re szál lunk, hogy bõ -
sé ges ter més sel áld ja meg a föld mû ve lõ mun -
kát... Az Egy ház ma gá é vá te szi tag ja i nak
ilyen faj ta ké ré se it. Elõ re meg ha tá ro zott szer -
tar tá sok ke re té ben (p1. szenteltvízhintés)
mond ja el imá it. A szentelmények kö zül igen
so kat is me rünk. Ilye nek pl. a balázsáldás, hús -
vé ti étel szen te lés, la kás szen te lés, jár mû vek
meg szen te lé se, mi nist ráns ava tás...

Más a jel le ge a ma gá nyo san vég zett imá -
nak. Ilyen kor nincs szük sé günk szé pen meg -
fo gal ma zott sza vak ra. Elég szö veg nél kül
gon do lat ban szól ni Atyánk hoz, vagy pe dig rá
gon dol va „csak” együtt len ni vele. A ki mon -
dott sza vak nél kül, gon dol kod va vég zett
imád ko zást el mél ke dés nek ne vez zük.

Min den imád ság ban fon tos, hogy ne csak
mi szól junk, ha nem Is ten hoz zánk in té zett
„sza vát” is meg hall juk. Ezért tud junk az imá -
ban hall gat ni is. Ugyan azért tar tunk csen des
szü ne tet a temp lo mi kö zös imád ság ban is.

 VII. Az imád ság (1.) A katolikus ol dalakat szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

MÁJUSI ÜNNEPEK
  
  1. csütörtök: Szent József, a munkás
  2. péntek: Szent Atanáz püspök, egyháztanító
  3. szombat: Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. vasárnap: Húsvét 3. vasárnapja
  7. szerda: Boldog Gizella
11. vasárnap: Húsvét 4. vasárnapja
12. hétfõ: Szent Néreusz, Achilleusz, Pongrác vértanúk
13. kedd: A fatimai boldogságos Szûz Mária
16. péntek: Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú
18. vasárnap: Húsvét 5. vasárnapja
20. kedd: Sienai Szent Bernardin áldozópap
22. csütörtök: Szent Rita, özvegy
24. szombat: Szûz Mária, keresztények segítsége
25. vasárnap: Húsvét 6. vasárnapja
26. hétfõ: Néri Szent Fülöp áldozópap
27. kedd: Canterbury Szent Ágoston püspök
30. péntek: Szent István ereklyéinek átvitele

MÁJUSI MISEREND

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

Fi gye lem! má jus 25-én va sár nap 10-kor és este 7-kor!
Má ju si li tá nia este 7-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban: 
má jus 4-én 15 óra kor Anyák napi mise, és má jus 11-én va sár nap fél

12-kor. 25-én 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. 
Fi gye lem! Má jus 25-én va sár nap reg gel 8-kor!

Má ju si litánia es tén ként fél 6-kor, va sár nap fél 10-kor.

 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. 
Má ju si li tá nia: hét köz nap mise után, szom bat va sár nap mise elõtt.

A ka to li kus hit ele mei (19)

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 1. 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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„Íme a te anyád!" (Jn 19,27)

Szûz Mária, 
Jézus maga bízott 
bennünket Terád
a keresztrõl -
hogy így is megerõsítse
Õ a világ egyetlen Üdvözítõje!

János apostolban az Egyház
minden gyermeke rád bízatott Mária,
s úgy tûnik még ennél is több,
a világ fiataljait bízta rád az Úr.

Gyöngéd Édesanya, akinek
mindig éreztem oltalmát,
ma este újra rád bízom õket. 
Oltalmadban, köpenyed
árnyékában keresnek menedéket. 
Isteni kegyelem Anyja,
ékesítsd fel õket Krisztus szépségével! 
Hiszen õk ennek az évszázadnak gyermekei,
akik az új évezred hajnalán 
bûnöktõl sebzetten élnek,
sebzi õket a gyûlölet és erõszak,
a terrorizmus, a háborúk-

S mégis õk az a fiatalság, akikre
bizalommal tekint az Egyház,
mert bízik abban, hogy Isten kegyelmének segítségével 
ebben a történelmi órában,
növekedni fognak a hitben és az Evangélium szerinti
tanúságtevõ életben

Mária,
segítsd õket válaszolni hivatásukra!
Vezesd õket az igazi szeretet megismerésére,
áldd meg érzelmeiket. 
Erõsítsd õket a szenvedés idején,
Tedd õket Krisztus húsvéti üzenetének:
- Békesség veletek! –
félelem nélküli hordozóivá:
S velük önmagamat is újra Rád bízom,
és szívbõl bizalommal mondom ki neked újra: 
Totus tuus ego sum! Egészen a Tied vagyok!
Õk is velem együtt kiáltják:
Totus tuus! Egészen Tiéd!
Amen! 

2003. Vi rág va sár nap II.Já nos Pál A fi a ta lok vi lág nap ján

Az If jú ság Vi lág nap ja
II. Já nos-Pál pápa kez de mé nye -

zé sé re 18. al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re az If jú ság Vi lág nap ja,
ame lyet im már ha gyo má nyo san Vi -
rág va sár nap ün ne pel nek a Szent Pé -
ter té ren.

Eh hez az al ka lom hoz kap cso ló -
dott a Vi lág if jú sá gi Ta lál ko zó fe le lõ -
se i nek há rom na pos ta nács ko zá sa,
ame lyet Stafford bí bo ros ve ze té sé vel 
a Vi lá gi ak Pá pai Ta ná csa ren de zett a
Domus Mariae ro mai köz pont ban. 73 
részt ve võ ér ke zett or szá gá nak püs -
pö ki ka rá nak, va la mint 34-en
egy-egy lel ki sé gi moz ga lom vagy if -

jú ság gal fog lal ko zó szer ze tes kö zös ség meg bí zá sá ból, így kép vi sel -
ve az öt kon ti nens ka to li kus fi a tal ja it. Én a Ma gyar Ka to li kus
Püs pö ki Kar, konk ré tab ban a Ka to li kus If jú sá gi Moz ga lom meg bí -
zá sá ból vet tem részt a há rom na pos tapasztalatcserén. Az elsõ nap a
Tor on tói Vi lág if jú sá gi Ta lál ko zó lel ki pász to ri és szer ve zé si szem -
pont ból való ki ér té ke lé sét vé gez tük. Meg ál la pí tot tuk, hogy a Ta lál -
ko zó gyü möl csei nagyrészt at tól függ nek, hogy mi lyen volt a
fi a ta lok ott ho ni fel ké szí té se, il let ve hogy utó lag mi ként oszt ják meg
ta pasz ta la ta i kat azok kal, akik nem tud tak Tor on tó ba utaz ni. (Mint
tud juk, az el múlt nyá ron Ma gyar or szág 12 egy ház me gyé jét 140 fõs
kül dött ség kép vi sel te a Vi lág ta lál ko zón.) Öröm mel ál la pí tot tuk
meg to váb bá, hogy a fi a ta lok nak ele mi igé nyük van az el csön de se -
dés re, ami nek bi zo nyí té ka, hogy To ron to Expo köz pont já ban szû -
kös nek bi zo nyult az egyé ni imá ra ki je lölt pa vi lon: na po kon át,
szá zak bo rul tak le a szent sé gi Jé zus elõtt. Más nap a mai if jú sá got, a
16-30 éveseket fog lal koz ta tó leg fõbb kér dé se ket szed tük cso kor ba:
mi moz gat ja meg, mi lel ke sí ti, ugyan ak kor mi ag gaszt ja ko runk fi a -
tal ja it? Szá mom ra döb be ne tes volt, hogy amit a fi a ta lok kal fog lal -
ko zó fe le lõ sök kis cso por tok ban össze szed tünk, azt a Szent atya
mi lyen vi lá go san látja. A vi lág if jú sá gá hoz in té zett mos ta ni buz dí tá -
sá nak mot tó ját a ke resz ten szen ve dõ Jé zus utol só sza va i ból ve szi.
Jé zus a Sze re tett Ta nít vány hoz, mint egy az egy ház hoz így szól:
„Íme a te anyád!”. Le ve lé ben Já nos-Pál pápa a kö vet ke zõ pár hu za -
mot von ja: „Az an gya li üd vöz let kor Má ria mé hé be fo gad ta Is ten fi -
á nak em be ri ter mé sze tét; a ke reszt lá bá nál, Já nos sze mé lyé ben, az
egész em be ri sé get fo gad ja szí vé be.” Majd ta ní tá sát a Szent atya így
foly tat ja: „Az, akit an nak ide jén az an gyal üze ne té nek igen jé ben fo -
gant, most, a ha lá la elõtt a ke resz ten így szól hoz zá: „Asszony, íme a 
te fiad!”

„Ked ves fi a ta lok, tu dom, hogy ti is meg ta pasz tal já tok a szen ve -
dést sze mé lyes éle te tek ben a ma gány, a si ker te len ség, a ki áb rán dult -
ság ide jén, ami kor ne héz be il lesz ked ni a mun ka és a fel nõt tek
vi lá gá ba, vagy ag gód va te kin te tek csa lá do tok fel bom lá sá ra, a há bo -
rú és erõ szak ter je dé sé re, az ár tat la nok ha lá lá ra. Még is, éle te tek ne -
héz kor sza ka i ban se fe lejt se tek, hogy nem vagy tok ma ga tok ra
ha gyat va - buz dít a pápa -, mert mi ként Já nos nak a ke reszt lá bá nál,
úgy most nek tek is át ad ja édes any ját, Má ri át, hogy a maga gyen géd -
sé gé vel erõ sít sen meg ben ne te ket.” Majd így foly tat ja: „Má ria az,
aki anyai szol gá la tát tel je sít ve ne vel és pél dát ad arra, hogy Krisz tus
mind in kább ki for má lód jon ben ne tek”. Ta nács ko zá sunk egyik es té -
jén el lá to gat tunk a Szent Pé ter szom széd sá gá ban lévõ San Lorenzo
if jú sá gi köz pont ba, ame lyet a Szent atya 20 ev vel ez elõtt ép pen az zal 
a cél lal ala pí tott, hogy a Ró má ba za rán dok ló fi a ta lok ta lál ko zá si he -
lye le gyen. En nek ká pol ná já ban õr zik azt a ván dor ke resz tet, ame -
lyet vi rág va sár nap ün ne pé lye sen adott át To ron to fõ pász to ra és
fi a tal jai a kö vet ke zõ Vi lág if jú sá gi Ta lál ko zó há zi gaz dá i nak. A
Szent Pé ter té ren össze gyûlt több tí zez res hivõ se reg ben idén több
ez ren ér kez tek a né met or szá gi Köln vá ro sá ból, hogy Joachim
Meisner bí bo ros ér sek kel az élen át ve gyék a za rán dok ke resz tet, s
ez zel el kez dõd jön az in ten zív elõ ké szü let a 2005 au gusz tu sá ban
Köln ben meg ren de zen dõ Vi lág if jú sá gi Ta lál ko zó ra. Mi ként a ko -
ráb bi ak (a pá ri zsi, a ró mai, vagy a tor on tói ta lál ko zó) meg moz gat ta
a he lyi egy há zat, úgy a köl ni egy ház me gye, sõt az egész né met egy -
ház is azt re mé li, hogy a fi a ta lok lel ke se dé se és hite új táv la to kat nyit 
a meg fá radt Eu ró pá nak.

Thorday At ti la, Ró má ból
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ROZGONY CSALÁD

Tör té nel münk bõl is mert, saj nos ki halt õs régi csa lád, mely nek
ere de tét a XIII szá zad má so dik fe lé ig is mer jük. Abauj vár me gyé ben a 
Tarcza vize mel lett fek szik Rozgony hely ség, amely a trencsini Csák
Máté el len 1312-ben ví vott dön tõ csa tá ról is ne ve ze tes. Et tõl vet te a
csa lád ne vét. V. Ist ván ki rály alatt élt az is me re tes csa lád törzs,
Raynalde, ki rá lyi fõ lo vász mes ter, Sza bolcs vár me gye fõ is pán ja, és a
ki rály fi á nak Lász ló her ceg nek fõ asz tal nok mes te re, ki a karantáni és
cseh or szá gi há bo rúk ban, úgy a gö rög or szá gi had já rat ban szer zett
hadi ér de me i ért Abaúj, Sza bolcs, és Zemplin vár me gyei bir to kok kal, 
köztök Rozgony hely ség gel is 1270-ben ne ve zett V. Ist ván ki rály ál -
tal meg ado má nyoz ta tott. A csa lád törzs is mert tag ja a kö vet ke zõ év -
szá zad ban II. Lász ló, ki I. La jos ki rályt a ná po lyi had já rat ba kí sér te, és 
1350-ben pal lós jo got nyert. Fiai mind hár man Zsig mond ki rály alatt
1396-ban Nikápolynál hõ si leg es tek el. A csa lád tag jai kö zött volt
esz ter go mi ka no nok, veszp ré mi, és egri püs pök, or szág bí ró, po zso nyi 
ka pi tány. Hu nya di Já nos ka pi tá nya III. Lõrincz volt, aki el esett a Cse -
hek el le ni küz de lem ben, aki nek ér de me it V. Lász ló ki rály ok le vél -
ben is mer te el 1453-ban. II.Rajnald 1442-ben mint Nóg rád és He ves
vár me gye fõ is pán ja, 1448-ban részt vett a ri gó me zei harczban,
1459-ben már a szé ke lyek is pán ja, 1471-ben fõ tár nok mes ter volt.
Nem so ká ra meg halt, egy lá nya ma radt, Anna, aki 1477-ben férj hez
ment Losonczi Ist ván hoz. A csa lád utol só tag ja, VII. Ist ván, 1523-ban
halt meg, vele az utol só Rozgonyi sír ba szállt, aki a leg gaz da gabb ma -
gyar fõ urak közé tar to zott. Gyer me kei ko rán meg hal tak, egyet len
le ány gyer me ke ma radt Ka ta lin, aki fel nõtt, és ecsedi Bátori And rás
fe le sé ge lett, de saj nos õ is ha ma ro san meg halt.

A csa lád czímere: a dõlt paizs kék ud va rá ban fél tes té vel, szét ter -
jesz tett s föl emelt szár nyak kal lát ha tó fe hér hattyú, csõ ré ben arany
li li o mot, ( vagy ha lat?)tart va, ugyan ily alak, ( de csõ ré ben sem mit

sem tart va) , van a paizs bal ol da li szög le tén álló si sa kon, mely rõl két
ol dal ról kék si sak ta ka ró fod ro zik le. E czímer tel je sen egye zik két
pe csét rajz zal, mely bõl egyik 1409-bõl való, Rozgonyi Si mon or szág -
bí róé volt, a má sik 1427-bõl való Rozgonyi György po zso nyi fõ is pán
pe csét czímere volt.  

SZEMERE CSALÁD

Õs régi ma gyar csa lád, me lyet a hon fog la ló hét ma gyar ve zér
egyi ké tõl, Hu bá tól szár maz tat nak. Idõn ként va ló szí nû leg a csa lád
több tag ja vi sel te a Szemere ne vet, mely ele in tén keresztnevül szol -
gált. Egy Szemere ( vagy régi írás mód sze rint Zemer) IV. Béla ki rály 
ko rá ban a ta tá rok tól nyert ne héz se be ket, és ha nem is ek kor, de en -
nek em lé ké re nyer te a csa lád õsi –mint egy XVII. szá zad csa lá di ha -
lot ti be széd is em lí ti, ne me si czímerét , mely a vért kék ud va rá ban
zöld té ren egy pi ros nad rá gú fér fi jobb láb, tér dén nyíl lal át lõ ve; a
paizs fe let ti si sak ko ro ná ján pe dig ki fe szí tett kéz ív áll. Foszladék
jobb ról aranykék, bal ról ezüst vö rös. A csa lád ne ve ze tes tag jai kö zött 
volt: me gyei fõ bí ró, esz ter go mi vár nagy, váradi pré post, Abaúj vár -
me gye al is pán, Má tyás ki rály alatt vi seg rá di vár nagy és a ko ro na
al-õre, Rá kóczy nak ud var no ka. Volt kö zü lük or szág gyû lé si kö vet,
aki tol lal írta az or szág gyû lé si nap lót. Név sze rint em lí te ni il lik a
köz is mert Szemere Pált, aki köl tõ volt, majd ügy véd lett, és Pest me -
gye al ügyész ének vá lasz tot ták. Köl te mé nye in kí vül fõ leg nyel vé sze -
ti és kri ti kai dol go za tok kal fog lal ko zott, az Élet és Li te ra tú ra, majd
az Au ró ra szer kesz tõ je és ki adó ja volt. Ugyan ez ág ból szár ma zott
Szemere Ber ta lan, aki Bor sod me gyei tisz te let be li jegy zõ, majd fõ -
szol ga bí ró volt.- Kül föl di uta zá sá nak le írá sá val mél tó el is me rést ví -
vott ki. 1843-ban és 1848-ban kö vet, majd ezen év áp ri li sá ban bel ügy
mi nisz ter, és 1849-ben mi nisz ter el nök. A for ra da lom bu ká sa után
Fran cia or szág ban él csa lád já val.

Nagy ma gyar csa lá dok a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon
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Min den esz ten dõ má jus utol só va sár -
nap ján – im már 80 esz ten de je-ha gyo má -
nyo san a há bo rúk ban el esett hõsi
ha lot ta ink ra em lé ke zünk. Az em be ri ter mé -
szet ve le já ró ja a ke gye le ti ér zés már õs idõk
óta kü lö nös hang súlyt ka pott min den nép,
nem zet tör té nel me so rán, ami kor az em be -
rek a há bo rúk ban éle tü ket a ha zá ju kért
feláldozó katonákra, hõsi halottaikra
emlékeznek.

Ha zánk ban ezt az ér zést hosszú év szá -
zad okon át a mon dák, bal la dák és a nép köl -
té szet tar tot ta éb ren. Az 1848/49-es
sza bad ság har cot majd az 1867-es Ki egye -
zést kö ve tõ en a hõsi ha lot ta ink em lé ké nek
meg õr zé se bi zo nyos mér té kig már in téz mé -
nye sült, ami na gyon sok vá ro sunk ban, köz -
sé günk ben, a nagy csa ták szín he lyén
fel ál lí tott 48-as szob rok ban, em lék mû vek -
ben nyil vá nult meg. Ezen em lék mû vek
nagy több sé ge ma is meg van és láthatók
szerte az egész Nagymagyarország
területén.

Az elsõ vi lág há bo rú ban már olyan sok
volt a hõsi ha lot tunk, hogy 1917-ben IV.
Kár oly ki rá lyunk jó nak lát ta ki rá lyi le irat -
ban fel kér ni az or szág tör vény ha tó sá ga it,
pol gár mes te re it, hogy az il le tõ sé gük be tar -
to zó hõsi ha lot ta ik ne ve it mél tó he lyen örö -
kít sék meg. Ez zel meg kez dõ dött a
vi lág há bo rús hõsi em lék mû vek épí té sé nek
fo lya ma ta. En nek egyik leg szebb pél dá ja a
ka pos vá ri te me tõ ben álló hõ sök temp lo ma,

amely kü lön erre a cél ra lé te sült, és amely -
ben min den egyes So mogy me gyei hõsi ha -
lott ne vét kü lön már vány táb lács ka õrzi. De
em lít het ném a Sze ge di Dóm tér Hõ sök Ka -
pu ját, a Kõ sze gi Jurisics Vár Hõ sök Ka pu -
ját, csak a leg is mer teb bek kö zül. Az alul ról
fel tö rõ ke gye le ti moz ga lom 1924-ben már
olyan nagy volt, hogy Vi téz Nagy bá nyai
Hor thy Mik lós kor mány zó úr egyet ér té sé -
vel és alá írá sá val a Ma gyar Kép vi se lõ ház
má jus utol só va sár nap ját tör vény be ik tat va
hi va ta lo san is nem ze ti em lék nap pá
közismerten a HÕSÖK NAPJÁVÁ
nyilvánította, az 1924. évi XIV.
Törvénycikkben.

Az 1930-as évek ele jé re el ké szült a Bu -
da pes ti Hõ sök Te rén az is me ret len ka to na
sír ja is. Egé szen 1945-ig ezen a gyö nyö rû
he lyen tar tot tuk a köz pon ti meg em lé ke zést
az or szág leg fõbb köz jo gi mél tó sá ga i nak
rész vé te lé vel. Fel vo nult ek kor ide az or szág
if jú sá gá nak szí ne-ja va, a le ven ték, cser ké -
szek, egye te mi if jú ság, és a kö zép is ko lás ok. 
A mél tó ke re te ket a hon véd ség dísz ala ku la -
tai, az egy há zak kép vi se lõi ad ták meg. De
ün nep sé ge ket tar tot tak még szer te az or -
szág ban, a leg ki sebb te le pü lé se ken is.
Sajnos szinte mindenhol volt kikre
emlékeznünk, akik kiérdemelték a nemzet
tiszteletét.

A má so dik vi lág há bo rú hõsi ha lot ta ink
szá mát to vább növelte.

A szov jet meg szál lás kö zel fél év szá za -
da alatt ti los volt em -
lé kez nünk, sõt ez a
meg lé võ em lék mû -
vek nagy ré szé nek
le rom bo lá sát is ered -
mé nyez te. A Pé csi
Zrí nyi Mik lós Had -
ap ród Is ko la Zrí nyi
szob rát azért rom -
bol ták le, mert 156 I. 
Vi lág há bo rús hõsi
ha lott neve volt rá -
vés ve a szo bor tal pa -
za tá ra. Aka rat la nul
is fel kell ten nünk a
kér dést: „Va jon
Zrínyi Miklós a
szigetvári hõs is
fasiszta volt-e?”

1990 után a Hon -
véd Ha gyo mány õr -

zõ Egyesület, a Doni Baj tár si Szö vet ség és
még sok más tár sa dal mi egye sü let kez de mé -
nye zé sé re újra sza ba don meg em lé kez he -
tünk hõsi ha lot ta ink ról. 2000-ben el ér tük,
hogy a soha sem ha tály ta la ní tott 1924. évi
XIV. Tör vény ere je is mét ér vé nye sül jön, és
a hõ sök napi meg em lé ke zé se ket ne csak a
hõ sök hoz zá tar to zói, az or szág népe, de a
leg fel sõbb ál la mi ve ze tés is ma gá é nak érez -
ze. Az or szág if jú sá gá nak is tud nia kell,
hogy a mos ta ni bé kés éle tü kért na gyon sok
nagyapa, dédapa, áldozta fel életét. Ez a
HÕSÖK NAPJÁNAK igazi jelentõsége. 

Vaszkó Ta más ny. á. szá za dos
Hon véd Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 

A HÕSÖK NAPJÁNAK ÜNNEPÉRE

Jobb ra fenn: Ujjáépült szo bor és hõsi em lék mû
Pé csett 1991.

Balra: Krisz tus hi té bõl, hõ sök vé ré bõl tá mad
fel ha zánk 1914-1918, Budapest

Jobb ra lenn: II. vi lág há bo rús katonák
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Tisz telt Ol va só!
Ro va tunk ban ed dig ke vés szó esett

az ok ta tás ról. Pe dig gyer me ke ink meg fe -
le lõ ne ve lé se leg fon to sabb fel ada ta ink
közé tar to zik. Ko runk vál to zó ér ték íté let -
ében ok ta tá sunk is nagy vál to zá so kon
megy ke resz tül. Az élet re ne ve lés és a jó
hely zet fel is me rés ki fej lesz té se gyer me -
ke ink ben a „túl élést” je len ti ro ha nó, pénz -
köz pon tú vi lá gunk ban. 

De te kint sünk egy ki csit vissza a XX.
szá zad ele jé re, pon to sít va az 1917-18-as 
tan év re. Ma gyar or szág had ban áll. A há -
bo rú vi lág mé re te ket öl tött. A meg nyo mo -
ro dott tár sa da lom vér zõ se be it
nya lo gat ja. A gye re kek pe dig ré sze sei
en nek a vi lág nak.

 Nép raj zi for rás köz lé sünk ben Csúvár
Vik tó ria VI. osz tá lyos ta nu ló (1917-18-as
tan év) „Le író szem lé le ti ok ta tás” címû is -
ko lai fü ze té bõl idé zünk. Meg rá zó a fo gal -
ma zá sok szá raz na tu ra liz mu sa, amely
rész ben a tan órán hal lott dol gok ból va la -
mint, en nek a kis lány nak az élet ta pasz ta -
la tá ból ered.   

Csúvár Vik tó ria endrõdi szü le té sû és
Arad ra járt a Si ket né ma-in té zet be, ahol
meg ta ní tot ták írni és ol vas ni.

Le író szem lé le ti ok ta tás
Csúvár Vik tó ria 
VI. osz tá lyos ta nu ló 
1917-1918-as tan év (rész let a fü zet -

bõl)

„A ka to nák ról

Most olyan nagy há bo rú van, mint
ami lyen az elõtt még soha nem volt. Most
17 or szág vi sel há bo rút. A mi ré szün kön
van 4 or szág és az el len ség ré szén van
13 or szág. Eb bõl a 17 or szág ból több
mint 20 mil lió ka to na har col egy más el -
len. A ka to nák a szá raz föld ön, a föld alatt, 
a ten ge ren és a le ve gõ ben har col nak. 

Sok fé le ka to na van, u. m. : gya lo gos,
va dász, hu szár, tü zér, ár kász, utász, ak -
na ve tõ, ten ge rész és re pü lõ.

Ki len cünk nek az édes apja ka to na.
To. Já nos nak az édes apja azért nem ka -
to na, mert pap. A pa pok nak nem kell ka -

to nás kod ni. La jos nak az édes apja ka to -
na de fel van ment ve. Ba lázs ta nár úr is
ka to na; õ is fel van ment ve, mert ta ní ta nia 
kell.

Má ri á nak és Re be ká nak az édes apja
gya lo go sok. Édes apám hu szár, Zsu zsáé 
tü zér és Ka ta li né ten ge rész…

A rok kan tak egy le te

Aki mun ka kép te len, az rok kant. Most
na gyon sok rok kant ka to na van.

Min den na gyobb vá ros ban van rok -
kan tak egy le te. A rok kan tak egy le té nek
tag jai min den hé ten vagy min den hó nap -
ban be fi zet nek. Ha az egy le ti tag meg -
öreg szik és mun ka kép te len lesz, ak kor
az egy let bõl min den hó nap ban pénzt
kap.

Ha fel nö vök én is be lé pek a rok kan tak 
egy le té be.

Min den egy le ti tag kis köny vecs két
kap, amely be be ír ják, hogy mi kor és
mennyit fi ze tett be.

Az ál la mi gyer mek men hely

Az idén 62 nö ven dék van a si ket né -
ma-in té zet ben. E kö zül a 62 ta nu ló kö zül
hu szon ki len cen tar toz nak az ál la mi men -
hely be. A gyer mek men hely eze kért
havonkint 15 ko ro na tar tás dí jat fi zet; on -
nan kap nak ru hát, fe hér ne mût, ci põt és
vas úti iga zol ványt.

A si ket né ma gye re ke ket azért vet ték
fel az ál la mi gyer mek men hely be, hogy itt
Ara don be szél ni ta nul has sa nak a si ket -
né ma-in té zet ben.

A gyer mek men hely be na gyon sok
sze gény, árva gyer me ket vesz nek fel.
Gaz da got nem vesz nek fel.

…Ha va la ki sze gény árva gyer me ket
akar a gyer mek men hely be be ad ni, ezt a
köz sé gi jegy zõ nél vagy a fõ szol ga bí ró nál
kell be je len te ni.

A sze gé nyek háza

Az Árok-ut cá ban van a sze gé nyek
háza. Ott mun ka kép te len öreg em be rek
és öreg asszo nyok lak nak. Õk ha lá lu kig
ott ma rad nak. A vá -

ros ad ne kik la kást, élel me zést és ru há -
za tot. Ide csak ara di sze gé nye ket vesz -
nek fel, ide ge ne ket nem.

Min den vá ros és falu kö te les a sze gé -
nye i rõl gon dos kod ni. Én nem sze ret nék a 
sze gé nyek há zá ban lak ni. Én szor gal -
mas és ta ka ré kos le szek, hogy öreg ko -
rom ban le gyen pén zem, ami bõl majd
meg élek.

A nép kony ha és a me le ge dõ szo ba

Most té len sok sze gény em ber nek
nincs en ni va ló ja. Ezek a nép kony há ban
10 fil lé rért vagy in gyen kap nak ebé det.
Jó té kony em be rek ad ják össze a pénzt;
ezen vesz nek húst, fõ ze lé ket, lisz tet és
ke nye ret. A nép kony ha a si ket né ma-in té -
zet hez kö zel, a Zrí nyi-ut cá ban van. Azt a
há zat, a mely ben a nép kony ha van, a
báró Neuman Test vé rek épít tet ték.

Sok sze gény em ber nek nincs tü ze lõ -
anya ga, nem bír fû te ni. Ezek, ha fáz nak,
a me le ge dõ szo bá ba men nek me le ged ni.
A me le ge dõ szo bá ért a vá ros fi ze ti a ház -
bért és fût te ti.

Az ipa ro sok

A si ket né ma fiúk több nyi re ipa ro sok
lesz nek. Én nõi sza bó sze ret nék len ni.
Ara don na gyon sok ipa ros van. Fa lu he -
lyen ke vés ipa ros szo kott len ni; ott sok
földmíves van. 

Ipa ro sok: a fér fi sza bó; a nõiszabó, a
szûr sza bó, a ci pész, a csiz ma dia, a pa -
pu csos, a bocs ko ros, a tí már, a ka la pos,
a szûcs, a ta kács, a gomb kö tõ, a fé sûs, a
szíj gyár tó, a szap pa nos, az asz ta los, az
esz ter gá lyos, a kép fa ra gó, a la ka tos, a
bá do gos, a ko vács, a réz mû ves, az
arany mû ves, az órás, a hen tes, a mé szá -
ros, a pék, a mé zes ka lá csos, a cuk rász, a 
kõmíves, az ács, a cse re pes, a szo ba fes -
tõ, a má zo ló, a kõ fa ra gó, a kár pi tos, a
kék fes tõ, az üve ges, a fény ké pész, a ko -
sár fo nó, a ke fe kö tõ, az üve ges, a be tû -
sze dõ, a könyv kö tõ, a bor bély…

Az ipa rost más ké pen kéz mû -
ves nek és mes ter em ber nek is hív -
ják.

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

hu szá rok 1918

Ü
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Igaz ság szol gál ta tás a
XVIII-XIX. szá zad ban Gyomán

Az úgy ne ve zett „nem ne mes”, job -
bágy ál la po tú la ko sok pe res ügye i ben
elsõ fo kon a „hely ség bí rái” /:fõ bí ró, tör -
vény bí ró hi tes em be rek kel; es küd tek je -
len lé tek ben: /ítél kez tek
„tör vény nap okon”. Pl.; min den hold nap -
ba /=hó nap/új hold va sár nap után kö vet -
ke zõ hét fõn.” Ezen al kal mat elõt te
meg hir det ték /va sár na pi temp lo mo zás,
is ten tisz te let után ré geb ben a „to rony
alatt”, ké sõbb a vá ros há za ud va rán pub -
li ká ció al kal ma tos sá gá val: /. Gyer mek -
ko rom ban még né kem is volt al kal mam
temp lom után G.Nagy Lász ló nagy ta tá -
val át vo nul ni a vá ros há za ud va rá ra s a
gaz dák kal min den ren dû-ran gú pol gár -
ral meg hall gat ni a publikációt /
=hirdetést /, kinek milye s hol van eladó,
kinek-milye s hol veszett el? stb. stb.  

Ez a temp lo mo zás után mint egy „ri -
tu á lé ja” volt a fér fi ak nak. A fel ol va sást
min dig egy „ügye le tes” köz sé gi hi va tal -
nok végezte. 

A tör vény nap ra az elõt te való na pon
kel lett je lent kez ni, és a bí ró tól „pe csé tet” 
kér ni. Ezt az idé zõ „bá dog pe csé tet” év ti -
ze de ken át hasz nál ták s mind egyi két  a
tör vény szo ba lel tá rá ban nyil ván tar tot -
ták. E sok év szá za dos pe csét tel idé zõ
pe csét ere de te az Ár pá dok ko rá ba nyú -
lik vissza. Az un. „bí ró pe csét” egy négy -
szeg le tes „ké reg pa pír ra nyo mott
pe csét” /.:a tör vény bí ró al má ri u má ban
kulcs ra zár va tar tot ta: /.Ezen bí ró pe csé -
tet-mint idé zõt- a sár ga réz fo kos sal járó
„bak ter” /=fel vi gyá zó, ke rü lõ/ kéz be sí tet -
te ki / min den fé le ügyes-ba jos do log ban, 
ügy ben, meg mond ván he lyét, ide jét,
ahol s ami kor meg kell je len nie ma gá val
hoz va a pe csé tet /.Rend sze rint ele get is
tet tek a meg hí vás nak, s ha nem- ami a
pe csét át vé tel ének meg ta ga dá sá val
járt-, még egy szer in vi tál ta tott s ma kacs -
ko dás ese tén  nél kü le tar tot ták meg a
tár gya lást, némi szi go rí tott bün te tés sel.
Elõ ve zet te tés leg in kább asszo nyok kal

for dult elõ, aki „üzent” a bí ró nak, s ha az
üze net ká rom ko dás vagy be csü let sér -
tés volt,  /: pl. „mondd meg a bí ró nak,
hogy ba…. Meg az idesanyját”:/, biz az
meg is vesszõztette a delikvenst. Ezt
már a pandúr hajtotta végre, a mindig
kéznél tartott vesszõvel, deresre
fektetve az illetõt.

A tör vény na po kat a hely ség há za
/köz ség há za, vá ros há za/  /”tör vény szo -
bá já ban” tar tot ták. Ezen szo ba lel tá rá -
ban volt a kor bács is. A hely ség
töm lö cé ben volt lel tár ban a „ka to na vas”
/bi lincs/, sú lyo sabb eset ben ide zár ták
be a de lik venst „ vas ra ver ve”. Ezen kí vül 
volt még „nyak vas, ka lo da, de res”. Leg -
sû rûb ben a bo to zás sze re pelt mint bün -
te té si té tel. Val la tás köz ben bi zony
elõ for dult, hogy tes ti fenyítékkel verték
ki a gyanúsítottból „az igaz vallomást” 

/: mai leg több ször tény leg úgy is
volt:/. A bo to zást „pál cá zás nak” is ti tu lál -
ták. Fér fi ak nak leg in kább bot, il let ve pál -
ca /, de ugyan olyan vas tag volt/,
nõ sze mé lyek nek – fejérszemélyeknek”,
gyer me kek nek kor bács jár ta. Pénz bír -
ság rit káb ban for dult elõ, ti.Má ria Te ré -
zia csá szár nõ s egyút tal ma gyar
ki rály nõ úgy ren del ke zett, hogy ne ter -
hel jék a sze gény né pet még ter hes
pénz bír ság gal egye bek fe lett, ha nem in -
kább tes ti fe nyí té ket al kal maz za nak.
/:eszem a zúzáját ûfelsíginek,
mondhatta a magyar:/

Sen ki se mond has sa, hogy má sok
fel me nõ i nek pettyes múlt já ban
durkálok, im egy szép apám pe res jegy -
zõ köny vit pre zen tá lom ide alább a szí -
ves ol va só nak; „ Anno Domini 1793.
ja nu ár 2-án Gyoma bir tok ban meg tar tott 
tár gya lás. Ki nek hínak?- Cs. Sza bó Ist -
ván nak, 43 esz ten dõs Gyom ára való
Reformata Val lá sú fe le sé ges Gaz da
em ber va gyok. – Mi ért vagy fog va?
–Azért hogy Józsa Já nos ugyan Gyo mai 
nõt len Legínynek a fe jit bétörtem. – Hol,
mi ért, mi vel mi cso da al kal ma tos ság gal
és mi kor ütöt ted meg  és tör ted bé a fe jit
és hány szor ütöt ted meg? –A Csár da
vé gi nél, mi kor haza ment vólna, utá na

men tem a Csár dá ból, s ezt mon dot tam
néki: Megálly! Hogy meg ál lott fel lök tem,
el esett, és a Sü veg a fe ji bõl ki es vén, a
pusz ta fe ji re reá ütöt tem egy fe ke te
gyüre / f.gyürü cser je/ pálczát a ki seb bik
vé gi vel két szer. Azért ütöt tem pe dig
meg, hogy a Csár dá ban lé vén Õ és én s
má sok is / Karátson utol só este azaz
27-a /, csak jár kált fel s alá, azonközbe
egy ne hány ízbe mon dot ta: igyál bort
b….m Ör dög atta. Mely sza vá ra azt
mon dot tam, hogy hall gass Já nos, Lásd
And rás öcséd is iszik bort de nem ká -
rom ko dik, így erre is mét azt mond ta:
Hall gass Ördögattát, én nem fé lek
minnyája Csõsz Gyurkáktúl is, az az én
tõ lem és az Atyám fi a i tól. Illyen rút ká -
rom ko dá sa it és sza va it nem szen ved -
het vén má sok is mond ták, hogy ne
beszéllyen hogy üllyön le a ’ mint hogy
ak kor le is ült. Azu tán egy ke vés idõ re a
ház eli be ki men vén egy va la ki nek a
Csár da elõtt az én hal lá som ra, mi vel ak -
kor én a pit var ba vóltam, azt mon dot ta:
Várá’ b…om Ör dög atta, majd meg ta nít -
lak én, Ezt én meghallvánn és ma gam ra
vé vén, s lát tam hogy el in dult, utá na
men tem Azmint oda fellyebb mon dám
úgy ütöt tem meg az zal ott hagy ván. Õ
meg fel-kelvén haza in dult s el ment. Ve -
re ked tél –e más kor vélle? Nem ve re ked -
tem soha nem is ha ra gud tam reá. Csak
azért a Sza vá ért ne hez tel tem volt meg,
hogy azt mon dot ta: Várá’ b    Ör dög atta
majd meg ta nít lak. Látta-é va la ki, hogy
meg ütöt ted vélle ilyen rosszul bán tál?
Ott kö zel sen ki se vólt és így gon do lom
hogy nem is lát ta Sen ki ha nem a
Mirhóba a’ melly nem messzi esett hoz -
zám ment az aki mon dot ta. Já nos, majd
meg ta nít de az is lát ta –é vagy nem,
nem tu dom. Vóltál-é mán fogva?
–Vóltam egy ízbe azért hogy Gyomán
egy Czigányt csakugyan a fején
sérelmesen megütöttem, másizben
azért, hogy Megyeri György Juhászt is
jól meg vertem, de ezekért Gyomán
Bírák Uraimék által megbüntettettem.” 

Cs /õsz/. Sza bó Ist ván

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

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.

Pf. Já nos 15-ötödikén asz ta los inas lesz. Há rom és fél év
múl va asz ta los se géd lesz. 10-12 év múl va ta lán asz ta los mes -
ter lesz. Az inas nak 3, 4 vagy 5 évig kell a mes ter sé get ta nul ni;
a mes ter és a se gé dek ta nít ják rá. Az inas nem kap fi ze tést a
ta ní tó mes te ré tõl. Aki 12 éves nél fi a ta labb, az nem le het még
inas. Csak mes ter nek sza bad inast tar ta ni; se géd nem tart hat.
Ha va la ki inas akar len ni, elõbb két hét pró ba idõ re fo gad ja fel a
mes ter. Ha a fiú jó ma ga vi se le tû és szor gal mas, ak kor ott ma -
rad hat a mes ter nél, ha pe dig rossz és lus ta, ak kor el kül dik. Az
inas nak az apja és a mes ter az ipar tes tü let nél szer zõ dést köt -
nek. A szer zõ dés be bele kell írni a mes ter nek a ne vét, azt,
hogy hány évig lesz inas, ki ad neki élel me zést, ru hát és ki fi zet
érte a be teg se gély zõ-pénz tár ban és az inas is ko lá ban.”

For rás: Endrõdi Táj ház Do ku men tum Tára
Gyomaendrõd, 2003. áp ri lis 17.

foly ta tás az elõ zõ ol dal ról
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„Ez az új ság sa já tos,
egye di, jól szer kesz tett,
sok ol da lú tá jé koz ta tást ad – 
így „ke rek” aho gyan van,
szí ve sen for ga tom, kü lö nö -
sebb vál toz ta tást nem
igény lek. Kö szö nöm a T.
szer kesz tõ ség nek az ed di -
gi e ket, és jó egész sé get, to -
váb bi ki tar tást, si ke res
te vé keny sé get kí vá nok ked -
ves Mind nyá juk nak!”

Dr. E. SZABÓ ZOLTÁN
Bé kés csa ba

„Kö szö nöm Sza bó Fe -
renc szél jegy zet ét „Szikora” 
Tra gé di á já hoz. Örü lök,
hogy Sinkovits Imre a be -
mu ta tót nem érte meg.”

Dr. RADNÓTI VILMOSNÉ
Bu da pest

„Öröm mel ol va som és vá rom a la pot, sze re tem ezt az
„endrõdies” színt, han gu la tot, amit Önök jól el ta lál tak. Így to vább.”

KOVÁCS ANTALNÉ
Gyomaendrõd

„Ked ves Szer kesz tõk! A fent fel so rolt ro va tok mind egyi ke ér de -
kel, szí ve sen ol va som, egye dül a me gyei hí rek nem fon to sak szá -
mom ra. Szí ne sek a té mák, min den rõl és min den kor osz tály nak
szól nak. Nem fon tos bõ ví te ni, ki vé ve, ha va la ki nek ér de kes, jó öt le -
te tá mad. Kö szön töm Mind nyá ju kat és to váb bi jó mun kát kí vá nok!”

Dr. HELMLÉNÉ UHRIN MAGDA
Ta ta bá nya

„Mi kor meg ka pom a la pot, már va la mi jó ér zés tölt el. Le het,
hogy ez a ko rom mal függ össze, mert vissza mo so lyog rám Nagy -
anyám arca. Sok bol dog idõt töl töt tem a „Ban gó” ut cá ban (Te me tõ
utca) nyá ron, ál dott nagy szü le im há zá ban. Iga zán so sem vol tam
endrõdi la kos, de ha itt já rok, úgy ér zem, ha za jöt tem.”

ZEÕKE GABRIELLA
Bu da pest

„Kö szö nöm, hogy meg em lé kez te tek Pali bá csi ról, még na gyon
so kan él nek, akik is mer ték, sze ret ték és Endrõdrõl el ke rül ve hû
sze re tet tel ol vas sák la po to kat. Én, hidd el, bár mi lyen szak la pot ol -
va sok is, egyet len egyet sem bon tok ki bo rí ték já ból olyan bol dog
vá ra ko zás sal, ha za gon do lás sal, mint a Ti e te ket. Be köt ve öröm a
szá mo kat új ra ol vas ni, büsz ke va gyok rá juk. Meg kap tam a jú ni u si
szá mot szin tén kíváló Ün ne pi mel lék let tel. Kö szö nöm szé pen.”

KOVÁCS ADRIENNE 
Bu da pest 

„Szer kesz té sük ér de kes és vi lág vi szony lat ban is ní vós. Én min -
den szám ba be kö zöl nék egy-egy nagy ma gyar köl tõ ver sét, hogy
fel kelt sem, fõ leg a fi a tal ol va sók ér dek lõ dé sét a vers - iro da lom
iránt. Ugyan csak fel kér nék min den ol va sót, hogy ha uta zott a vi lág -
ba bár hol írja le él mé nye it, jó és rossz ta pasz ta la ta it akár sa ját,
akár az új ság mun ka tár sai tol lá ból. 

Kü lön ben csak gra tu lál ni tu dok „VÁROSUNK” szer kesz tõ sé gé -
nek és to váb bi si ke res, jó mun kát kí vá nok.”

RÓZSAHEGYI MARIKA
USA

„Így, ahogy van na gyon jó, min dig vá rom."
DINYA GYÖRGY

Gyomaendrõd

„Le het ne egy egész ség rõl szó ló ro vat. Az idõ sze rû be teg ség
meg elõ zé sé rõl, pl. al ler gia, meg fá zás stb. Vagy, mi lyen az egész sé -
ges ét rend, pl. cu kor be teg ség be, ve se baj, gyo mor, máj stb. bán tal -
mak ban szen ve dõk szá má ra. Mi a sze re pe a rönt gen fel vé tel nek?
(CT. Ult ra hang?) Mi test kont rol?”

KNAPCSEK BÉLÁNÉ
Gyomaendrõd

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

MEZEI FUTÓVERSENY
Már ci us 27-én Oros há zán ren dez ték meg a N.A.P. Di ák olim pia me -

gyei dön tõ jét.
A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko la 6 csa pat tal, össze sen 30 ta -

nu ló vett részt. Há rom csa pat ezüst ér mes lett, és be ju tott az or szá gos
dön tõ be.

Ezüst ér mes csa pa ta ink:
II. kor cso port lány: Szakálos Edi na, Ba log Haj nal ka, Kurucz Éva,

Ba lázs Tí mea, Bar na Ni ko lett  ( eb ben a kor cso port ban nem ren dez tek
or szá gos dön tõt)

III. kor cso port lány: Farkasinszki Zita, To kai Gréta, Farkasinszki
Ma ri ann Ke resz tes Kit ti, Nagy Be at rix - Gö döl lõn 21. hely (36 csa pat -
ból)

IV. kor cso port fiú: Kiss Imre, Fekécs Zol tán, Dógi Ri chárd, Dógi
Jenõ, Tari Gá bor, (Gö döl lõn 11. hely (37 csa pat ból)

GRATULÁLUNK A VERSENYZÕKNEK ÉS VASZKÁN
GÁBOR  test ne ve lõ ta nár nak, at lé ti ka szak edzõ nek.

El hunyt Hunya jegy zõ je, Tul kán Jó zsef

Hunya Köz ség Ön -
kor mány za tát nagy vesz -
te ség érte Tul kán Jó zsef
jegy zõ hir te len és vá rat la -
nul jött ha lá la. Éle te fi a ta -
lon ért vé get, 37 éve sen
tá vo zott. Hunya Köz ség
jegy zõi mun ka kör ét
2001. március 1-tõl látta
el.

Csen des, fe gyel me -
zett ma ga tar tá sú em ber -
nek is mer tük meg
Mun ká ját lel ki is me re te -
sen a jog sza bá lyi ke re tek
kö zött em ber sé ge sen vé -
gez te. Meg sze ret te köz -
sé gün ket, a la kos ság
zár kó zott ma ga tar tá sá val
együtt el fo gad ta. Szak -

mai vég zett sé gét fo lya ma to san gya ra pí tot ta. Ta ní tó kép zõ Fõ is -
ko lát vég zett 1991-ben, Szeged-Tápén ta ní tott egy évet.
1992-tõl 1998-ig a. Bé kés Me gyei Kár ren de zé si és Kár pót lá si
Hi va tal nál dol go zott, ahol számítógépes ismereteit
gyarapította. 1993-ban közigazgatási alapvizsgát tett

Mun ka mel lett vé gez te el az Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko lát
1998-ban. A Gyu lai Körös-Vidéki Kör nye zet vé del mi Fel ügye -
lõ ség mun ka tár sa ként dol go zott 1998, feb ru ár já tól egy évig,
majd a Bé kés csa bai Tipp- Accon BT iro dá já ban in gat lan köz -
ve tí tés sel fog lal ko zott. Hunya Köz ség jegy zõi ál lá sá nak
betöltése elõtt errõl a munkahelyrõl pályázott.

Nem könnyû fel ada tot vál lalt a jegy zõi ál lás be töl té sé vel.
Jó kap cso la tot ala kí tott ki mun ka tár sa i val, se gí tet te
munkájukat.

Nõs, há rom gyer mek édes ap ja, akik szá má ra pó tol ha tat lan
vesz te ség. A csa lád gyá szá ban osztozunk.

Rö vid volt az az idõ, amit együtt dol goz tunk köz sé günk
meg ma ra dá sá ért, fej lõ dé sé ért. So kat: akart ten ni, tu dá sá val se -
gí te ni. Jó mun ka társ volt. Hunya Köz ség Ön kor mány za ta saját
halottjának tekinti.

Bú csú zunk és em lé ke zünk, nyu god jon bé ké ben.

Hunya 2003. áp ri lis 27.
Hunya Tiborné

pol gár mes ter

1. Az Ifjúsági lakótelepen, négylakásos társasházban lakás + garázs
eladó. Érdeklõdni: 06-30/294-0650; 06-66/284-155 

2. Endrõdön, a Su gár u. 48 sz. alat ti csa lá di ház + ga rázs te lek kel, mel -
lék épü let tel el adó. Ér dek lõd ni le het: 06-30/294-0650; 06-66/284-155 
te le fon szá mon le het.
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A fe je de lem szob ra Vá ra don
Beth len Gá bor er dé lyi fe je de lem egész ala kos, kö zel 3 mé ter

ma gas szob ra má jus tól a nagy vá ra di Pe tõ fi park ban fog áll ni. A szo -
bor fel ál lí tá sát a Királyhágómelléki Re for má tus Egy ház ke rü let kez -
de mé nyez te. A szo bor al ko tó ja Kós And rás,(aki Kós Kár oly nak a
fia).

A szo bor tal pa za tán a „Ha Is ten ve lünk, ki el le nünk” la tin fel írat
ol vas ha tó majd.  

Az Eu ró pai Unió tör té ne té ben a leg na gyobb összeg gel, há rom -
mil li árd Euróval tá mo gat ja az Eu ró pai Bi zott ság Ro má nia csat la ko -
zá sát az Uni ó hoz. Ezt Günter Verheugen bõ ví té si biz tos je len tet te
be. Verheugen el mond ta, hogy a bi zott ság azt az ál lás pon tot kép vi -
se li, hogy az EU bõ ví tés Ro má nia nél kül nincs be fe jez ve. Romano
Prodi az EB el nö ke úgy vél te, hogy „Ro má nia rá jön majd, nem le het
gaz da sá gi jö võ je az uni ó ban, ha az Egye sült Ál la mok tól vár ja a biz -
ton sá gát”.

Adrian Nastase mi nisz ter el nök és Günter Verheugen, az EU bõ -
ví té si biz to sa kö zö sen avat ta fel Brüsszel ben Ro má nia uni ós kép vi -
se le té nek szék há zát. Je len leg 24 ro mán dip lo ma ta dol go zik a
kép vi se le ten, a csat la ko zás után szá muk el ér he ti a szá zat. 

Sep si szent györ gyön kon fe ren ci át tar tot tak az Ön kor mány zat ok
a Szé kely föl dért cím mel. A meg be szé lé sen Har gi ta, Kovászna, és
Ma ros me gyei pol gár mes te rek, az RMDSZ po li ti ku sok bí rál ták a je -
len le gi ré gió fej lesz té si ügy nök ség ered mény te len mû kö dé sét. Az
el kö vet ke zõ idõ szak ki hí vá sa i ra kö zö sen kell ke res ni a vá laszt,
-jelszó alatt zaj ló ta nács ko zá son Markó Béla az RMDSZ el nö ke ki -
je len tet te, ma gyar kö zös sé günk sor sa at tól függ, hogy mit te szünk
az ön kor mány zat ok ban. 

Nagy vá ros ok pol gár mes te rei Egye sü let tag jai Ko lozs vá ron ta -
lál koz tak. Bu ka rest, Ko lozs vár, Bras só, Gyu la fe hér vár, Déva,
Vajdahunyad, és Nagy vá rad elöl já rói. Pa nasz kod tak töb bek kö zött
a ha ta lom ön ké nyes in téz ke dé sei el len, az anya gi hát tér nél kül át -
adott ha tás kö rök át ru há zá sa el len, il let ve a regionalizáció mí me lé se
mi att. A saj tó kon fe ren ci án el hang zott, hogy a je len le gi kor mány el -
le he tet le ní ti mun ká ju kat, a pre fek tu sok pe dig nem meg fe le lõ en vég -
zik mun ká ju kat. A ha to lom zsa ro lá sá ról szól tak. Azt akar ják el ér ni,
hogy a pol gár mes te re ket, aki ket köz vet len vá lasz tot tak e ma gas ran -
gú tiszt ség re, véd je a tör vény a ha ta lom túl ka pá sai ellen. 

Több na pos ren dez vény so ro zat tal ün ne pel te fenn ál lá sá nak
10.-dik év for du ló ját a csík sze re dai Pallas Aka dé mia Könyv ki adó és
Könyv ke res ke dés. A ki adó Er dély 4 vá ro sá ban –Csík sze re dán,
Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, és Ma ros vá sár he -
lyen- tar tott író-ol va só ta lál ko zó i ra nagy szám ban ér kez tek a könyv -
ba rát ok, kö zöt tük sok diák. 

A Szö vet sé gi Kép vi se lõk Ta ná csa (SZKT) utol já ra ülé se zett je -
len le gi össze té tel ében. Rö vi de sen le jár nak a man dá tu mok. Markó
Béla fel szó la lá sá ban hang sú lyoz ta, hogy le járt az ál mo do zá sok, az
oda mon do ga tá sok idõ sza ka. Re á li san kell néz ni a bel po li ti kai hely -
ze tet, és a vi lág ban tör té nõ ese mé nye ket. Sem mit sem le het egye dül

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.

vég hez vin ni. A kor mány, az Eu ró pai Unió és a nem zet kö zi in téz -
mé nyek be le egye zé se, a ma gyar kor mány tá mo ga tá sa nél kül le het
ál mo doz ni, de nem le het ér dem ben cse le ked ni, ered mé nye ket el ér -
ni. Hang sú lyoz ta to váb bá a gaz da sá gi kér dé sek je len tõ sé gét, el sõd -
le ges sé gét, hi szen a fi a ta lok nem po li ti kai, ha nem gaz da sá gi
okok ból hagy ják el a szü lõ föl det. Ál mok és va ló ság el len té te jel lem -
zi az al kot mány mó do sí tás ügyét is. Az RMDSZ szá mos ja vas la tát
el fo gad ta a szak bi zott ság, de töb bet visszautasított. 

Több fel szó la lás ban is köz pon ti té ma ként sze re pelt a szé kely föl -
di fej lesz té si ré gió. A Ma ros, Kovászna, Har gi ta me gyé ket tö mö rí tõ
tér ség lét re jöt té ért ke mé nyen küzd az RMDSZ is, hi szen ez gaz da -
sá gi meg erõ sö dés hez ve zet ne a ma gyar kö zös sé gen be lül is. Mind
Markó Béla, mind Frunda György bí rál ta a je len le gi kor mányt, hogy 
túltengenek a Nastase ka bi net ren de le tei és ha tá ro za tai.

Több mint tíz sze re sé re emel te a ma gyar kor mány a po li ti kai ül -
dö zöt tek élet vesz té se után járó kár pót lást. A Medgyessy-kabinet
400 ezer fo rint ban ál la pí tot ta meg a jó vá té tel össze gét, a
31/2003.(III. 27) kor mány ren de let ben. Azok ról szól a tör vény, akik
vagy a ma gyar bí ró ság, íté le te alap ján szen ved ték el a ha lál bün te -
tést, vagy a bün te tés vég re haj tá sa so rán be kö vet ke zett ha lá luk a ma -
gyar ha tó ság szán dé kos köz re mû kö dé sé vel kö vet ke zett be, va la mint 
a de por tá lás és a szov jet kény szer mun ka ide je alatt el huny tak. Tud ni 
le het, hogy 32 or szág ban van nak érin tet tek, és azok a jo go sul tak,
akik az 1997-ben be adott kér vé nyük re helyt adó ha tá ro za tot
kap tak. A Kár ren de zé si Iro da hi va tal ból meg hoz za a ki egé szí tõ ha -
tá ro za tot az új összeg re. Akik nek a helyt adó ha tá ro zat óta meg vál -
to zott a lak cí me, azok a ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel je lez zék
a Kár ren de zé si Iro dá nak az új cí mü ket, vagy akik nek az ügyét meg -
ha tal ma zott in téz te, azok nak is nyi lat koz ni kell a meg ha tal ma zás ér -
vé nyes sé gé rõl. Lé nye ges, hogy aki 1997-ben nem nyúj tot ta be az
igé nyét, mél tá nyos ság nak nincs he lye. A fel emelt összeg ki fi ze té se
akár ma gyar or szá gi, akár más or szág be li a jo go sult, bank szám lá ra is 
kér he tõ.(Cél sze rû, ha az érin tet tek gon dos kod nak a bank szám la
meg nyi tá sá ról.) A ki fi ze té sek va ló szí nû június végén elkezdõdnek.

Öt ven év vel ez elõtt...

Tí már Mi hály és Szanyi Ju li an na 

Má jus 24-én a Gyo mai Ró mai Ka to li kus Temp lom ban meg -
is mét lik 50 év vel ez elõtt tett „Hol to mig lan hol to dig lan
esküjüket. 

Min den ba rá tot, is me rõst sze re tet tel vár nak dél után 5 órá ra a
temp lo mi szer tar tás ra.

A szer kesz tõ ség me leg sze re tet tel gra tu lál a ju bi lá ló há zas -
pár nak, és kí ván mind ket tõ jük nek jó egész sé get, nyu godt bol -
dog, békés öregséget.

„John Anderson, szí vem John,
kez det ben va la ha
Ha jad ko rom sö tét volt
S a hom lo kod sima.
Rán cos ma hom lo kod, John
Ha jad leng de re sen,
De ál dás õsz fe jed re, 
John Anderson, szí vem.

John Anderson, szí vem John,
Együtt vág tunk a hegy nek
Volt víg na punk elég, John
Szép em lék két öreg nek.
Le fe lé bal la gunk már 
Kéz-kéz ben csön de sen,
S lent együtt pi he nünk majd, 
John Anderson, szí vem.

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

(Foly ta tás ban is mer tet jük ol va só ink kal)

Ha zánk köz élet ét és a pol gá rok tá jé ko zó dá sát el lent -
mon dás ok, bi zony ta lan sá gok  az ér té kek za va ra és a
mé dia je len tõs ré szé nek fél re tá jé koz ta tá sa jel lem zi.
Fontos, hogy nem zet po li ti kai kér dé sek ben a pol gá rok
bír ják az egy ér tel mû vá laszt. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
igyek szünk se gít sé get nyúj ta ni a ke resz tény és de mok -
ra ti kus ér té kek alap ján.

Mi ma gyar ke resz tény de mok ra ták úgy lát juk és ta -
pasz tal juk, hogy a ma gyar tár sa da lom és köz élet va la -
hol utat té vesz tett és eb ben az út ke re sés ben dol goz tuk
ki és bo csát juk kö zös gon dol ko dás ra az ál ta lunk ki dol -
go zott irány el ve ket. 21 pont ban ad juk köz re, és re mél -
jük, hogy meg ad juk a vá laszt is arra, hogy hol a he lye
az ez red for du lón a ke resz tény de mok rá ci á nak.

Dr. Var ga Lász ló el nök 

1. KUDARCOK ÉS SIKEREK

Az ez red for du ló nem ze dé ké nek nagy fáj dal ma Ma -
gyar or szá gon, hogy a po li ti kai át me net kö zel más fél év -
ti ze de nem hoz ta meg az annyi ra várt fel emel ke dést. A
vál to zás so ka kat bi zony ta lan ság ba, és re mény vesz tés -
be ta szí tott. Az új vi lág csak ke ve sek nek nyúj tott jó lé tet 
és gaz dag sá got, rá adá sul eze ket könnyeb ben le he tett
el ér ni a tör vé nyek meg ke rü lé sé vel, mint mun ká val és
szor ga lom mal. Rit ka erény a tár sa da lom egé szé ért ér -
zett fe le lõs ség és az el eset tek kel való szo li da ri tás. Ez az
idõ szak nem ho zott kul tu rá lis fel emel ke dést sem és
nem szün tet te meg az er köl csi vál sá got. Még is van mi -
vel büsz kél ked nünk: az in téz mé nyek és a jog rend te -
kin te té ben hi he tet len nagy volt az át ala ku lás. Ki ala kult
a több párt rend szer. A bí ró sá gok füg get le nek, a kor -
mány vi szont fe le lõs a par la ment nek. Ér vé nye sül nek az
alap ve tõ em be ri jo gok. Kár pót lá si tör vé nyek pró bál ták
eny hí te ni a múlt ban el szen ve dett jog ta lan sá go kat. Az
Egy ház is mét sza bad. Vissza nyer tük ha zánk füg get len -
sé gét és önál ló sá gát. Nép sza va zás dön tött ar ról, hogy
az Észak At lan ti Szer zõ dés (NATO) és az Eu ró pai Unió
tag jai le gyünk. Mind ez nagy sze rû, de csak váz. Hi ány zik 
a tar ta lom. Ezért 

Nem ol dó dott ben nünk az a szo ron gás, amely ront ja
az egész sé gün ket, és meg aka dá lyoz za, hogy bi za lom -
mal te kint sünk gyer me ke ink, uno ká ink jö võ jé re. Mi,
ma gyar ke resz tény de mok ra ták ezért úgy érez zük,: ha -
zánk is mét va la hol utat té vesz tett. 

2. ÚTKERESÉS A SZOCIALIZMUS BUKÁSA UTÁN

A szo ci a liz mus bu ká sa után nem lát tuk, hogy a ka pi -
ta liz mus már csak a fel szí nen si ke res: a rend szer alap -
ve tõ vál toz ta tás ra szo rul. Nem ész lel tük, hogy a vi lág
át ala ku ló ban van. Ahe lyett, hogy egy va ló ban új be ren -
dez ke dés re tö re ked tünk vol na, a ló túl ol dal ára esve te -
ret en ged tünk az ide jét múlt, neo li be rá lis
gaz da ság po li ti ká nak. Ez an nál is in kább ért he tet len,
mert min den 1990 óta ala kult kor mány – leg alább sza -
vak ban- a szo ci á lis pi ac gaz da sá got hir det te. Az or szá -
got ma ugyan azok irá nyít ják, mint a múlt szá zad 80-as
éve i ben. Le het, hogy csak a fel szín vál to zott? A ké -
sõ-ká dár ko ri ve ze tõ ré teg mind az An tall, mind az Or bán 
kor mány tól vissza vet te a ha tal mat, ezért egy re töb ben
be le tö rõd nek sor suk ba és el ve szí tik köz éle ti ér dek lõ dé -
sü ket. A ki áb rán dul tak kö zött ott van nak, aki ket el csá -
bí tot tak a bal ol da li jel sza vak. A szo ci a lis ta ne vet vi se lõ

párt po li ti ká ja a le he tõ leg li be rá li sabb és szo ci á lis ér zé -
keny sé ge csak a vá lasz tá so kig lé te zik.

3. A MEGÚJULÁS ESÉLYE AZ ÖSSZEFOGÁS 

Eb ben a ked ve zõt len nek tûnõ lé lek ta ni hely zet ben
ke rül sor a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt új ra in dí tá sá -
ra. A kö rül mé nyek azon ban csak lát szó lag elõny te le nek. 
Ma is sok a sa ját ma gá ért, csa lád já ért fe le lõs sé get vi se -
lõ, ön gon dos ko dó pol gár, aki nem se gély bõl, és nem
ügyes ke dés bõl akar meg él ni, ha nem a sa ját tu dá sá ra
ala po zott mun kát te kin ti éle te ve zér fo na lá nak. Aki
ugyan ak kor a szí vé be írt er kölcs alap ján se gít min den
baj ba ju tott nak. Cse le ke de tei nem az ön zé sen, ha nem a
kö zös sé gi szem lé le ten ala pul nak. Csa lád, mun ka tár sak, 
ba rá tok, szom szé dok, sa ját te le pü lés és haza, ben ne a
köz jó irán ti el kö te le zett ség, fe le lõs köz te her vi se lés jel -
lem zi õket. Az ilyen vá lasz tók a XX. szá zad ban nem
egyet len párt hoz kö tõd tek. Volt akit a szo ci a lis ta jel sza -
vak csá bí tot tak. Ám több sé gük bi zal má ból lett az or -
szág ve ze tõ ere je 1945-ben a Kis gaz da párt, 1990-ben a 
Ma gyar De mok ra ta Fó rum, majd 1998-ban a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Párt. E pár tok azon ban csak rész ben vál -
tot ták be a re mé nye ket, és így tar tós si ke re ket nem ér -
het tek el. A kö vet ke zõ vá lasz tá so kig alig ha tû nik fel egy 
új hi te les erõ, amely új re ményt adna ezek nek a vá lasz -
tók nak. Most azok nak a lé te zõ erõk nek kell össze fog va
újat al kot ni uk, akik szem ben áll nak a mai kor mány pár -
tik kal. A szö vet ség kö tés, unió al ko tás lesz an nak bi zo -
nyí té ka, hogy a párt ve ze tõk szá má ra az ön ér dek nél
fon to sabb a kö zös ér dek. Nem új, de meg úju ló po li ti kai
erõk re szá mít ha tunk. 

4. A KDNP HELYE

A meg úju lás ré sze a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
újra in du lá sa is a Barankovics Ist ván ve zet te De mok ra -
ta Nép párt kor sze rû foly ta tá sa ként. E párt szel le mi gyö -
ke re it Prohászka, Giesswein, Kerkai és Barankovics
jel zik. Táp lál ko zott a II. vi lág há bo rú alat ti szel le mi el -
len ál lás ból és a há bo rú utá ni Nyu gat Eu ró pá ban ki bon -
ta ko zó er köl csi, szel le mi meg úju lást hozó mo dern
ke resz tény de mok rá ci á ból. A most for má ló dó szö vet -
ség ben te hát en nek a párt nak nem csak he lye van, ha -
nem szük ség is van rá. Az Or bán kor mány töb bet
va ló sí tott meg a ke resz tény de mok ra ta po li ti ká ból, mint
bár me lyik elõd je. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a nem ze ti
ol dal a 2002-es vá lasz tá sok után lé nye ge sen jobb hely -
zet ben van, mint 1994-ben. Az Or bán kor mány nak ezt
az ér ték rend jét a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö -
vet ség je le ní tet te meg. Most a Ke resz tény de mok ra ta
Nép párt fel ada ta, hogy a for má ló dó párt szö vet ség ke -
resz tény de mok rá cia irán ti el kö te le zett sé gét jól lát ha tó -
vá te gye a vá lasz tók szá má ra. A nem ze ti és ke resz tény
ér zel mû ek, il let ve a szo ci á lis igaz ság ér vé nye sí té sé ben
ér de kel tek egy ré sze szá má ra a Fi desz mai meg je le ní té -
si for má ja nem elég gé von zó. Õket a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt kap csol hat ja be abba a köz élet be,
amely be való rész vé tel re épp 2003 ja nu ár já ban buz dí -
tot ta a ke resz té nye ket Ratzinger bí bo ros. Az az éles
szem be ál lás, amely a két nagy párt kö zött ki ala kult,
meg ne he zí ti, hogy akik a most kor mány zó pár tok ban
csa lód tak, a pol gá ri ol dal ban lás sák a szá muk ra ígé re tes 
meg ol dást. A ke resz tény de mok ra ták új han gon szó lít va 
meg õket, csök ken tik a me rev szem ben ál lás okoz ta ká -
ro kat.

Foly ta tás a kö vet ke zõ szám ban.

Köz re adta: Csá szár né Gyuricza Éva
MKDSZ Bé kés Me gyei el nö ke

Igaz sá go sabb és test vé ri e sebb Ma gyar or szá got! 
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Gaz dag Er zsi: TAVASZT HIRDETÕ PIPITÉR

„Jön a ta vasz! Jön bi zony!
Itt lép ked a pá zsi ton.”
Ezt mond ja a kis pi pi tér,
ki nek sza va is szá zat ér. 

Nézd, hogy vi rít, hogy in te get!
Ne ked be szél, csak is ne ked.
Száz szor szép sze mét rád veti…
Higgyél neki, higgyél neki!

Még min den bo kor al szik itt, 
csu pán a száz szor szép vi rít.
A der medt park nak gyér fü vén
a ta vaszt hir de ti sze gény.

A ta vaszt hir de ti sze gény, 
gyen ge kis árva pi pi tér.
Mind ad dig mond ja, hir de ti,
míg a ta vasz is hisz neki,

 s ki bont va nap su gár –ha ját
ka cag va jön a par kon át
A pi pi tért meg öle li,
Öle vi rág gal lesz teli.

Sarkady Sán dor: GÓLYAHÍR

-Mi szél ho zott, kis fu tár?
-Nem szél ho zott, nap su gár.

-Kedves gaz dád ki le het?
-Fûnevelõ ki ke let.

-S mi a jó hír ara nyom?
-Sárgulhat a ka la pom!

-Jó a hír, jó a hír,
Is ten ho zott, gó lya hír!

Zsadányi La jos: KIPP-KOPP

Kipp-kopp
    Mo gyo ró.
Ta vaszt hív már 
     a rigó.

Kipp-kopp
   Ka la pács.
Jó ked vû már
  A ko vács.

Kipp-kopp
  Kert alatt.
Róka vi szi 
  A lu dat.

Gaz dag Er zsi: FECSKENÓTA

Zeng a fé szek
Reg gel óta,
Fel csen dült a
fecs ke nóta:
-Csit-csivit,
csit-csivit!
Itt a ta vasz!
Itt van, itt!

Meg van még a
Régi ház,
Bár meg ko pott
Rajt a máz.
No sza raj ta!
Fecs ke mód ra
Ki me sze lik
Nó ta szó ra:
-Csit-csivit!
csit-csivit!
Itt a ta vasz!
Itt van itt!

G. Sza bó Lász ló: MÁJUSI KÖSZÖNTÕ

Má jus,
Má jus,
Har mat a vi rá gon,
Mó kás
Nó tás
Cin ke ül az ágon.

Föld bõl 
Föl tör
Für ge fû a ré ten,
Gyön ge
Zöld je
Haj la doz a szél ben.

Száz dal
Szár nyal,
Át szö vi a tá jat-
Min den ér de kelt nek! Szív ben
Friss üte me tá mad.

Vir radj 
Víg nap
Fé nye, te pa rázs ló!
Leng jen
Fen nen
Pi ro san a zász ló!

Zeng je 
Szer te
Han gos örö mün ket:
Még szebb
Élet
Hír nö ke az ün nep!
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„Nem rég tör tént, még a tan év ele -
jén, ami kor a „C” kol lé gi um ba be köl töz -
tek a régi la kók – a volt el sõ sök és
vég zõ sök. Ki ta lál tuk Imre Ti bor kol légá -
val, hogy ad junk fel ada to kat a fi úk nak.
Ne vez zünk ki prog ram fe le lõ sö ket, mint
sza bad idõs, tisz ta sá gi. Ta lán így jön va -
la mi öt let, ami se gít he ti a Baj csy úton el -
töl ten dõ szür ke hét köz na po kat.”
Kezd te be ve ze tõ be szé dét Fr. Ungvölgyi 
Já nos ta nár úr, ami kor a Rá dió C meg -
ala ku lá sát is mer tet te a meg je len tek kel. 

Ter mé sze te sen nem ment ez zök ke -
nõ men te sen. A prog ram meg szer ve zé -
sé re meg bíz tuk Ta kács Zol tán 10.D. és
Gecser Jó zsef 13. kol lé gis tát. Fel kér tük a
töb bi kol lé gis tát is, hogy gon dol koz za -
nak a be ve zet he tõ prog ra mo kon. Ta kács 

Zol tán és Gecser
Jó zsef ha ma ro -
san elõ áll tak a
kol lé gi u mi rá dió
gon do la tá val.
Örül tünk a gon -
do lat nak, de tud -
tuk, hogy ez nem 
lesz könnyû fel -
adat, és nem lesz
ol csó a meg va ló -
sí tás. A gon do la -
to kat tet tek
kö vet ték. Meg -
ke res tük a kol lé -
gi um ve ze tõ jét
Varczába Éva ta nár nõt, akit meg ka pott a 
gon do lat, így ke rült a prog ram az igaz -

ga tó úr elé, Gubucz 
Jó zsef hez, aki szin -
tén tá mo ga tá sá ról
biz to sí tot ta a meg -
ál mo dó kat.
Ungvölgyi ta nár úr
sze rint in nen az
ese mé nyek fel gyor -
sul tak. Elõ ször is
se gít ség kel lett a
költ ség ve tés mû -
sza ki és gaz da sá gi
el ké szí té sé hez. Eb -
ben a mun ká ban
se gí tett Er dei úr. A
mû sze rek ki vá lasz -
tá sá ban se gí tett
Cser há ti ta nár úr. A 
stú dió ki ala kí tá sát,

az épü le ten be lü li rend be té te lét a
di á kok vál lal ták. A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges pénzt rész ben pá lyá za ti úton, 
rész ben az is ko la költ ség ve té se biz to sí -
tot ta.

Így va ló sul ha tott meg egy jó gon do -
lat, kö zös aka rat tal, össze fo gás sal, amely 
pél da ként szol gál hat nem csak a töb bi
kol lé gis tá nak, ha nem na gyobb, táv la -
tok ban is.

Ungvölgyi Já nos ta nár ezen gon do la -
tok jegyéban adta át a stú di ót Gubucz
igaz gató úr nak, aki a nem ze ti szí nû sza -
lag át vá gá sá val meg nyi tot ta a Rá dió C
stú di ót, ahon nan a fel hang zó zene a je -
len lé võ ket nagy öröm mel töl töt te el,
nem csak a kol lé gi um C la kó it, ha nem
min den kit, aki hall hat ta.

Az ál mok va ló ra vál tó i nak szer kesz -
tõ sé günk is szív bõl gra tu lál.

Vaszkó And rás

RÁDIÓ „C”

2003. márc. 30.
ALGYÕ-GYOMAEN
DRÕD VSE  4:0

100 nézõ, Já ték ve -
ze tõ: Sza bó

Kiss, Csi kós, Kondacs, Sza bó, (Danó)
Ilyés, Farkasinszki, -Béni, Göblyös, Kéri,
Beinschrót, Mes ter, Ka to na.

Az ered mény túl zott. Paulik: Sa ját ma -
gun kat ver tük meg. A mér kõ zés ele jén
11-es sel meg sze rez het tük vol na a ve ze tést,
de Ka to na elõbb a ka pus ba vág ta, majd a
vissza pat ta nó lab dát ma ga san fölé lõt te.

Jó: Kiss, Göblyös, Beinschrót.
A ta bel lán 14. Gyomaendrõd VSE,

3,3,12  26:46 12
Me gye I. o.
Gyoma FC –Körösladány: 1:1
A ta bel lán 1. Gyoma FC , 5,6,2,35 :11 

33

Áp ri lis 6. GYOMAENDRÕD VSE
–TÚRKEVE  3:0

250 nézõ, Já ték ve ze tõ: Samu
A  44. perc ben Göblyös lõtt ka pu ra, a

ven dé gek ka pu sa ki ütöt te, a jó kor ér ke zõ
Osán 8 mé ter rõl a há ló ba gu rí tott, 1:0

60. perc, Beinschrót be do bá sát Osán
há ló ba jut tat ta.2:0

84. perc,Sza bó in dí tot ta, Osán 30 mé te -
ren át ve zet te a lab dát, majd a ki fu tó ka pus
fö lött há ló ba emel te, 3:0

88.perc, Ka to na a bün te tõn be lül kéz zel 
ért a lab dá hoz. A jo gos 11-est a ka pu fá hoz
ütöt te, s a be ro ha nó Ka to na ki rúg ta.

Jó: Kiss, Kondacs, Osan.
A ta bel lán Gyomaendrõd VSE 14.

4,3,14, 29:46  15
Me gye I.o.
Sarkad-Gyoma FC 1:0
Ren ge teg jó hely ze tet hi bá zott el

Gyoma
A ta bel lán 1. Gyoma FC, 9,6,3,35:12 

33

Áp ri lis 12. SZARVAS-GYOMA-
ENDRÕD VSE  2.1

300 nézõ, Já ték ve ze tõ: Vass
Kiss, Csi kós, Kondacs, Göblyös, Sza -

bó, -Szántó, (Farkasinszki) Mes ter, (Béni,
Ukven) Kéri, Illyés- Osan Beinschrót

22. perc Osán hosszú be adá sát
Beinschrót le ke zel te és a há ló ba vág ta 1:0

A vá laszt elõbb Bog dán lõt te 1:1
Dorilla fe jelt a há ló ba,2:1

Jó: Göblyös, és
Beinschróth

A ta bel lán
Gyomaendrõd VSE

14. 4,3,13,30:48  15
Me gye I. o.
Gyoma FC –Új kí gyós 2:1
400 nézõ
Gól lö võ: Furka, Mátyus
Jó: Vatai, Furka, Tol di
Küz del mes mér kõ zés, meg ér de melt

gyõ ze lem.
A ta bel lán 1. Gyoma FC 10,6,3,37:13

36
Áp ri lis 20. Gyomaendrõd VSE – Harta

0:3
Már a 23. perc ben meg nyer te a mér kõ -

zést. A kul tu rál tan ját szó ven dég csa pat
min den ben fe lül múl ta csa pa tun kat. Mind -
vé gig job bak vol tak a ven dé gek.

A ta bel lán Gyomaendrõd VSE 14.
4,3,14,30:51 15

Me gye I.o.
Méhkerék-Gyoma0:2
Gól lö võ: Hunya és Mátyus
Ke mény küz de lem ben felül ke re ke dett

a ven dég együt tes.
Jó: Tol di, Vatai, Hunya, Mátyus, Dinya
A ta bel lán 1. Gyoma FC 11, 6,3,39:13

39
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Egyet len ver se ink

Em lé ke ze tes kép sort na gyít fel az idõ. Egy négy-öt éves kis gye rek
áll a ten ger par ton, ka vi csok kö zött ku tat. A hosszas szem lé lõ dés és
ke re sés iz gal ma után a rá ta lá lás soha nem sej tett örö mé vel mar kol ja a 
kö vet, az egyet lent, az el ve szít he tet lent. Egy ap rócs ka lük te tõ te nyér,
s ben ne egy ap rócs ka lük te tõ kõ. „Az egész szí ve a te nye ré ben lük tet.” 
A ke re sõ s a ke re sett im már mind örök re együ vé tar toz nak, el vá laszt -
ha tat la nok. Hi szen a Meg ta lált nem más, mint a sok kö zül ki vá lasz -
tatott Egyet len egy.

De a kö vet ke zõ pil la nat ban már csak a le las sult moz du lat sort lát -
hat juk, egé szen kö zel rõl: len dü lõ kar, szét nyí ló te nyér, majd odébb
az el me rü lõ, csob ba nó kõ…

Az imént még leg job ban fél tett kincs most hang ta la nul hull alá, s 
vész el a hul lá mok kö zött…

Fáj dal ma san szép sza vak old ják fel a vá rat lan, tra gi kus for du la tot, 
s vissz hang za nak a hul lá mok fö lött:

„Han got sem ad a néma sza kí tás,
Egy egész ten ger zúg ja még is vissza.”

Pilinszky Já nos hal ha tat lan so rai ju tot tak az eszem be, ami kor az
Egyet len ver se ink c. kö te tet la poz gat tam. El gon dol kod ta tó cím, s vele 
egy el gon dol kod ta tó kér dés. Van-e egyet len vers, van nak-e „egyet -
len” ver sek az éle tünk ben?

Olya nok, me lye ket bár nem mi ír tunk, de „mind örök tõl fog va” a
mi enk, me lyek be le ivód tak lel künk be, zsi ge re ink be, egész éle tünk be.

Mint ama ka vics. S az egyet len ver se ink va jon ugyan azok-e,
ame lyek ta valy vagy tíz év vel ez elõtt? Vagy tel je sen ki cse ré lõd tek,
aho gyan az em ber „ki cse ré lõ dik”, meg újul hét éven te? Eset leg „jöt tek” 
a ré gi ek hez „újak”, me lyek itt és most a leg fon to sab bak, s vá lasz tá -
suk kal a leg töb bet árul juk el je len le gi ön ma gunk ról?

Ezek re a kér dé sek re ke res ték a vá laszt azok a kor társ ma gyar köl -
tõk is, akik a sa ját ver sük mel lé egy má sik köl tõ – szá muk ra meg ha tá -
ro zó - mû vét je löl ték meg „egyet len vers nek”.

Né há nyan meg is in do kol ták vá lasz tá su kat.
Ger gely Ág nes nem in do kol, „csak” je len van a kö tet ben. John

Keats (1795-1821) an gol köl tõ ver sét vá lasz tot ta, két nagy elõd je,
Vas Ist ván és Sza bó Lõ rinc for dí tá sá ban. Ugyan az a vers, s még is
mennyi re más!

Kü lön le ges él mény a ma gyar ra „át ül te tett” két köl te mény, így
egy más mel lett.

S kü lön le ges él mény az en nek ha tá sá ra meg szü le tett két Ger gely
Ág nes –vers is. 

Polányi Éva

HA FÉLELEM FOG EL 

Ha fé le lem fog el, hogy meg ha lok,
s nem ara tom le ter mõ agya mat,
s mint gaz dag csû rök, teli könyv so rok
nem õr zik meg az érett ma go kat;
ha lá tom a csil la gos éj sza kán
a nagy re gény kö dös jel ké pe it
s ér zem, hogy ár nya it le ír ni tán
a sors má gi kus keze nem se gít;
ha azt ér zem, te perc nyi tü ne mény,
hogy töb bé majd nem néz he tek te rád
s a gond ta lan, tün dér sze rel met én
nem íz le lem, ak kor a szép vi lág
  part ján tünõd ve ál lok, egye dül,
  S Hír, Sze re lem a sem mi be me rül.
                                 Vas Ist ván for dí tá sa

HA RÁDÖBBENEK, HOGY MEGHALHATOK

Ha rá döb be nek, hogy meg hal ha tok,
mi e lõtt agyam ter mé sét be hord tam,
mi e lõtt, mint dús csû rök a ma got ,
meg õr zöm ma gam tor nyos könyvhalomban;
ha né zem a csil la gos éj sza ka
ar cán a nagy mese jel ké pe it
s ér zem, hogy õket le raj zol ni a 
va rázs ke zû sors nem soká se gít;
s ha azt ér zem – te te tûnõ árny, te szép!-,
hogy már nem lát lak vi szont, s hogy soha
nem önti be lém tün dér ere jét 
a gondtalan csók, -akkor, ak kor a
min den ség part ján ál lok, el tünõd ve,
s hír, s sze re lem sem mi vé om lik össze.
                                   Sza bó Lõ rinc for dí tá sa

Keats/Vas Ist ván egy so rá ra

Ha fé le lem fog el, hogy meg ha lok,
ha rá döb be nek, s fé le lem fog el,
ha a fé le lem már tor kon fo gott,
ha rá döb be nek, hogy most fél ni kell,

ha mint pók há ló, fel csa var a félsz,
ha nem ta lá lom a pók fo na lat,
ha rá döb be nek, a mun kám se véd,
ha egy szer cser ben hagy nak a sza vak,

ha be bá boz a pán tos fé le lem,
mint Kolbe atyát éh ség gör cse, ha
nem ve lem fut az idõ: el le nem,

ha tá to gok, mint el gyûrt tör pe fa-
az Úr te nye rén szárny ra kap ha tok,
ad dig ra csu pa fé le lem va gyok.

Keats/Sza bó Lõ rinc egy so rá ra

Ha rá döb be nek, hogy meg hal ha tok,
s nem le szek töb bé lánc ra fûz ve itt,
hol meg lel tem a Pa ra di cso mot,
s ve lem a tel jes klán ki ûze tik,

mert lel künk mé lyén füst be ment a terv,
hogy so ka sod juk, mint a szár nya sok,
más ég táj kel lett vol na, míg be telt
a sors, mely egy szer cson tig vá ga tott,

de az em lék kel mit sem kezd, aki
a hol mik közt majd csont kéz zel ku tat,
s mint agyag mé nest, rend re el kö ti

éj jel kipányvált mon da ta i mat-
vi gyél, mon dom az An gyal nak, vi gyél.
S könnyû lesz, mint a Szaj na par ti szél. 

John Keats

Ger gely Ágnes
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Ízes  í z ek

má jus

Rizses csirke

Megtisztítok egy kb. 1 kg-s csirkét, feldarabolom és megsózom. 1 fej hagymát
vajon megfonnyasztok, majd a feldarabolt húst ráteszem és minden oldalán
megpirítom. A húsokat kiveszem a serpenyõbõl és melegen tárolom. A
visszamaradt vajas-hagymás pecsenyelén megfuttatok egy csomó petrezselymet, 
2 kicsumázott paprikát. Néhány percig pirítom, majd 25 dkg megmosott rizst öntök
rá. Ezután beborítom az elõsütött csirkehússal és annyi vizet öntök rá, hogy
kétujjnyival ellepje. Megsózom, megborsozom és fedõ alatt addig fõzöm, amíg a
rizs az összes folyadékot magába nem szívja. Tálalás elõtt petrezselyemmel
meghintem.

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!

ERDÕSI DÁNIELNÉ NEHÉZ
ERZSÉBET, aki a Nép li get ut cá ban la kott
hosszú be teg ség után be fe jez te föl di pá lyá ját
áp ri lis 17-én. 78 éves volt. Gyá szol ják: fér je,
gyer me kei, és azok csa lád ja. Ro ko nai, is me -
rõ sei.

Özv. GYÁNYI GÁBORNÉ TÓTH
ERZSÉBET, aki a Nép li get ut cá ban élt, 88
éves ko rá ban áp ri lis 16-án rö vid be teg ség
után el hunyt. Gyá szol ja a csa lád ja.

HEGEDÛS LAJOSNÉ GIRICZ
VERONIKA volt Nap ke letI úti la kos, aki a
Ró zsa kert Ott hon ban la kott, áp ri lis 23-án, 81 
éve sen, sú lyos be te gen az Örök ké va ló ság ba
köl tö zött. Gyá szol ják: fér je, és a ro ko nok.

KATÓ JÁNOSNÉ HORNOK MARGIT, 
aki az At ti la ut cá ban la kott, áp ri lis 16-án
hosszú be teg ség után meg tért Te rem tõ jé hez.
83 éves volt. Gyá szol ják: a csa lád ja.

KISS ANTALNÉ GYURICZA MÁRIA, 
aki a Mik száth úton la kott, áp ri lis 5-én 76
éves ko rá ban hosszú be teg ség után vissza
adta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: fér je,
lá nya és tár sa, azok csa lád ja, ro ko nai, is me -
rõ sei.

LEHOCZKI MIHÁLY, aki
Nagylaposon, majd rö vid ide ig az Endrõdi
úton la kott, 80 éves ko rá ban hosszú be teg ség 

után áp ri lis 14-én el hunyt. Gyá szol ja a csa -
lád ja.

RÁCZ ISTVÁN, aki a Se lyem úton la -
kott, már ci us 31.-én hosszú be teg ség után,
74 éves ko rá ban meg tért Égi Urá hoz.. Gyá -
szol ja a csa lád ja.

SZABÓ ISTVÁN gyomaendrõdi la kos,
áp ri lis 13-án 81 éves ko rá ban vá rat la nul el -
hunyt. Gyá szol ja a csa lád ja. 

A gyá szo ló csa lád kö szö ne tet mond
mind azok nak, akik sze re tett ha lot tu kat, Bula 
Pé tert el kí sér ték utol só út ján, és a ke gye let
vi rá gá val, és rész vét ük kel osz toz tak a ha lá la
mi at ti fáj da lom ban. A 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)

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

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

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

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

Ami kor a rom lan dó ma gá ra ölti a rom lat lan sá got, a

ha lan dó a hal ha tat lan sá got, ak kor tel je se dik az Írás sza va: 

A gyõ ze lem el nyel te a ha lált. Ha lál, hol a te gyõ zel med?

Ha lál, hol a te ful lán kod?

A ha lál ful lánk ja a bûn, a bûn ere je pe dig a tör vény.

De le gyen hála Is ten nek, mert õ gyõ ze lem re se gít

min ket, Jé zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal.

Le gye tek te hát áll ha ta to sak és ki tar tók, sze re tett

test vé re im! Te gye tek min dig mi nél töb bet az Úr ügyé ért,

hi szen tud já tok, hogy az Úr ügyé ben való fá ra do zás tok

nem hi á ba va ló.

1Kor 15.54-58
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„Aki az ál la to kat kí noz za, 
a fá kat, nö vé nye ket pusz tít ja, az bánt ja az em ber tár sa it is.”

(Orosz köz mon dás)

Boly gónk leg na gyobb nö vé nyei a fák. A lom bos fák jól meg él nek,
ahol a csa pa dék el osz lá sa egyen le tes, ahol a nyár me leg és hosszú. Az
ilyen ég haj la tú te rü le tet mér sé kelt égöv nek ne vez zük. Ha zánk eb ben
az égöv ben te rül el. Föl dün kön 380-390 mil lió éve él nek fák. Az óta ál -
lan dó an vál toz nak, fej lõd nek. A vál to zás hoz ma már hoz zá já rul az
em ber is, ami kor kü lön bö zõ gyü mölcs, és dísz fá kat ne me sít ki. 

A fák kal egy idõ ben meg je len tek az ál la tok is. Kez det ben ha tal -
mas (ma gas, és hosszú) ál la tok él tek, majd a törzs fej lõ dés so rán vál -
toz tak, so ka sod tak. A nagy mé re tû ál la tok pusz tu lá sát elõ se gí tet ték a
ter mé sze ti ka taszt ró fák, csa pá sok is. 

A mai ha zánk ar cu la tát meg ha tá roz zák az er dõk, me zõk, ré tek, nö -
vé nyi kul tú rák (gyü mölcs fák, szõ lõ ül tet vé nyek, dísz nö vé nyek, szán -
tó föl di nö vé nyek).

A ház és hét vé gi ker tek ben fõ leg gyü mölcs és dísz fák do mi nál nak
úgy az er dei, mint a mes ter sé ge sen ül te tett fá kon kü lö nö sen ta vasszal a 

ma da rak csi cser gé sé tõl han gos a táj. Ilyen kor sok ma dár tol la za ta fé -
nye sebb, szí ne sebb, mert ké szül nek a nász ra, mely nek ered mé nye a to -
jás ra kás, az utó dok, a fi ó kák fel ne ve lé se. Úgy a nö vé nyek, mint a
ma da rak nagy szol gá la tot tesz nek az em be ri ség nek. A nö vé nyek az ál -
ta lunk ki bo csá tott szén di oxi dot át ala kít ják oxi gén né, egy sze rûb ben az
el hasz nált le ve gõ bõl friss, tisz ta le ve gõt va rá zsol nak. Ezért tisz tább
egész sé ge sebb az er dei le ve gõ, de ha kör nye ze tünk ben sok a fa, bo kor, 
vi rág, szin tén hoz zá ju tunk az élet egyik alap fel té tel éhez a jó le ve gõ -
höz.

Fá ink nak nö vé nye ink nek saj nos van nak kár te või is, me lyek pusz -
tít ják, és meg rö vi dí tik élet tar ta mu kat. Ezek a ro va rok, lár vák stb. A
ter mé szet azért is cso dá la tos, mert gon dos ko dik ar ról, hogy a pusz tí tó
ro va rok ne bont sák meg az egyen súlyt, a ro va rok el sza po ro dá sát a
hasz nos ro var evõ ma da rak meg hi ú sít ják. 

Ne künk a Föld la kó i nak meg kell hi ú sí ta ni a fák, oknélküli ki vá gá -
sát. Ugyan ak kor tö re ked nünk kell arra, hogy az el pusz tult fák pót lás ra
ke rül je nek, kör nye ze tünk fá sí tá sá ra sok fi gyel met kell for dí ta ni! A
ma da rak vé del mé re, fész ke ik meg óvá sá ra, té len az ete té sük re gon dol -
junk. Az el múlt hosszú té len sok ma dár el pusz tul ha tott, ezért etes sük
té len a ma da ra kat, fõ leg ola jos mag vak kal, mint a nap ra for gó. 

Soha se fe led jük, hogy a ter mé szet csak tör vé nye it meg tart va irá -
nyít ha tó. 

A va ló di ter mé szet vé de lem az ál la tok és nö vé nyek iga zi, gya kor la -
ti vé del me min den ki tõl függ, s csak szé les kö rû össze fo gás sal si ke rül -
het.

Is mer ked jünk meg né hány ve réb nagy sá gú ma dár ral:

1. Csicsörke: apró ter me tû, csi cser gõ han gú
2. Er dei pinty: a ka ná ri ma da rak ro ko na, er dõ ben él
3. Fe nyõ pinty: Észak Eu ró pá ban fész kel, té len lá to gat hoz zánk
4. Meggy vá gó: mag evõ
5. Cit rom sár mány: a lom bos erdõ ma da ra, té len be jár a kert je ink be
6. Nádi sár mány: nádi ve réb, a ná da sok ban él
7. Házi ve réb: szür ke fej tol la za ta van, al kal maz ko dó
8. Me zei ve réb: a ker tek és lomb er dõk la kó ja 

Rész let Pe tõ fi Sán dor: Er dõ ben címû ver sé bõl

Sö tét zöld sá to ros
Er dõ ben já rok.
Ke vély tölgy fák alatt
Sze rény vi rá gok.

A fá kon ma da rak,
Vi rá gon mé hek
Ott fenn csat tog nak itt
Lenn dön gi csél nek.

Hunya Ala jos
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Ma da rak és Fák Nap ja (má jus 10.)

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

Már ci us 25-tõl április 23-ig Gyoma bel te rü -
le tén 6,4 mm csa pa dék hul lott. Û


