
* 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. már ci us

Ölelj meg en gem Is te nem
már fel aka rom adni
az örök el len ál lást már 
meg aka rok hal ni.

Kösz vény ben és kö zöny ben
na gyon so ká ig él tem
bó dí tó tisz tes ség ben
és tar kó szen ve dés ben

Va dász va dász nak vad ra
fi gye lõ úr-cse léd je
vol tam, mi köz ben kap tak
en gem is pus ka vég re.

A fü vön így ro han tam,
az er dõn így sza lad tam,
kap kod tam lá bam, ám de
a hi tet meg tar tot tam.

Va la hol meg áll ni,
va la hol meg kell hal ni,
va la mi könnyû ré ten
aka rok el fa kad ni

Nem fé lek a ha lál tól.
Meg ál lok vele szem ben.
De ami kor le sújt rám
Is ten, ölelj meg en gem.

Ked ves Feri! Ahogy Gyurkovics Ti bor Is te -
nem címû ver sé ben fo hász ko dott, feb ru ár 8-án
Te is így fo hász kod hat tál ma gad ban, ami kor ott,
a kór há zi ágyon ma gá hoz ölelt az Is ten.

Ne héz most itt áll ni, ne héz most meg szó lal ni. 
Tud tuk, hogy be teg vagy, még is bom ba ként rob -
bant a hír, hogy le tet ted. Le tet ted a mun kát, le tet -
ted éle ted az Is ten ke zé be.

Tar tal mas éle tet él tél. Iga zak rád Szent Pál
sza vai: „A jó har cot meg har col tam, a pá lyát vé -
gig fu tot tam, a hi tet meg tar tot tam.” És hisszük a
to váb bi sza vak is iga zak rád: „Most ké szen vár az 
igaz élet ko ro ná ja, me lyet azon a na pon meg ad
ne kem az Úr…” (2Tim 4, 7 sk)

Tud juk, kü lön bö zõ szám vi te li, pénz ügyi be -
osz tá sok ban dol goz tál. Vol tál fõ köny ve lõ, majd
28 évig az or szág leg na gyobb ipa ri szö vet ke zet
gaz da sá gi ve ze tõ je, nyug dí ja zá so dig.

Részt vet tél az ‘56-os for ra da lom- és sza bad -
ság harc ban, mint mun kás ta nács tit kár. Ezért
1956 után rend õri fel ügye let alatt áll tál.

Nyug dí jas ként is ak tí van dol goz tál. Kü lön fé -
le ku ra tó ri u mok mun ká já ban vet tél részt. A Ma -
gyar Ka to li kus Új ság írók Szö vet sé gé nek is tag ja
vol tál.

Éle ted utol só sza ka szá nak leg fõbb bol dog sá -
gát há rom do log je len tet te: hi ted, csa lá dod, és a
„Vá ro sunk” új ság. Tu dom, és biz ton ál lí tom: be -

teg sé ged ben is az új sá gunk szer kesz té se és ké szí -
té se adott erõt, ez meg hosszab bí tot ta az éle ted.

Te most be fe jez ted, de nem hagy tad abba.
Tud juk, hogy az Örök Élet bõl köz ben jársz ér -
tünk. És ha el aka dunk, ha el csüg ge dünk, rád gon -
do lunk majd, és fel né zünk az égre… és tud ni
fog juk, hogy mit kell to vább ten ni. És itt, a bú -
csú zás per ce i ben is meg ígér jük ne ked, hogy foly -
tat juk, amit abba hagy tál, de be nem fe jez tél.

So kan el jöt tek, hogy el bú csúz za nak, és lé lek -
ben meg kö szön je min den ki mind azt, amit ka pott
tõ led. Ad tál csa lá dod nak, ad tál ba rá ta id nak, is -
me rõ se id nek, és a la pon ke resz tül na gyon sok
em ber nek: ta nú ság te vést a hit rõl, em ber ség rõl,
ad tál nem ze ti gon do la tot, íz lé sün ket ne vel ted a
mû vé sze tek ál tal, mo so lyog va vi gasz tal tál, se gí -
tet tél.

Az örök élet hi té vel, és a mennyei vi szont lá -
tás re mé nyé ben kö szön el tõ led fe le sé ged, le á -
nyod, ve jed, meg kö szön ve a szép és bol dog
csa lá di éle tet. Bú csúz nak a kö ze li csa lád tag ok.

Bú csút in tünk ba rá ta id, a Vá ro sunk
Gyomaendrõd új ság szer kesz tõi, mun ka tár sai.
El kö szön nek régi mun ka tár sa id, jó ba rá ta id,
szom szé dok, is me rõ sök.

Na gyon-na gyon sze ret ted a mû vé sze tet: a
kép zõ mû vé sze tet, a ze nét, a ver se ket. Egy-egy
ze ne mû, egy-egy köl te mény ki emelt a hét köz -
nap ok ból, föl emelt, Is ten hez emelt. Ezért Weöres 
Sán dor Ko dály Zol tán nak írt ver sé nek rész le te i -
vel bú csú zunk tõ led.

Öre gek
…
A nyá ri Nap,
a téli hó,
õszi le vél,
ta va szi friss vi rág
mind azt da lol ja az õ fü lük be:
„Élet-kat lan ban régi étek,
élet-sze ké ren régi szal ma,
élet-gyer tyán le folyt vi asz:
té ged me get tek,
té ged le szór tak,
te már el ég tél:
me hetsz alud ni…”

Olya nok õk, mint ki utaz ni ké szül
és már cso ma gol.

És néha, hogy ha agg ke zük
ját szik egy szõ ke gye rek fe jen,
tán fáj, ha ér zik,
hogy e két kéz re,
dol gos ke zek re,
áldó ke zek re
sen ki nek sin csen szük sé ge töb bé.

És ra bok õk már,
egy ked vû, ál mos, le lán colt ra bok:
het ven ne héz év a békó kar ju kon,
het ven év bûne, baja, bá na ta –

het ven ne héz év tõl le lán col va vár ják
egy jó sá gos kéz,
ret te ne tes kéz,
el lent mon dást nem tûrõ kéz
pa rancs sza vát:

„No gye re, tedd le.”

Is ten el fo ga dott! Amen.
Iványi Lász ló plé bá nos 

gyászbeszéde

Ára: 100 Ft

X. évfolyam 3. szám

Szá munk tar tal má ból:

C In memoriam: Csá szár Fe -
renc 44. old.

CMár ci us 15-re 49. old.

CBe szél ge tés Csoma Antalné-
val, a Brunszvik-díjas óvó nõ -
vel 56. old.

Elhunyt Csá szár Fe renc, la punk fõ szer kesz tõ je
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Ked ves Ol va só ink! 
Önök kö zül so kan bi zo nyá ra már ko ráb ban is ér te sül tek a szo mo rú

hír rõl, amit e la punk ban most fájó szív vel mon dunk el, la punk fõ szer -
kesz tõ je Csá szár Fe renc feb ru ár 8-án be fe jez te föl di pá lyá ját. 

El ment, de csak a tes te! Szel le me köz tünk él to vább ra is. 
A szer kesz tõ bi zott ság szent kö te les sé gé nek tart ja, hogy az ál ta la

lét re ho zott he lyi lap, a „mi” új sá gunk, a „Vá ro sunk Gyomaendrõd” to -
vább él jen. Éle té nek egyik nagy tel je sít mé nye, hogy itt vá ro sunk ban
meg szer vez te, lét re hoz ta és már 10. év fo lya mát meg ér te a 3. he lyi új -
ság. Min dig azt val lot ta, hogy nem ver seny tár sa akar len ni a má sik 2
he lyi lap nak, ha nem pó tol ni akar ja azt, ami azok ból hi ány zik. Ezt
egyet len mon dat ban az új ság al cí me fe je zi ki: Ke resz tény Nem ze ti
Gon do lat Hírnöke.

Gon do san, félt ve õriz te az új ság szín vo na lát. A tu dó sí tá sok, ri por -
tok az ál lan dó ro va tok meg ter ve zé se, mind an nak je gyé ben szü let tek,
hogy az ol va sók a leg fi a ta labb tól, a leg idõ seb big meg ta lál ják az ér dek -
lõ dé sük nek meg fe le lõ írá so kat. Olyan „mun ka tár sak”-at vá lasz tott,
akik nek igé nyes, szín vo na las ön zet len mun ká ja meg va ló sí tot ta a cél ki -
tû zé se ket. Na gyon büsz ke volt arra, hogy idén a 10. év fo lya mot kezd -
tük el. A ja nu ár 18-i ün ne pé lyes szer kesz tõ bi zott sá gi ülés re 14 ol da las
írá sos be szá mo lót ké szí tett (min den év ben egy szer össze hív ta a szer -
kesz tõ bi zott ság tag ja it ün ne pi ülés re) ame lyen rész le te sen ele mez te az
elõ zõ év mun ká ját, vá zol ta az idei el kép ze lé se it, és a pénz ügyi hely ze -

tet is is mer tet te. Eb bõl az írá sos anyag ból idé zek né hány mon da tát:
„Amint lát ha tó, ez évi ja nu á ri szá munk, már a X. ju bi le u mi év fo lya mot 
jel zi. Sok szor ilyen al kal mak kor el mond tam, hogy van Is te ni gond vi -
se lés és van cso da! Mi lyen nagy utat tet tünk meg! De nem aka rok a
nosz tal gia út vesz tõ i ben el me rül ni… Csak né hány szót: kö szö nöm a
ve lem együtt ha la dók nak, hogy volt hi tük, ki tar tá suk és szor gal muk.
Hit tek ab ban, hogy élet re kelt jük eb ben a „Vi har sa rok ban” a ke resz té -
nyi és nem ze ti gon do la tot, mert ál lam ala pí tó Szent Ist ván ki rá lyunk óta 
ez a két fo ga lom el vá laszt ha tat lan egy más tól. Mér he tet len ki tar tá suk
volt, ami kor hul lá moz tak kö rü löt tünk a po li ti kai vi ha rok, és meg tud -
tuk õriz ni la punk tisz ta sá gát, önál ló sá gát. Szor gal muk és ön zet len se -
gít sé gük nélkül ma nem ün ne pel het nénk.

Egy év vel ez elõtt, ami kor la punk 2001. évi mun ká já ról szá mol tam
be, a kö vet ke zõ sza vak kal fe jez tem be ér té ke lé se met: „Jó len ne szer -
kesz tõ bi zott sá gun kat ön zet len, fi a tal erõk kel gaz da gí ta ni.” Hi szen ha
akar juk, ha nem, ha ta gad juk, ha nem; töb bünk fe lett el járt már az idõ.
S õk, a fi a ta lok lesz nek azok, akik to vább vi he tik majd e 9 év vel ez elõtt
meg kez dett mun kát. Most öröm mel szá mol ha tok be, ar ról, hogy ez irá -
nyú igye ke ze tünk nem volt si ker te len. Há rom olyan nagy sze rû mun ka -
társ ra ta lál tunk, akik nagy mér ték ben fog ják la punk szín vo na lát emel ni. 
Így va ló ra vál ha tott, hogy mun kán kat éssze rû en meg osszuk. Mind a
hár man egy-egy ro vat ve ze tõi let tek. Polányi Éva ta nár nõ az iro dal mi
ro va tot, Szon da Ist ván a nép raj zos, a fa fa ra gó, Endrõd nép raj zát, Várfi
Pé ter a fi a ta lok ro va tát ve ze ti.”

Ezen ülést kö ve tõ en alig egy hét múl va kór ház ba ke rült. Ek kor még 
nem sejt het tük, hogy ha lá los be teg, hi szen ha lá la elõtt 2 nap pal min den
kö vet meg moz ga tott, hogy haza jö hes sen, „hi szen ír nom kell az új sá -
got” mon dot ta. A gyó gyít ha tat lan be teg ség gyõ zött. Õ az utol só per cig
re mény ke dett a gyógy ulá sá ban, amit em ber meg te het ezért, Õ meg tet -

te. Saj nos a kór gyõ zött.
Utol só órá i ban is vele vol tam. Az or vo si se -

gít ség meg men tet te Õt a nagy fáj dal mak tól. A jó
Is ten meg ad ta, hogy a kór ház lel ké sze is ve lünk
volt és együtt imád koz tunk a kór há zi ágyá nál
éret te az utol só órá i ban. Feb ru ár 8-án este 7 óra -
kor csen de sen, Is ten aka ra tá ban meg nyu god va el -
ment az élõk so rá ból. Gyász je len té sen Pál
Apos tol sza va i val bú csú zott: „Pá lya fu tá so mat
be fe jez tem. A hi tet meg tar tot tam. Az Úr mel let -
tem ál lott, és meg erõ sí tett engem”.

Csá szár né Gyuricza Éva
Fe le sé ge, és „mun ka tár sa”

Mun ka tár sa ink -  ülõ sor bal ról jobb ra: Soczó
Géza, Polányi Éva, †Csá szár Fe renc, Csá szár né
Gyuricza Éva, Már ton Gá bor, Vaszkó And rás
Álló sor: Iványi Lász ló, Szon da Ist ván, Réthy Ist -
ván, Cs. Sza bó Ist ván, Ta lán Má tyás, Hunya Ala -
jos, Tí már Mi hály, Várfi And rás
Hi ány zik: Iványi Má ria

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la hí rei

Jól si ke rült far san gi mu lat ság volt a
Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban 
2003. feb ru ár 21-én pén te ken dél után. Az
is ko la ta nu ló i ból 136 ta nu ló öl tö zött fel jel -
mez be. Han gu la tos, szép fel vo nu lás után az
osz tály kö zös sé gek szó ra koz tat ták ma gu kat.

A Szü lõi Mun ka kö zös ség 2003. feb ru ár
22-én este tar tot ta szo ká sos össze jö ve tel ét a
Bowling Treff ét te rem ben. A ki adós va cso -
ra után sok-sok tom bo la vár ta a szó ra ko zó
ven dé ge ket. A meg szer ve zé sért, le bo nyo lí -
tá sért kö szö net a szervezõknek és
támogatóknak.

Támogatók:

100 Ft-os bolt, Balázs Tibor, 127. Sz.
LOTTÓZÓ Gyoma, Andor és Andor Kft,
Bela- Cipõ, Buláné Kossuth úti Ruházati
Bolt, Color Shop, Cuti Bt., Csaba Talk Kft.,
Csempe Centrum és Csillár Szalon, Csikós
Edit, Dinya Imre Vas-Mûszaki Bolt,

Dosszié kft, Endrõdi Gyógyszertár, Farkas
Gabriella fodrász, Gombkötõ Frigyesné
nyomtatvány bolt, Gyomafarm Kft Gazda
Áruház, Kalamáris,
Kner Nyomda, Kõrös 
Bútoripari Kft.,
Lizák Virágbolt,
Madizol- Dinya
Zoltán, Margó
Virágbolt, Mészáros
Imre egyéni
vállalkozó, Mészáros 
Vendel, MOGUL
Kenõanyagok, Nagy
Ferencné, Sárosi
Textil Kereskedelmi
Szolgáltató Bt.,
Sebõk és Sebõk Bt,
SIKÉR kft, Szabó
Edit órás, Szabó Ipari 
Szövetkezet, Szarka
Csilla látszerész,
Szent Gellért

Katolikus Általános Iskola, Szilágyi Hús,
Tip-Top Cipõbolt, Uhrin Attiláné ruházati
bolt, VELVET bútor, Zöld cuk rász da
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Ki lenc egy ház me gye 400 gyü le ke ze te, ok ta tá si, szo ci á lis és egész -
ség ügyi in téz mé nyei kép vi se lõ i vel tar tot ta meg ala ku ló köz gyû lés ét a
Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let a deb re ce ni Nagy temp lom ban.
Az egy ház ke rü let ve ze tõi 6 évre szó ló meg bí zást kap tak. Meg erõ sí tet -
ték poszt ján Bölcskei Gusz tá vot, a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü -
let püs pö két, Nagy Lász ló lel ké szi és Arday And rás vi lá gi fõ jegy zõt.

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
már ci u si prog ram ja

 3-án 18 óra kor MKDSZ gyû lés
 6-án   8 óra kor Vér adás, 18: Gaz da kö ri nõ nap

 8-án 17 óra kor A Nyug dí jas klub nõ na pi ün nep sé ge
 9-én 18 óra kor A Ba rát ság klub nõ na pi ün nep sé ge

11-én 16 óra kor Az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet rész köz gyû lé se
12-én 15 óra kor Cu kor be te gek klub ja

15-én 18 óra kor Az Endrõdi Gaz da kör va cso rá ja

MEGHÍVÓ 
A Vá ro si Ze ne-és Mû vé sze ti Is ko la 2003. áp ri lis 5-én ze nés

va cso rát ren dez a Bowling Ét te rem ben, mely re tisz te let tel és
sze re tet tel vár juk a szü lõ ket és minden érdeklõdõt.

A tom bo la és a tá mo ga tó jegy be vé tel ét a Mû vé sze ti Is ko la
ta go za ta i nak fej lesz té sé re for dít juk. A va cso ra ára: fel nõt tek nek: 
1600 Ft, gyer me kek nek 800 Ft. Két fé le me nü bõl le het vá lasz ta -
ni: „A”: Ape ri tif, sajt tal, son ká val töl tött ser tés bor da, ci gány pe -
cse nye, bur go nya pü ré és sa va nyú ság. „B”: Ape ri tif,
mar ha láb szár pör költ ga lus ká val, és sa va nyú ság. Éj fél kor ap ró -
sü te mény. Ze nét a szar va si Fan tá zia ze ne kar szol gál tat ja.

A Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont
már ci u si prog ram aján la ta

12-én 17 óra kor Az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet rész köz gyû lé se
14-én Ke res ke dõ és Ven dég lá tó kép zés in dul

17-én 10 és 14 óra kor a Maszk Báb szín pad:
„Az el va rá zsolt va rázs ló” gyer mek mû sor 

17-én 19 óra kor Bé kés Me gyei Jó kai Szín ház: Liselotte és a má jus
 címû tra gi ko mé dia

19-én Szép Ma gyar Be széd-kö zép is ko lás ok me gyei ver se nye a Beth len Gá bor
Szak kép zõ Is ko la szer ve zé sé ben

20-án Õsz idõ Nyug dí jas Klub nõ na pi va cso rá ja
22-én 19 óra kor Sváb ba tyus bál a Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 

szer ve zé sé ben
29-én A Szé che nyi Va dász tár sa ság bál ja

A már ci us 17-i szín há zi elõ adás ra té rí tés men tes busz in dul, 
mely nek út vo na la: 

Öre gek Nap kö zi Ott ho na –Öreg szõ lõ, Dé ry né Mûv. Ház, Blaha úti Idõ sek Ott ho na, 
Fõ út-Gazdabolt, Sevro Ci põ üzem, ENCI, Besenyszegi bolt, Pász tor J. út, Ma mut

Tec, Ka to na Jó zsef Mûv. Köz pont, és vissza.
Áp ri li si elõ ze tes: Áp ri lis el se jén házi bor-és kol bász ver seny

A Ba zi li ká ban szent mi sé vel em lé kez tek Hor thy Mik lós kor -
mány zó ra, ha lá lá nak (1957. feb ru ár 9.) év for du ló ján. Mint is me -
re tes, újra te me té se 1993. szep tem ber 4-én Ken de re sen volt a
családi sírboltban.

Köz re ad juk Már ton Gá bor ver sét, ame lyet 1943-ban írt Új -
vi dé ken.

Kor mány zónk kö szön té se

Ré gen adó sa már lel kem egy nagy név nek:
A ma gyar Had úr nak, a ma gyar ve zér nek.
Kö szön töm most Õt, kit Is ten adott ne künk,
Hogy le gyen kor mány zónk,
hogy le gyen ve zé rünk.

Ezer éves föl dünk, mit Is ten meg ál dott,
vissza vet te né künk e mese or szá got.
Új csil la ga lett a bo rús ma gyar ég nek.
Be csü le tet szer zett be mocs kolt hí rünk nek
és a ma gyar név nek.

Kö nyör gõ két ke zünk imá ra kul csol juk,
min den ma gyar szí ve azt do bog ja:
„Drá ga ne ve- nap ján arra ké rem Is tent;
Di csõ kor mány zónk ra ju tal mat ke zé vel
bõ ven so kat hint sen!”

Azt a ma gyar föl det, me lyet száz vi har dúlt,
me lyet vé del mez ve hõ sök vére csor dult;
Örök ve zé rün ket, a Ma gyar-had urat
tart sa meg szá munk ra régi di csõ ség ben,
tart sa meg az Is ten! 

Jótékonycélú va cso ra - 2003.feb ru ár 8-án szom ba ton az egy ház -
köz ség idén is meg ren dez te ha gyo má nyos far san gi va cso rá ját a Szt.
Imre Egy ház köz ség ért Köz hasz nú Ala pít vány ja vá ra. A be vé telt az
egy há zi fenn tar tá sú te me tõ ink fo lya ma tos rend be té te lé re for dít juk.

Saj nos a ked ve zõt len idõ já rás mi att so kan nem tud tak el jön ni az
igen han gu la to san si ke rült es té re.

A ku ra tó ri um elnökasszonyának - Sza bó Zoltánnénak - kö szön tõ
so rai után ked ves ver sé vel le pett meg min den kit Bartha Mó ni ka (lásd a
ké pet), majd Ba logh Timike fu ru lya szó ló ja.

Ezt kö ve tõ en a je len lé võ ket a he lyi Kner Tánc és Sport Egye sü let
ifjú tácosai (össze sen 3-pár) stan dard és la tin-ame ri kai tán cok kal szó ra -
koz tat ták.

A va cso rát meg kez dõ ima elõtt Iványi László plé bá nos úr ér té kel te
az el múlt esz ten dõt, és há lát adott Is ten nek a kö zös mun ká ért.
Emlékeztetett II. Já nos Pál pápa bé ke fel hí vás ára, és kér te, imád koz -
zunk a bé ké ért.

Ezt kö ve tõ en el fo gyasz tot tuk a fi nom birkapörköltet, majd han gu -
la tos zene mel lett ki-ki be szél ge tett vagy tán colt ked vé re.

Kö szö net: Az egy ház köz sé gi va cso ra meg ren de zé sé ért és le bo nyo -
lí tá sá ért kö szö ne tet sze ret nék mon da ni az Endrõdi Egy ház köz ség és a
ma gam ne vé ben azért a sok fá rad sá got sem kí mé lõ mun ká ért, amit ér -
tünk, ottlévõkért tet tek, hogy jól érez zük ma gun kat: Ambrózi Lász ló és
csa lád já nak, Szakálos Ti bor és csa lád já nak: akik igen je len tõs anya gi
összeg gel,fi zi kai mun ká val se gí tet tek; to váb bá az Ol tár egy let tag ja i -
nak,és mind azok nak akik bár mi lyen for má ban hoz zá já rul tak az est si -
ke ré hez.

Kü lön kö szön jük a Hunyai test vé rek nek, akik el fá rad tak, a rossz
idõ el le né re is ve lünk együtt örül tek.

Há la telt szív vel mon dunk kö szö ne tet min den résztvetvõnek, Is ten
ad jon sok erõt és jó egész sé get mind annyi unk nak, és családjaninknak.

Kö szö net tel:
fr.Ungvölgyi Já nos

   az egy ház köz ség vi lá gi el nö ke
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Császár Ferenc (1926-2003)
A Vá ro sunk c. lap fõ szer kesz tõ je

El men tél Te is, el, s üre sebb, szo mo rúbb ma a Vá ros,
melyet szár nyon vitt és föl emelt a la pod;

ámde a szel le med él: hû Tár sad át ve szi tol lad-
S míg a Vá ro sod él-vá ro sa ink-, Te is élsz!

Endrõd, 2003. feb ru ár 20.
Szil ágyi Fe renc

1926. ja nu ár já ban szü le tett 
Bu da pes ten, egy Ügy nök ut cai
ház mes te ri la kás ban.

Édes ap ja jó nevû könyv kö -
tõ volt, édes any ja Papp Mar git
ház tar tás be li. Szü lei So mogy
me gyé bõl Na gya tád ról szár -
maz tak, így gyer mek ko rá nak
min den nya rát és is ko lai szü ni -
de jét ott töl töt te a Papp nagy -
szü lõk nél. Édes ap já nak 12
test vé re volt, saj nos csak ke ve -
sen él ték meg a fel nõtt kort, tü -
dõ baj ban hal tak meg. 

Szü lei a 30-40-es évek ipa -
ros csa lád já ra jel lem zõ szo lid,
de a biz tos meg él he tés tu da tá -
ban él tek, nem dús kál tak a ja -
vak ban, de nem is nél kü löz tek. 
Szín ház ba, mo zi ba, rend sze re -
sen jár tak, sõt min den ipa ros
bál ban ott vol tak. Az édes apa
könyv kö tõ mû he lyé ben ha mar

meg sze ret te a köny ve ket, elõ ször csak gyö nyör kö dött ben nük, apja
arany ke zû ipa ros volt, szép kö té sze ti mun kái vol tak. A kész mun ká -
kat fia büsz kén szál lí totta a meg ren de lõk höz. A köny vek irán ti sze re -
te te, tisz te le te in nen eredt. Ha mar meg sze ret te az ol va sást is,
na gyon sok idõt töl tött a gel lért he gyi ká pol ná ban – sok szor még is -
ko la he lyett is – és ott ol va sott, vagy már ser dü lõ ko rá ban „re gény és
vers írás sal” ott pró bál ko zott.

Sze ret te a ver se ket, Jó zsef At ti la volt ta lán a leg ked ve sebb, több
mint 100 ver sét kí vül rõl is meg ta nul ta. El mon dá sa sze rint Ma dách:
Az Em ber tra gé di á ját szám ta lan szor el ol vas ta, sok rész le tet ab ból is
meg ta nult, de min den újra ol va sás kor fel fe de zett újabb mély „ma dá -
chi igaz sá got”.

Szü lei jól tud ták, hogy gyer me kük ta nít ta tá sa mennyi re fon tos,
ezért a Wes se lé nyi ut cai Ke res ke del mi Is ko lá ba írat ták. Ott érett sé gi -
zett, ki csit meg kés ve, hi szen a II. Vi lág há bo rú köz be szólt. Édes any ja
pin cé be búj tat ta, ami kor meg jött a SAS be hí vó ja. Így vé szel te át a há -
bo rú bor zal ma it. A rom el ta ka rí tás ra ahány szor vissza em lé ke zett,
min dig fáj da lom ült az ar cán. So kat me sélt er rõl az idõ rõl, az át élt fé -
lel mek rõl. Érett sé gi után édes ap ja ra gasz ko dott ah hoz, hogy le gyen
egy „be csü le tes” szak má ja is, ab ból ki in dul va: soha nem le het tud ni,
hogy mi lyen idõk kö vet kez nek. Üve ges és kép ke re te zõ szak má ját ta -
nú sí tó ok le ve let min dig nagy becs ben tar tot ta, büsz ke volt rá. Jó volt
ez a szak ma ah hoz, hogy majd nem min den házi mun kát ügye sen el
tu dott vé gez ni. Na gyon büsz ke volt arra, hogy a csa lá di piliscsabai
nya ra lót a kõ mû ves mun ka ki vé te lé vel sa ját ke zû leg épí tet te meg.
Kö zép is ko lás ko rá ban a nyá ri szün idõt a Jég gyár ban dol goz ta, majd

érett sé gi és a szak mun kás bi zo nyít vány meg szer zé se után rö vid ide -
ig a Ba la ton mel lett a ma lom ipar ban dol go zott, késõbb Ka pos vár ra
ke rült a ci põ ipar ba. Köny ve lõi, sta tisz ti ku si mun kát vég zett. Ka pos -
vá ron igen fi a ta lon, 23 éve sen meg nõ sült, eb bõl a há zas sá gá ból két
gyer me ke szü le tett, egy fiú és egy le ány, akik kö zül a fiú gyer mek a
Mazuri Ta vak ban vi tor lá zás köz ben lel te a ha lá lát, 24 éve sen.
1970-ben újra há za so dott, Gyuricza Éva lett a fe le sé ge, eb bõl a há -
zas ság ból szü le tett még egy le ány gyer me ke.

Az 1956-os for ra da lom Ka pos vá ron érte. A Vál la la ti Mun kás ta -
nács el nö ke volt, ezért a for ra da lom bu ká sa után „Ref”-es lett, kö zel
két évig. Mun ka hely ét is el kel lett hagy ni, ek kor köl tö zött Bu da pest -
re. Bu da pes ten a szö vet ke ze ti ipar ban he lyez ke dett el. A Hír adás -
tech ni ka Szö vet ke zet be ke rült 1959-ben. In nen gaz da sá gi
igaz ga tó ként ment nyug díj ba. Nyug dí ja zá sa egy be esett a szö vet ke -
zet ma gas ran gú ál la mi ki tün te té sé vel, amely alak alom ból kor mány -
ki tün te tést ka pott. Ok le ve les könyv vizs gá lói dip lo ma mun ká ja egy
ma ra dan dó ér té kû szak dol go zat volt, amely a köz gaz da sá gi sza bá -
lyo zók nak és a szö vet ke ze ti tör vény nek a szö vet ke ze ti ipar ra gya ko -
rolt ha tá sát ele mez te. Sze mé lyé hez fû zõ dik a szö vet ke zet
nagy be ru há zá sá nak pénz ügyi fel tét ele i nek biz to sí tá sa, az ak kor már
2000 fõt szám lá ló szö vet ke zet mél tó ran got ví vott ki mind a ha zai,
mind az eu ró pai pi a con sa ját fej lesz té sû mû szer ipa ri ter mé ke i vel. So -
kan tar tot ták ha zar dí ro zó em ber nek, õ maga is el fo gad ta ezt a jel zõt,
az idõ õt iga zol ta. Húsz éven át szer kesz tet te a szö vet ke zet üze mi
lap ját, a Mo ni tort. E mun ká ja so rán is mer ke dett meg Tí már Má té val,
aki fõ ál lá sú üze mi lap szer kesz tõ volt ab ban az idõ ben. Élet re szó ló
ba rát sá got kö töt tek. Nyug dí ja zá sa után még 5 évig dol go zott ab ban
a „ház-ban” ame lyet lét re ho zott, öt le tei, ener gi á ja min dig bõ ven
vol tak, ezért kép te len lett vol na mun ka nél kül akár egy órát is töl te ni.
Endrõdre fe le sé ge szü lõ há zá nak fel újí tá sa után köl tö zött, itt is mun -
ká ba állt azon nal. Éle té nek ré szé vé vált a köz szol gá la ta. Szer kesz tõ -
bi zott sá got ho zott lét re, és 10 éven át fõ szer kesz tõ je volt a Vá ro sunk
Gyomaendrõd címû havi lap nak.

Ke resz tény de mok ra ta volt. Ko ráb ban nagy ak ti vi tás sal szol gál ta a 
KDNP-t. Sok csa ló dás érte ezen a té ren, az utób bi idõ ben csend ben
vissza vo nult, de tag sá gát fenn tar tot ta. Éle té nek utol só ide jé ben már
csak az új ság írás nak szen tel te leg több ide jét. Rend kí vül nagy becs -
ben tar tott min den ol va sói vé le ményt. Büsz ke volt az új sá gá ra, a
szer kesz tõ bi zott ság tag ja it és mun ká it nagy ra be csül te. Kö zel 70
éves volt, ami kor meg is mer ke dett a szá mí tó gép pel, amely nagy se -
gít sé ge volt az új ság írá sá ban. Meg sze ret te Endrõdöt, az endrõdi né -
pet. Néha, ha hal lott egy-egy szá má ra is me ret len szót, mint pld.
gundzsa, topelec, el gyö nyör kö dött a sza vak hang zá sá ban is. Szí ve -
sen járt a Hon is me re ti kör be, a Ga lak ti ka kör be, sze ret te a Táj há zat,
ak tí van részt vett a Ki-ki cso da le xi kon írá sá ban, és min den mun kát
lel ke sen csi nált, ami kö zel állt szí vé hez.

Sok hob bi ja volt, ame lyek kö zött ne héz sor ren det ál lí ta ni. Ami kor
el kezd te a bé lye gei ren de zé sét, ak kor az volt a leg fon to sabb, de nagy 
sze re tet tel gyûj töt te a köny ve ket, a régi le me ze ket, és ta lán a leg na -
gyobb hob bi ja az uta zás volt. Sze ret te vol na be jár ni az egész vi lá got.
Há lás volt a Sors nak, hogy meg ada tott neki, hogy Auszt rá lia ki vé te lé -
vel min den föld ré szen járt, Ame ri ka, Ázsia, Af ri ka, és Eu ró pa több or -
szá gá ban. Min den út já ról ké szí tett kis fil met. A fil me zést is
au to di dak ta mó don ta nul ta meg, és szín vo na la san mû vel te.

Egy éve tá mad ta meg a rej té lyes gyó gyít ha tat lan kór. Ele mi erõ -
vel pró bál ta le gyõz ni, egy évig si ke rült. Mi, akik nap-mint nap ta lál -
koz tunk vele, nem tud tuk, hogy be teg. Ti zen egy na pot volt
kór ház ban, az utol só pil la na tig bí zott gyógy ulá sá ban. Na gyon sze re -
tett élni, és ab ban a tu dat ban élt és dol go zott, hogy mind ez nem volt
hi á ba.

*  *  *
Az Endrõdön el töl tött 12 év gyor san el szállt. Mi, akik vele in dul -

tunk, vele öre ged tünk. Fõ fel adat nak a szer kesz tõ ség fi a ta lí tá sát tar -
tot ta. Si ker rel ol dot ta meg, mi e lõtt el ment. Az iro da lom
ro vat ve ze tõ jé nek si ke rült meg nyer nie Polányi Évát, az Endrõdi nép -
rajz és hely tör té net ro vat ve ze tõ jé nek Szon da Ist vánt, Várfi Pé tert a fi -
a ta lok szó szó ló já nak. De a ten ni va lók si ke res és szé les kö rû
meg ol dá sá hoz Cs. Sza bó Ist vánt és Dr. Szil ágyi Fe ren cet, akik „pro fik” 
az új ság írás ban, ese ten ként Ungvölgyi Já nos is gyö nyör köd te tett cik -
ke i vel. Fon tos nak ítél te a ha tá ro kon túl élõ ma gya rok kal kap cso la tos
hír adást, kap cso lat tar tást. Vá ro sunk ro má ni ai test vér vá ro sá val,
Nagyenyeddel a havi kap cso lat nak is õ rak ta le az alap ja it. Egy re nép -
sze rûbb az ol va sók vé le mé nyét köz lõ írá sok sora is.

Bi zony az idõ ala po san el járt a szer kesz tõ ség régi tag jai fe lett. Mi
is úgy érez zük, hogy a múlt mel lett a hol nap kí vá nal ma i nak is egy re
több jo go sult sá ga van. Eh hez pe dig fi a tal szív re, jel re, új sze rû mo -
dern stí lus ra is szük ség van. Az új ság nak az ál ta la kép vi selt szel lem -
ben kell foly ta tód ni, ezért úgy gon dol juk, hogy a leg jobb meg ol dás
volt, Éva asszony fõ szer kesz tõ vé té te le. Tíz év gya kor la tá nak foly ta tá -
sá hoz, a ge rinc meg tar tá sá hoz meg fe le lõbb sze mélyt nem lel tünk
vol na. Mi ré gi ek leg jobb tu dá sunk és ké pes sé günk sze rint se gít jük,
hogy hi te le sen foly ta tód jék a meg ha tá ro zott esz me-po li ti kai irány!  

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
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LABCSÁNSZKY GYÖRGY
1753. au gusz tus – 1761. áp ri lis

1753. au gusz tus 8. Labcsánszky György
fel vi dé ki szár ma zá sú, Vá ra don ne vel ke dett
csa tá ri lel kész jött ide. Elõb bi he lyén 2 évet
töl tött. Tót anya nyel vû volt, de szor gal ma san
ta nult ma gya rul. A püs pök meg von ta tõle a
subsiducmot, me lyet elõd jé nek adott. Bíró:
Hor nok Fe renc.

1754. au gusz tus 24. Canonica Visitatiót
tar tott gr. For gács Pál püs pök meg bí zá sá ból
AlapiJános ka no nok, kö zép-szol no ki
fõesperes. Jegy zõ köny ve ol vas ha tó a 37. la -
pon.

A hí vek szá ma volt ek kor 1202, a gyó nó ké 
682. 

Jegy zõ: Vámosy György, bíró: Mikó Ger -
gely.

1750. évi ál la po tok a vi zi tá ció sze rint:
Temp lom
Épí té sét szi lárd anyag ból az ura ság kezd te 

1751-ben, be fe je zést pe dig ré szint a temp lom
jö ve del mé bõl, ré szint a hí vek költ sé gén
1753-ban nyert. Foly ton ki van téve a 8 lé pés -
nyi re lévõ Kö rös ron gá lá sá nak, ami a la ko sok
hi bá ja, mert nem akar tak az ura ság óha ja sze -
rint a fo lyó mel lõl tá vo labb ra köl töz ni. – A
meg ál dás ra nem em lé kez nek biz to san. –
Szent Imre her ceg ün ne pét bú csú val ülik, de
erre vo nat ko zó ok mány nincs. A plé bá nos azt
véli, hogy elõd je hol mi ja közt el ve szett. A
hajó mennye ze tes, a szen tély bolt haj tá sos. Kí -
vül-be lül jól va kol va, a tetõ zsin dellyel fed ve.
A kó rus szi lárd osz lo po kon és bolt haj tá son
nyug szik. Raj ta or go na. Ol tár egy, fes tett fá -
ból. Pa dok ban még hi ány. Sír bolt ja nincs, de 6 
rénusforintért fa lai közt le het te met kez ni.
Sek res tye bol to za tos, ab la kai vas ros téllyal el -
lát va. Örök lám pa nincs. Monst ran cia és
Cibórium ara nyo zott réz. Ke hely ket tõ.
Baldachinum ócs ka. Lo bo gó 6. 2 Má ria-szo -
bor. Egyik hor doz ha tó öl tö ze tes a kis ol tár he -
lyén. Má sik a sek res tyé ben csi no san fa ra gott
és fes tett, fel hasz nál ha tó az ál lí tan dó má so dik
kis ol tár ra. A szen tély fa lán szép Má ria-kép fa -
ke ret ben, elõt te ket tõs gyer tya tar tó. –
Asperges és va sár nap s ün ne pi létániák után a

szent ol va só imád ko zá sa el ren del ve. Jö ve del -
me ha ran go zás ból és per sely bõl mint egy 20
rforint. – Kö ze lé ben tûz ve szé lyes, roz zant há -
zak, leg kö ze lebb pe dig a dü le de zõ is ko la, me -
lyet ez al ka lom mal le is rom bol tak, a töb bi ek
el tá vo lí tá sát is el ren del te az ura ság. 

Pap lak 2 szo bá val pa tics ból rogyófélben,
most szán dé koz nak újat épí te ni.

A plé bá nos jö ve del me: az ura ság ál tal
adott hat-köb lös föld rõl, me lyet maga mû vel -
tet, mint egy 16 kö böl, a hí vek ál tal mû velt bõl
mint egy 20 kö böl búza. Pár bér bõl 80 köb.
búza és 90 rforint, de itt sok a hát ra lék; árpa 18 
kö böl. A hí vek tõl ado má nyo zott szé ná ból 10,
az ura ság tól adott ka szá lón 6 bog lya szé na. A
hí vek tõl 6 akó bor, 10 öl fa, 1 hí zott ser tés, 100 
font só, 1 font bors, 12 font faggyú, 50 font
hús, 10 itce vaj, 1-1 véka len cse, bor só, kása,
min den föl des pár tól 30 … és 1 po zso nyi
mérõ, zsel lér tõl pe dig fél po zso nyi mérõ búza. 
Ke resz te lés tõl 15 kr. gyer mek ágyas ava tá sá -
tól 1 ke nyér és tyúk, es ke té sért 3 má ri ás; nagy
és kis te me tés tõl 30 kr, éne kes mi sé ért 1 rfr.,
csen de sért 30 kr.; te me té si pré di ká ció 1 frt. A
föl des úr bõ ke zû sé gé bõl se gély cí men 50 rft és 
mi sé kért 25 rft. Víz ke resz ti ado mány föl me -
het 2 frt-ra. Az egész nek pénz ér té ke mint egy
380 rforint. 

Ta ní tó és kán tor egy sze mély ben Ve réb
Mi hály 1 év óta.

1755. A pap lak meg újít ta tik. Új is ko la
épül. 

1758. He ge dûs Al bert és ör. Tí már Má tyás 
vég ren de le te vissza tük rö zi a nép ér zü le tét. 

He ge dû sé: 
„1. Tiszt. Plé bá nos urunk nak ety har mat

fõ öszõt szent mise szol gá la tok ra lel ke mért. 
2. Váradi és Radnai Tiszt. Pá te rek nek

két-két Rk fo rin to kat sz. mise szol gá la tok ra. 
3. Ara di T. Pá te rek nek Ety Ety fo rin tot

ugyan sz. mi sé re.
4. Bol dog sá gos Szõz ké pünk re 2 fo rin tot.
5. Endredi Temp lo munk ra két fo rin tot.
7. Já nos és Mi hály ütseimnek ha gyom két

szi laj öszömnek a fi a it, mi kor el rúg ják õket
anyái.”

Tímárné:
„1. Tes tá lok a temp lom ra fl. 30. 15. Két

arany ör. Tí már Já nos nál és két tinó a szál lá so -

mon, ab ból ta xát por ci ót fi zes se nek ki és a
töb bi meg ma ra dan dó lé gyen a Szûz Anyánk
ké pi re, is mét a má sik két tinó is ab ban
számoltassék.” (Közs. házi irat tár)

Ez év ben épült a no tó ri us ház (per sze a
régi) „ne mes vár me gye fiscalis kvár té lya.”

Egyik szá raz ma lom fundamentumbul
való fab ri ká lá sá ra hely be li mol nár fo gad va … 
rfrt, 6 itce pá lin ka és kö zön sé ges tar tá sért.

1759. Két szá raz ma lom nád dal föl ve ré se.
Bíró: Duda Já nos
A Kö rö sön túli ré szek re er dé lyi olá hok

haj tot tak bir kát te lel te tés re oláh De me ter tõl
oláh sz. Györ gyig, da rab já ért fi zet tek 3 krt. Ez 
év ben 2260 da ra bért fi zet tek 113 rforintot. 

Te hát már ek kor az ura sá gi föl de ket a köz -
ség bé rel te.

1760. For gács Já nos Vaszkó György a
hely ség kán to ra és Hor nok Fe renc bíró elõtt
vég ren del ke zik. Ve réb Mi hály még él, ez te -
hát ek kor már csak ta ní tó volt.

Bíró: Hor nok Fe renc.
„Adta te rem tet té”-ért bün te tés 3 má ri ás ra.
Ki se gí tõk:
1756. Szil ágyi Fe renc pat ró nus Ecclesiae.

Nicolaus Nye…
1757. Benedectus Imry. Marcellinus

Durányi procurator mvaradin.
Bíró: Vaszkó And rás.
1758. Emericus Kas sai franc. Varadin.
Bíró: Hor nok And rás.
1759. Nagy him lõ jár vány. 81 ha lott, 91

szü löt tel szem ben. No vem ber ben +Franciscus 
Hlatki. Utá na kö vet ke zett Labcsánszky Já nos.

Már ci us ban Josephus Hrabalik mint
capella… van em lít ve. 

1758. Matuska Má ria a Je zsu i ták ál tal
Kunszentmártonban tar tott misszió al kal má -
val ska pu lá rét vett föl. Tar to zik hagy ni a Má -
ria ol tár ra. 

1760. szep tem ber ben ál lí tot tak a temp lom
aj ta ja elõtt ha rang lá bat, ki vet vén min den fej re 
9 kraj cárt.

1761. áp ri lis 12-én Labcsánszky meg halt.
Utá na ad mi niszt rá tor p. Ale xan der Kosz to lá -
nyi …. má jus kö ze pé ig. Itt volt p. Cons tan ti -
nus mi no ri ta is. 

Bíró: Ka to na Ist ván.

Historia Domus AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
TÖRTÉNETE

Fény kép al bum Bal ol da li kép: a pa ti ka
Jobb ol dal: a temp lom lát ké pe a Ho mo ki-fé le ház tól
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A ka to li kus hit ele mei (17)

Tíz pa ran cso lat:  7. Ne lopj!

1. Ez a pa ran cso lat azt pa ran csol ja, hogy a
föl di ja vak nak és az em be ri mun ka ter mé ke i nek
a ke ze lé sé ben az igaz sá gos ság és a sze re tet sze -
rint jár junk el.

Az em ber te rem té se kor Is ten a te rem tett ja -
vak összes sé gét min den em ber nek adta kö zös
bir tok ként. A ma gán tu laj don hoz való jog nem
szün te ti meg azt, amit Is ten az összes em ber nek
adott. A ma gán tu laj don hoz való jog esz köz a föl -
di ja vak nak az egyes em be rek kö zöt ti igaz sá gos
el osz tá sá ra. A ma gán tu laj don hoz való jog nak
hát tér be kell szo rul nia az igaz sá gos ság ér de ké -
ben, ha bi zo nyos ja vak bir tok lá sa az igaz sá gos -
sá got sér ti vagy ko moly kárt okoz va la ki nek. Ha
pél dá ul em be rek éhez nek, ak kor mind a jó zan
ész, mind az igaz sá gos ság el le né re vol na, ha egy
föld bir to kos, aki nek a mag tá ra tele van ga bo ná -
val, azt nem bo csá ta ná az éhe zõk ren del ke zé sé re.

2. Ren des kö rül mé nyek kö zött tisz te let ben
kell tar ta nunk má sok ma gán tu laj do nát.

So ha sem sza bad el ven nünk olyas mit, ami jo -
go san és igaz sá go san másé.

3. A he te dik pa ran cso lat el le ni bû nök a kö -
vet ke zõk:

– Lo pás, be tö rés, be csa pás.
– Má sok tu laj do ná ban való szán dé kos kár -

oko zás.
– Tar to zás meg fi ze té sé nek vagy kö te le zett -

ség tel je sí té sé nek az el mu lasz tá sa.
– Ígé ret vagy szer zõ dés meg sze gé se.
– Ta lált vagy köl csön vett tárgy vissza nem

adá sa.
– A mun ka adó ide jé nek, pén zé nek vagy tu -

laj do ná nak pa zar lá sa.
– Al kal ma zot tak igaz ság ta la nul ala csony

bé rért való dol goz ta tá sa.
– A sze gé nyek és szük ség ben le võk se gí té -

sé nek el mu lasz tá sa.
– Mér ték te len sze ren cse já ték, amely a já té -

kost vagy hoz zá tar to zó it meg foszt ja a
szük sé ges ja vak tól.

– Em be rek rab szol ga sor ba süllyesz té se
vagy pusz ta tárgy ként való ke ze lé se ha -
szon ér de ké ben.

 A fen ti bû nök kár té rí tést kí ván nak. Pél dá ul
az el lo pott ja va kat vissza kell adni (vagy leg -
alább az ér té kü ket meg ad ni) a jo gos tu laj do nos -
nak.

4. Ez a pa ran cso lat meg kí ván ja min den ki tõl,
hogy tisz tel je Is ten min den mû vét. Tisz tel nünk
kell kör nye ze tün ket, és nem sza bad a jövõ nem -
ze dé ke ket meg fosz ta ni at tól, amit Is ten min den
idõk min den em be ré nek ado má nyo zott.

5. Nem sza bad ál la tok nak fö lös le ge sen szen -
ve dést okoz ni vagy szük ség nél kül meg öl ni õket.

6. A he te dik pa ran cso lat ma gá ba fog lal ja azt
az el vet, hogy az egész gaz da sá gi és tár sa dal mi
élet szer zõ je, köz pont ja és cél ja az em ber.

A ha szon nem le het az egyet len in dí ték, az
em be rek re is te kin tet tel kell len ni.

Min den ki nek joga van a mun ká hoz. A mun -
ká sok sztrájk ja er köl csi leg meg en ge dett, ha nem
ke rül he tõ el, és ha erõ szak nél kül tör té nik.

7. A gaz dag nem ze tek nek se gí te ni ük kell a
sze gény nem ze te ket.

8. A sze gé nye ket min den ki nek se gí te nie
kell.

Tíz pa ran cso lat:  8. Ne ha zudj és má sok be -
csü le té ben kárt ne tégy!

1. Ez a pa ran cso lat azt pa ran csol ja, hogy iga -
zat mond junk.

2. A nyol ca dik pa ran cso lat el le ni bû nök a kö -
vet ke zõk:

– Ha mis ta nú ság: nyil vá nos ha zug ság.
– Ha mis eskü: eskü alatt mon dott ha zug ság.
– El ha mar ko dott íté let: va la ki meg íté lé se

kel lõ bi zo nyí ték nél kül.
– Meg szó lás: va la ki hi bá i nak ki te re ge té se

meg fe le lõ ok nél kül.
– Rá gal ma zás: más be csü le té nek ha zug ság -

gal való le rom bo lá sa.
– Hí zel gés vagy más em ber bû nös tet te i nek

a di csé re te.
– Ha zug di csek -

vés.
– Plety ká lás: más

em ber sze mé -
lyes, bi zal mas
dol ga i nak ki be -
szé lé se.

 Ha ezek kö zül va -
la me lyik bûn nel vé tet -
tünk az igaz ság el len,

kár té rí tés sel tar to zunk, va gyis meg kell mon da -
nunk az iga zat.

3. Ez a pa ran cso lat arra kö te lez, hogy meg -
õriz zünk tit ko kat, ha azt ígér tük.

A leg ün ne pé lye sebb ti tok a GYÓNÁSI
TITOK: a gyón ta tó so ha sem árul hat ja el a gyó -
nó tól hal lott bû nö ket.

Nem sza bad el árul ni a fog lal ko zás hoz kap -
cso ló dó tit ko kat. Az ilyen tit kok kü lön le ges kap -
cso la tok ból szár maz nak (pél dá ul or vos és
be te ge, ügy véd és ügy fe le).

4. Ez a pa ran cso lat ko moly fe le lõs sé get ró a
hír köz lõ esz kö zök re, hogy az igaz sá got köz ve tít -
sék kö zön sé gük szá má ra.

5. A nyol ca dik pa ran cso lat azt is meg kí ván -
ja, hogy a mû vé sze tek, — kü lö nö sen a val lá sos
jel le gû mû vé sze tek — az igaz sá got és szép sé get
fe jez zék ki.

Tíz pa ran cso lat:  9. Fe le ba rá tod há zas tár -
sát ne kí vánd!

1. Ez a pa ran cso lat a szí vünk tisz ta sá gát kí -
ván ja meg.

2. Tisz tá ta lan gon do la tok ba vagy vá gyak ba
nem sza bad be le egyez nünk.

3. A tisz ta ság meg kí ván ja a sze mér mes sé get.
4. A sze mér mes ség védi a há zas tár sak nak,

mint Is ten kép má sa i nak, tit kát és sze rel mét.
 A sze mér mes ség meg õr zi a sze mé lyi ség in -

ti mi tá sát. A sze mér mes ség arra ösz tö nöz, hogy
meg vá lo gas suk öl tö ze tün ket. A sze mér mes ség
se gít, hogy vé de kez zünk az egész ség te len kí ván -
csis ko dás sal szem ben.

5. A Bol dog sá gos Szent Szûz a tisz ta ság pél -
da ké pe. Az õ se gít sé gé ért kell imád koz ni, hogy a 
ha to dik és a ki len ce dik pa ran cso la tot meg tud juk
tar ta ni, és hogy szí vünk ben a tisz ta ság meg erõ -
söd jék.

Tíz pa ran cso lat:  10. Má sok tu laj do nát ne
kí vánd!

1. A ti ze dik pa ran cso lat azt pa ran csol ja,
hogy job ban vá gyód junk a mennyei bol dog ság
után, mint a föl di ja vak után.

2. Is tent és az õ or szá gát elõbb re kell he lyez -
nünk min den föl di ja vak nál.

3. A leg fõbb bûn a ti ze dik pa ran cso lat el len
az irigy ség.

4. Az irigy ség azt je len ti, hogy szo mo rú vá
tesz, ha má sok ja va it lát juk, és erõs vá gyat ér -
zünk, hogy a ma gunk szá má ra sze rez zük meg.

5. Sú lyos bûn, ha irigy sé günk ben rosszat kí -
vá nunk fe le ba rá tunk nak.

 V. A Tízparancs (4)

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

MÁRCIUSI ÜNNEPEK
  
  2. vasárnap: Évközi 8. vasárnap
  4. kedd: Szent Kázmér
  5. szerda: Hamvazószerda
  9. vasárnap: Nagyböjt 1. vasárnapja
16. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnapja
19. szerda: Szent József, a Boldogságos Szûz jegyese
23. vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnapja
25. kedd: Gyümölcsoltó Boldogasszony
30. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja

MÁRCIUSI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban 
március 9-én, és 23-án, va sár nap fél 12-kor. Nagy böj ti ke reszt út pén -

te ken ként 5-kor, va sár nap fél 5-kor. Nagy böj ti lel ki gya kor lat
Endrõdön és Hunyán áp ri lis 10-11-12, csütörök, pén tek, szom bat.

Hunya
Va sár nap: dél elõtt 10-kor. Ked den, csü tör tö kön, elsõpénteken és
szom ba ton  es te 5-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. Ke -

reszt út pén tek es tén ként fél 5-kor.

 Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 16 óra kor va sár -

na pi elõ es ti mise. Ke reszt út: pén te ken  mise után.
Nagy böj ti lel ki gya kor lat: áp ri lis 3-4-5, csü tör tök, pén tek, szom bat

este 6.

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la sze re tet tel vár ja az új el -
sõ se it. Be íra tás idõ pont ja Gyomaendrõd mind há rom ál ta lá nos is ko lá já -
ban egyidõben lesz: 2003. már ci us 31, áp ri lis 1-2 (hét fõ, kedd,
szer da), 8-17 órá ig. 

He lye: Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la.
Kör zet ha tá runk Gyomaendrõd Vá ros egész köz igaz ga tá si te rü le te.
Nyílt na pok is ko lánk ban:
már ci us 25-26-27, (kedd, szer da, csü tör tök) 8-10 óra kö zött.

Már ci us 15-én, szom ba ton dél elõtt 9 óra kor ün ne pi szent mi sé -
vel em lé ke zünk az endrõdi temp lom ban az 1848-as hõ sök rõl, majd
mise után meg em lé ke zés a Hõ sök te rén ko szo rú zás sal. Gyomán
11-kor kez dõ dik az ün nep ség.
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Kez dõ ének: A ke reszt fá hoz me gyek (SZVU 63/1.)

Be ve ze tõ ima

Ke resz tet hor do zó Jé zu sunk! Te szen ve dé sed és ha lá lod
ál tal vál tot tad meg a vi lá got. Adj erõt, hogy nyo mod ba lép -
hes sünk. Ránk bíz tad a vé re den meg vál tott em be re ket, kü lö -
nö sen a ki csi nye ket. Nyo mod ba járó szent em lé kû ma gya rok
pél dá ját akar juk kö vet ni. Így kí sé rünk most vé gig uta don.
Add, hogy a ke reszt út mél tó el vég zé sé nek gyü möl cse ként hi -
te les, meg gyõ zõ, szent köz ve tí tõi le gyünk ta ní tá sod nak a
ránk bí zot tak felé.

1. Jé zust ha lál ra íté lik

Sa ját népe íté li el. Fé lel me tes, ön gyil kos íté let! Pi lá tus
csak ha tal mi esz köz. Ke resz tény hi té re tért né pünk elsõ
katekétáját, krisz tu si hit re té rí tõ ne ve lõ jét, Gel lér tet is ha lál ra 
ítél ték. Mint té ged. Sok szor úgy ér zem, hogy meg nem értõ
test vé re im el ítél nek en gem is. Ezt nem tud nám el vi sel ni nél -
kü led. Igaz, rám ta lán nem vár ke reszt, mint rád. Sem agyon -
nyi la zás, kö ve zés, Du ná ba ta szí tás, mint Gel lért re. Amit
ne kem szánsz, el fo ga dom. Már is in du lok. De csak ve led!
Ahogy Gel lért ke resz ténnyé ne ve lé sünk elsõ meg hí vott ja.
Mint még csak ne vé ben ke resz tény ma gyar ság elsõ
katekétája, üd vös ség re ve ze tõ je. Eh hez adj erõt!

2. Jé zus vál lá ra ve szi a ke resz tet

Nem csu pán kény szer bõl vit te, nem úgy, mint amit erõ -
szak kal rásulytottak. Sza ba don dön tött: el fo ga dom, vál la -
lom. Mint Vajk, aki tud ta, hogy mi lyen ke reszt vár rá fék te len 
vérû test vé rei kö zött. És mert sza ba don vál lal ta, azért lett új
ne vé nek ér tel mé ben iga zán Ist ván ná, meg ko szo rú zot tá. El -
gon do lom, ho gyan vi sel te ko szo rú ját, ko ro ná ját õ, aki re egy
egész nép ke resz ténnyé ne ve lé sét bíz tad. Ne kem is ha son ló
ke reszt ség gel kell meg ke resz tel ked nem, mint az Ist ván ná
ke resz tel ke dett Vajk nak. Add, hogy így ve gyem fel ke resz te -
met min den nap, hogy éle ted be avas sam azo kat, aki ket rám
bíz tál.

3. Jé zus elõ ször esik el a ke reszt tel

A tisz ta ság meg tes te sí tõ jét sár ba dön töt te a bûn
szennyes vad ál la ta. Mint Im rét, Gel lért katekézisének ke -
resz ténnyé ne ve lé sé nek zsen gé jét a félmagyar ke resz té nyek
és félkeresztény ma gya rok cser ben ha gyó vét kes sé ge. Vi csor -
gó agya rak mar ta lé ka lett ak kor szé pen sar ja dó evan gé li u mi 
élet-ve té sünk. És az óta hány szor ke rült ser té sek lába elé
szep lõ te len õsi vir tu sunk, tisz tes sé günk! Ben nünk is, jóra rest
késõ uno kák ban. Ben nem is, pe dig arra küld tél, hogy test vé -
re i met fel emel jem. Se gíts föl kel ni és fönn ma rad ni. Vonzz
ma gad hoz, hogy von zó an mu tas sa lak té ged. Te egye dül
vagy mél tó arra, hogy min den tisz tán fa ka dó vágy nak szent
esz mé nye légy.

4. Jé zus ta lál ko zik Any já val

Az igaz ság és a béke, a Meg vál tó Is ten és a meg vál tott
em ber így vált csó kot a Fáj dal mak Fér fi jé ben és a Fajdalmak
Any já ban.

Így forr össze iga zán Jé zus az örök Böl cses ség és Má ria a 
Böl cses ség Szé ke. Mi cso da katekézis, mi cso da em ber hang ra
le bon tá sa ez az örök is te ni Igé nek! Igaz, mi más ként gon dol -
tuk. Bi zo nyá ra Má ria is. Meg az elsõ szent ma gyar édes anya,
Gi zel la is, ami kor szennyel, vér rel bo rí tott, vad ál lat tól meg té -
pett fiát ma gá hoz ölel te. Add, hogy én is így tud jam ma gam -
hoz ölel ni lel kem el sõ szü löt te it; meg nem ér tett, ha lál ra ítélt,
meg ta po sott esz mé nye i met, a ben ned meg tes te sült ta ní tá so -
kat. Hogy ben nem is csó kot vált has son a Te örök igaz sá god a
Má ri á ból szivemben min dig újra szü le tõ bé kes ség gel.

5. Jé zus nak Cirenei Si mon se gít vin ni a ke resz -
tet

Jé zus igény be ve szi má sok se gít sé gét. Pe dig „Õ az egész 
te rem tés szeg let kö ve, min den õben ne áll fönn”. Mint Szent
Lász lónk, aki „vál lal magasb volt min den ki nél”. Cso dás erõ -
vel tün tet te ki õt is az Is ten. Még is az zal kül dött két ben cést
Monte Cassinoba: „Se gít se tek ne kem, test vé rek, imád koz ni.

Ti ta lán nem is sej ti tek, mi lyen ne héz em be re ket üd vös ség re
ve zet ni nagy té ve dé sek és el esé sek nél kül”. Rám is em be rek
üd vös ség re ve ze té sét bíz tad. Én is át ér zem, amit szik la hi tû
Lász ló. Vi lá go síts meg, hogy én is ke res sek se gít sé get, ahol le -
het; de el is fo gad jam, ahogy le het. Te el fo gad tad a kér ges
kezû Si mo nét. Mint Lász ló is el fo gad ta az egy sze rû ba rá to -
két.

6. Ve ro ni ka ken dõ jét nyújt ja Jé zus nak

Az Olaj fák he gyén an gyal je lent meg, hogy vé res ve rej -
té ke zé sed ben vi gasz tal jon, erõ sít sen. Ke reszt uta don a gyen -
ge Ve ro ni ka hõsi bá tor sá ga üdít fel egy pil la nat ra. Meg szánt
té ged. Mint a mi Szent Mar gi tunk, aki „el bá gyadt, el alélt lát -
ván Jé zus Úr mély sé ges fáj dal mát.” El bá gya dok-e én, meg -
szán lak-e én, vi gasz tal lak-e én, ha rád gon do lok? Nyúj tom-e
én te kin te te met, ke zem nek, szí vem nek, vé res ve rej té ke det
tör lõ tisz ta gyol csát, ha test vé re im ben ta lál ko zom ve led? Bo -
csáss meg, hogy er rõl annyi szor meg fe led kez tem. Kü lö nö sen
rámbízott ki csi nye id nél. „Mar git imái ve ze kel ve száll nak.” Az 
enyé im száll nak-e, s ho gyan?

7. Jé zus má sod szor esik el a ke reszt tel

Nem azért es tél el új ból, hogy ver jed ezt a hûl ni kez dõ
föl det. Ha nem azért, hogy át öleld és me le gítsd, hogy újra,
meg újra éle tet le helj belé. Hogy meg ta nítsd a hin ni tu dót,
hogy hin ni ér de mes! Ak kor is, ha újra, meg újra fel ha sít ja a
fe le lõs ség re éb resz tõk ol tár mel lét a va dak gyil kos agya ra;
mert az em ber sé get el árul ta az em ber te len ség. Mint az
Ezekiel pró fé tái hang ján ki ál tó Páz mány-ta nít vány, Zrinyi
sor sá ban lát hat juk; aki az áfi um el len való köny vecs ké jé ben
ezt írja: „Íme ki ál tok, íme üvöl tök... Mert õrt ál ló ul ren del tél,
Uram.” Tu dom ne kem is így kel le ne. Ezer nyi el esés után is õrt 
ál ló ul kell ki ál ta nom, s ma gam hoz ölel nem a föl det. Mert ha
el vesz nek a rámbízottak, vé rü ket tõ lem ké red szá mon.

8. Jé zus ta lál ko zik a síró asszo nyok kal

Ezt nem kér ted tõ lük. Még is jól esett a rész vét könnye.
Nem csak ak kor, ott Je ru zsá lem ben, ha nem a mi tör té nel -
münk vé res út ja in is: a ked ves Szent Er zsé be tün ké, Kin gán ké, 
Jo lá nun ké és a töb bi e ké. A rész vét nem csak szá na ko zás.
Sok kal több en nél. Annyit je lent, rész ve szek má sok örö mé -
ben, bá na tá ban. Va ló sá gos „participáció” ez min den em ber -
test vé rünk min den gond já ban való szives részt vál la lás,
ahogy Szent egy há zunk ma olyan messzehangzóan ta nít ja. És 
ahogy ne kem is kell ta ní ta nom, a Te nyo mod ban jár va, szent
elõ de ink pél dá ja sze rint. Bo csáss meg, hogy ed dig nem így
tet tem. Erõ síts, hogy így te gyek. 

9. Jé zus har mad szor esik el a ke reszt tel

El esett megint. De nem ma radt a föl dön! Mert az, aki
fogantaték a Szent lé lek tõl és születék Szûz Má ri á tól, az el es -
het ugyan, de nem ma rad hat a föl dön. Mint Má ri ás hívõ ma -
gyar né pünk tör té ne lem for má ló nagy fia. Mint a leg szebb
ma gyar Kon fesszi ók, Val lo má sok imád ko zó ja és ránk ha gyo -
má nyo zó ja, Rá kó czi. Aki el buk ha tott mint em be rek re épí tõ
sza bad ság hõs, had ve zér és ál lam fér fi, de fenn ma radt, mint a 
„Gyõz he tet len én kõszálom”-nak ve led eggyéváló ke reszt -
hor do zó ja. Aki har ma dik el es té ben, nagy tö rök or szá gi szám -
ûze tés ében sem en ged te el a ke resz tet. Sõt egy re job ban
ma gá hoz szo rí tot ta. Add, hogy én is így kö ves se lek.

10. Jé zust meg foszt ják ru há i tól

Aho gyan a zsol tá ros meg jö ven döl te: „El osz tot ták ma -
guk kö zött ru há i mat...” Mert még ab ban lát tak va la mi ér té -
ket. De az is ten em be ri test az õ sze mük ben leg fel jebb csak
póz ná ra sze gez he tõ rongy, a csõ cse lék gúny-ka ca já nak és
éldelgõ nyel vek mér ge zett nyi la i nak a cél táb lá ja. Mi lyen ke -
ve sen vol tak, akik a szû zi tisz ta em ber test ben meg lát ták, sõt
csó kol ni is tud ták az élõ Is ten élõ temp lo mát. A pan non he gyi
mo nos tor ban a tisz ta Szent Mór ban rej lõ égi kin cset még Ist -
ván ki rá lyunk is csak Imre szû zi csók jai nyo mán is mer te fel.

Add ne kem a tisz tán ér zés, a tisz tán szó lás, a tisz tán cse lek -
vés ke gyel mét és bo csásd meg ed di gi mél tat lan sá go mat.

11. Jé zust ke reszt re sze ge zik

Ezt is meg jö ven döl te a zsol tá ros: „Át lyug gat ják ke ze met 
és lá ba mat...” A ha gyo mány sze rint já rom szeg gel, hogy szi -
lár dan tart son. Sok lel kes nyo mod ban járó ezért kö töt te hoz -
zád ma gát hár mas szent fo ga da lom mal, hogy még ha
akar ná nak, ak kor se száll has sa nak le a ke reszt rõl. Annyi ra
eggyé akar tak vál ni ke resz ten füg gõ is ten em ber sé ged del.
Mint a Ba kony, Bör zsöny és a Pi lis: a pá los Özséb és a töb bi -
ek. Meg hegy vi dé ke ink más nagy szent imád ko zói, mint a
szkalkai And rás és Be ne dek, s a ma gu kat így ve led ke reszt re
sze ge zõ fér fi ak és nõk hosszú ma gyar sora. Hát én ne ved nek
mai el hí va tott ta nú ság te võ je, hû sé ge sen oda ta pad tam-e a
ke reszt hez? Egy biz tos: ez csak a te erõd bõl le het sé ges.

12. Jé zus meg hal a ke resz ten

Ma gas ka ted rá don, mes te rünk, Te ki tar tot tál hû sé ge sen
a ha lá lig. Hét sza vad a ke resz ten hét élet for rást, szent ség for -
rást nyi tott meg ne künk. Ha lá los el hall ga tá sod tól el sö té tült a
nap, meg ren dült a föld. De meg nyíl tak a hol tak sír jai s a hó -
hé rok ka pi tá nyá nak ajka hit val lást re beg: „Is ten fia” A nyo -
mod ban járó kas sai vér ta núk sor sá ban is va la mi ha son ló
tör tént. 

A sze mét domb és a szenny csa tor na mél tó hit ok ta tó ka -
ted rá nak bi zo nyult a mel let ted való ta nú ság te vés re. Va jon
be érem-e én ilyen ka ted rá val is? Vagy más igé nye im le het né -
nek, mint ne ked? Ne en gedd, hogy el sza kad jak tõ led.

13. Jé zus tes tét le ve szik a ke reszt rõl

Két ne vet em lít az Evan gé li um: az ál do za tos lel kû
Arimateai Jó zse fét és a ma gas tár sa dal mi rang ját koc ká ra
tevõ Nikodémusét. Ezek meg is mer ték az élõ Jé zust, a hol tá -
ban is élõ Jé zust! És ez min den nél fon to sabb volt ne kik. És há -
nyan vol tak, akik nek ne vét nem je gyez ték fel... Mint annyi
ma gyar szent elõ dün két, akik rõl csak annyit tu dunk, hogy az 
ir gal mas sze re tet el ra gad ta tá sá ban min dent el hagy tak, hogy 
ke resz ten füg gõ test vé re ik ben fel is mert Jé zu sun kat le se gít -
hes sék a ke reszt rõl. Az éhe zés, a tu dat lan ság, a ki mond ha -
tat lan tes ti-lel ki szen ve dé sek ke reszt jé rõl: há bo rú ban és
bé ké ben, tör té nel münk csen des és vi ha ros órá i ban. Va jon én, 
akár név vel, akár név te le nül, kö ve tem-e õket, an nak hi te les
meg mu ta tá sá ban, hogy Jé zus hol tá ban is él.

14. Jé zus tes tét sír ba he lye zik

Azért, hogy föld be ke rül jön, ami föld bõl való, és a
menny be jus son, ami mennyei. Misz té ri um ez, Is ten aján dé -
ká ból való hi tünk szent tit ka! Jé zus tes te va ló sá gos em ber -
test, mint a mi énk. Ezért ke rül a sír ba. De Jé zus tes te a
va ló sá gos Is ten nel egye sült em ber test, mint ál ta la, vele és
ben ne a mi énk is. Jól tud ták ezt annyi év szá za don át szent
elõ de ink. A min dent el te met ni, el fe led ni, meg bo csá ta ni tudó,
de a fel tá madt Krisz tus ban való hi tünk sem mi ért oda nem
adó szent ma gyar édes apák és édes anyák. Ezért le het tek
min den na pi élõ ka te kiz mu sai gyer me ke ik nek. Mi lyen ha lált
meg ve tõ en buz gó katekéták ne vel het ték eze ket, hogy így él -
he tett ál ta luk, ve lük és ben nük a meg halt és fel tá madt Jé zus! 
Ilyen vol tam-e én ed dig? Mos tan tól le gyek ilyen né! Örök re.

Be fe je zõ ima

Ke resz ten meg halt, de sí rod ból fel tá madt Jé zu sunk!
Szent ma gya rok pél dá ját kö vet ve vé gig jár tuk ke reszt uta dat.
Sok szor úgy érez zük, hogy fe let tünk csap össze Észak és Dél,
Ke let és Nyu gat min den vi ha ra. Ke reszt úton ál lunk és ke -
reszt úton já runk... Fel idé zett elõ de ink szen tül áll tak stá ci ó ju -
kon, mert nyo mod ban jár tak út ju kon. Köz ben já rá suk ra add,
hogy ránk bí zott igéd mél tó és hi te les ta nú ság te võ i ként ve -
zes sük hoz zád mind azo kat, aki kért egy kor majd szá mon
kérsz min ket. Hi szen ér tük hív tál meg és ve lük együtt vársz
haza, oda, ahol az Atyá val és a Szent lé lek kel élsz és
uralkodol örök kön örök ké. Amen

Záró ének: Gyõz he tet len én kõszálom (SZVU 145) 1-2.

KERESZTÚT - 
SZENT MAGYAROK PÉLDÁJÁRA
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Podmaniczky csa lád
(Podmaníni és aszó di báró) 

A Podmaniczkyak – vagy mint leg ré geb ben ne ve zet -
tek:Podmanniniek Trencsin vár me gye egy leg ré gibb törzs-családa,
mely ne vét a Podmanin hely ség tõl nyer te. A csa lád õsei a XIV. szá -
zad vé gén a vágh-besztercei vár dár dás õr sé gé hez tar toz tak, mint ne -
me sek. E szol gá lat tól 1399-ben Zsig mond ki rály ál tal men tet tek fel. 
Kiváltság-levelöket a besz ter cei ka pi tány tól is ki kap ták. A csa lád
40 év múl va nyert ki rá lyi ado mányt. I.Ulász ló ki rály ado mány-le ve -
le 1471-ben Má tyás ki rály tól ki rá lyi jog hoz zá adá sá val meg erõ sí tés -
re ke rült, em lé kez vén arra, hogy Hu nya di Lász ló ol da la mel lett a
né hai besz ter cei gróf a ki rályt szük sé gé ben 1200 ftal se gí tet -
te.1473-ben Má tyás ki rály Podmaniczky II. Lász lót bíz ta meg a
korláthkõi vár ura dú lá sa i nak és a vár ban lévõ lat rok meg ví vá sá ra. II. 
Lász ló egyik utód ja, II. Já nos 1505-ben mint fõ ka ma rás mes ter írta
alá az  1505 évi rákosi or szág gyû lés végzeményét. 

II.Lász ló má sik utód ja I. Ist ván, ki papi pá lyá ra szen tel te éle tét.
1505-bern már nyitrai püs pök, és mint ilyen írta alá az azon évi
rákosi or szág gyû lé si végzeményt. A moh ácsi vészt túl él te,
Szapolyay párt já ra állt, akit meg is ko ro ná zott, te kint ve hogy
1526-ban nem volt esz ter go mi ér sek. I. Fer di nánd tól bo csá na tot kért 
Szapolyai meg ko ro ná zá sá ért, -úgy lát szik szí ve in kább I. Fer di nánd -
hoz von zott- és 1527. no vem ber 3.-án eme ki rályt is ha son ló an
megkoronázá. A reformátió ta ná nak kö ve tõ je lett, ezért a nyitrai
püs pök sé get 1528-ban oda hagy ván meg nõ sült, elsõ neje szedliczi
Kosztka Mik lós le á nya Bor bá la, má so dik neje, gr. Zrinyi Mik lós
le á nya Ka ta lin volt. 1564-ben Árva me gye fõ is pán ja, 1569-ig élt. Fel -
te he tõ, hogy ezen Ist ván utó da i tól szár ma zott a mostis vi rág zó aszó -
di báró Podmaniczky ága za ta. A moh ácsi vész re kö vet ke zett
szo mo rú idõ szak ban a csa lád le szár ma zott jai ha tá ro zot tan a nem ze ti 
pár ton Já nos ki rály hí vei valának, egy szer smind ez le he tett az oka,
hogy a má sik ki rá lyi párt ha tal ma te rü le tén fek võ ja va ik foly to nos
há bor ga tá sok nak vol tak ki té ve, dúlattak, és ko boz tat tak. Pe rek so -
rán a Podmaniczky test vé rek ja va i kat erõ ha ta lom mal el fog lal ták,
me lye ket szen ve dé lyes vissza tor lá sok, és tör vény te len sé gek kö vet -
tek. A két test vér amíg I. Fer di nánd ki rály nak meg nem hó dolt, hût -
len sé gi bé lye gen szám ki ve tés re ítél tet tek. 1543-ben Fer di nánd
ki rály tól ke gyel met kap tak, és az 1545-ös nagy szom ba ti or szág gyû -
lés a szám ûzés alól fel men té õket. A csa lá di vi szály foly ta tó dott, s
ekép le tûn vén a tör té ne lem szín pa dá ról, mint egy szá za dig a
Podmaniczky csa lád. A Lu ther ta nát el fo ga dó nyitrai püs pök két
rend be li há zas sá gá ból szár ma zó gyer me kek az õsi örök ség re nem
tart hat tak igényt, hisz azt a ki rá lyi ügyész el fog lal ta. Ilyen kö rül -
mé nyek kö zött szét szé ledt a csa lád. A XVII. Szá zad kö ze pén Zó -
lyom me gyé ben Korpona vá ro sá ban tûnt fel a most is vi rág zó
ága zat. Podmaniczky Gá bor az 1646-os po zso nyi or szág gyû lés ben
mint Korpona sza bad ki rá lyi vá ros kö ve te ként sze re pel, és 1654-ben
Korponának bí rá ja is volt. Ek kor érte a csa lá dot egy újabb csa pás. A
csa lá di le vél tár tûz mar ta lé ka lett.1783-ban a Podmaniczkiak Má ria

Te ré zia ki rály asszony ál tal bá rók so rá ba emel tet tek. P. II. Já nos
nagy tu do má nyú fér fiú és buz gó pro tes táns. Egyik fia Jó zsef, cs.
kir.ta ná csos, és ka ma rás, kül se jé re néz ve igény te len, pú pos hátú, de
szel lem dús fér fiú. Liszt Fe renc zon go ra hõs nek gyer mek ko ri párt -
fo gó ja, ki pes ti há zá nál gyak ran hal lat ta mû ze né jét. Má sik fia P. I.
Sán dor, kü lö nös ked ve lõ je volt a szép mû vé szet nek, mely re tö mér -
dek pénzt ál do zott, s a mint er rõl hát ra ha gyott érem, kép, s
aczél-metszvény gyûj te mé nyei ta nús kod nak. Õ volt az elsõ párt fo -
gó ja a hí res Mányoky fes té szet nek, meg halt 1786-ban. Öt gyer me ke 
volt. akik kö zül meg em lít jük Ká rolyt. Neki 4 gyer me ke volt.
Egyik le á nya, Jú lia, aki nek ne vét szép iro dal munk is õrzi, neje volt
báró Jó si ka Mik lós nak. Szin tén em lé ke zünk Fri gyes re,(szül.1824).
Az 1848-as pes ti or szág gyû lé sen a fel sõ ház tag ja, a sza bad ság harc ban
mint hu szár szá za dos vett részt. Ez után írta re gé nye it, út le írá sa it.
1860- tol a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zõ tag já vá lett.
Ezidõben szer kesz tet te a Ha zánk címû hír la pot. 1861-ben a kép vi se -
lõ ház al el nö ke volt, 1906-ig meg sza kí tás nél kül tag ja a kép vi se lõ -
ház nak, 1889-tõl el nö ke a sza bad el vû párt nak. Ál lan dó an Pes ten
la kott, rend kí vül meg sze ret te a fõ vá rost, mely nek éle té ben nagy
sze re pe volt. Elõ ke lõ alak ja, kis sé fel tû nõ öl töz kö dé se (min dig
koc kás ru há ban járt) nagy úri, de sze re tet re mél tó vi sel ke dé se köz is -
mert té és na gyon nép sze rû vé tet ték. 1914. jan. 26-án az Aka dé mi á ban
tar tott fö löt te em lék be szé det Berczik Ár pád. A csa lád törzs bir to ka 
Pest me gyei Aszód; címerök, füg gõ le ge sen két fe lé osz tott paizs,
mely nek alsó ezüst ud va rá ban zöld té ren pánczélos, si sa kos vi téz áll,
ke zé ben le vá gott tö rök fe jet tart va, a bal ol da li arany ud var ban ko ro -
nás egy fe jû fe ke te sas, ki ter jesz tett szár nyak kal. A paizs fö lött bá -
rói ko ro na, és a fö lött 3 ko ro nás si sak áll, a paizst két ol dal ról két
egy szar vú tart ja. 

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

Ál ta lá nos is ko lai be íra tás idõ pont ja Gyomaendrõd
mind há rom ál ta lá nos is ko lá já ban egyidõben lesz: 2003.
már ci us 31, áp ri lis 1-2 (hét fõ, kedd, szer da), 8-17
órá ig. 



492003. már ci us VÁROSUNK

Már ci u so kat õriz az idõ. Mint aho gyan
vers so ro kat, ké pe ket, il la to kat, han go kat…
Fényeket…

„Mi dõn ezt ír tam, tisz ta volt az ég./ Zöld
ág vi rí tott a föld or ma in.”/- hall juk Vö rös -
mar tyt egy lá za san ké szü lõ dõ kor ról (kor -
ból) majd két év szá zad tá vo lá ból. Az Örök
Ta vaszt lát juk és érez zük a so rok kal: szik rá -
zó an kék ég, „fá zós rü gyek”, me len ge tõ, de
éles nap su ga rak, „ka bát ki gom bo lós", friss
szél. A Him nusz s a Szó zat hang ja i ba ka -
pasz ko dó em be rek, re form ko ri or szág gyû -
lé sek, nyelv kér dés, köz te her vi se lés,
job bágy fel sza ba dí tás, ha la dók és maradiak.

Az tán a csúcs pont: 1848, a Né pek Ta va -
sza.

Nem ze tek nagy nap jai, s az õket össze -
kö tõ egye te mes em be ri kö ve te lés a sza bad -
ság, egyen lõ ség, test vé ri ség kon ti nen se ket
át íve lõ, láz ba hozó esz méi. S itt hon: „Le -
gyen béke, sza bad ság, egyetértés.”

A kró ni ká sok sze rint bo rult ég, es er -
nyõk, sza ka dó esõ, Pil vax ká vé ház, ki pi rult
arcú fi a ta lok, Pe tõ fi szár nya lá sa, lel ke se dés, 
mely „mint a gö rög tûz" Landerer Nyom da,
12 pont és Nem ze ti dal, tí zez res tö meg,
Nem ze ti Mú ze um, be szé dek, gyúj tó szó -
nok la tok, Vá ros há za, Köz bá tor sá gi Bi zott -
mány, majd Buda ahol a „nagy mél tó sá gú
Hely tar tó ta nács sá padt vala, és resz ket ni
mél tóz ta tott”, Tán csics, s este a Nem ze ti
Szín ház ban is mét „es kü szünk, es kü szünk,
hogy ra bok to vább nem le szünk!” 

Né hány nap pal ké sõbb a leg na gyobb
ma gyar le ve lé ben a kö vet ke zõ so rok: „Ba -
rá tom, csu dá kat él tünk. Nem ze ti sor sunk
haj szá lon füg gött. Az elsõ fel vo nás
gyönyörûen sikerült…”

Majd az ezt kö ve tõ más fél év, az elsõ fe -
le lõs kor mány, a pol gá ri át ala ku lást hozó
Áp ri li si tör vé nyek, a nép kép vi se le ti vá lasz -

tá sok, to bor zás, elõ ké szü le tek a haza
vé del mé re, s az elkerülhetetlen…

„A vész ki tört.
Vérfagylaló keze
Em ber fe jek kel lab dá zott az égre,
Em ber szí vek ben dúl tak lá bai… ” - szól

is mét Vö rös mar ty az idõn át. Egy nem zet
har cai, két ség beesett és vég sõ erõ fe szí té sei
a Sza bad sá gért…

Vé gül a vi lá go si fegy ver le té tel „s a sö -
tét be bo rult Ma gyar or szág…”

Már ci u so kat õriz az idõ…
Fény lõ, irányt adó, lel ke sí tõ, meg tar tó

már ci u so kat…
1848 tör té nel mi már ci u sát. S vele a Bi -

zo nyos sá got:

„Majd el jön a haj fod rász, a ta vasz,
S az agg föld tán ven dég ha jat veszen,
Vi rá gok bár so nyá ba öl tö zik.
Üveg sze mén a fagy fölengedend,
S il lat tal el ken dõ zött ar ca in
Jó ked vet és if jú sá got hazud:
Kérd jé tek ak kor azt a vén ka cért,
Hová tevé bol dog ta lan fi a it ?”

Polányi Éva 

1848 hõ sei

Soha annyi hõst még nem adott ha zánk,
mint az 1840-es évek ben.
Gom ba mód ra nõt tek a di csõk, 
a ha zát, né pet, hi tet sze re tõk
Szé che nyi, a leg na gyobb ma gyar
utat mu ta tott, mit bõ ség ta kar,
amely ben szé pen bol do gul a nép,
ne mes és job bágy ha nyo má ba lép.

Kos suth láng lel kû bá tor sza vai
né pün ket di csõ útra ve ze tik.
Se reg let tek zász lói alá

bá tor szí vû ifjú ka to nák.
Harc ra kel tek if jak és vé nek,
ki ket ve zet tek hõsi ve zé rek
Aj ku kon zen gett bízó har ci ének,
mert azok még a ha lál tól sem fél tek.

Pe tõ fi volt a né pet lel ke sí tõ
va rázs sza vú, nem hát rá ló köl tõ.
Ver sét da lol ták, úgy men tek csa tá ba.
Is ten ál dá sát kér ték a ha zá ra.
Õ szép fi a tal éle tét sem félt ve
bát ran né zett a ha lál lal is szem be.
Sok di csõ hõs sel por lad kö zös sír ban.
Neve ma is cso da fénnyel tisz tán lob ban.

Dam ja nich Já nos hõs pi ros sap ká sai
meg mu tat ták hogy kell ha zá ért har col ni
A ve zér ti zen két tá bor nok tár sá val 
szem be szállt el len nel és a zord ha lál lal.
Fu tott az el len, ami kor meg lát ta,
hogy õ ve ze ti a se re get csa tá ba.
A bi tó fa alatt is bát ran állt.
Bát ran vál lal ta a reá sza bott ha lált.

Az ágyú ön tõ szé kely Gá bor Áron
Bem Apó val küz dött gyõ zel mes csa tá kon.
A nép kin csit és pén zét oda ad ta,
még a ha ran go kat is fel aján lot ta.
Az orosz cár nál ki lin cselt a csá szár
se gít sé get kol dult rút cin kos tár sá nál.
Száz ezer nyi orosz jött se gít ség re,
édes ma gyar ha zánk le te pe ré sé re.

Jó kai és Arany nem zet õr nek ál lott.
Véd ték a nem ze tet, véd ték az or szá got.
A túl erõ gyõ zött. Bör tön, bitó jár ta. 
So kan me ne kül tek ide gen or szág ba.
Deák böl cses sé ge, Jó kai írá sa
se gí tett né pünk nek hõs el len ál lás ra.
Di csõ em lé kü ket szí vünk ben õriz zük.
Már ci us idu sán õket ün ne pel jük.

Már ton Gá bor

„Jön már ci us”

Ré vész Imre: 
Pe tõ fi Sán dor a tá bor ban 

(Ma gyar Nem ze ti 
Ga lé ria)



50 2003. már ci usVÁROSUNK

Tisz telt Ol va só!

A nép rajz és a ré gé szet kap csol -
tát bon col gat ni kezd ték ku ta tó ink, s
szin te szál ló igé vé vált az a mon dat,
hogy: „A ré gé szet ha lott nép rajz, a 
nép rajz vi szont élõ ré gé szet.”.
Ami annyit je lent, hogy mind két tu -
do mány az em be rek éle tét, épí tett
kör nye ze tét, tár gya it és szo ká sa it
vizs gál ja. A nép rajz meg te szi ezt az
élõ em lé ke zet in ter val lu má ban, a ré -
gé szet vi szont a föld be rej tett nyo -
mok ból ol vas sa ki az em be ri
tör té ne lem egy sze le tét. En nek a
gon do lat nak a szel le mé ben ke rült
most egy ré gé sze ti tár gyú for rás be -
mu ta tás ra, ame lyet Ada lé kok
Endrõd tör té ne té hez címû ta nul -
mány ban ta lál tam. Te le pü lé sünk kö -
rül zaj ló ré gé sze ti ása tá sok,
me lyek nek egyik leg ko ráb bi ré sze a
Móra Fe renc ása tá sa 1929-ben a
Lyukashalomnál is bi zo nyí tot ta,
hogy ezt a te rü le tet már az új kõ kor
em be re is szí ve sen lak ta.

„Adalalékok Endrõd tör té ne té hez

A Móra Fe renc irá nyí tot ta ása tá -
sok so rán a Lyukashalomnál tör tént: 

A ha lom tól dél re el te rü lõ te rü let a
vá nyai útig Fekécs Ig nác tu laj do ná -
ba ke rült 1902-ben. A tu laj do nos
õsei Trencsén me gyé bõl ván do rol -
tak Endrõdre, ju hász ko dás sal fog lal -
koz tak. 1909-ben meg vet ték a
Be rettyó és már a tu laj do nu kat ké pe -

zõ te rü let közt lévõ föl det, me lyen a
Lyukashalom van.

Ak kor a ha lom észa ki ol da lá ban,
mely a Be rettyó ra néz 4 mé ter nyi
hosszú sá gú tá gas, fo lyo só sze rû
„lyuk” ve ze tett a ha lom bel se jé be. A
mende-monda sze rint be tyá rok bú -
vó he lyé ül szol gált, kik a Kondorosi
Csár da kör nyé kén mu tat koz tak
idõn ként.

Mi vel is me ret len egyé nek je len -
tek meg oly kor és áso gat tak, a
Fekécs csa lád betúratta a lyuk-fo -
lyo sót. A meg je le nõ ket pe dig tá vo -
zás ra szó lí tot ták fel min den eset ben, 
mi vel most már a te rü let a csa lád tu -
laj dona és nem tar tot ták kí vá na tos -
nak is me ret len em be rek
rö vi debb-hosszabb je len lét ét.

1919-ben a lyu kat Var jú Imre ko -
má já val ki bon tot ta a tu laj do nos,
hogy a ro mán meg szál lás ide jén rej -
tõ zõ he lyül szol gál jon.

1929-ben a tu laj do nos a ha lom
el hor dá sá hoz kez dett, hogy an nak
jó mi nõ sé gû ta la já val szi kes föld jét
te rít se, ja vít sa. Az egész ha lom el -
hor dá sá ra gon dol tak, mellyel a
vissza-vissza té rõ is me ret len ku ta tók 
zak la tá sát is meg szün tes sék.

A bon tást a ha lom nyu ga ti ol da -
lán kezd ték. Pár napi mun ka után
egy csont váz ra buk kan tak, „mely
min den va ló szí nû ség sze rint agyon -
ütött em ber le he tett, mert nem sír ba
volt fek tet ve, ha nem egy szûk gö dör -
be volt be le gyö mö szöl ve, úgy, hogy
kéz- és láb csont jai egy má son he ver -
tek”- em lé ke zik vissza a most 80
éves Fekécs Ig nác.

A ta lált cson tot szét pisz kál ták,
szét do bál ták. Sem mit nem ta lál tak a
csont váz mel lett.

Pár nap múl va meg je lent a Sze -
ge di Mú ze um meg bí zá sá ból
Kotormány Já nos, Móra „szárny se -
géd je”. Nagylaposon fo ga dott em be -
re ket az ása tás hoz és Fekécs
ta nyá ján ütöt te fel szál lá sát
Kotormány.

Ha ma ro san egy újabb sír és egy
nagy mé re tû agyag edény ke rült elõ.
Min den bi zonnyal ga bo na tá ro ló
edény ként szol gált. Ez õsszel tör -
tént, mert Fekécs Ig nác Kotormányt
el ve zet te Var jú Imre ko má já hoz név -
nap ra (no vem ber 5.). A be állt esõs
idõ mi att az ása tá so kat abba hagy -
ták. A lá dák ba cso ma golt le le te ket
és Kotormányt Fekécs Ig nác vit te ki
ko csin a nagylaposi ál lo más ra, és ott 
ta lál ko zott Móra Fe renc cel. Terv
volt, hogy a ha lom töb bi bon tá sa kor
jött vol na ki is mét a mú ze um ku ta tó -
ja. Azon ban a za va ros idõk és Móra
ha lá la mi att to váb bi ása tás ra nem
ke rült sor.

Kotormány vá rat lan meg je le né -
sét az idéz te elõ, hogy Túrkeve ki vá -
ló ré gé sze, dr. Gyöngyöshalászi
Va dász Pál ér te sült a ha lom ban ta -
lált csont váz ról és ér te sí tet te Mó rát.

A lel tek kel kap cso lat ban a Sze -
ge di Mú ze um tól az aláb bi ér te sí tést
kap tam:

„… Móra Fe renc endrõdi ása tá -
sa i ról meg le he tõ sen ke vés in for má -
ci ónk van: az elõ ke rült tár gya kon és
a rá juk vo nat ko zó lel tár köny vi be -
jegy zé se ken (Ö.55. 70.1-107.
53.159.1-2) kí vül sem mi fé le do ku -
men tá ci ós fel jegy zé sünk, fo tónk
nem ma radt az 1929-es endrõdi ku -
ta tá sok ról…

Az elõ ke rült le le tek az új kõ kor
leg ko ráb bi idõ sza ká ból (Kö rös-kul -
tú ra) szár maz nak.”

Az 1970-es évek ele jén Bu dai
Béla, az utol só csejti ta ní tó je len tõs
mennyi sé gû cse rép tö re dé ket pisz -
kált fel szín re, gyûj tött össze. Azok -
ból azon ban sem mi sem ma radt
fenn.”

For rás: Már ton Gá bor: Ada lé kok
Endrõd tör té ne té hez c.

Gyomaendrõd, 2003. feb ru ár 14.

Szon da Ist ván

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

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

Mi e lõtt foly tat nám az hir de té si jegy -
zõ könyv „ér de kes sé ge it”, egy fi gye lem -
re mél tó fo lya mat ra kell fel hív ni
ol va só im fi gyel mét. Még pe dig ez a fo -
lya mat az or szá go san is is mert a bi ro da -
lom kü lön bö zõ te rü le te i rõl meg in du ló
zsi dó be ván dor lás. Gyom ára már több -
nyi re olya nok kér nek le te le pe dé si en ge -
délyt, akik más hely rõl jöt tek. Rö vid idõ
alatt kéz be vet ték a ga bo na ke res ke del -
met, a ma lom ipart, ter mé sze te sen a ke -
res ke de lem, pénz ügyek sõt föld bir tok
bér let sem állt tá vol a vál lal ko zó em be -
rek tõl.

Ada ta i mat „Gyoma Köz ség Ta nács -
ko zá si Jegy zõ Könyv Ma gány ügyek fe -
let ti in téz ke dé sek ben 1857-dik Év tõl-
1880. decz. 31.ig” for rás ból sze mel get -
tem.

1857. ja nu ár 17-én „Deb re ce ni And -
rás bíró, Kis Ist ván, al bí ró, Bíró Be ne -
dek, Do mo kos Já nos, Ola jos Be ne dek,
Schwalm Mi hály, Gecsei Ist ván, Bíró Al -
bert, Es küd tek je len lét ében az aláb bi
be ke be le zé si fo lya mod vá nyok ke rü le tek 
tár gya lás alá; Fuchsmnann Sá mu el szo -
ba fes tõ iz ra e li ta, Klein Adolf iz ra e li ta ke -
res ke dõ Nagy-Ká ro lyi szü le té sû ek,…
1859. Drezmer Nát hán 60 éves izr.
1859-ben, 1860-ban Büchler Jó zsef
Ó-Bu dai szü le té sû 28 éves izr.kel me ke -
res ke dõ se géd, - Steiner Sa la mon
Mezõ-Turi szár ma zá sú izr Bõr- és ve -
gyes ke res ke dõ, - 1861-ben – Winter
Sa la mon szen te si szü le té sû 36 éves ke -
res ke del mi, szál lít má nyi üz le tek kel fog -
lal ko zó izr., - Felsenburg Be ne dek
szen te si la kos, de Békés-Szentandrási
szül.-û izr. órás-se géd, - Fixli Adolf
Nyitra me gyei Vágujhelyi szül. 23 éves
izr. ve gyes ke res ke dõ-se géd –

1862-ben Harteinstein Herman Szen tes 
Vá ros izr. szál lí tá si üz le tel lek fog lal ko zó
egyén, - Kohn La jos Mezõ-Berénybõl
Pest me gyei Po pód községbeni 40 éves 
nõs kis bol tos ke res ke dõ, - 1864-ben;
Fleisig Fü löp Kun-Szent-Mártoni szül.
42 éves izr. ter mék ke re ke dõ, Weisz
Lázár Tisza-Bõi szár ma zá sú 24 éves,
izr. kereskedõsegéd, - Kohn Hen rik
Hód me zõ vá sár he lyi izr. szap pa nos
mes ter, Mancsowicz Ber nát Gallicziai
származásu izr. nyug dí ja zott ka to na
bor bély, - Hübscher Ber nát endrõdi izr.
bol tos ke res ke dõ, elébb ott izr. gyer -
mek ta ní tó, - 1865-ben Weisz Sa la mon
Tisza-Bõi köz ség bõl el bo csá tott izr. há -
za ló. 1867-ben Stern Adolf 29 éves hé -
ber val lá sú, nõs Kis-Je nõ bõl ott volt
föld ha szon bér lõ, Fischer Áb ra hám hé -
ber val lá sú nõs, szen te si la kos, ke res -
ke dõ, - Weisz Ber nát izr. nõs Pest
me gyei Irsai 32 éves ga bo na al kusz (ga -
bo na tõzs dei ügy nök), 1868-ban; Özv.
Löwy Mózesné szül. Lottner Re gi na 49
éves, izr. Tisza-Bõi szü le té sû 1871ben
Eiszler Izsák izr. Abonyból”.

1875. ok tó ber „Berger Gyu la úr tu -
dat ja a la ko sok kal, hogy vesz ár pát,
hán tolt ten ge rit (va gyis mor zsolt ku ko ri -
cát) és za bot a leg ma ga sabb fo lyó ár
sze rint, la kik Getser Jó zsef la ka tos há -
zá ban.”

„Büchler Jó zsef nél sze de tik az árpa
és zab.

1875. de cem ber 12. „Kató Já nos
szá raz mal má ban ká sát ju tá nyo san csi -
nál hat ni. (Meg jegy zés: ek kor még na -
gyobb te rü le ten ter mesz tet tek kö lest,
ezt meg hán tol ták s lett kö les ká sa.)

1876. már ci us „Klein Adolf úr gõz -
mal má ban a tisz ta és ve gyes búza õr lés
félvámra tör té nik, s a ma lom bár mely
órá ban egy zsák örleni va ló nak is meg -
eresz te tik, ugyan ott pittlézni (szi tál ni, -
pit lés ma lom = szi ta rend szer rel fel sze -

relt ma lom,) mázsánkint10 fo rin tért le -
het, s mindennémü ga bo na ju tá nyos
áron kap ha tó.”

„Hartenstein szál lí tó urnál he re mag
van el adó.”

1876. má jus 7. „Weisz Láz ár és
Társai Gõz mal má ban Mindennémü ga -
bo na ki sebb-na gyobb mér ték ben kap -
ha tó, s ugyan ott mindennémü ga bo na
õröl he tés re el fo gad ta tik.”

1876. ok tó ber 8. „Róth Jó zsef min -
den nemü ga bo nát, bú zát, ár pát, za bot.
szed a legfelsõ áron pes ti ke res ke dõ ré -
szé re, la kik Bíró Sán dor-fé le ház ban
520.sz. alatt.” 

1876. ok tó ber 15. „Weisz Láz ár
urnál vet ni való búza van el adó.”

1877. jú ni us 8. „Klein Adolf úr gõz -
mal má ban tisz ta elsõ ren dû búza új fe jé -
ben köl csön ki adó.” (Ez volt a
„zölddhitel!”

1878. feb ru ár „Klein Adolf gõz mal -
má ban kukrica, nagygõzmalában kor pa
el adó. Eme jó hírû gõz ma lom ban újon -
nan be ren de zett négy tisztitítógép me -
lyek a bú za mo sást fe les le ges sé te szik
(ugyan is a nyom ta tás - azaz csép lés
lónyomtatással - után a gaz dák sze lel -
ték a bú zát, majd a Körözsbe mos ták,
utá na szá rí tot ták s úgy vit ték õrleni), a
ga bo nát min den sze mét tõl, kon koly,
föld, fû mag tól tisz tít ják, mû kö dését hol -
nap tól meg fog ja kez de ni - az ott õrlõ fe -
lek nek in gyen – el adás ra vagy
ke res ke dés re szánt ga bo nát cse kély dí -
jért tisz tít ros ta alj a tu laj do nos nak
vissza ada tik.”

1878. au gusz tus. „Oláh Ist ván és
tár sa gõz mal má ban a búza 8 Fo rint 50
krajczárjával kap ha tó.”

Cs. Sza bó Ist ván

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

GYOMAENDRÕD, Baj csy -Zsi linsz ky u. 44. Tel.: 386-909

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

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

Gyomaendrõd Fõ u 14.

Gyoma nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Cs. Sza bó Ist ván
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A lap „egész csa lá dom meg elé -
ge dé sé re szol gál”

PINTÉR JÓZSEFNÉ
Gyomaendrõd

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

A po li ti kai jel le gû írá sok ese té -
ben nem ér tek egyet egy ol da lú tá jé -
koz ta tás sal, mer ez párt ál la mi
vo nás. Sze rin tem tö re ked ni kell köz -

szol gá la ti el vá rás ra, min den vé le ményt csor bí tat la nul köz szem lé re
adni. Ma gam szá má ra el sõ sor ban „Vá ro sunk Gyomaendrõd” la kos -
sá gát érin tõ té má ban az ezt meg elõ zõ be kez dés ben le írt ra vo nat ko -
zó an sze ret ném so ra it ol vas ni.”

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

„Jó, hogy az új ság nem fog lal ko zik po li ti ká val. Az is me ret ter jesz -
tõ jel le gû írá so kat sze ret jük, igé nyel jük. Köz ér de kû hí rek re nagy
szük sé günk van. Raj zok, fény ké pek szí nes sé te szik az új sá got. Elõ -
sze re tet tel vár juk a régi fény ké pe ket! (fa lunk ról, fa lunk is mer tebb
sze mé lye i rõl, ün nep sé gek rõl, ava tá sok ról szó ló fény ké pe ket). Az
elsõ és a má so dik vi lág há bo rú ban szer zett õszin te él mé nye ket szí ve -
sen ol vas suk (ka to nai, fog sá gi él mé nyek) 

Sze ret ném, ha ál lat or vos írna házi ál la tok be teg sé ge i rõl, gyó gyí -
tá si le he tõ sé gek rõl, be teg sé gek el len való vé de ke zés rõl, stb.”

PAPP SÁNDORNÉ
Gyomaendrõd

„Szí nes, gaz dag új ság. Min den ér de kel, ami Endrõdrõl szól. Szü -
lõ fa lum le ve gõ jét hoz za szá mom ra. Na gyon örül tem a hír nek, mi -
sze rint Nepomuki Szent Já nos, majd Szent An tal is he lyé re ke rült.
Min den ro va tu kat szí ve sen ol va som. A lap ér ke zé se min dig öröm
szá mom ra. Gra tu lá lok és to váb bi jó mun kát kí vá nok a szer kesz tõ ség 
és mun ka tár sai min den tag já nak!

SZÁNTÓ BÉLÁNÉ SÁRHEGYI ANNA
Új kí gyós

„Tisz telt Szer kesz tõ ség! Ha son ló jó mun kát, egész sé get kí vá -
nok! Ne kem tö ké le te sen meg fe lel a je len le gi szer kesz té sük, na gyon
sze re tem a la pot. Az aláb bi té mák ról sze ret nék ol vas ni a
VÁROSUNK-ban:

1.   Van nak-e Endrõdön egyé ni gaz dál ko dók?
2.   Egy-egy csa lád hány hold föl dön gaz dál ko dik?
3. Van-e sa ját föld je ink kí vül bé relt föld je is? Ha igen, hány hold?
4. Van-e arra adat, hogy az egyé ni gaz dál ko dók 2002 év ben

hány má zsa bú zát, ro zsot, ár pát, za bot, ter mel tek? Mi lyen lesz a ku -
ko ri ca ter més?

5. Ho gyan mû ve lik a gaz dál ko dók a föl de ket? Ló erõ vel, vagy
gépi erõ vel, ha gépi erõ, mi lyen gé pek kel?

6. A gaz dál ko dók nak van-e ál lat ál lo má nya? Ló, szar vas mar ha,
ser tés – ezt is csak be csült szá mok ban.

7. Ter mel nek-e ba rom fit (pl. tyúk, liba, ka csa stb.) és mennyit? – 
ezt is csak be csült szá mok ban.

8. Hol ér té ke sí tik a gaz dák a fe les le ges ter ményt? Ál la to kat,
baromfikat stb.

9. Van-e a Holt-Kö rös part ján ker té szet? Mit ter mel nek és azt hol 
ér té ke sí tik?

Tel jes tisz te let tel, üd vöz let tel”
Dr. KOVÁCS IMRE 

Bu da pest

„A Vá ro sunk” c. lap a je len le gi for má já ban na gyon jó. Él ve zet tel
és ér dek lõ dés sel ol va som. Ké rem, hogy to vább ra is ilyen gon dos -
ság gal és ala pos ság gal ké szít sék a la pot.  Lel ke se dé sü ket és fá rad -
sá gu kat kö szö nöm.”

TÍMÁR IZABELLA 
Gyu la

„ Meg fe lel ne kem a lap ezen szer kesz té se, eset leg bele le het ne
ven ni egy az endrõdi nép szo kás ok ról szó ló cik ket.”

UGRIN ISTVÁN
Sze ged

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Öreg szõ lõi Gyer me ke kért Ala pít vány, cél ja a
kül te rü le ten fel nö võ  hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
kö zép és fel sõ fo kú ta nul má nya i nak tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18376184-1-04

A Se lyem úti Óvo dá ért Ala pít vány, cél ja az óvo dás
gyer me kek ki rán du lá sá nak tá mo ga tá sa, az óvo dai
fel sze re lé sek szín vo na lá nak ja ví tá sa.
Adó szám: 18379778-1-24

Gyomaendrõdi Siketek és Nagyothallók Közhasznú
Alapítványa: Célja a gyomaendrõdi siketek és
nagyothallók segítése.
Adó szám: 18380558-1-04

Ró lunk ír ták - Ol va só ink le ve le i bõl
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A ro má ni ai ma gyar ság fó ru mát az RMDSZ Kong resszu sát tör té ne té ben
elõ ször tisz tel te meg egy szer re két mi nisz ter el nök. A PSD párt el nö ke ként és
mi nisz ter el nök ként vett részt Adrian Nastase, és a ma gyar mi nisz ter el nök
Medgyessy Pé ter. Mind ket ten fel szó lal tak az RMDSZ VII. kong resszu sá nak
elsõ nap ján, és ezen kí vül nem hi va ta los mi nisz ter el nö ki ta lál ko zó ra is sor ke -
rült. Nastase kor mány fõ, il let ve párt el nök a vele ké szí tett in ter jú ban hang sú -
lyoz ta, hogy na gyon nagy je len tõ sé get tu laj do nít a Ro má nia és Ma gyar or szág
kö zöt ti az utób bi idõ ben ki ala kult jó kap cso lat nak. A Ma gyar Szo ci a lis ta Párt -
tal most alá írt egyez ményt meg elõz te egy má sik do ku men tum alá írá sa is
amely nek címe: Ro mán - Ma gyar Stra té gi ai Part ner sé gi Nyi lat ko zat a 21. szá -
zad ra. „Ez egy ke ret egyez mény, amely mind két fe let na gyon hosszú távú
együtt mû kö dés re kész te ti. …A to le ran ci á ra és a köl csö nös tisz te let re he lyez ve 
a hang súlyt.” Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök né hány órát töl tött csu pán
Szat már né me ti ben aki el sõ sor ban az RMDSZ .Kong resszu sá ra volt hi va ta los,
de ezen kí vül még a Nastaseval való ta lál ko zó után részt vett a mini-MÁÉRT
meg be szé lé sen, majd be szé det mon dott a kul túr pa lo tá ban is. A ma gyar po li ti -
ku sok kal tar tott meg be szé lés köz pon ti té má ja a ked vez mény tör vény mó do sí -
tá sa volt. A Nastase kor mány fõ vel foly ta tott meg be szé lé sen meg ál la pod tak
ab ban, hogy kö zö sen lob biz nak az Eu ró pai Unió el nö ké nél a Bu da pest – Bu -
ka rest au tó pá lya meg épí té se ér de ké ben. Va la mint a ma gyar be fek te tõk ér de -
ké ben elvi meg ál la po dás ra ju tot tak ab ban, hogy a bu ka res ti ka bi net újra
tár gyal ja a ma gyar be fek te tõ ket hát rá nyo san érin tõ 100 ezer euró össze gû ga -
ran cia kü szö böt. Köl csö nös sé gi ala pon 15 ezer euró lesz ez a ha tár. El mond ta
még a ma gyar kor mány fõ, hogy pár ton kí vü li ként ve ze ti a szo ci a lis ták ál tal do -
mi nált kor mányt, biz tos hát tér szá má ra a két ko a lí ci ós párt, és a si ke res kor -
mány zás hoz szük ség van arra, hogy a Szo ci a lis ta Párt to vább ra is „nyu godt
erõ ként" te vé keny ked jen és meg õriz ze a gõg nél kü li ön bi zal mát is. Or szá gunk 
Uni ós csat la ko zá sá nak ha tá sa ként em lí tet te, hogy arra szá mít, hogy „az or szág 
ke le ti ré sze in is fo ko zott gaz da sá gi fel zár kó zá si fo lya mat in dul meg. Ez maga
után von ja azt, hogy az EU fi gyel me Ro má ni á ra irá nyul, a re mé nye ink sze rint
2007. évi EU-taggá vá lá sá ra való te kin tet tel is.”

A szat már né me ti Kong resszus hí re i hez tar to zik még, hogy is mét Markó
Béla lett az RMDSZ el nö ke. Egye sek vé le mé nye sze rint Markó nem tel jes
jogú nyer tes, mert nyer tes ugyan is va la ki ak kor le het, ha mél tó el len fe le van.
Neki pe dig nem volt.

A Kong resszus nagy vesz te se i nek tart ják a re for mo so kat. Akik sem mi be
vet ték sa ját no vem be ri ko lozs vá ri kong resszu suk ha tá ro za tát (hogy ti. az RT
nem vesz részt az RMDSZ szat már né me ti „nagy gyû lé sén”), és ilyen-olyan
szer ve zet kül döt te i ként még is meg je len tek a hely szí nen. Ez zel tel je sen hi tel te -
len né vál tak.

Vesz tes Tõ kés Lász ló is és ezt maga is pon to san tud ja. A szö vet ség tisz te -
let be li el nö ke ként ugyan is jó val na gyobb volt a sú lya kü lön bö zõ ha zai és nem -
zet kö zi fó ru mok elõtt, de még Ma gyar or szá gon is. A püs pök köz vet le nül a
tiszteletbelítlenése után be je len tet te, hogy az RMDSZ tag ja ma rad, s az egy sé -
get rend kí vül fon tos nak te kin ti.

A kong resszus iga zi nyer te se az er dé lyi ma gyar ság le het ne, ha a szö vet ség 
prog ram já ba fog lalt régi és új fe je ze te ket a bel sõ ha ta lom és el len zé ke kö zös
erõ vel va ló ra vál ta ná. A kong resszus egy új irányt je lölt meg a szö vet ség elõtt:
a gaz da sá gi meg erõ sö dés út ját. Ez a ki té tel ke rült az elsõ hely re, meg elõz ve az
iden ti tás meg õr zé sét cél zó jog rend szer és in téz mény rend szer ki ala kí tá sát. Az
RMDSZ –en be lül lé te zõ po li ti kai áram lat, plat form tisz tá ban van az zal: ”a ro -
má ni ai ma gyar kö zös ség fenn ma ra dá sá hoz el en ged he tet len az egyén szint jén
is meg te rem te ni az anya gi biz ton sá got. Csak így le het meg ál lí ta ni a ki ván dor -
lást, ugyan is szem be kell néz nünk az zal a ténnyel: a tá vo zók dön tõ több sé gét
nem is annyi ra a ki sebb sé gi sors, mint in kább a gaz da sá gi kö rül mé nyek kény -
sze rí tik szü lõ föld je el ha gyá sá ra.”

Nastase is mer tet te a kor má nya mû kö dé sé nek mér le gét. Vol ta kép pen
azon ban csak a tör vény ho zók egy ré szé nek ol vas hat ta fel a be szé dét, te kint ve,
hogy az el len zék két párt já nak tag jai ki vo nul tak a te rem bõl. Az el len zék el fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a kor mány po li ti kai nyi lat ko zat ban is mer tes se
mér le gét, anél kül, hogy a tör vény ho zók nak ide jük lett vol na ta nul má nyoz ni a
do ku men tu mo kat. A tör vény ho zók ma guk hoz vet ték a do ku men tu mo kat, az

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.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt Or szá gos El nök sé gé nek
Po li ti kai nyi lat ko za ta (2003. feb ru ár 1.)

El jut tat juk ol va só ink hoz a ma gyar ke resz tény de mok ra ták üze ne tét, 
ez zel is se gít ve az áp ri li si nép sza va zás he lyes dön té sét.

„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 nem ze ti és tár sa dal mi meg úju lást. A vál to zás so ka kat bi zony ta -
lan ság ba és re mény te len ség be ta szí tott. A rend szer vál tás csak
ke ve sek nek nyúj tott jó lé tet és gaz dag sá got, és ezt könnyeb ben le he tett
el ér ni a tör vé nyek meg ke rü lé sé vel, mint szor ga lom mal és mun ká val.
Rit ka erény a fe le lõs ség a tár sa da lom egé szé ért és az együtt ér zés az el -
eset tek kel. Ez az idõ nem ho zott kul tu rá lis fel emel ke dést, és nem szün -
tet te meg az er köl csi vál sá got sem. Mind ez an nak el le né re igaz, hogy
ko moly ered mé nyek kel is büsz kél ked he tünk. Ér vé nye sül nek az em be ri 
jo gok, ki ala kult a több párt rend szer, a bí ró sá gok füg get le nek, a kor -
mány fe le lõs a par la ment nek, és nép sza va zás dön tött ar ról, hogy a
NATO tag jai le gyünk.

Nagy csa ló dás szá munk ra az is, hogy az or szá got ma ugyan azok
irá nyít ják, mint a múlt szá zad nyolc va nas éve i ben. A késõ Ká dár kori
ve ze tõ ré teg mind az An tall, mind az Or bán kor mány tól meg kér dõ je lez -
he tõ esz kö zök fel hasz ná lá sá val vissza vet te a ha tal mat. So kan úgy ér -
zik, hogy csak a fel szín vál to zott, ezért egy re töb ben be le tö rõd nek
sor suk ba, és el vesz tik köz éle ti ér dek lõ dé sü ket. 

Eb ben a hely zet ben ke rült sor a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt új -
ra in dí tá sá ra. Szi lárd meg gyõ zõ dé sünk, hogy a ke resz tény de mok ra ta el -
vek és így tör té nel mi ha gyo má nya ink kö ve té se ad hat ki utat a je len le gi
er köl csi és po li ti kai vál ság ból. El ve in ket és tö rek vé se in ket azon ban
csak úgy ér vé nye sít het jük, hogy szo ro san össze fo gunk a hoz zánk kö zel 
álló erõk kel. Ezért a leg ha tá ro zot tab ban tá mo gat juk a ke resz tény, nem -
ze ti és de mok ra ti kus ér té kek iránt el kö te le zett po li ti kai erõk ki ala ku ló -
ban lévõ egy sé gét. Az önál ló Ke resz tény de mok ra ta Nép párt nak az
össze fo gás irán ti el kö te le zett ség gel és a párt szö vet ség tag ja ként kell
fel lép nie, min den hí vét e mel lé a szö vet ség mel lé ál lít va. 

Po li ti kánk köz pont já ban min dig a szo ci á lis igaz sá gos ság, az esély -
egyen lõ ség, a csa lá dok vé del me, az if jú ság és az öre gek tá mo ga tá sa
állt. Ezért a leg na gyobb ag go da lom mal lát juk, hogy a kor mány ko a lí ció
kon cep ci ót lan gaz da ság po li ti ká ja foly tán egy re több kül föl di vál la lat
hagy ja el az or szá got, egy re töb ben vesz tik el mun ka he lyü ket, és egy re
ki lá tás ta la nabb a pá lya kez dõ fi a ta lok hely ze te. Ri asz tó je len ség az is,
ahogy a kor mány el ha nya gol ja nem ze ti ér de ke in ket, és a stá tus tör vényt 
ke ze li. 

Sze rin tünk a Medgyessy kor mány az Eu ró pai Unió csat la ko zá si
tár gya lá sa ink záró sza ka szá ban is rosszul vizs gá zott. Nem ze ti ér dek te -
hát, hogy mi nél elõbb át ad ja he lyét új, ha tá ro zot tabb, a nagy ha tal mak
és nem zet kö zi szer ve ze tek elõt ti be hó do lás ra ke vés bé kész ve ze tés nek.
Ez azon ban nem vál toz tat a csat la ko zás kor sza kos je len tõ sé gén. Arra
szó lí tunk fel te hát min den kit, hogy nyu godt szív vel sza vaz zon igen -
nel az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás ra. Ezer éve Szent Ist ván
egy ma gá ban ha tá ro zott a nyu ga ti ke resz tény vi lág hoz való tar to zás
mel lett. Ma - a de mok rá cia kor sza ká ban - mind annyi unk le he tõ sé ge és
egy ben kö te les sé ge, hogy részt ve gyen en nek a mér he tet le nül nagy sú -
lyú dön tés nek a meg ho za ta lá ban. Csat la ko zá sun kat nem ze ti ér de ke ink
ha tá ro zott ér vé nye sí té sé nek kell követnie.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt Or szá gos El nök sé ge

üres fe ke te tás ká ju kat ha lom ba rak ták és az ülés te rem ben hagy ták. A tás ká kat
fo gya té ko sok is ko lá i nak ado má nyoz ták. Nastase azért el mond ta, hogy két év
alatt kö rül be lül 11%-kal nõtt a nem ze ti össz ter mék, a ki vi tel ér té ke el ér te a 14
mil lió dol lárt, ami 33%-kos nö ve ke dés nek fe lel meg. Az inf lá ci ós ráta ez év
ja nu ár já ban 1,3 szá za lék volt, szem ben a 2000 év ja nu á ri 4,3 szá za lék kal. A
szám adat ok a mak ro gaz da ság sta bi li zá lá sá ra tör té nõ erõ fe szí té se ket jel zik.
Nõtt az ex port, a la kos ság re ál jö ve del me, és nõtt a szo ci á lis vé de lem re szánt
összeg, és je len tõ sen csök kent az inf lá ció, és a mun ka nél kü li ség rá tá ja. A kö -
vet ke zõ idõ szak min den erõ fe szí té se a funk ci o ná lis pi ac gaz da ság meg te rem -
té sé re, a pénz ügyi fe gye lem fo ko zá sá ra, az adó rend szer to váb bi re form já ra, a
nyug díj-ki iga zí tás fo lya ma tá nak be fe je zé sé re és a köz sé gi utak ki kö ve zé sé re
irá nyul. Bor bély Lász ló, kép vi se lõ ház ház bi zott sá gá nak az RMDSZ –es tit ká -
ra sze rint túl zot tan ró zsa szí nû nek tû nik a kor mány za ti év mér le gét be mu ta tó
do ku men tum hang ne me. A szé dí tõ sta tisz ti kai ada tok mel lett he lyen ként kis sé 
ön kri ti ku sabb hang nak is meg kel lett vol na je len ni. Nem ér tett egyet to váb bá
az 1996-2000 idõ szak kor mány zá sát il le tõ na gyon ke mény kri ti ká val sem. „El
kell is mer nünk, hogy e kor mány zat hi bái mel lett , el in dí tott több olyan gaz da -
sá gi re form fo lya ma tot, amely nek ered mé nyei 2000 után is ér zõd nek.” … „Az
ed di gi pri va ti zá ci ók ból az ál la mi költ ség ve tés be be folyt össze gek is mer te té sé -
vel, ezek fel hasz ná lá sá ról nem ta lá lunk egy vi lá gos sta tisz ti kai ki mu ta tást
sem, a pri va ti zált, il let ve pri va ti zá lan dó egy sé gek szá má ról.” A kor mány
2003. és 2004. évi cse lek vé si ter vét ele mez ve Bor bély ki je len tet te, hogy az
RMDSZ part ner lesz min den olyan dön tés ben, amely a jog ál lam, a pi ac gaz da -
ság, az em be ri jo gok, és a nem ze ti ki sebb sé gek jo gai tisz te let ben tar tá sá nak
meg szi lár dí tá sá hoz ve zet nek. Ne hez mé nyez te, hogy a kor mány az 1300 ol da -
las do ku men tu mot csu pán 1 nap pal elõbb bo csá tot ta a pár tok ren del ke zé sé re.
Azt kér te, hogy a jö võ ben leg alább 3-4 na pot ad ja nak hogy az összes rész let is -
me re té ben mond has sák el vé le mé nyü ket.
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
Mit je lent fi a tal nak len ni…?

A fi a tal ság nem az élet
egyik sza ka sza, ha nem a
lé lek ál la po ta. A fi a tal ság
az aka rat tem pe ra men tu -
ma, a fan tá zia egyik tu laj -
don sá ga, ér zés vi lá gunk
erõs sé ge, a me rész ség ural -
ma a fé le lem fe lett, a ka -
land irán ti vágy ere je a
ké nye lem sze re tet fe lett. 

Sen ki sem lesz öreg az
át élt évek szá má tól. Az
em be rek ak kor öreg sze nek 
meg, ami kor hût len né
lesz nek esz mé ik hez. Az

évek rán cos sá te szik a bõrt, 
de a lel ke se dés hi á nya rán -
co kat szánt a lé lek ben. Fé -
le lem, ké tel ke dés, az
ön bi za lom hi á nya-ezek
azok a hosszú évek, me -
lyek haj lot tá te szik ter me -
tün ket. 

Akár 70, akár 16 éves
va la ki, min den szív ben ott
van a cso da vá rás, az édes
el cso dál ko zás a csil la gok és 
gon do la tok fe lett, a nagy
ese mé nyek irán ti ér dek lõ -
dés, a soha el nem múló

gyer me kes kí ván csi ság a
jö ven dõ iránt, az öröm, a
já té kos élet iránt.

Olyan fi a tal vagy, mint
ami lyen a hi ted; olyan
öreg vagy, mint a két sé ge -
id. Olyan fi a tal vagy, mint
az ön bi zal mad és olyan
öreg vagy, mint a fé lel -
med. Olyan fi a tal vagy,
mint a re mé nyed, és olyan
öreg vagy, mint a két ség -
beesé sed.

Amed dig a szí ved be fo -
gad ja a szép ség, az öröm, a 

bá tor ság, a nagy vo na lú ság
kö ve te it; és tu do mást ve -
szel a föld erõ i rõl, az em be -
rek rõl, a Vég te len rõl,
ad dig fi a tal vagy.

Ha azon ban a szí ved re
rá ra kó dik a ké tel ke dés
hava és a ci niz mus jege,
ak kor min den eset re meg -
öre ged tél, és az Is ten le -
gyen ir gal mas a te
lel ked nek.

Egy tá bor nok gon do la -
ta i ból

/II. vi lág há bo rú/

A SZERETET

A SZERETET erõs kö te lék, de mint a kö tél is, szám ta lan vé kony szál -
ból van össze fon va, így a sze re tet is szám ta lan szál ból van össze fon va.

Ha az egyes szá la kat erõ sí ted, a sze re te tet erõ sí ted. Ha a sze re tet hûl ni
kezd ben ned, nézz kö rül, va jon nem az egyes szá lak kal van baj? 

Nem vol na-e jó en nek alap ján lel ki is me ret vizs gá la tot tar ta ni?
Az egyes szá la kat így hív ják:

tü re lem gyön géd ség fi gye lem alá zat
ud va ri as ság il len dõ ség õszin te ség tisz ta ság
igaz mon dás nagy lel kû ség jó aka rat pár tat lan ság
há la adás jó ság fe gye lem sze rény ség
rend sze re tet jám bor ság hû ség sze líd ség
be csü let áll ha ta tos ság ta nu lé kony ság elõ zé keny ség
ba rát ság mér ték tar tás en ge del mes ség igaz sá gos ság
tisz te let adás ön meg ta ga dás okos ság meg bo csá tás

Ezek ér té kek s az ér té kek nek ér vé nye sül ni ük kell. Raj ta hát, ér vény re
jus son ben ned is!

Mi ért élek?

 A fát gyü möl csi ért ül tet jük. A gyü mölcs te len fá kat ki vág juk. 
Há rom fé le gyü möl csöt kell te rem nünk:

 Is ten az örök igaz ság, akit ér te lem mel kell meg is mer nem.
És min dent Õben ne.

Is ten az örök jó ság, akit aka ra tom mal kell sze ret nem.
És min den kit Ál ta la.

Is tent és fe le ba rá ti a mat kö te les sé ge im ben szol gál nom kell 
mind ha lá lig!

Far san gi mu lat ság Hunyán

2003. feb ru ár 15-én is mét meg ren de zés re ke rült Hunyán 
a far san gi buli. Ezt az ün nep sé get min den év ben a 8. osz tá -
lyo sok szer ve zik meg és bo nyo lít ják le, ami ben ter mé sze te -
sen nagy se gít sé get nyújt az osz tály fõ nö künk is.

A buli dél után fél 3-kor kez dõ dött a Mû ve lõ dé si Ház -
ban, és 3 órá ra igen csak be né pe sült a nagy te rem. Ott vol tak 
ki csik, na gyok, anyu kák, apu kák, nagy ma mák, nagy apák.

Elõ ször a 8-os osz tály fõ nök, Tí már Lászlóné kö szön töt te 
a nagy ér de mût. Majd a Hunya-Örménykút Ál ta lá nos Is ko -
lá já nak a fel sõ ta go za to sai kö zül a mo dern tán co sok egy
dal ra egy be gya ko rolt, jól össze ál lí tott ko re og rá fi át ad tak
elõ. Ezt kö vet te az 1. és 2. osz tá lyo sok ara nyos báb elõ adá sa,
A kis ka kas gyé mánt fél kraj cár ja. Vé gül a 8. osz tá lyo sok Va -
len tin-nap al kal má ból tré fás ver se ket mond tak el a sze re -
lem rõl, sza kí tás ról, el vá lás ról..

Ez után kö vet ke zett a jel me ze sek fel vo nu lá sa. Szebb nél
szebb, öt le te sebb nél öt le te sebb mas ka rák ba búj tak a gye re -
kek. Tet tek pár kört a te rem ben, majd egye sé vel be mu tat -
koz tak a szín pa don. Így a zsû ri is job ban szem ügy re
ve het te õket, bár nem volt könnyû dol ga a he lye zé sek el -
dön té sé ben. Végülis az egyé ni ver seny ben az elsõ he lye -
zést a ka lóz nyer te el, a má so di kat a ta vasz tün dér és a
har ma di kat, meg kü lön böz te tés nél kül, a csiz más kan dúr,
„Jú li us Cé zár", a le o párd és egy me se fi gu ra.

Eköz ben nyit va volt a büfé, ahol fi no mabb nál-fi no -
mabb, a 8. osztályosok anyukái ál tal ké szí tett sü te mé nye ket 
és szend vi cse ket le he tett kap ni, va la mint a szer ve zõ osz -
tály tól tom bo lát vá sá rol ni.

Majd kö vet ke zett a tom bo la sor so lás, mely nek elsõ díja
egy tár sas já ték, má so dik egy vi de o ka zet ta és har ma dik egy
nagy tál fánk volt far sang lé vén, és ter mé sze te sen sok ki -
sebb nye re mény is gaz dá ra ta lált.

A bu lit ha gyo mány õr zõ en egy ti ni-disz kó val zár ták,
ahol ki csik és na gyok egy for mán ki tom bol hat ták ma gu kat.

Szil ágyi Tí mea 8.o. 
Hunya

Bal ol da li kép: vi dám gye re kek cso port ja
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Ked ves ol va sók! Eb ben a szám ban nem csak a 
gyer me kek hez szól Má ria néni, ha nem in -
kább a fel nõt tek hez. Kér jük, ol vas sák sze re -
tet tel.

Ta vasz éb re dés

Nap fény ha csur ran 
Fény lõ su gá ron, 
Gyön ge bo gár nak 
Zöld-arany álom.
Bõjti sze lek nek szök ke nés,
Tar ka ta vasz nak éb re dés.

Rügy fa ka dá sa
Fás bo kor ágon,
Halk, puha dal lam
Víz cso bo gá son,
Zsen ge me zõ nek ser ke nés,
Tar ka ta vasz nak éb re dés.

Fod ro zó tó csák
Réti vi lá gon,
Hó pe hely em lék
Csöpp nyi vi rá gon,
Friss le ve lek nek reb be nés,
Tar ka ta vasz nak éb re dés.

A föld anya zo kog va sír

A föld anya zo kog va sír,
Könnyei fá jón öm le nek,
Fel té pik saj gó se be it
Va dul ka var gó zord sze lek.
Akár ha átok súj ta ná,
Is ten íté let, kár ho zat,
Hi szen Te tu dod Uram,
A föld nem vét kes, csak ál do zat!

A föld anya zo kog va sír.
Égbe ki ált a jaj sza va:
Uram! Te hal lad, tégy cso dát!
S ki te rem té sed del ját sza na,
Ki pusz tít, rom bol, mam mo nért,
Nem tisz tel lé tet, éle tet,
Re mény te len hol na pok tü zén
Va kít el om ló fé nye ket,
Ál lítsd meg Uram!
És ol tal ma zón
Ter jeszd ki fö lénk szent ke zed!
Em ber sé get adj az em ber nek,
Mely jö ven dõk be el ve zet!
Ál dott éle tet hord ja nak
Fo lyók, ta vak és ten ge rek!
Szûz har mat le gyen só haj tá suk,
Mit hor doz nak a fel le gek!
Ál dott le gyen a föld ter mé se,
S ál dott a víz, mely ön tö zi!
Le gyen ál dott min den gyö kér,
Mely föld anyán kat át szö vi!
Sö tét erõk ne fúj ja nak már
Lel ket ve szej tõ kén kö vet!
Add ó Uram, hogy sze lí dül jön
Sze re tet té a gyû lö let!

Azon a na pon

Azon a na pon, mi kor a tor nyok
Po rig rom ba dõl tek,
Tud tuk, hogy a tü zek tör té nel met ír nak.
Sá tán su gal lat ra a po kol ka pui
Bor zal mak ko rá ra, ret te gés re nyíl nak.

Ke ze met a vi lág ütõ erén tar tom,
A vé nák ban dü bö rög, za ka tol a vér!
Mint mély vi zet a ret te net fel ka var ja,
A szí ve ket a fáj da lom tépi, mar ja,
A ré mü let az ege kig fel ér.

Hát le het ez?
Sö tét erõk, de mily hit ne vé ben?
Bosszút li heg ve, gyû lö let he vé ben
Men nek ma guk is pusz tí tó ha lál ba,
Tet tük re még ment sé get is ta lál va,
Ár tat lan éle tek re tör ve.

Uram! Itt ál lunk elõt ted meg gyö tör ve!
Ro mok alatt a lé lek fel si kolt,
Te tu dod Uram, a fel buj tó ki volt !
Ne en gedd, hogy to vább is rom bol jon, öl jön,
Pusz tí tó an gyal ként hõs ként tün dö köl jön!

Igaz ság osz tó nak ki ki ált va ma gát,
Úgy ahogy õ ki ter vel te,
Rá uszít ja vi lág szer te
Vér bosszú val meg fer tõ zött ter ro ris ták ha dát.
Te lá tod Uram, mi lyen vi lág ban élünk!

Ret teg jük a mát, s a hol na pok tól fé lünk!
Uram már csak Te ben ned re mé lünk!
Öl dök lés nél kül nincs per ce sem a nap nak,
S a fegy vert fo gók egy más ra mu to gat nak.
Hát le het ez? Hát mi jö het ne még?

Uram! Ki áltsd már vég re, hogy elég!
Vess vé get a vét kes gyû lö let nek,
Hol a bosszút ál lók bosszú ma got vet nek,
S ami ab ból fa kad, a szen ve dés maga!
Ra gyog jon ránk vég re a béke csil la ga!

Ne lo bog jon ha lált gyil kos tü zek fé nye,
Ne hagyd, hogy el vesszen a bí zók re mé nye!
Be zá rult lel ke ken nyiss ka put a jó nak,
Meg bé ké lés jus sát add az ima szó nak!
Add meg a vi lág nak a hi tet s a bé két!
Add meg az em ber nek igaz em ber sé gét!

CIPÕTALPBÉLÉST
SZONDÁTÓL

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

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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Az idei Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból ki -
emel ke dõ ok ta tó -nevelõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként 102 pe da gó gus vett át ki tün te tést
Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter tõl a Vi ga dó
épü le té ben

A ki tün tet tek kö zött há rom bé kés me gyei
volt, egyi kük vá ro sunk ve ze tõ óvo da pe da gó gu sa, 
Dr. Csoma Antalné.

Szer kesz tõ bi zott sá gunk ne vé ben meg ke res -
tem Csoma Antalnét, hogy szív bõl jövõ gra tu lá -
ci ón kat el mond jam, és meg kér tem egy in ter jú ra,
hogy új sá gunk ol va só i nak is el mond has sam az
öröm hírt.

Kér lek, mu tasd be a díj név adó ját. 
Brunszvik Te réz „egy rend kí vü li kor rend -

kí vü li gyer me ke” volt: Kö zép-Eu ró pa leg el sõ
óvo dá já nak ala pí tó ja, a kis ded óvás és ne ve lés
ügyé nek apos to la. Ez zel kap cso la tos fo ga dal mát
34 éve sen, egy Is ten él mény ha tá sá ra tet te meg,
mond ván: ”El fo ga dom az összes rá szo ru ló gyer -
me ke ket, akit a Gond vi se lés ne kem szán.”

Brunszvik Te réz gróf nõ 1828. jú ni us 1-jén
nyi tot ta meg az or szág elsõ kis ded óvó in té ze tét
An gyal kert né ven.

Ki adat lan nap ló já ban így ír er rõl 1837. ok tó -
ber 1-jén: „Is ten tõl ren delt hí va tá som má lett,
hogy se gít sek a sze gé nyek nek, ke ze met nyújt sam 
min den sze ren csét len nek, és ez a hí va tás egész
lel ke met ma gá val ra gad ja… Lá tom: szent kül de -
té sem, hogy az igaz sá got és bol dog sá got ter -
jesszem a Föl dön, kü lö nös kép pen azok ban az
osz tá lyok ban, ame lyek dí szei a ha zá nak, és ame -
lyek re a léha és fel fu val ko dott arisz tok rá cia le né -
zés sel tekint.

Tud tál róla, hogy ilyen ma gas szak mai el is -
me rés ben ré sze sülsz?

A ki tün te tés rõl az át adás idõ pont ja elõtt tíz
nap pal a meg hí vó ból ér te sül tem. Meg il le tõ döt -
ten, meg ha tot tan ol vas tam az ok ta tá si mi nisz ter
ér te sí té sét.

Le het-e tud ni, hogy ki aján lott erre a gyö nyö -
rû el is me rés re?

Igen, tu do má som ra ju tott, a Ma gyar Óvo da -
pe da gó gi ai Egye sü let Or szá gos el nök sé ge ter -
jesz tett fel a díj ra.

Ho gyan ér té ke led ezt az er köl csi meg be csü -
lést jel ké pe zõ dí jat?

Ran gos szak mai el is me rés, éven te hét pe da -
gó gus nak, köz tük két fõ is ko lai ok ta tó nak és öt, a
gya kor lat ban dol go zó óvo da pe da gó gus nak íté lik
oda. Egy- egy ki vá ló sze mé lyi ség rõl el ne ve zett
dí jat azok kap hat ják, akik azt a szel le mi sé get
foly tat ják, amit a díj név adó ja kép vi selt. Bol dog -
ság gal tölt el, hogy ed di gi élet pá lyám alap ján
mél tó nak ta lál tak a nagy elõd rõl el ne ve zett díj ra. 

Brunszvik Te réz szel le mi ha gya té ká nak ápo -
lá sát er köl csi kö te les sé gem nek ér zem. A ki tün te -
tést rang já nak meg fe le lõ en tisz te let tel, alá zat tal
és mél tó ság gal vi se lem. Õszin tén gon do lom, és
ér zem, ez a szak mai el is me rés szól mind azok nak
a volt és je len le gi mun ka tár sa im nak, és kol le gá -
im nak, akik a gyer me ke kért cse le ked nek, akik kel 
együtt szol gá lunk egy fon tos, szép és jó ügyet, az
óvo da ügyet. Ez a szak mai el is me rés meg erõ sí tés, 
hi tet, erõt ad a to váb bi mun kám hoz.

Kér lek, mu tasd be szak mai élet utad leg fon to -
sabb ál lo má sa it.

Bár nem Gyomán szü let tem, de 31. éve eh hez 
a vá ros hoz, eb bõl 28 éve az óvo dá hoz kö tõ dik az
éle tem. Bol dog nak val lom ma gam, hi szen csa lá -
dom tól, ta ná ra im tól, elõ de im tõl meg kap tam azt
az in dít ta tást, és tá maszt, mely az óvo da pe da gó -
gu si pá lyá ra ve zé relt és pá lyám ívét meg ha tá roz -
ta. Ezt a pá lyát gyer mek sze re tet bõl,
hi va tás sze re tet bõl vá lasz tot tam.

1975-ben a gyo mai régi Fõ úti óvo dá ban ké -
pe sí tés nél kü li óvó nõ ként kezd tem el dol goz ni,
majd a dip lo ma meg szer zé sé vel egyi de jû leg a Jó -
kai úti óvo dá ba ál lan dó dél elõt tös óvó nõi be osz -
tás ba ke rül tem. Azok ban az évek ben óvo dánk

igen zsú folt volt, 32-36 
gyer mek is volt egy
cso port ban. S a gyer -
me kek fe lém irá nyu ló
sze re te te, a szü lõk el is -
me rõ gesz tu sai, és je -
len tõs szak mai múlt tal
és ta pasz ta lat tal ren -
del ke zõ ve ze tõk és kol -
le ga nõk bá to rí tá sa
se gí tet ték pá lya kez dé -
se met. 

Ha fá radt nak ér -
zem ma gam, ami kor
csüg ged tem, a két kis -
ko rú gyer me kem és
óvo dá sa im há lás sze re -
te te adott erõt a ne héz -
sé gek le küz dé sé ben. A
gyer mek cso port ban el -
töl tött 13 év örö mei, si ke rei, ne héz sé gei, ku dar -
cai élén ken él nek em lé ke ze tem ben,
ki tö röl he tet len le nyo ma tot hagy tak a lel kem ben.
A ma már fel nõtt édes anyá kat, édes apá kat na -
pon ként lát va, gyak ran vissza gon do lok, ku ta tok
az em lé ke ze tem ben, mi kor volt he lyük az éle -
tem ben, mire is em lék szem ve lük kap cso lat ban. 

Az óvo dánk irán ti bi za lom je lé nek tar tom,
hogy a rég volt óvo dá sa ink sa ját gyer me kü ket
hoz zánk hoz zák, ránk bíz zák. Kö szö net érte!

Be osz tott óvó nõ ként az in téz mény ve ze té sé -
tõl több ször kap tam meg bí zást be mu ta tó fog lal -
ko zá sok ve ze té sé re, óvó nõ kép zõs hall ga tók
gya kor la tá nak irá nyí tá sá ra.

Pe da gó gi ai mun kám so rán min dig je len volt
az ön mû ve lés re, a szak tu dás fej lesz té sé re való
igény. A Te rü le ti Já ték mun ka kö zös ség ve ze tõ je -
ként Dévaványa, Ecsegfalva, Endrõd, Gyoma és
Hunya óvo dá i ban ka ma toz tat tam meg szer zett is -
me re te i met.

Az 1987/88-as tan év ben ered mé nye sen fe -
jez tem be a szar va si Fel sõ fo kú Óvó nõ kép zõ In té -
zet ben a dip lo ma meg újí tó in ten zív
to vább kép zést. 

1988. au gusz tus 1-tõl a Bé kés Me gyei Ta -
nács Pe da gó gi ai In té ze te ve ze tõ jé nek fel ké ré sé re
el fo gad tam az óvo dai szak ta nács adói mun ka kört. 
A meg bí zás idõ pont já val egyi de jû leg a gyer mek -
cso port ban vég zett óvó nõi te vé keny sé gem meg -
szûnt, mun ka he lyem a Kos suth úti Óvo da lett.
Hét te le pü lés: Csár da szál lás, Dévaványa,.
Hunya, Ecsegfalva, Gyomaendrõd, Köröstarcsa
és Mezõberény óvo dá i nak ne ve lõ-ok ta tó mun ká -
ját se gí tet tem. 

1990-ben tag ja let tem a Ma gyar Óvo da pe da -
gó gi ai Egye sü let nek. Kö vet ke zõ év ben meg ala -
pí tot tuk a Bé kés Me gyei Te rü le ti Kört, mely nek
el nö ké vé vá lasz tot tak. Tár sa dal mi meg bí za tás -
ként lát tam el 1998-ig a tiszt sé get, fon tos fel ada -
tom nak tart va az óvo da pe da gó gi á val fog lal ko zók 
szak mai ér de ke i nek kép vi se le tét, és a szak ma fej -
lõ dé sé nek elõ se gí té sét.

1991-ben szak ta nács adói rend szer meg szû -
né sét kö ve tõ en si ke res pá lyá za tot nyúj tot tam be a 
gyomaendrõdi 2. Sz. Önál ló Nap kö zi Ott ho nos
Óvo dák óvo da ve ze tõi ál lá sá ra.

A négy óvo da óvo da pe da gó gu sai és a ne ve -
lõ mun kát se gí tõ al kal ma zot tai min dent meg tet -
tek an nak ér de ké ben, hogy a gyer me kek a 3-4
óvo dai éve i ket bol do gan, ki egyen sú lyo zot tan él -
jék, hogy tes ti, lel ki ér tel mi fej lõ dé sük biz to sí tott
le gyen.

1995-ben a Ma gyar Óvo da pe da gó gi ai Egye -
sü let el nök sé gi tag já vá vá lasz tot tak, 1999-ben
mun ka kö rül mé nye im meg vál to zá sa mi att kér tem 
a tiszt ség alól való fel men tést.

1996-ban újra meg pá lyáz tam az óvo da ve ze -
tõi ál lást és 1999. jú li us 31-ig a Nap kö zi Ott ho -
nos Óvo da meg szû né sé ig lát tam el fe le lõs ség gel
a fel adat kört.

1997-1999-ig a haj dú bö ször mé nyi Wargha
Ist ván Pe da gó gi ai Fõ is ko la ve ze tõ óvo da pe da gó -
gus szak irá nyú to vább kép zé si sza kon ta nul tam,
ki vá ló mi nõ sí té sû szak vizs gát tet tem.

1999. au gusz tus 1-tõl Gyomaendrõd Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ tes tü le te kez de -
mé nye zé sé re 5 évre szó ló köz ok ta tá si meg ál la po -
dást kö töt tem, a Kos suth úti óvo da
mû köd te té sé re és fenn tar tá sá ra.

A ki tün te tés sel jár-e anya gi el is me rés?
Igen jár, 200 ezer fo rint. Mint ahogy mond -

tam, a mun ka tár sa im mal együtt szol gál juk a szép
és jó ügyet a gyer me kek ne ve lé sét, ezért úgy dön -
töt tem, hogy a ki tün te tés össze gé vel lét re ho zok
egy köz hasz nú ala pít ványt. Az ala pít vány egyet -
len cél ja a Kos suth úti óvo da gyer me kei ér de ké -
ben az óvo da esz köz, és já ték ál lo má nyá nak
fej lesz té se.

Mi ve zé relt pá lya fu tá sod so rán?
Az élet ben: az ál ta lá nos em be ri ér té kek kép -

vi se le te; a csa lád, a mun ka a ta nu lás és az örök ér -
té kek meg õr zé se; er köl csi tar tás, hu ma niz mus,
szi lárd ér ték rend.

A mun ká ban: min den be osz tás ban szi go rú
mér cét ál lí tot tam ma gam nak, és arra tö re ked tem,
hogy meg is feleljek an nak.

Pá lyám so rán hit val lá som: „A gyer me kek ér -
de ke min de nek fe lett áll!” En nek je gyé ben vég -
zem mun ká mat, mun ka tár sa im tól is ezt elvárva.

Ve zérel vem: a gyer mek az em ber sze re te te,
tisz te le te, meg be csü lé se!

Brunszvik Te réz örök ér vé nyû gon do la tát
ma gam ra néz ve is igaz nak ér zem. „Tedd min dig
a jót, mit szí ved su gall, de há lát ne várj éret te, úgy 
foly to no san bol do gít hatsz, és boldog lehetsz!”

Kö szö nöm a be szél ge tést, min den mon da tod
szí vem bõl szólt. Még egy szer gra tu lá lok, és kí vá -
nom, hogy még sok-sok gyer mek ta nul has son
óvo dád ban Brunszvik Te réz szel le mé ben.

Császárné Gyuricza Éva

Be szél ge tés a Brunszvik-díjas óvó nõ vel

A ki tün te tés hez a csa lád gra tu lál.
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Markovits Pál: 
Egy „úri ka lan dor” bot la do zá sai 

a XX. szá za don át

Ka lan dos élet tör té net tel ta lál koz hat az ol va só, ha fel la poz za
Markovits Pál vissza em lé ke zé sét.

A szer zõ a könyv elõ sza vá ban jel zi, hogy „az én vissza em lé ke zé -
sem nem iga zi iro dal mi mû”. A kér dés, és vele a ké tely, hogy va jon
elég ér de kes e a mai könyv ol va só szá má ra élet tör té ne te, an nak be -
mu ta tá sa, ott buj kál a so rok kö zött.

Be mu ta tá sa, új ra élé se, vál la lá sa… s köz ben a kor, a leg vi ha ro -
sabb szá zad egye te mes és ma gyar tör té nel mé nek mély sé gei.

Egy fi a tal em ber port ré ja raj zo ló dik ki Hor thy Mik lós Ma gyar or -
szá gán 1917- és 1940 kö zött. A szü lõ hely - a Du nán tú lon – a Fej ér
me gyei Sár bo gárd, ahol az apa, Dr. Markovits Áron ál lat or vos és az
anya, Deutsch Er zsé bet ne vel ték gyer me ke i ket.

Élet re kel nem csak a szü lõi ház, ha nem a nagy szü lõk, a kö ze li és
tá vo li ro ko nok alak ja. Az ele mi is ko la Sár bo gár don, ugyan itt a kö -
zép is ko la elsõ éve, majd évek a Szent Ist ván Gim ná zi um ban Bu da -
pes ten. Az ál lat or vo si egye te men, ak ko ri ne vén, „Jó zsef Ná dor
Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Me zõ gaz da sá gi és Ál lat -
or vo si Ka rán” el töl tött 5 évre már rá te le pe dett a II. Vi lág há bo rú és az 
azt meg elõ zõ idõ szak. „Az Ál lat or vo si Egye tem nek jó híre volt,
1935-39-ben ma gam is olyan ala po kat sze rez tem, ame lyek re
1986-ig tá masz kod hat tam… Az 1939-40-es dip lo mám még az
1980-as évek ben Fran cia or szág ban és Ame ri ká ban is jó alap nak bi -
zo nyult." Az egye tem el vég zé se után magánállatorvosként
Dunaszerdahelyen töl tött más fél évet, majd be vo nult Kis kun ha las ra
az V. Mun ka szol gá la tos Zász ló alj 4. szá za dá ba… Elõbb Ma gyar or -
szá gon, ké sõbb Kár pát al ján mun ka szol gá la tos. 

„1943 ele jén Sze ge den ér te sül tünk ar ról, hogy mi Ju go szlá vi á ba
me gyünk… Szép ta va szi idõ volt, ami kor az alig be fe je zett
Berlin-Láger elsõ la kó i ként meg ér kez tünk Bor ba. Az tán jöt tek más
szál lít má nyok. Köz tük a nagy köl tõ, Rad nó ti Mik lós és so kan má -
sok…” A bori lá ger bõl való szö ké se után ki lenc hó na pot töl tött egy
észak-szer bi ai cset nik vaj da köz vet len kör nye ze té ben, majd több
mint egy évig a Ju go szláv Fel sza ba dí tó Had se reg ben szol gált. S köz -
ben a csa lád tra gé di á ja. „A fa sisz ta rém ura lom 1944-ben Ausch -
witz ban olyan ször nyû és meg vál toz tat ha tat lan ese mé nyek ben
kul mi nált, ame lyek az óta is ki tö röl he tet le nül be vé sõd tek em lé ke ze -
tem be… Szü le im ott be kö vet ke zett ha lá lát nem csak hogy nem le he -
tett fér fi a san el köny vel ni, de az óta sem si ke rült meg emész te ni vagy
meg ér te ni.” Ma gyar or szág ra vissza tér ve - mint oly so kan - õ is hitt az 
or szág gyors új já épí té sé ben, a fel emel ke dés ben, a szo ci á lis igaz sá gos -
ság ban. „Meg kell pró bál nom a múlt ról ér ze lem men te sen és el fo gu -
lat la nul be szél ni.” A Föld mun kás ok és Kis bir to kos ok Or szá gos
Szö vet sé gé ben – a FÉKOSZ-ban dol go zott, majd Zsámbékon a Me -
zõ gaz da sá gi Aka dé mi át ve zet te. „Eb ben az idõ ben 32 éves vol tam.
Négy há bo rús év vel a há tam mö gött is túl sá go san is fi a tal és ta pasz -
ta lat lan vol tam egy ilyen nagy és ké nyes fel adat meg ol dá sá hoz. A
köz ok ta tás te rü le tén ko ráb ban nem volt sem mi gya kor la tom. Lel ke -
sen hit tem ab ban, hogy a há bo rú be fe je zé se után egy egé szen új, de -
mok ra ti kus és szo ci á lis vi lág ala kul majd ki. Hogy az em be rek töb bet 
tesz nek majd a kö zös sé gért, mint ko ráb ban. Ezek az el kép ze lé sek szé -
pek vol tak, de a való élet tõl elég gé tá vol áll tak.” A rend szer azon ban
bi zal mat lan volt vele szem ben, hi szen csa lád já nak - szü le i nek, nagy -
szü le i nek - kb. 70 ka taszt rá lis hold föld je volt. Emi att ku lák nak mi nõ -
sí tet ték. Az öt ve nes évek ele jén ál lat te nyész té si
se géd ag ro nó mus ként dol go zott Rákospalotán és a Hor to bá gyon,
majd a Phylaxia Oltóanyagtermelõ In té zet be ke rült. Az In té zet ál lat -
gyógy ásza ti ol tó anya go kat, vak ci ná kat és szé ru mo kat ill. ta kar mány- 
ki egé szí tõ ket ter melt. „Az Oltóanyagtermelõben való mun ka szá -

mom ra nagy vál to zást, a szak má ba való vissza té rést je len tet te, an nak 
el le né re, hogy nem köz vet le nül az ál la tok gyó gyí tá sa lett a fel ada -
tom. A fer tõ zõ be teg sé gek el le ni vé de ke zés hez nél kü löz he tet len
anya gok elõ ál lí tá sa ko moly szak mai tu dást és ezen a spe ci á lis
területen átlagon felüli hozzáértést igé nyelt.) 

Az 1965 és 1986 kö zöt ti idõ szak ku ta tó mun ká val telt. Már ko -
ráb ban is le he tõ sé ge volt kül föld ön bõ ví te ni az is me re te it, hi szen la -
bo ra tó ri u mo kat lá to ga tott Ke let- és Nyu gat-Né met or szág ban.
1965-ben meg hí vást ka pott Fran cia or szág ba a
thiverval-grignoni-Immunológiai és Ví rus ku ta tó Ál lo más igaz ga tó -
já tól. Itt fõ fel ada ta a száj és kö röm fá jás el le ni vé de ke zés le he tõ sé ge i -
nek ku ta tá sa volt. Ké sõbb a Curie In té zet kö vet ke zett, s az
el kö vet ke zen dõ évek ben a Fran cia Tu do má nyos Ku ta tá si Köz pont
ke re tei kö zött foly tat hat ta mun ká ját. Az egy évet még sok kö vet te,
hi szen Fran cia or szág ban ma radt, 1976-ban kap ta meg a fran cia ál -
lam pol gár sá got. „Az 1967-72-ig ter je dõ idõ szak ban té mám a szö vet -
te nyé sze tek ben ví rus ha tá sá ra lét re jött in ter fe ron ter me lés volt. Majd 
1973 és 1980 kö zött el sõ sor ban a ké mi ai anya gok in-vitro okoz ta
rák kel tõ ku ta tá sá val fog lal koz tam"… Nyug dí jas ként dol go zott az
ame ri kai National Cancer Institute-ban, az AIDS ku ta tá sá ban, il let -
ve részt vett az AIDS vak ci na ko rai ki pró bá lá sá ban Zaire-ban. Az
ese mé nyek ben, ered mé nyek ben gaz dag élet pá lya 1990-ben újabb
for du la tot vett, hi szen az „úri-ka lan dor” vég leg ha za tért. Ma is Bu da -
pes ten él. A visszaemlékezés ter mé sze te sen hi á nyos len ne a ma gán -
szfé ra meg je le né se nél kül. Az elsõ fe le ség Kon dor Vik tó ria (aki nek
írá sa it ol vas hat tuk már la punk ban, szin tén endrõdi), majd a má so dik
Lét má nyi Ju dit, aki szak ma i lag ha son ló te rü le ten dol go zott. A gye re -
kek, az uno kák a tel jes nagy csa lád is he lyet ka pott a könyv ben. A
szer zõ nek nincs könnyû fel ada ta mûve írá sa kor, hi szen a ma gán élet,
a hi va tás s a min den re rá ta pa dó tör té ne lem (po li ti ka) há rom szög ében 
kell meg ta lál ni, fenn tar ta ni azt az egyen súlyt, mely az ol va só szá má -
ra is ér de kes, be fo gad ha tó. Vissza em lé ke zé se ta nul sá gos, nem csak
azért mert má sok élet tör té net ének, gon dol ko dás mód já nak meg is me -
ré se ál tal rá döb ben he tünk más faj ta igaz sá gok ra, ha nem egy sze rû en
azért, mert -a mû faj ból adó dó an - a vissza em lé ke zés egy ben a kor le -
nyo ma ta is. A so kat meg élt em ber böl cses sé gé vel, el fo gu lat la nul,
oly kor igen ke mé nyen néz szem be ön ma gá val, a múlt já val. Az Elõ -
szó ban ezt ol vas hat juk: „Azt hit tem vissza em lé ke zést csak az ír hat,
aki nek múlt ja hõ si es és élet út ja nyíl egye nes. De hõs na gyon ke vés
van, én ma gam ilye nek kel nem is ta lál koz tam. Ezek után még is meg -
pró bá lok éle tem rõl írni. De már lá tom, hogy iro dal mi al ko tás he lyett
in kább csak az ér de kes nek tar tott ese mé nyek le írá sá ra szo rít ko zom.
Azt mond ják ma zo chis ta, önzõ, in di vi du á lis kor ban élünk. Azt hi -
szem én a korábbi idõkbõl származom… Vagy talán mégsem ?”

Polányi Éva
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Ízes  í z ek

már ci us

Sajtos szárnyas-leves

Egy kisebb csirke v. pulyka szárnyát, aprólékát egy liter sós vízben,
kuktafazékban puhára fõzöm, majd leszûröm. A húst lefejtem és apróra vágom. 2
db zsemlét apró kockákra vágok, leforrázom 3 dl levessel, majd turmixgéppel
pépesítem. Hozzáöntök 2 dl száraz fehérbort, a maradék levest, 10 dkg reszelt
trappista sajtot, kaprot, petrezselymet, póréhagymát. Ízlés szerint sóval, törött
fehér borssal, reszelt szerecsendióval ízesítem, és felforralom. Közben 5 dkg
füstölt szalonnát apró kockákra vágok, zsírját kiolvasztom és megfonnyasztok
rajta némi vöröshagymát, a végén belekeverem a húsdarabokat. Ezt teszem
elõször a levesestálba, majd ráöntöm a levest.

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Part ner 
Üz let lánc tag ja
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Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk meg, 
akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá já rul tak!

CSÁSZÁR FERENC, aki Endrõdön élt
12 éve, feb ru ár 8-án 77 éves ko rá ban vissza -
ad ta lel két Te rem tõ Is te né nek. Gyá szol ják:
csa lád ja, ba rá tai, szom szé dai, ro ko nai, is -
me rõ sei, régi mun ka tár sai és e lap szer kesz -
tõi és ol va sói.

Özv. CSELEI MIHÁLYNÉ BINGES
GIZELLA, aki a Kiss Bá lint ut cá ban la kott,
feb ru ár 11.-én, 92 éves ko rá ban vissza ad ta
lel két te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: a csa lád ja.

GYURICZA GÉZÁNÉ CSABA
ERZSÉBET, aki a VII. ke rü let ben élt, feb -
ru ár 11.-én, rö vid be teg ség után el tá vo zott
az élõk so rá ból. 76 éves volt. Gyá szol ják: a
csa lád ja.

HOMOKI JÓZSEF, aki ko ráb ban
Endrõdön élt, ja nu ár 24-én, 93 éves ko rá ban 

Bu da pes ten meg tért Te rem tõ jé hez. Föl di
ma rad vá nya it az óbu dai te me tõ ben he lyez -
ték el. Gyá szol ják: csa lád ja, ro ko nai, régi is -
me rõ sei.

HORVÁTH KÁROLYNÉ KATONA
MAGDOLNA, aki Hunya, Li get u. 8. sz.
alatt la kott, feb ru ár 3-án 81 éves ko rá ban az
örök ké va ló ság ba köl tö zött. Gyá szol ják: lá -
nya, veje, me nye, uno kái és a ro kon ság.

HUNYA ANDRÁS, aki ko ráb ban az
Apponyi ut cá ban la kott, feb ru ár 20-án 89
éves ko rá ban rö vid be teg ség után meg tért
Te rem tõ jé hez. Gyá szol ják: fia, lá nya, és
azok csa lád ja, ro ko nai, is me rõ sei, és az
Õszi kék Ott hon la kói, és dol go zói.

HUNYA JÓZSEF, aki Hunyán, a Ki ni -
zsi u. 30. sz. alatt la kott, feb ru ár 10-én
vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol -
ják: fe le sé ge, lá nyai, ve jei, uno kái és a ro -
kon ság.

JUHOS JÁNOS, aki a Pósa La jos ut cá -
ban la kott, 50 éves ko rá ban, feb ru ár 16.-án
be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: a csa -
lád ja.

NAGY BÉLÁNÉ TÍMÁR GIZELLA,
64 éves ko rá ban be fe jez te föl di pá lyá ját.
Gyá szol ják: gyer me kei, azok csa lád jai, ro -
ko nai, is me rõ sei.

Dr. NAGY GERGELY aki a Kos suth út
8-ban la kott, 71 éves ko rá ban vissza adta
lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: a csa lád ja.

NYERGES ZSOLT, aki az Uga ri úton
la kott, 22 éves ko rá ban bal eset mi att be fe -
jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: a csa lád ja.

Dr. ÖSTÖR LÓRÁNDNÉ, Csat lós Gab -
ri el la, sze re tett szü lõ és nagy ma ma, aki Szé -
kes fe hér vá ron élt, ja nu ár 27.-én, vissza ad ta
lel két Te rem tõ jé nek. Feb ru ár 6.-án a Szé -
kes fe hér vá ri Csu to ra te me tõ ben he lyez ték
örök nyu ga lom ba. Em lé két õrzi gyá szo ló
csa lád ja. 

RAU ÁDÁMNÉ, TÍMÁR HERMINA,
aki a Köz tár sa ság úton la kott, 83 éves ko rá -
ban rö vid szen ve dés után, meg tért Te rem tõ
Urá hoz. Gyá szol ják: csa lád ja, uno kái, is me -
rõ sei.

SÓCZÓ LAJOS, aki Hunyán a Ki ni zsi
u. 26. alatt élt, 58 éves ko rá ban meg tért Urá -
hoz. Gyá szol ják: fe le sé ge, gyer me kei, uno -
ká ja és a ro ko nok.

TAKÁCS SÁNDOR, aki ko ráb ban a
Décsi ut cá ban, majd a Vá sár té ri la kó te le pen

élt, 95 éves ko rá ban az Örök ké va ló ság ho -
ná ba köl tö zött. Gyá szol ják: a csa lád ja, régi
is me rõ sei.

TÍMÁR VINCÉNÉ LIZICZAI
MÁRIA,  aki a Ju hász Gyu la u. 6. sz. alatt
la kott, 77 éves ko rá ban hir te len meg tért Is -
te né hez. Gyá szol ják: két fia és csa lád tag ja -
ik.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, aki
Csá szár Fe renc gyász mi sé jé re és bú csú vé -
te li szer tar tá sá ra az endrõdi temp lom ba feb -
ru ár 22-én el jöt tek, vagy rész vé tü ket
el küld ték, imá juk kal a gyá szo ló csa lád fáj -
dal mát eny hí te ni igye kez tek. 

A gyá szo ló csa lád

* * *
Oláh Ferencné, szü le tett Var ga Er zsé -

bet, aki már ci us 7-én töl te né be 46. évét, ha -
lá lá nak má so dik év for du ló ján rá
em lé kez nek sze ret tei, a kö vet ke zõ idé zet tel: 

„Nem így akar tam, sze ret tem vol na még 
élni, de a sors ke gyet len, el kel lett men ni.
Ha em le get tek, köz te tek le szek, de fáj, ha
lá tom könnye tek. Ha rám gon dol tok, mo so -
lyog ja tok, em lé kem így ál dás lesz raj ta tok.” 

†
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.

GYERMEKCIPÕ KÉSZÍTÉS

Csi kós Já nos

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

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös mé re tig
Bio pa pucs, szan dál, klum pa 18-41-es mé re tig
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„Ahogy a csil la gok be ra gyog ják a vég te len eget, 
úgy szé pí tik meg éle tün ket és a föl det a vi rá gok.” 

(Jean Paul Riechter)

Thuja (Élet fa)

Örök zöld, pik kely le ve lû fa. Kér ge vi lá gos bar na szí nû. Egy ugyan -
azon a fán ta lál ha tó a por zós és ter mõs vi rág, ezért egy la ki nö vény. Ál -
ta lá ban, 20-30 m ma gas ra is meg nõ, ese ten ként 65 mé ter re is. az
õs ha zá já ban. A thujákat szár ma zá suk alap ján két nagy cso port ra oszt -
juk: ke le ti, és nyu ga ti, a ke le ti nek õs ha zá ja Kína, és Ja pán, a nyu ga ti -
nak Észak-Ame ri ka csen des-óce á ni part vi dé kén a ma mut fe nyõk kí sé rõ 
faja. Ezt a nyu ga ti faj tát 1566-ban hoz ták Eu ró pá ba, az óta el ter jedt
szin te min den or szág ban, és ne me sí tés sel kü lön bö zõ ala kú, és szín vál -
to za tú, (sár ga – zöld) egye de ket hoz tak lét re. Jól tûri a met szést, és
ezért sö vény ként is ül te tik. Gyomaendrõdön is dísz nö vény ként sok
kis kert ben és házi kert ben lát ha tó. Kü lö nö sen a kar csú, osz lo pos faj tá ja 
köz ked velt, ame lyet Ambrózy-Migazzi Ist ván malonyai ar bo ré tu má -
ban ne me sí tet tek ki és on nan ter jedt el. Sok fényt, ned ves ta lajt igényel.

Így lett a hi va ta los, tu do má nyos neve: Thuja Occidentális
Malonyai. Gyomán a Re for má tus Egy ház Sze re tet ott ho ná nak ud va rán
né hány év vel ez elõtt ül tet tek több fé le örök zöld nö vényt, töb bek kö zött
osz lo pos thuját és bo ró kát is. Az ott la kók él ve zik té len, nyá ron a szép,
és lel ki leg is nyu gal mat árasz tó ker tet. Ugyan csak Gyomán, az
Aranysas Gyógy szer tár ko csi be já ró ja mel lett 16 db 150-180 cm ma gas 
thuja sor szin te egy vo nal ban lát ha tó. Az erre já rók sze mét nem ke rül -
he ti el a gyö nyör köd te tõ lát vány. A szar va si Ar bo ré tum ban is gyö nyö -
rû szép thujákban gyö nyör köd het a lá to ga tó. 

A ke le ti thuja szin tén sok fe lé lát ha tó, ré geb bi házi ker tek ben, te me -
tõk ben, par kok ban egy aránt. Az ala csony ter me tû e ket elõ ker tek ben fa -
dé zsák ban ül te tik. Van nak olyan faj ták, ame lyek kar csúbb osz lo pok ra
em lé kez tet nek. Az el halt fi a tal haj tá sok mind két alap faj tá nál rozs da -
bar ná ra szí ne zõd nek, me lyek fo ko za to san hull nak le. Az el ha lás oka
több nyi re a nyá ri me leg, eset leg be teg ség, amely ál ta lá ban be lül, a
törzs ré szén kez dõ dik. A té len le hul ló ned ves hó le fe lé haj lít ja az ága -
kat, ezért cél sze rû a por hó rá ra ko dást az ágak ról egy hosszú bot tal fi no -
man le ve re get ni. Amennyi ben a ned ves hó már meg fa gyott, azt
ta ná cso lom, hogy ne nyúl junk az ágak hoz, mert a pik kely le ve le ket
gyen ge ága i kat könnyen le tör het jük. Ami kor e so ro kat írom a ker tem
5-6 mé ter ma gas thujáit is hó bo rít ja, és az ágak na gyon meg ha jol tak a
hó sú lya alatt. A hó el ol va dá sa, és a ta laj fel szá ra dá sa után lét rá ról több
mil li mé ter vas tag sá gú mû anyag bo rí tá sú elekt ro mos ve ze ték kel kö töm
össze az el haj ló ága kat. Az ágak kül sõ bõr szö ve te, hán csa igen ér zé -
keny és a szél ál tal moz ga tott fa meg sé rül het a dör zsö lés
következtében. 

Az örök zöld fák kár te või:
Gu bacs at kák: mind össze 0,1 mm nagy sá gú ak. A nö vény ned vé -

vel táp lál koz nak, ezért szí vó száj szer vük van. Kár té te le tor zu lá so kat
idéz elõ a nö vé nyen, gu ba csok kép zõd nek, a bõr szö vet tor zul, fel re ped.

Ta kács at kák: fenyõ, thuja fé lé ket, bo ró ká kat ká ro sít, úgy, hogy a
tû le ve lek bõl el szí vott nedv hi á nya mi att a le ve lek el szí ne zõd nek, sár -

gás, bar ná ra, és ezért elõbb le is hull nak. A tû le ve lek nem egy szer re
hull nak le, ha nem ahogy el öre ged nek. 

Ezüst fe nyõ le vél te tû: egy mil li mé ter nagy sá gú, a fa kö zép sõ, idõ -
sebb ága it ká ro sít ja. 

Gu bacs te tû: a fe nyõ haj tás vé gét ká ro sít ja, mely nek ered mé nye a
to boz sze rû gu bacs. 

A fel so rolt kár te võ kön kí vül még kü lön bö zõ fe nyõ da ra zsak is
pusz tít ják fe nyõ in ket. Va la mint az ál la ti kár te võ kön túl igen sok féle
pe nész gom ba pusz tít ja az ága kat, a gyö ke re ket és a tör zset egy aránt. A
gom bák az em lí tett he lye ken élõs köd nek és las san fej tik ki pusz tí tó te -
vé keny sé gü ket. 

Vé de ke zés: ro var- és gom ba ölõ szer per me te zés sel.
Hunya Ala jos
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Örök zöld nö vé nye ink IV. 

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
 téli áru kí ná la tom:

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

FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak

1. vörös kéreg
2. toboz
3-6-7. hajtások
4. alsó oldalukon a pikkelyek fehér rajzolatúak
5. tö mött kú pos ko ro na – a ma mut fe nyõ kí sé rõ fagja


