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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke
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Frideczky Frigyes:
ANYÁM HALÁLA 

Nap-nap anyámra gondolok
(ez a vénülés jele?)
nemcsak szavára, otthonára,
milyen volt ráncos kézfeje,
mit, hogyan fõzött, hogyan küzdött
filléres gonddal, a nyomorral,
mint gondolkodott, élt, ítélt
s ha remélt mily kicsinyben hitt, remélt.

Beosztott gondos élete
mint a beosztott jövedelme
faltól-falig ért csupán
nem repült fel a végtelenbe
hideglelõs szép ijedelme,
szerényre fogott merészsége
nem ugratott a tiszta égre,
csak elérhetõ közelségbe.

Nem álmodott villáról, utazásról,
ruháról, gazdag lakomáról
csupán a csendes, szép halálról
-ne legyen teher senkinek.
Utolsó nap még mosott, fõzött,
nem mérte fel a messzeséget.
Úgy halt meg csendben, mit sem tudva
a lét kapuja alatt átcsúszva.

„Nem múlnak õk el, akik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek még
Õk itt maradnak bennünk csendesen
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség”

Ju hász Gyu la

Ratkó József: 
Mégiscsak õk

Mégiscsak õk tartják a földet,
drága halottaink.
Csont törik, izom kékül, foszlik
rajtuk a hús, az ing.

Szép szemük behorpad, pedig
vannak már annyian,
mint az égen a csillag, annyi
szülém, lányom, fiam.

Közöttük küszködik, feszül
elsõhalott anyám.
Tapossuk ágyékát, gerincét,
járunk a derekán.

Ház épül rájuk; tartanak
Falat, falut, hazát.
S jövõnk ha van, õk cipelik
még ezer éven át.

Mert mindent elbírnak, hiszen
mi vagyunk a teher.
Vagyunk mi olyan gyöngék, árvák -,
minket is vinni kell.

Halandó – egyrangú velük
csak az lehet, aki 
oly kemény, legalább magát
meg tudja tartani.

Mind azok ne vé ben, akik el te met ték, el si rat ták sze ret te i ket...
Adj Uram örök nyu go dal mat ne kik, és az örök vi lá gos ság fé nyes ked jék ne kik.

Nyu god ja nak bé ké ben! Amen!
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hogy Gyomaendrõd vá ros ho gyan ün ne pelt ok tó ber 23-án

A tes tü let ko ráb bi dön té se ér tel mé ben a mai ün nep al kal má ból
ke rül tek át adás ra a vá ros ál tal ado má nyo zott ki tün te té sek, sõt két
mi nisz te ri ki tün te tés is.

Endrõdön reg gel 9 óra kor ün ne pi szent mi sé vel vet te kez de tét az 
ün nep ség so ro zat. A Hõ sök te rén a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos
is ko la di ák jai szív hez szó ló mû so ra és Do mo kos Lász ló or szág gyû -
lé si kép vi se lõ szó nok la ta hang zott el. 

A kép vi se lõnk be szé dé nek je len tõs ré szé ben a for ra da lom elõt ti
idõk né hány bor zal mát  mond ta el, hogy a fi a ta lok mi nél job ban
meg is mer jék a for ra dal mat ki vál tó han gu la tot. Be szé dé nek né hány
üze ne te: „1956-ban a vi lág új sá ga i nak cím lap ján így ír tak a ma gyar
for ra da lom ról: „Egy bá tor nép új irányt adott a tör té ne lem me ne té -
nek.”

 A mai na pon erre a bá tor nép re, apá ink ra, anyá ink ra, nagy apá -
ink ra em lé ke zünk, akik bá tor sá guk kal egy új kor szel le mét idéz ték,
amely nek mi va gyunk az örö kö sei, és vé del me zõi is egy ben. A for -
ra dal má rok az ok tó ber 23-át kö ve tõ na pok ban egye dül ál ló dol got
vit tek vég hez. Vissza ad ták a nem zet be csü le tét, vissza sze rez ték a
ma gyar nép te kin té lyét az egész vi lág elõtt… 1956. ok tó be re a vál -
to zás le he tõ sé gét hoz ta el a ma gyar nem zet, így Bé kés me gye la kói
szá má ra is. Ta lán Önök kö zött is töb ben van nak olya nok, akik át él -
ték a szov jet tí pu sú kom mu nis ta dik ta tú ra bor zal ma it. Jól em lé kez -
nek még arra, ami kor el vet ték a föld je i ket, azt is amit a föld re form
so rán 1945-ben ad tak. Min den ki ki szol gál ta tot tá vált, a fé le lem lett
úrrá az or szág ban. A föl det sze re tõ gaz dá kat fél holt ra ver ték és a te -
le pü lés meg fé lem lí té se je gyé ben több ezer em ber el len in dí tot tak
kon cep ci ós po li ti kai pe re ket. Bé kés me gyé ben is volt nyil vá nos ku -
lák ve rés, majd min den jog alap nél kü li ku lák akasz tás. A fe nye ge -
tett ség, a meg alá zott ság és a ki fosz tott ság meg be csült, dol gos
em be re ket ker ge tett ön gyil kos ság ba. A csa lá dok meg él he té sét a
pad lás sep ré sek, a tel je sít he tet len be szol gál ta tá sok ne he zí tet ték…A
pa raszt ság volt az el len ség, a pa raszt sá got nyil vá ní tot ták vissza hú zó 
erõ nek…Endrõdön is meg nyo mo rí tot ták az itt élõk éle tét, hi szen az
em be rek je len tõs ré sze me zõ gaz da ság gal fog lal ko zott. Erre em lé ke -
zik ez az 50-es évek rõl szó ló né hány sor: 

„Endrõd gö rön gyös föld jét
mennyi könny ta paszt ja,
néma kam rák csen des só haj tá sa
hal lik alat ta”

A té e szek lét re ho zá sá val Endrõdön is meg szûnt a ta nya vi lág,
mely a ma gyar kul tú ra kin csé nek õr zõ je volt és az em be rek vagy be -
köl töz tek a köz ség be, vagy el köl töz tek más vi dék re. ..Akik itt ma -
rad tak, azok nak sem volt könnyû az éle tük.

1956 ezt a fo lya ma tot sza kí tot ta meg, egy jobb jövõ re mé nyét
hoz ta el a bé kés me gyei em be rek szí vé be is. Az endrõdiek is bi za -
kod tak, hi szen a ha gyo má nyos pa rasz ti gaz dál ko dás hoz való vissza -
té rés a jobb élet le he tõ sé gét hoz ta vol na el szá muk ra. Az egész
vi dé ki Ma gyar or szág harc ba szállt, hogy sza bad sá gát és tu laj do nát
vissza sze rez ze.  

1956 volt a ma gyar nem zet utol só esé lye arra, hogy a nyu ga ti
fej lõ dés út já ra lép ve gaz da sá gi jó lé tet te remt sen. Ez az esély a for ra -
da lom le ve ré sé vel el ve szett, újabb év ti ze dek kel vissza vet ve ez zel
Ma gyar or szág és a me gye gaz da sá gát is… Hosszú idõ nek kel lett ah -
hoz el tel nie, hogy az 56-os cé lok, esz mék meg va ló sul has sa nak sze -
re tett ha zánk ban. Ne fe lejt sük el, hogy 1956 már tír ja i nak
kö szön het jük a sza bad sá got, a bé kés rend szer vál tást… Szü le ink és
nagy szü le ink szí vük be rejt ve õriz ték meg 1956 igaz tör té ne tét, hogy 
egy szer ránk bíz has sák 1956 tit kát… Ko ráb ban foj tott han gú csa lá -
di be szél ge té se ken, fé lig el hall ga tott tör té ne tek bõl is mer het tük meg
a for ra da lom és a kom mu nis ta dik ta tú ra va ló di tör té ne tét… Ma már
nem sza bad hall gat ni. Aki ma hall gat Ma gyar or szág szen ve dé se i rõl, 
maga is cin kos sá vá lik. Volt idõ, ami kor ok tó ber 23-án néma csend
te le pe dett az or szág ra, és a ha zug sá gok ke reszt tü zé ben a ma gyar
nem zet csak a szí vé ben ün ne pel he tett. Ma a ma gyar ság büsz kén
gyújt hat ja meg a for ra da lom láng ja it, hi szen min den csa lád nak van
mire em lé kez nie. …

Ké rem azo kat, akik át él ték, me sél jék el gyer me ke ik nek, uno ká -
ik nak, hogy a jövõ nem ze dék is tud jon ta nul ni a múlt ból. Ked ves fi -

a ta lok! Kér dez zé tek meg szü le i te ket, nagy szü le i te ket, hogy mis is
tör tént va ló já ban Ma gyar or szá gon azok ban a vész ter hes idõk ben.

Az 56-os hõ sök ál do zat ho za ta la híd ként köti össze a múlt és a
jövõ nem ze dé ke it. Az elõ zõ ge ne rá ci ók ér té kei, ha gyo má nyai pél -
da ér té kû ek és kö ve ten dõ ek le het nek szá munk ra…

Üze ne te van an nak a gon do lat nak, mi sze rint: „Õrizd és be csüld
meg nem ze ted múlt ját, hogy ab ból épít hess mo dern, de ha gyo mányt 
meg õr zõ ér té kes jö võt.” Kí vá nom, hogy az endrõdi fi a ta lok õriz zék
meg ezt a gon do la tot, és vi gyék to vább apá ik böl cses sé gét és a ha -
gyo mány tisz te le tét, úgy, hogy ne hagy ják el szü lõ föld jü ket.

En ged jék meg, hogy Bibó Ist ván sza va i val bú csúz zak: „Is ten
óvja Ma gyar or szá got!”

A Gyo mai te le pü lés rész ün ne pi szó no ka Földesi Zol tán or szág -
gyû lé si kép vi se lõ volt, a szín vo na las ün ne pi mû sort a Kner Imre
Gim ná zi um ta nu lói ad ták.

A mél tó ság gal le zaj lott ün nep sé get mind két he lyen a ko szo rú zás 
zár ta.

Az ün nep lõ kö zön ség a vá ros há za dísz ter mé be vo nult, és a déli
ha rang szó, a Ma gyar és Né met Him nusz után Dr. Dá vid Imre pol -
gár mes ter kö szön töt te a je len lé võ ün nep lõ kö zön sé get. El sõ ként a 
ki tün te tet te ket, majd a schönecki kül dött sé get. A schöneki pol gár -
mes ter be szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy vá ro sa és vá ro sunk kö zött a
kap cso la tok igen szé les ská lá ját sze ret né ki ala kí ta ni. 

A vá ros dísz pol gá ra lett: Var ga Zsig mond, aki a gyo mai ál ta lá -
nos is ko la igaz ga tó ja volt, és Gyoma or szág gyû lé si kép vi se lõ je, 3
cik lu son át. Nagy ér de me volt töb bek kö zött a két te le pü lés rész
egye sí té se…

Posztumusz dísz pol gá ri ran got ka pott Var jú Vil mos, aki a To ki -
ói Olim pi ai bronz ér mes és több eu ró pai és vi lág ver seny súly lö kõ
baj no ka volt. A ki tün te tés át vé te lé re el jött fe le sé ge, Hor nok Sze rén
és fia ifj. Var jú Vil mos.

Gyomaendrõdért em lék pla kett ka pott La dá nyi Gáborné a Ró -
zsa he gyi Kál mán ál ta lá nos is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó nõ je, több
év ti ze des pe da gó gi ai mun ká já ért, és a Si kér Kft kol lek tí vá ja.

Az Ok ta tá si Mi nisz ter ok le ve lét kap ta nyug dí ja zá sa al kal má ból
a Ró zsa he gyi Kál mán ál ta lá nos is ko la igaz gat ója La dá nyi Gáborné
és igaz ga tó he lyet te se: Var jú Jó zsef.

A Vá ro si Ze ne is ko la di ák jai szép fu vo la ze né vel és egy di ák lány
né met nyel ven el mon dott vers sel ked ves ke dett az ün nep lõk nek. 

A két vá ros - Gyomaendrõd és Schönbeck - pol gár mes te rei alá ír -
ták a test vér vá ro si szer zõ dést, ame lyet a je len lé võk nagy taps sal kö -
szön töt tek. Az alá írás alatt halk zene szólt.

Var ga Zsig mond dísz pol gár meg ha tot tan em lé ke zett vissza arra
az idõ re, ami kor még õ is a vá ro sért dol go zott, és meg kö szön te a ki -
tün te tõ cí met.

Szólt még és gra tu lált az ün ne pel tek nek Do mo kos Lász ló, és
Földesi Zol tán or szág gyû lé si kép vi se lõ és vé gül Dr. Ko vács Béla át -
ad ta a né met ven dé gek nek Bé kés Vár me gye tör té ne te címû mil len -
ni u mi ki ad ványt a Bé kés Me gyei Köz gyû lés ta nács no ka ként, a
me gye gyû lés ne vé ben. Az Eu ró pai Unió Him nu szá val vé get ért a
szép ün nep ség, mely rõl töb bünk nek na gyon hi á nyoz tak a vá ros ban
élõ dísz pol gár ok, akik saj ná la tos, de nem vol tak a meg hí vot tak név -
so rá ban.



2032003. no vem ber VÁROSUNK

Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk pos tá já ból:
Saj tó köz le mény:
Kor mány za ti ha nyag ság az uni ós fel ké szü lés ben
Te kint ve, hogy ro ha mo san kö ze le dik az uni ós csat la ko zás idõ pont -

ja, a kor mány za ti fel ké szü lés ben je len tõs el ma ra dá sok van nak, ami az -
zal jár hat, hogy ha zánk nak több pénzt kell be fi zet ni a kö zös kasszá ba,
mint amennyit on nan kap ni fog, így vál ha tunk net tó be fi ze tõ vé.

- A ma gyar költ ség ve tés be vé te lé bõl je len tõs összeg fog ki es ni, pél -
dá ul a vám be vé te lek há rom ne gye de. Bár az EU-tól je len tõs pén zek re is
szá mít ha tunk, ki zá ró lag a kor má nyon áll, hogy Ma gyar or szág a szá má -
ra ren del ke zés re álló for rá sok ból mek ko ra össze get tud majd igény be
ven ni.

-Magyarország még nem ké szült fel az uni ós pén zek fo ga dá sá ra.
Nem épül tek ki a pén zek el osz tá sát vég re haj tó in téz mény rend sze rek.

-A me zõ gaz da sá gi tá mo ga tá si rend szer, és a re gi o ná lis fel zár kóz ta -
tó ala pok ese té ben is több száz mil lió euró a tét. 

-Az elõ csat la ko zá si alap ja i ból is mi ni má lis össze get tud tunk ta valy
meg sze rez ni. A Phare prog ram ban 36, az ISPA ese té ben 11%-ot.

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 
2003. ok tó ber 14-én a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko lá ban

meg ala kí tot tuk a Gyomaendrõdi Nyug dí jas Pedagógusok Klubját. A
ren dez vé nyen 38 fõ írta alá szán dék nyi lat ko za tát. Je len volt az in téz -
mény igaz ga tó nõ je, szak szer ve ze ti ve ze tõ je, a szim pá ti á juk mel lett
hely színt, tá mo ga tást, fo ga dó kész sé get biz to sí ta nak a Klub mû kö dé sé -
hez.

Mi ért van szük ség a Klub lét re ho zá sá ra?
- Mert van rá igény, a 38 alá írás ezt iga zol ja.
- Na gyon sok nyug dí jas ok ta tá si dol go zó él te le pü lé sün kön, úgy

érez zük, a je len le gi -szervezettségünkön ja ví ta ni kell.
- Min den szak mát, szak te rü le te ket tisz te let ben tar tunk, együtt mû -

kö dé si szán dé kun kat elõ re is je lez zük. A mi nyug dí jas ré te günk je len -
tõs ér té ke a te le pü lés nek, ez a sok ol da lú em be rek bõl álló kö zös ség
al kal mas az ön szer ve zõ dés re, hasz ná ra le het a te le pü lés nek.

-Talán a leg je len tõ sebb érv: ön ma gunk ért.
Mi a Klub mû kö dé sé nek a cél ja?
- A kö vet ke zõ év ja nu ár já tól éves prog ram alap ján mû kö dünk, re -

per to á runk ban sze re pel a kul tú ra, mû ve lõ dés, szín ház lá to ga tás, ki rán -
du lás, sza bad idõ el töl tés, kö tet len ség.

- Cé lunk to váb bá az is a Klub tag sá gát bõ vít sük, ez nincs pe da gó gus 
múlt hoz köt ve, sze re tet tel vá runk nyug dí jas ok ta tá si dol go zó kat, há zas -
tár sa kat, szim pa ti zán so kat.

A kö vet ke zõ fog lal ko zá sunk idõ pont ja? 2003. no vem ber 11. 15
óra.

Hely szín: Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko la.
Téma: Tá jé koz ta tó az in téz mény sze mé lyi – tár gyi fel tét ele i rõl, a

drá ma pe da gó gi ai me to di ká já ról.
Min den kit sok tisz te let tel és sze re tet tel vá runk a Klub tag sá gá ba.
A szer ve zõk ne vé ben: Var jú Jó zsef 

Gyomaendrõdi Vá -
ro si SE, kö szö ne tét fe -
je zi ki mind azon
tá mo ga tó nak, akik a
sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-át az egye -
sü let nek
ado má nyoz ták. A 2002
évi 1%-SzJA el szá mo -
lás so rán az egye sü let
108.594 fo rint jó vá írást
ka pott, mely össze get
az if jú sá gi csa pa ta i nak
foci cipõ vá sár lá sá ra
for dí tot ta. Az egye sü let
to vább ra is vár ja és kö -
szö ni a tá mo ga tást.

Bel la Ró zsa Pi linsz ky -dí jas ta nár, gra fi kus mû vész al ko tá sa i ból nagy
si ke rû ki ál lí tás volt Békéscsabán.

A Bé kés Me gyei Fi desz ZÖLD-tagozatának el nö ke Dankó
Béla és a ta go zat ban dol go zók ha té kony és ak tív mun kát kí ván -
nak vé gez ni. A ta go zat je len akar len ni a me gye min den te le pü lé -
sén, és ak ci ó i val fel kí ván ja hív ni a fi gyel met a tö me ge sen
je lent ke zõ kör nye zet és ter mé szet vé del mi prob lé mák ra. Vár ja és 
kéri a la kos sá got, hogy a la kó kör nye ze tük ben ta pasz talt prob lé -
mák ra hív ják fel a ta go zat fi gyel mét, a 66/444-112-es te le fon szá -
mon.

A ter mé szet ba rát ok se gít sé gé vel egy-egy ügy mel lé áll va, fát
ül tet ve, sze mét-he gye ket el pa kol va, ha kell ár kot ta ka rít va kí ván
dol goz ni a kö zös ség. Tu dó sok, pro fesszo rok el kö te le zett ter mé -
szet vé dõk ezer mes ter apu kák és anyu kák köz re mû kö dé sé vel ér -
de kes, ért he tõ, és in for má ció gaz dag elõ adá sok
meg szer ve zé sé vel sze ret né óvni kör nye ze tün ket, gya ra pí ta ni is -
me re te in ket. 

A gyomaendrõdi Moz gás kor lá to zot tak és Ha di rok kan tak
Egye sü le te ok tó ber 11-én tar tot ta ün ne pi össze jö ve tel ét, az
Esély egyen lõ sé gi és Rok kan tak Nap ja al kal má ból. Na gyon so -
kan el jöt tek, jól érez ték ma gu kat a ze nés dél elõt tön. Az ün nep sé -
get meg tisz tel te Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk is,
aki üd vöz lõ be szé dé ben ki tért né hány meg ol dás ra váró fel adat ra, 
né hány ban sze mé lyes köz re mû kö dé sét is ígér te. Az egye sü let el -
nö ke, Tímárné Koz ma Ág nes asszony be szá molt az el múlt idõ -
szak lé nye ges ese mé nye i rõl, és prob lé má i ról.

Igen hosszú ra nyúlt a sok tom bo la tárgy ki sor so lá sa, ame lye -
ket a he lyi vál lal ko zók, cé gek ado má nyoz tak az egyesületnek.

Gyomaendrõdi Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ok tó ber
11-én ren dez te meg a Bé kés Me gyé ben élõ ci gány la ko sok XX.
ha gyo má nyos kul tu rá lis ta lál ko zó ját, a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ -
dé si Ház ban. E je len tõs ese ményt kö szön töt te: Dógi Já nos, a he -
lyi C.K.Ö el nö ke, Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter, Tol nai Pé ter a
Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let Nem ze ti és et ni kai Ki sebb sé gi bi zott -
ság el nö ke, Te le ki Lász ló MHE Roma ügye kért fe le lõs po li ti kai
ál lam tit ká ra. Meg tisz tel te je len lé té vel az ün nep sé get: Far kas
Fló ri án, Ko lom pár Or bán, Pelcsinszki Boleszláv, me gyei köz -
gyû lés al el nö ke, Do mo kos Lász ló és Földesi Zol tán or szág gyû -
lé si kép vi se lõ. A fel lé põ gye re kek szép, igé nye sen össze ál lí tott
mû sor ral szolgáltak

Gyomaendrõdi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let hí rei
Az Egye sü let 2003. jú li us 1-tõl is mé tel ten 24 órás szol gá lat -

ban vi gyáz za a vá ros pol gá ra i nak, vál lal ko zó i nak va gyo nát a tûz
pusz tí tó ere jé vel szem ben. Szep tem ber 30-ig 18 ri asz tást kap tunk. 
Min den eset ben a jel zett hely szín re vo nul tunk az Eu ró pai el vá rás
nor ma ide jén be lül ér kez tek a kár ese mény hez a tûz ol tó ink, és be -
kap cso lód tak, vagy el kezd ték a tûz ol tást az ál la mi tûz ol tók kal
együtt. 

Au gusz tus 20-án az Egye sü let szer ve zet ten kap cso ló dott be a
vá ro si ün nep ség be, amely nek szín vo na lát a be mu ta tók kal, és a
gyer mek csúsz da üze mel te té sé vel nagy mér ték ben emel tük. Az
ön kén tes tûz ol tók csa lád juk kal együtt kö zö sen ebé del tek és va -
cso ráz tak kinn a Li get ben. 130 ha lász lét, és 100 adag mar ha pör -
köl tet fo gyasz tott el a „nagy csa lád”. 

Tûz ol tó jár mû vel biz to sí tot tuk a vá ros két gyer me kek ré szé re
szer ve zett ren dez vé nyét, az öreg szõ lõi és magtárlaposiaknak, a
gyer me kek nem kis örö mé re. Ezen ren dez vé nyek költ sé ge i hez a
he lyi vál lal ko zók biz to sí tot ták az üzem anya got.

Az Egye sü let ez úton kö szö ni meg mind azok nak, akik az
SZJA 1%-ot fel aján lot ták. Össze sen 12.490 fo rin tot írt jóvá az
APEH, mely össze get mû kö dé si ki adá sok fe de ze te ként te le fon -
szám lák ki egyen lí té sé re hasz nál ta fel az Egye sü let. A jö võ ben is
vár ja és elõ re is kö szö ni a fel aján lást és ado mányt az Egye sü let
Ve ze tõ sé ge.

SZABÓ LAJOS ÉS
FELESÉGE 

idén ün nep lik há zas sá guk 47-ik
év for du ló ját.

Ez ün nep al kal má ból gyer me ke -
ik, Muci, Irén és La jos, és uno ká ik,
va la mint Eli Tibi, And rea And rás
Pis ti és Ádám sze re tet tel kí ván nak
hosszú bol dog éve ket, jó egész sé get.

Kö szön tik õket Burns ver sé nek
rész le té vel:

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

Var jú Vil mos szíj gyár tó és Véha Má ria 1934-ben es küd tek
örök hû sé get az endrõdi ka to li kus temp lom ban. Fiuk – Vili –
1937-ben szü le tett. Vili az ál ta lá nos is ko lát Endrõdön vé gez te
el. A Var jú csa lád az 50-es évek ele jén ki lá tás ta lan nak érez te a
jö võ jét Endrõdön, ezért fel köl töz tek Bu da pest re. Vili a hen tes
ipa ri is ko lát 1953-55 kö zött vé gez te, majd a Bp. Kö zért Vál lalt -
hoz ment dol goz ni. Bé ké si Sán dor test ne ve lõ ta -
nár is mer te fel te het sé gét, és rá be szél te az ak tív
sport ra, a súly lö kés re.

Már 1958-ban a Kö zért ver seny zõ je ként,
16,09 m-es do bás sal meg nyer te az elsõ ma gyar
baj nok sá gát. A kö vet ke zõ két év ben, majd
1963-tól kezd ve, tíz esz ten dõn ke resz tül
1972-ig be zá ró lag még 12 al ka lom mal lett or -
szá gos baj nok. So ro za tát 1974-ben 37 éve sen
fe dett pá lyás baj nok ság gal fe jez te be, már mint
az Új pes ti Dó zsa ver seny zõ je, aho vá 1969-ben
iga zolt át. Köz ben 1959-63 kö zött el vé gez te a
köz gaz da sá gi tech ni ku mot. 

1963-ban meg nõ sült, fe le sé ge Hor nok Sze -
ré na, aki szin tén endrõdi lány. Es kü võ jük is
Endrõdön és a Gyo mai Ka to li kus temp lom ban
volt. 1965-ben szü le tett meg a kis Vilike.
1971-72-ben edzõi ké pe sí tést szer zett a Bp.
Test ne ve lé si Fõ is ko lán. 1974-ben meg szü le tett
má so dik gyer me kük, Csa bi. A rend õr tisz ti fõ is ko -
lát 1977-81 kö zött vé gez te el.

Ti zen nyolc esz ten dõn át volt a vi lág él vo na lá -
ban; 1957-ben Hel sin ki ben 20 éve sen lé pett elõ -
ször pá lyá ra, a ma gyar szí nek kép vi se le té ben, és

1975-ben Mi lá nó ban utol já ra. A 14 ma gyar baj nok ság mel lett
17-szer ja ví tot ta meg az or szá gos csú csot, 49 al ka lom mal sze -
re pelt a ma gyar vá lo ga tott ban. Két szer volt Eu ró pai vá lo ga tott, 
több szö rös Eu ró pai csúcs tar tó, gyõz tes – 1966-ban a fe dett pá -
lyás Eu ró pa já té kon. 1962-68 kö zött csak nem öt éven át Eu ró -
pá ban ve ret len. Két sze res Eu ró pai baj nok, To ki ó ban olim pi ai
bronz ér mes. 1960-ban 18,7 m. do bá sá val Eu ró pa csúcs tar tó,
de a ró mai olim pi án, csak nézõ le he tett, mert a fel ké szü lés so -
rán el tör te a lá bát. Két év vel ké sõbb 1962-ben Belg rád ban az
EB-on 19,02 m-es do bá sá val iga zol ta, hogy õ a kon ti nens leg -
jobb súly lö kõ je. Újabb két év múl va, a to ki ói olim pi án 19,39
mé te res ered mé nyé vel bronz ér mes ként áll ha tott fel a do bo gó -
ra. Az 1966-os év újabb si ke re ket ho zott. Gyõ zött a fe dett pá -
lyás EB Já té ko kon, 19,62 m-es új Eu re kord dal. Bu da pes ten, az
Eu ró pa Baj nok sá gon 19,43 m-es do bá sá val meg véd te az EB cí -
mét, és meg sze rez te az elsõ bu da pes ti EB egyet len
aranyérmét.

1968-ban a me xi kói olim pi án 18,86 m-es do bá sá val nem
ju tott a dön tõ be, és ez után ko moly hul lám völgy be ke rült.
Nagy szor ga lom mal, aka rat erõ vel 30 éves ko rán túl új ból fel -
küz döt te ma gát a kon ti nens leg jobb jai közé, és sta bil 20 m-es
dobó lett. Az 1971. évi EB-on 19,99 m-es ered ménnyel a ne -
gye dik he lyen vég zett. Ugyan ez év jú li us 31-én Po zsony ban
vá lo ga tott vi a da lon 20,45 mé ter re lök te a súly go lyót, ez a re -
kord még ha lá la után is so ká ig meg dönt he tet len nek bi zo nyult.
A mün che ni 1972-es olim pi án 35 éve sen 20,1 mé te res ered -
ménnyel a nyol ca dik volt.

1975-ben sport pá lya fu tá sát be fe jez te. Több idõ ju tott a csa -
lád ra, két fia élet út já nak egyen ge té sé vel is töb bet tu dott fog -
lal koz ni. Sok örö met lelt fi a i ban, na gyon büsz ke volt ké zi lab dás 
Vili fia si ke re i re.

1983-ban rok kant nyug dí jas lett. Egész sé ge év rõl-év re
rosszab bo dott. Hosszan tar tó be te ges ke dés után 1994. feb ru ár 
17-én el hunyt. Nem egész négy hó nap múl va, rö vid, de na -
gyon sú lyos gyó gyít ha tat lan be teg ség okoz ta Csa ba fia ha lá lát.
Egy sír ban nyug sza nak, ál mod ják örök ál mu kat.

Var jú Vil mos, a sport em ber sok ki tün te tés bir to ko sa volt,
ame lyek bõl a mai na pig hi ány zott a szü lõ föld el is me ré se. A
Ma gyar Nép köz tár sa ság Sport ér dem érem arany, ezüst fo ko -
za ta, Ér de mes Spor to ló, Év spor to ló ja, Sport Új ság írók díja, ( a
fel so ro lás a tel jes ség igé nye nél kü li) ran gos ki tün te té sek mel lé, 
ha lá la után kö zel 10 év vel, 2003. ok tó ber 23-án szü lõ he lye
dísz pol gá rá vá fo gad ta, és em lé két ek kép pen is õrzi tovább.

Csá szár né Gyuricza Éva 

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

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

Tí már Máté

1937-1994
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CSÁK FERENC
1806. már ci us – 1816. au gusz tus

1806. Zsigray And rás Körösladányba
megy plé bá nos nak. He lyé be jött Zahora
Mi hály. A ha ran go zó, Fe ke te Fe renc fi ze -
té se így ál la pít ta tott meg: 60 rforint, 12
köb. õrölt búza, 4 öl fa, 2/8  urb. föld, sza -
bad la kás, os tya sü tés re 1 köb. búza. Eb bõl
tar to zik egy se gé det is tar ta ni. Ha ran go zá -
sért: 4 ha ran go zá sért 30, há ro mért 15, ket -
tõ ért 9, lé lek vált sá gért 3 kraj cár.

Endrõdön bor bély nem tud ván meg él ni, 
a gyo mai szer zõd te tett évi 20 frt, 5-5 köb.
búza és árpa fi ze tés mel lett, tar toz ván min -
den pén te ken dé lig itt tar tóz kod ni s hí vás ra
akár mi kor meg je len ni. 

1807. Kopócsi élesdi plé bá nos lesz. Jön 
Turai Pál. 

Jegy zõ: Salacz Jó zsef, bíró: Tí már Já -
nos.

Az új hely ség há za épült. Ekkép nem -
csak az egy ház, ha nem a köz ség is vég kép
ki vo nult a „Temp lom zug”-ból. 

A temp lom fõ aj ta ja fe let ti
chronostikont ké szí ti Lehóczky Pál,
körösladányi es küdt. En nek kõje és be vé sé -
se, úgy szin te a temp lom elõt ti ke reszt,

Szent Pé ter és Pál apos to lok szob ra,
deméndi kõ bõl ke rült 670 fo rint ba és 3 köb. 
bú zá ba, a be ál lí tás pe dig 2 köb. bú zá ba.
Ezen kí vül a szük sé ges sze ke rek. Ké szí tõ
Mózer Jó zsef Eger ben. A fes tés és ara nyo -
zás, egyi de jû leg a Szent Imre ké pé nek és
há tul ról való „begrundirozásával” ke rült
310 fo rint ba.

1808.Temp lom gond nok: Salacz Jó zsef. 
A jegy zõ kész pénz fi ze té se 160, a bíró
45-je 100 r-forintra emel te tik.

1809.Vida Imre ura dal mi praefectus
500 fo rin tot hagy a temp lom szük ség le té re. 
El he lyez ve Bolza Pé ter gróf nál Szar va son.

Turai káp lán telegdi plé bá nos lesz. Utá -
na jõ Szenczy Fe renc. 

Bíró: Kal már Mi hály.
Kümmer Emmánuel túri or go na ké szí tõ -

nek egy 22 vál to za tú és 2 claviatúrájú or go -
ná ért fi zet nek 4000 frt-ot, titulo
rebonifecationis 1.500, titulo
remunerationis 64 f. 42, mind össze 5.583 fr 
27 krt. Eb bõl a csa bai ró mai ka to li kus egy -
ház nak el adott ó-or go na árá ból be jött 500
frt, ada ko zás 100 frt, a töb bi a hely ség
pénz tá rá ból.

1810.feb ru ár ban Zahora káp lán meg -
hal. Bíró: Ka to na Imre.

Ber ta, fiú ta ní tó fi ze té se, te kin tet tel a
nö ven dé kek meg sza po ro dá sá ra és régi
szor gal mas, fá rad ha tat lan ta ní tá sá ra, meg -
ja vít ta tott 100 fo rint és 1 kö böl bú zá val.
Lett te hát 300 frt és 6 kö böl búza, a töb bi
ma radt.

„Mi vel a szol gák mód fe lett való bért
szok tak kí ván ni, szük sé ges nek ítél te tett ez -
iránt ren de lést ten ni” az elsõ vagy öreg bé -
res 100, a má so di ké 80, a har ma di ké 60, a
ne gye di ké 40 fo rint, s ebbe bele kell tud ni,
min den ter mé szet be li il le té ket: ga bo na, ve -
tés, stb. A nõt le nek nek azon ban csak kész -
pénzt sza bad adni. Õrö lés, ken der mag ve tés 
és fûtõ ad ha tó in gyen vagy bér be tud va.
Bün te tés alatt meghagyatik azon ban, hogy
sen ki sem mi fé le mar hát bé rül ne ad jon,
„mert ha ki tu dó dik, va la mint a gaz da úgy a
szol ga is ke mény tes ti bün te tést fog nyer -
ni.”

A kincs tár a temp lom ezüst kész le te it
be ké ri. Oka a hosszas fran cia há bo rúk kö -
vet kez té ben be állt pénz za var ok. Nagy ne -
he zen be ada tott:

Örök lám pa, tisz ta ezüst 16 font 8 lat,         
becs ér ték ….. 1.300 fr ... 450

Monst ran cia, ezüst, ara nyoz va 3 font 7
lat, becs ér ték ….. 360 fr … 300

Cibórium, ezüst, ara nyoz va1 font 22 l/4 
lat,becs ér ték ….. 189 fr … 150

Thuribulum s nav. ezüst, ara nyoz va 2
font 26 lat,becs ér ték ….. 270 fr … 210

Pacificále, ezüst, ara nyoz va1 font 10
1/8 lat,becs ér ték ….. 126 fr … 80

1811. Bíró: Tí már m. Já nos. Szenczy
peterdi plé bá nos lesz. Jön nek: Gromóczky
Já nos és Zsitnyánszky Mi hály. 

Csák plé bá nos ké ré sé re – te kin tet tel a
káp lán tar tás ter hé re és nagy drá ga ság ra – 2
évre fog a Communitas adni: 4-4 kö böl bú -
zát, ár pát, za bot, - az ed dig a temp lom és ál -
do zók szük ség le té re adott 12 akó he gyi
bor hoz 12 akó endrõdit, - a két ugar föl det
fel szánt ják és be ve tik a pleb. Mag já val. Két 
év múl va a kö rül mé nyek sze rint ha tá roz a
köz ség. 

1812. Bíró: Pin tér György. Új káp lán:
Mol nár Jó zsef. Alt Sán dor, Huszka Jó zsef
kán tor se gé de, le ány-ta ní tó, fo lya mo dá sá ra 
a ta ní tá sért ka pott a köz ség tõl 2 kö böl lisz -
tet, 1 köb. ár pát s a kán tor nak járó 20 fo rint -
ból 5 fo rin tot. 

Az 1811. évi pénz de val vá ció kö vet kez -
té ben a Bolza gróf nál lévõ Vida-féle 500
r-frt be ol vadt 161 vál tó fo rint 17 2/5 búza.
Az egy ház me gyei pénz tár ban lévõ 500 rft
meg ma radt csonkíttatlanul. A temp lom
alap tõ ké je lett te hát 660 fr 17 2/5 kr. Az
egész pénz tár ma rad vány az év vé gén volt
1.344 fr 53 35/40 kr. 

Rázó Já nos debrceni chirurgus jött ide
kö vet ke zõ fi ze té se: 80 v-forint, 2-2 köb.
búza és árpa, 4 öl fa, 5/8 föld az ura ság tól, 1 
lánc ve te mé nyes. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
te me tés 1942-bõl



206 2003. no vem berVÁROSUNK

 Imád sá gok (4.)
A katolikus ol dalakat

szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

NOVEMBERI ÜNNEPEK
    
  1. szombat: Mindenszentek
  2. vasárnap: Halottak napja
  3. hétfõ: Porres Szent Márton szerzetes
  4. kedd: Borromeo Szent Károly püspök
  5. szerda: Szent Imre hereceg  
  9. vasárnap: A Lateráni bazilika felszentelése
10. hétfõ: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
11. kedd: Tours-i Szent Márton püspök
12. szerda: Szent Jozafát püspök, vértanú
13. csütörtök: Magyar szentek és boldogok
15. szombat: Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító
16. vasárnap: Évközi 33. vasárnap
17. hétfõ: Nagy Szent Gertrúd
18. kedd: A Szent Péter és Pál bazilikák felszentelése
19. szerda: Árpád-házi Szent Erzsébet
21. péntek: A Boldogságos Szûz Mária bemutatása
22. szombat: Szent Cecília szûz, vértanú
23. vasárnap: Krisztus Király vasárnapja
24. hétfõ: Szt. Dunc-Lac András áld. pap és tsi. vértanúk
25. kedd: Alexandriai Szent Katalin szûz, vértanú
28. péntek: Marchiai Szent Jakab áldozópap
30. vasárnap: Advent 1. vasárnapja

NOVEMBERI 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: 
no vem ber 9-én és 23-án va sár nap fél 12-kor.

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

szom ba ton  es te 5-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise.

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

no vem ber 1-én szom ba ton 16 óra kor, no vem ber 8-tól 15 óra kor 
 va sár na pi elõ es ti mise. 

A ka to li kus hit ele mei (24.)

16. A hit, re mény, sze re tet
fel in dí tá sa

A hit fel in dí tá sa

Is te nem, hi szem erõs hit tel,
hogy egy Is ten vagy há rom sze -
mély ben: Atya, Fiú és Szent lé lek
Is ten. Hi szek Jé zus Krisz tus ban,
a Te Fi ad ban, aki em ber ré lett,
meg halt bû ne in kért, és majd el -
jön, hogy élõ ket és hol ta kat meg -
ítél jen. Hi szem eze ket az
igaz sá go kat, és mind azt, amit a
Ka to li kus Egy ház ta nít, mert Te
nyi lat koz tat tad ki, aki nem té -
vedsz soha és min dig iga zat mon -
dasz. Amen.

A re mény fel in dí tá sa

Is te nem, vég te len jó sá god ban 
és ígé re te id ben bíz va re mé lem,
hogy el nye rem bû ne im bo csá na -
tát, ke gyel med se gít sé gét és az
örök éle tet, Jé zus Krisz tus nak,
Uram nak és Meg vál tóm nak ér de -
mei ál tal. Amen.

A sze re tet fel in dí tá sa

Is te nem, min den nél job ban
sze ret lek, egész szí vem bõl és lel -
kem bõl, mert min den fö lött jó
vagy és mél tó min den sze re te -
tem re. Fe le ba rá to mat irán tad való 
sze re tet bõl úgy sze re tem, mint
ön ma ga mat. Min den ki nek meg -
bo csá tok, aki vé tett el le nem, és
bo csá na tot ké rek min den ki tõl,
akit meg bán tot tam. Amen.

17. Reg ge li fel aján lás

Uram Jé zu som, Má ria Szep -
lõ te len Szí ve ál tal ne ked aján lom
fel a mai na pom min den imá ját,
mun ká ját, örö mét és szen ve dé sét, 
és egye sí tem az egész vi lá gon be -
mu ta tott szent mi se ál do za tok kal.
Fel aján lom õket Szent Szí ved va -
la mennyi szán dé ká ra: a lel kek

üd vös sé gé re, a bû nök jó vá té te lé -
re, a ke resz té nyek egy sé gé re.
Fel aján lom õket püs pö ke ink
szán dé ká ra, a hí vek szán dé ká ra,
és kü lö nö sen a Szent atyá nak erre
a hó nap ra aján lott szán dé ká ra.

18. Esti ima

Is te nem, imád lak és sze ret lek
tel jes szí vem bõl. Kö szö nöm,
hogy meg te rem tet tél, ke gyel -
med del meg men tet tél, és a mai
na pon meg õriz tél. Kér lek, fo gadd 
el tõ lem, ami jót tet tem ma, és bo -
csásd meg, ami rosszat tet tem.
Õrizz meg ezen az éj sza kán, és
ke gyel med le gyen ve lem min dig.
Amen.

19. Ima ét ke zés elõtt és után

Ima ét ke zés elõtt

Áldj meg, Uram, min ket és
mind eze ket az ado má nya i dat,
ame lye ket jóvoltodból most ma -
gunk hoz ve szünk. A mi Urunk
Jé zus Krisz tus ál tal. Amen.

Há la adás ét ke zés után

Há lát adunk ne ked, min den -
ha tó Is ten, min den ado má nyo -
dért, aki élsz és uralkodol
mind örök ké. A meg holt hí vek
lel kei Is ten ir gal má ból bé kes ség -
ben nyu god ja nak. Amen.

Rö vi debb:

Ét ke zés elõtt:

Édes Jé zus légy ven dé günk,
Áldd meg, amit ad tál né künk.
Amen.

Ét ke zés után:

Aki ételt italt adott,
An nak neve le gyen ál dott.
Amen.

Plé bá nos: Itt ál lunk a haj dú szo bosz lói re pü lõ té ren, 2003. ok tó -
ber 4-én. Most száll tunk le. Most köt te tett meg az égi há zas ság.
Dubis Fe renc és Tóth Má ria 30 éves pol gá ri há zas ság után egy há -
zi lag is há zas sá got kö töt tek. Má ria kér te, hogy Fe renc e je les év for -
du lón, Is ten szí ne elõtt is ve gye el. Fe renc a bal ese te elõtt pi ló ta
volt. Húsz éve, hogy sze ren csé sen túl él te a bal ese tet. Így ért he tõ a
nem min den na pi kö rül mény. Nem fel tû nõ sé gi vágy in dí tot ta õket,
sok kal mé lyebb tar tal ma van en nek. 

A két pi ló tán kí vül nyol can vol tunk fenn. A há za su lan dó kon kí -
vül a két tanú, a két fiuk, az egyik a meny asszo nyá val, és az es ke tõ
pap.

Ked ves Feri és Ma ri ka, sze ret ném meg kér dez ni, mit érez tek eb -
ben a pil la nat ban?

Má ria: Fur csa örö met és bol dog sá got, na gyon-na gyon rit ka él -
mény ben volt ré szem. Ki csit ka lan dos volt maga az út, de az al ka -
lom maga olyan ko mollyá tet te ezt az egé szet. Cso dá la tos volt a
fel hõk kö zött, úgy ahogy a szent ké pe ken van, mind ezt vé gig élni.

Fe renc: Régi vá gyam tel je sült .... a há zas sá gi meg erõ sí tést ott
kel lett ten nem, aho vá fi a tal sá gom él mé nyei kap csol tak.

Plé bá nos: 30 év után köt te tett meg ez a há zas ság és nyil ván va -
ló, hogy azért köt te tett meg, mert ed dig is bol dog ság ban él te tek, és
me ri tek vál lal ni a to váb bi éve ket és év ti ze de ket. Né hány mon dat tal,
hogy tud ná tok össze fog lal ni, mi a bol dog há zas ság tit ka?

A há zas sá gok az ég ben köt tet nek?
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Jú li us ban is mét ven dé ge volt az endrõdi
egy ház köz ség nek. A sze ge di sze mi ná ri um ból
töl töt te nyá ri gya kor la tát ná lunk egy kis pap,
aki már di a kó nus. Is ten se gít sé gé vel egy év
múl va pap lesz. Rö vi den õt sze ret nénk be mu -
tat ni. Topsi Bá lint nak hív ják.

Ked ves Bá lint! Örü lök, hogy meg is mer -
het te lek. Kér lek, be szélj rö vi den csa lá dod -
ról, hon nan jöt tél.

Szá mom ra is nagy örö möt je len tett az,
hogy Endrõdön tölt het tem a nyá ri gya kor la -
tom és, hogy be te kin tést nyer tem az it te ni ke -
resz tény test vé rek val lá sos éle té be.

Csán gó föld rõl jöt ten, Klézse fa lu ból, ahol
fel ne vel ked tem egy mé lyen val lá sos csa lád -
ban. Ha tan va gyunk test vé rek (ket tõ lány és
négy fiú) és mind annyi an már meg ta lál tuk éle -
tünk út ját. A töb bi ek már dol goz nak, ahol tud -
nak, én pe dig ta nu lok. Szü le im még él nek,
ott hon van nak, és min dig öröm töl ti el õket, ha
néha lát hat nak ben nün ket. Bát ran me rem ál lí -
ta ni, hogy bol dog csa lád ról be szé lek, és még
ak kor is, ha so kan va gyunk. És ha egy va la ki
nincs kö zöt tünk, ak kor az a va la ki na gyon hi -
ány zik. Saj nos még is na gyon rit kán for dul elõ, 
hogy együtt le gyünk.

Sze ret nénk fa lud ról is hal la ni. Mek ko ra 
te le pü lés, hol van, ho gyan, mi bõl él nek az
em be rek.

Klézse falu je len leg a csán gók köz pont ja,
ahol lé te sí tet tek most már a kom mu niz mus
után egy ala pít ványt és egy csán gók ér de ke it
kép vi se lõ és védõ szer ve ze tet. A falu Kb.5000
lel ket szám lál, ezt a szá mot pe dig az 1250 csa -
lád tag jai ad ják meg. A falu arány lag nagy te -
le pü lés nek szá mít. Mi vel a csán gók a ke le ti
kár pá to kon túl él nek, így Klézse is ott he lyez -
ke dik el, a Sze ret fo lyó men tén, Bákó vá ros tól
dél re, kb. 18 ki lo mé ter re.

A min den na pi ke nyér ke re sõi nin cse nek
könnyû hely zet ben, mi vel so kan mun ka nél kü -
li ek, így kény te le nek min den faj ta mun kát vál -
lal ni. Az em be rek egy ré sze Bákó vá ro sá ban
dol go zik a gyár ban, a má sik ré sze ott ke res,
ahol ép pen ta lál va la mi mun kát.

Hogy be szél nek a fa lu ban, és a kör nyé -
ken?

A kom mu ni ká ci ó nak leg alap ve tõbb le he -
tõ sé ge a nyelv, amely ál tal az em ber ki fe je zi
azt, amit gon dol. Azon ban tud juk, hogy a
nyelv nek, a be széd nek az a ren del te té se, hogy
igaz sá got fe jez zen ki. Ezt azért mon dom, mert
a fa lu ban csán gó nyel ven (õsi ma gyar) be szél -
nek, és mi vel az em be rek egy ré sze nem meri
be val la ni azt, hogy csán gó-ma gyar, kö vet ke -
zés képp ha zu dik. A be szé de nem fe lel meg
ren del te té sé nek, mert ma gya rul mond ja el azt,
hogy õ nem ma gyar. 

Min den képp fon tos meg je gyez ni, hogy
min den ki tud ma gya rul, sõt az idõ seb bek nem
is tud nak ro má nul, annyi ra ma gya rok va -
gyunk.

Mi lyen a val lá si élet ná la tok?

Mi vel ma gya rok va gyunk, eb bõl szin te
szük ség sze rû en kö vet ke zik az, hogy a ka to li -
kus val lás hoz tar to zunk. En nek a for dí tott ja is
igaz. A falu la kos sá gá nak 99,8 szá za lé ka ka to -
li kus. Rossz szó val fe je zem ki ma gam, ha azt

mon dom, hogy itt-ott lé te zik egy-két „el té -
vedt bá rány”, azaz hi tet len.

A ke resz tény név, amely meg il le ti a ka to -
li ku so kat is, va ló ban tük rö zi azt, ami rõl maga
a ke resz tény ség szól. A hí vek 90% szá za lé ka
jár temp lom ba min den va sár nap, min den ki
já rul rend sze re sen a szent sé gek hez. Egy pél -
dá val sze ret ném ezt alá tá masz ta ni. 1994-ben,
ami kor én bér mál koz tam, ak kor több mint
950 fi a tal vet te fel a bér má lás szent sé get.

Hét köz nap is so kan jár nak szent mi sé re,
sok szor elõ for dul az, hogy a temp lom tele
van. Le het ne még az ot ta ni szo ká sok ról be -
szél ni, ame lyek erõ sí tik, és alá tá maszt ják az
ot ta ni em be rek val lá sos éle té nek in ten zi tá sát.

Úgy gon do lom, je len tõs az el té rés az
ott ho ni élet, és az it te ni kö zött. Hogy tu dod
meg szok ni?

Az éle tet ke resz tény mó don kell élni, és
bár hol van az em ber, pró bál al kal maz kod ni.
Ezt tet tem én is. Fel ta lál tam ma gam an nak el -
le né re, hogy ré szem volt pár meg le pe tés ben.

Ho gyan ké szülsz az utol só év ben a pap -
ság ra?

In ten zí ven. Meg aka rok ten ni min dent
azért, hogy jó pap le hes sek, bár ez a „jó” szó
is, ha egy pap ra vo nat koz tat juk, re la tív fo ga -
lom, mi vel a sok em ber sok fé le képp íté li meg
azt, hogy va la ki jó, vagy ke vés bé az. Egy sze -
rû en azt tu dom mon da ni, hogy most, mint fel -
szen telt di a kó nus meg te szek min dent, amit
rám bíz tok. Imád ko zom, ta nu lok és dol go zok. 

Össze ha son lít va az ott ho ni és az it te ni
éle tet. Mi ben lá tod – mint le en dõ pap - mit
kell ten ned az el kö vet ke zen dõ évek ben?

Az ott ho ni élet más vi lág, az em be rek
más képp gon dol kod nak, más képp ne vel ked -
tek. Itt „más gyógy szer re” van szük ség val lá -
si té ren. Esõ sor ban foly tat ni kell az elõ dök
mun ká ját, a töb bit Is ten re kell bíz ni. Ilyen
szem pont ból itt a Jó is ten nek is több dol ga
van, ne kem is lesz, de min den képp fel kell
mér ni az adott hívõ kö zös ség val lá sos sá gát és
meg fe le lõ en cse le ked ni.

Kö szö nöm a be szél ge tést, és kí vá nok
ered mé nyes fel ké szü lést a jövõ évi pap -
szen te lés re.

Kö szö nöm szé pen!
A ri por tot ké szí tet te: Iványi Lász ló

Csángóföldrõl jöt tem...Má ria: Azért van nak ben ne zök ke nõk
és ne héz sé gek is, az em ber nek néha vál sá -
go kat is át kell él nie, de azt is meg kell ta -
nul ni ke zel ni és meg kell ta nul ni
fe lül emel ked ni raj ta. A lé nyeg a sze re tet.
Hogy sze res sük egy mást, hogy ko mo lyan
ve gyük egy mást és azt a kap cso la tot, amit
kö töt tünk. Hû ség és sze re tet. Ez a ket tõ na -
gyon fon tos. Olyan ne héz ezt el mon da ni,
de tény leg van ben ne va la mi olyas mi is,
hogy ki vá lasz tott. Ha egy más nak vá lasz -
tat tunk ki, ak kor ez így nem ne héz.

Fe renc: Ugyan ezt tu dom csak mon da -
ni. Sok min dent át él tünk, il let ve sok gon -
don-ba jon át se gí tet tük egy mást, azt
hi szem ez minden nek az esszen ci á ja, le -
tisz tu lá sa. Át kel lett gon dol ni, és úgy érez -
tük, hogy meg tisz tul az egész éle tünk. Egy
más szfé rá ba, más vi szony lat ba ke rül.

Meg tisz tu lás. Ez in kább a kor ral járó
je len ség. Ér té kek fel bo rul nak, át ala kul nak, 
csa lá dok bom la nak, mun ka vi szony ok
szûn nek meg, ke let kez nek má sutt. Az em -
ber ke re si sa ját ma gát, hogy mi ért szü le tett, 
mer re akar men ni? Eb ben ke res tünk egy
fix pon tot, egy új ra kez dést, egy tel je sen
tisz ta új ra kez dést pró bá lunk most ép pen.
Ennyi. De ezt nem biztos, hogy mindenki
úgy érti, ahogy én mondom.

Plé bá nos: Hát bí zunk ben ne, és ha 10
em ber bõl 2 meg ér ti, ak kor már egy misszi -
ót tel je sí tet tünk.

Az elõbb em lí tet té tek a ne héz sé ge ket is. 
Mi adott erõt a 30 év alatt a ne héz sé gek kö -
ze pet te, hogy ezt így át vé szel té tek. Tu dom,
hogy sok min de nen ke resz tül men te tek és
hogy ilyen de rû sen, öröm mel és sze re tet tel
ju tot ta tok el ide a 30 éves év for du ló ra, il -
let ve az egy há zi há zas ság kö tés pil la na tá -
hoz.

Má ria: Nem va gyunk könnyû em be -
rek… vol tak na gyon ko moly ben nünk élõ
és kí vül álló dol gok is. Azt hi szem, az adott 
erõt, hogy együtt akar tuk, és a sze re tet. És
az, hogy ta lán ezt kap tuk a szü le ink tõl is.
Azt gon do lom, hogy bor zasz tó an fon tos a
pél da mu ta tás. Na gyon fon tos… mi eb ben
nõt tünk fel. Ugyan ezt lát tuk. Az én szü le -
im 90 és 83 éve sek. Azt hi szem, hogy ha
el tá voz nak, to vább kell foly tat nunk, úgy
mint õk él tek... együtt és egy má sért. Min -
dig azt lát tuk gye rek ként is, hogy a csa lá -
dért és együtt. És mi is. Ta lán volt olyan,
hogy szem elõl té vesz tet tük egy mást, ta lán
egy pil la nat ra, és ak kor rá jöt tünk, ha egy -
más ra fi gye lünk, ak kor tud juk az éle tün ket 
iga zán ren dez ni. Jö het nek ne héz sé gek, de
ha a há tun kat egy más nak vet jük, ak kor
sok kal könnyebb. Va la hogy be fe lé kell
épít kez ni. Nem min dig a kül sõ sé gek fon to -
sak, sõt leg több ször nem azok, ha nem be -
lül rõl kell meg ta lál ni az egyen súlyt, a
har mó ni át, a sze re te tet, ezek fel vér tez nek a 
kül sõ vi szon tag sá gok ellen. 

Fe renc: Nem tu dok eh hez már töb bet
hoz zá ten ni.

Mária: Min dig is én vol tam a szó vi võ,
de a gon do lat, az ott van. (Fe renc re mutat)

Plé bá nos: Kí vá nom az Is ten ál dá sát a
to váb bi éle te tek re, az el kö vet ke zen dõ
hosszú kö zös évek is bol dog ság ban, sze re -
tet ben és bé ké ben tel je nek el, ha lesz nek is
ne héz sé gek, az Is ten sze re te té vel és ál dá -
sá val könnye dén el tud já tok vi sel ni, a
prob lé má kat meg tud já tok ol da ni.

Sok bol dog sá got!
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WENCKHEIM CSALÁD TÖRTÉNETE

A csa lád a Né met or szá gi Hund törzs bõl szár maz tat ja ma gát. Az õsi fé szek
a thüringeni erdõ mel lett van.  A "Wenck” bir tok szék he lyet, a „"heim” pe dig
oda va lót je lent. 

A XVI. szá zad ban Venck Já nos apát volt, Wenck Hen rik pe dig a mál tai
rend nagy mes te re. Wenck Dá ni el 1559-ben
I. Fer di nánd né met-ró mai csá szár tól ne -
mes sé get ka pott. Wenck Ágos ton szin tén
bi ro dal mi ne mes sé get ka pott II. Ru dolf ró -
mai csá szár tól és a wenckheim elõ ne vet.
Wenck Se bes tyén tü zér sé gi fõ tiszt
1658-ban Gyõr ben a tö rök el len har colt.
Utó da Wenck Ke reszt Já nos böl csész és
or vos, Má ria Te ré zia 1748-ban lo va gi cí -
met ado má nyo zott és a Wenckheim csa lá -
di ne vet vet te fel. Fia Wenckheim Jó zsef
Ágos ton, bi ro dal mi lo vag, oszt rák ál la mi
ta ná csos, és kor lát nok. Fe le sé ge báró
Harruckern Cecilia

E csa lád ban 3 gyer mek szü le tett Jó zsef 
( 1733-1803) al tá bor nagy, bá rói és gró fi cí -
met ka pott, fe le sé ge báró Grúber Te ré zia.

Wenckheim György pap, fõesperes,
Auszt ria leg fel sõbb tör vény szé ki ta ná cso -
sa volt.

Wenckheim Xa vér Fe renc szin tén ka -
to na, al tá bor nagy, 1794-ben hõsi ha lált
halt. 

Gróf Wenckheim Jó zsef al tá bor nagy
és Grúber Te ré zia há zas sá gá ból szü le tett
1780-ban gróf Wenckheim Jó zsef An tal,
1803-tól Kí gyós, Bé kés, Aradszentmárton, és Szék ud var ura.

Há rom fe le sé ge volt: ket ten utód nél kül fi a ta lon el huny tak, a har ma dik
fe le ség Scherz Krisz ti na (1825-1849) szin tén fi a ta lon meg halt. Eb bõl a há zas -
ság ból egy gyer mek szü le tett gróf Wenckheim Krisz ti na ( 1848-1924), há rom
éve sen ár ván ma radt, édes ap ja is el hunyt. 1872-ben elsõ uno ka test vér éhez ment
férj hez, Wenckheim Fri gyes hez. Fri gyes gróf épí tet te a szabadkígyósi kas -
télyt, 1874-1879-ig, Bu da pes ten a mai Sza bó Er vin Könyv tár épü le tét, A csa lád -
ban 7 gyer mek szü le tett. Ezek kö zül Jó zsef örö köl te a kígyósi kas télyt és
bir to kot. Az õ há zas sá gá ból 2 gyer mek szü le tett, Dé nes és Krisz ti án. Dé nes re -
pü lõs zász lós 1943. de cem be ré ben Ki jev mel lett hõsi ha lált halt, Krisz ti án, aki
szü le i vel Al gír ba me ne kült, 1923-1975-ig élt. Krisz ti án nak két gyer me ke él
Fri gyes (1950) és Alice (1953) Fri gyes  Né met or szág ban él csa lád já val, két
gyer me ke van, Denise (1986), és Krisz ti án Ta szi ló(1988), a kígyósi
Wenckheim bir tok örö kö se. 

A csa lád a II. Vi lág há bo rú elõl nyu gat ra emig rált, és szét szó ró dott a vi lág -
ban. 

Kí gyó son, (új, és ó!) az õsi bir to kon 1997. aug. 20-24 kö zött tar tot ták az I.
Wenckheim Vi lág ta lál ko zót. Sok csa lád tag ha za jött, hogy meg is mer je ere de -
tét, tör té nel mét, sok csa lád tag ek kor ta lál ko zott elõ ször. Új kí gyós ön kor -
mány za ta ek kor posz tu musz dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott Wenckheim
Jó zsef An tal nak (1780-1852), Új kí gyós meg ala pí tó já nak. Õ volt, aki 1815-ben
meg ho no sí tot ta a do hány ter mesz tést a kígyósi pusz tán. Õ maga is ide köl tö -
zött, le te le pí tett Sze ged kör nyé ké rõl 100 do hány ker tész csa lá dot, és ez zel el -
kez dõ dött Új kí gyós tör té ne te.  

Gróf Wenckheim Dé nes 
An tal gróf leg fi a ta labb gyer me ke I. Dé nes, aki nem csak a vár me gyé ben, de 

az egész or szág ban el sõ ran gú sze re pet ját szik. Or szág szer te el is mert, zse ni á lis
gaz da, aki meg ér tet te a kor intõ sza vát, és a régi gaz dál ko dá si for mát fel vál tot -
ta a mo dern, re form gaz dál ko dás sal. Vál lal ko zó szel le mû fõúr, aki a vár me gye
és az or szág köz ügye it élénk ér dek lõ dés sel fi gyel te, azok in té zé sé ben is részt
vett. El nö ke volt a hosszú fo ki Ár men te sí tõ Tár su lat nak, tag ja a vár me gyei
Köz igaz ga tá si bi zott ság nak, igaz ga tó sá gi tag ja a bé csi Zso ké-klub nak, a Ma -
gyar Or szá gos Ka szi nó nak, a Bé kés vár me gye Al kot mány vé dõ Bi zott sá gá nak. 
El nö ke volt a Bé kés vár me gyei Gaz da sá gi Egye sü let nek. 1861. ok tó ber 20-án
szü le tett. Bécs ben. Ott nõtt fel. Ma gyar or szág ra ha za tér vén ha mar el sa já tí tot -
ta a ma gyar nyel vet. Kép zett gaz da, a do bo zi ura da lom ban mû kö dött Ru dolf
gróf fal. Min ta gaz da ság gá fej lesz tet te bé kés me gyei bir to ka it. A do bo zi ura da -

lom ban 400 hol don hol land és bel ga min tá ra vi lág hí rû ve te mé nyes ön tö zést
ho no sí tott meg, a ho za mot tíz sze res re emel te. Szo ci á lis ér zé keny sé gét bi zo -
nyít ja, hogy a do bo zi és vész tõi tel je sen va gyon ta lan és bér le tet sem tudó kis -
em be rek nek 600-600 össze sen 1200 hold föl det bo csá tott éven ként
ren del ke zé sük re, ala csony bér le ti áron. Az idõs, mun ka kép te len gaz da sá gi
mun ká sok se gé lye zé sé re 12 ezer ko ro nás ala pít ványt ho zott lét re, ame lyet a
köz ség ke zelt a vár me gye fel ügye le té vel a ka ma to kat éven te rok kant mun ká -

sok nak osz tot ták ki. Do bo zon dí szes krip -
tát, ró mai ka to li kus temp lo mot és is ko lát
épít te tett.

Bécs ben hí res ver seny is tál lót is tar -
tott, lo vai derby gyõz te sek vol tak Hit ve -
se: uno ka fi vér ének W. Fri gyes nek le á nya,
Fri de ri ka gróf nõ volt. 1896. febr. 17-én kö -
töt tek há zas sá got, az ókigyósi temp lom -
ban. Négy gyer me kük szü le tett, Denise,
La jos, Cecilia, Fri de ri ka.

Scherz Krisz ti na
Õ volt az, aki meg men tet te a kígyósi,

a bé ké si, a szék ud va ri, aradszentmártoni
bir to ko kat, és ez zel az éle té vel fi ze tett. 

Gyu lán szü le tett 1825. aug. 8-án. 1847.
no vem ber 25-én fe le sé gül vet te az idõs
Wenkcheim gróf, 2 év múl va le á nyuk szü -
le tett, akit szin tén Krisz ti ná nak ke resz tel -
tek. A kígyósi ura dal mat nagy tra gé dia
ráz ta meg, ami kor 1849. au gusz tu sá ban az
ifjú gróf nõ 24 éve sen meg halt, ár ván hagy -
va kis lá nyát aki alig volt 4 hó na pos. Az
idõs gróf nem tud ta a nagy tra gé di át fel -
dol goz ni, 3 év vel ké sõbb õ is el hunyt.

Gróf Wenkcheim Krisz ti na
(1849-1924) élet tör té ne te még 100 év múl -

va is nagy ér dek lõ dés re tart hat szá mot. Fér je gróf Wenckheim Fri gyes mel let -
te fu tott be fé nyes kar ri ert, s a me gyénk is sze gé nyebb len ne szám ta lan
in téz ménnyel és a csa lád is ek kor élte fény ko rát. Krisz ti na jó in du la tú, em ber -
sé ges, gyen géd, sze re tet re mél tó egyé ni sé gé rõl re gék él nek még ma is. 8 éves
ko rá ban fo gad ta az ural ko dó párt, FerencJózsefet és Er zsé bet ki rály nét, erre az
al ka lom ra egy di a dal ka put ál lí tot tak, me lyen az uralkodópár üd vöz lé se volt
fel ír va. Erzsébetnek ké sõbb pa lo ta höl gye lett. 

Ókígyóson 1874-79 kö zött épült meg a kas tély, Ybl Mik lós ter vei alap ján, 
a fi a tal pár W. Fri gyes és Krisz ti na épít tet te. 1872 jú ni u sá ban kö töt tek há zas sá -
got. Krisz ti na gróf nõ az or szág leg gaz da gabb és leg bol do gabb menny asszo nya
volt. A nász aján dé kát az ár va ház nak aján dé koz ta. Bol dog há zas sá guk ból 7
gyer mek szü le tett. A Wenckheim ura da lom eb ben az idõ ben élte fény ko rát,
épí tet tek va dász kas télyt, a bu da pes ti Wenckheim pa lo ta, a Mányoki u 3. sz.
alat ti vil la, köz ben a föld is gya ra po dott, ez idõ ben 100 ezer hold volt a csa lá di
bir tok. A gyer mek ne ve lé sen kí vül szám ta lan hi va ta li el fog lalt sá ga volt a csa -
lád nak és min den kin igye kez tek se gí te ni. A há zas pár 1884-ben Új kí gyós nak
el ad ta a köz ség nyu ga ti ha tá rá ban el te rü lõ föld in gat lant, amit do hány ker té -
szek bé rel tek. 1921-ben Krisz ti na Új kí gyós köz ség nek ado má nyoz ta a Szent
Imre te le pet. A tri a no ni bé ke dik tá tum mal a ro mán te rü le ten ma radt a szék ud -
va ri, szentmártoni, borossebesi már vány bá nya, és ura dal mak. Fri gyes a férj
1912-ben, Krisz ti na 1924. szep tem ber 24-én halt meg. Ókígyóson a csa lá di krip -
tá ban alusszák örök ál mu kat.

Éle tük so rán jó té kony ado má nya ik ma is pél da ként szol gál nak, ame lyek -
rõl a tel jes ség igé nye nél kül em lé kez zünk!

Krisz ti na gróf nõ es kü võ je em lé ké re 100 ezer fo rin tos ala pít ványt ho zott
lét re, a me gyei ár va ház épí té sé re, ami Gyu lán ke rült meg épí tés re. Ez az épü let
is Ybl Mik lós ter vei alap ján ké szült el, 1874. ok tó be ré ben bir tok ba is vet ték.
A Gyu lai Nõ egy let nek 45 éven át volt az el nö ke. Ha von ta át lag ban 80 sze -
mélyt tá mo ga tott kü lön bö zõ össze gû pén zek kel. Tá mo gat ta még az öz ve gye -
ket, be te ge ket, idõ se ket, az is ko lás gye re ke ket ru ház ta, az idõs sze gény nõk
ré szé re men he lyet ho zott lét re, amit Ste fá nia Men hely nek ne ve zett el. Krisz -
ti na gróf nõ 1919-ben meg vá sá rolt egy há zat, ott ál lí tot ták fel a nép kony hát.
1891-ben az ár va ház ré szé re 3 hek tár ker tet vá sá rolt. Az in téz mény fenn ál lá sá -
nak 25. év for du ló já ra egy ká pol nát épít te tett. Az ado má nyok so rá ból nem sza -
bad ki hagy ni az 1857. év ben a gyu lai kór ház ágy ala pít vá nyá ra adott 1500
fo rin tot. A férj W. Fri gyes, 1899-ben a kór ház ré szé re 1500 fo rin tot ado má -
nyo zott. Em lé kü ket a kór ház fa lán egy már vány táb la õrzi… 

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

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

VI. rész

Ta más szel le mi sé gé vel nincs sem mi baj. 
Hon nan tud juk? Jé zus oda megy hoz zá. Kü -
lön hoz zá! S azt mond ja: Na, most gye re ide
Ta más, tedd bele a seb be a ke ze det, és most
hogy lát tál már, hi szel! De bol do gok, akik
nem lát nak és még is hisz nek! Te hát ez a tör -
té net nek a ta nul sá ga! De itt nem er rõl van
szó, hogy: tu dod mit Ta más, mert nem hit tél
ki pusz tí ta lak. Szó sincs róla! Ta más ab ban a 
pil la nat ban, hogy meg kap ta az ér zék tí pu sú
bi zo nyí té kot, HISZ! Neki a kö vet kez te tõ
ap pa rá tu sá val sem mi baj nincs. Na gyon szé -
pen tud a meg ta pasz talt tény bõl kö vet kez te -
tést le von ni. S ab ban a pil la nat ban mes ter,
to váb bi két ség nincs. Mi ért kell ezt ennyi re
han goz tat ni? Mert nem ez a hely zet a túl ol -
da lon. Te hát itt, Ta más sal ta lál ko zunk,
meg is mer tük õt is. Néz zük vissza az elõ zõ
ké pet. Itt vi szont szem mel lát ha tó an te lje sen 
el ta kar tak egy apos tolt. Te hát en nek va la mi
gond ja kel lett, hogy le gyen a kö vet kez te tõ
ké pes sé gé vel is, ma gya rán szól va amit szel -
le mi te vé keny ség nek ne ve zünk. Ez zel az
apos tol lal mi a hely zet, egy ál ta lán tud juk-e
hogy ki van itt, mert hi szen tel je sen el ta kar -
ja, fe je te te jé ig, a Pantokrátor Krisz tus. Õ
már va ló ban Jé zus Krisz tus, Õ már va ló ban
a Fiú. Hon nan tud juk? Hát a kép je lek bõl,

pon to san az írás je lek bõl, ame lyek
kö rül ve szik az IS és a KIES az KRISTOS
NÉV rö vi dí té se, te hát itt nem le het mel lé be -
szél ni! Ez a Fiúi tu laj don ság! Azt sem fe lejt -
sük el, ha ez az egyet len olyan kép a Ma gyar 
szent Ko ro nán, ame lyet egy alatt va ló a ko -
ro ná zás alatt tor zí tat la nul lát hat. Te hát ez
sem füg gõ le ges, sem ol dal irány ban nem tor -
zul. Min den más kép vagy ol dal irány ba,
vagy füg gõ le ges irány ba tor zul. Ilyen a fö -
löt te lévõ Szent Já nos kép, és a fel sõ apos tol
ké pek kö zül ez az egyet len, amit egy ál ta lán
lát ni le het de azt is már tor zu lás ban, és a két
ol dal só alat ta, a két ark an gyal kép pe dig ol -
dal irá nyú tor zu lás ban lát szik. Te hát ami ne -
künk szó ló képi üze net, az egye ne sen hoz za
le az Atyai te rem tõ tu laj don sá go kat és em -
ber sza bá sú vá te szi. Mi ért? Azért, hogy el
tud juk vi sel ni! Sõt, na gyon is sze ret né, ha
el vi sel nénk, hi szen ki fe je zet ten en nek az
em ber lak ta vi lág nak szól! Az ál ta la el ta kart
kép – bár mi lyen szo kat lan, nincs ma a he -
lyén, ma gya rán szól va e mö gött a kép mö -
gött nin csen apostol kép. Tehát csak
hagyományból tudjuk ki lehetett ott, de erre
nincs konkrét bizonyítékunk. Ezt 1983.
márciusában lefolytatott aranymûves
vizsgálat egyértelmûen bizonyította. S ha az 
ember utána néz az 1800-ban közzé tett latin 
nyelvû történeti forrásokban, egy nagyon
alapos leírást talál a koronáról.

Ez konk rét vizs gá lat alap ján ké szült. I.
Fe renc ko ro ná zá sa kor - 1792-ben - le zaj lott
szem le, il let ve utó lag a bu dai vár ban – aho -
vá hoz ták a ko ro nát – le foly ta tott hi va ta los
vizs gá lat nak az ered mé nye it össze ge zi.
1800-ban lá tott nap vi lá got, és egy Jozefus
Koller nevû pé csi ka no nok írta (aki tud la ti -
nul és el ol vas sa, rend kí vül ta nul sá gos!)
Olyan ada tok van nak ben ne ame lye ket utá -

na már soha nem kö zöl tek. Rá adá -
sul olyan fel vé telt (raj zot)
ké szí tet tek, ame lyet met szet ben
sok szo ro sí tot tak. Egy olyan fe lül -
né ze ti ké pet ad, ame lyen meg lehet
látni azt a feliratot, amelyik ma már 
látható a Pantokrátor Krisztus
fölött.

Mi ért nem lát ha tó most, mert
rá dön töt ték a Pantokrátor ké pet.
Az ere de ti leg füg gõ le ge sen állt, te -
hát mögé le he tett lát ni. De ma-már
rá dön töt ték meg is re pedt alul. Le -
het tud ni ez a rá dön tés sem a kép -

nek, sem a ko ro na alak já nak nem hasz nált,
vi szont fent tart ja azt a fel ira tot, amely e nél -
kül lö työg nek a fog la la tá ban, hi szen egy
má sod la gos fel irat ról van szó. Ugyan ak kor,
hogy fönn ma rad jon, alá gyûr tek az egész -
ko ro na épít mény nek szer ke ze ti ele mét ké -
pe zõ fel sõ arany le mezt. A fel irat nem azt
je len ti, amit vár nánk, amit le ír tak több ször,
hogy ez szent Ber ta lan, mert an nak egy
sanctussal kel le ne kez dõd nie – va la mennyi
fel sõ apos tol kép így kez dõ dik – en nek nincs 
sanctus fel ira ta, se rö vi dí tés, sem fel irat!
Bertholoneusnak, vagy an nak va la mi lyen
rö vi dí té sé nek kel le ne itt len ni, a B betû el -
ma rad ha tat lan. Ehe lyett pe dig csak ennyi
van: - artholó, te hát egy ér tel mû en mu tat ja,
hogy egy Bartholóneus fel irat ból ki van
vág va, még pe dig úgy, hogy az ele je és a
vége is le van vág va. Ez pe dig egy ér tel mû vé 
te szi, hogy ez nem az ere de ti Ber ta lan kép -
nek a fel ira ta, mert an nak tel jes egé szé ben
kel le ne sanctus együtt ki fér nie. Ezek azért
fon tos té nyek, mert utá na le het néz ni. Az
1800-as pub li ká ció ha tal mas mé re tû egész
ol da las rajz, jól le het lát ni, hogy már
1800-ban bi zony itt már – artholó fel irat
van. S a szer zõ – aki egy na gyon jól tá jé ko -
zott tu dós-tör té nész volt – amel lett, hogy
kle ri kus is volt, õ már maga is fel te szi a kér -
dést, hogy le het – artholónak rö vi dí te ni egy
Bartholóneust, ami kor soha a vi lá gon se hol,
sem mi kor nem rö vi dí tet ték így. Te hát, hogy 
itt va la mi gond van, azt már õ is észre vette,
1800-ban. Mi viszont azt tudhatjuk, hogy az 
eredeti Bartholóneus kép levétele és
helyébe ennek a makett feliratnak az
elhelyezése biztosan 1792 elõtt történt!  

Ez na gyon lé nye ges!
Foly ta tás kö vet ke zik

Köz re adta: Vaszkó Irén

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

2003. november 8-án,
szombaton délelõtt

10 órakor

Az endrõdi Szent Imre Templom búcsúünnepe.

Búcsúnk fõpapja:
Kovács József kanonok, esperes, 

gyulai plébános úr
Mise végén – jó idõ esetén - 

utcai körmenet.

Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk!
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Tisz telt Ol va só!
A mai fi a tal, nem ze dék nek ta lán már

sem mit sem mon da nak a nyüst, szö võ, mo -
tol la, héhel, tiló, csepü stb. ki fe je zé sek. Pe -
dig fa lunk ban is a XX. szá zad kö ze pé ig
ál ta lá nos volt a ken der há zi la gos fel dol go -
zá sa, s ak kor e sza vak egy-egy mun ka fo -
lya ma tot, vagy an nak egy rész le tét
je len tet ték. Büsz kék le he tünk elõ de ink tu -
do má nyá ra, hi szen olyan egye dül ál ló szõt -
tes kul tú ra ala kult ki Endrõdön amely
va ló ban gyöngy szem ként vi lá gít. Vaszkó
Irén, aki fõ ku ta tá si te rü le té nek te kin tet te és 
te kin ti az endrõdi szõt te sek vizs gá la tát,
gaz dag anyag gal gaz da gí tot ta a Táj ház
gyûj te mé nyét. De nem csak tár gyi anya got, 
ha nem folk lór gyûj tést is vég zett a té má -
ban, amely nek pub li ká lá sa tel jes egé szé -
ben saj nos még nem va ló sul ha tott meg.
Egy ilyen asz tal fi ók ban he ve rõ dol go zat ból
köz lök most egy rö vid rész le tet bíz va ab -
ban, hogy ha ma ro san az anyag ki bõ vít ve
és tel jes egé szé ben a nyil vá nos ság elé ke -
rül het.

Endrõdi szõt te sek (rész let)

„A szé pen el ké szí tett ken dert az ad ven -
ten, meg fon ták. Men nél vé ko nyabb ra fon -
ták an nál szebb vá szon lett be lõ le. Akad tak 
olyan sze gény asszo nyok, akik olyan cso -
dá la to san fon ták a ken dert, hogy a gaz da -
gok ré szi be ve lük fo nat ták meg (ne gye dén, 
nyol ca dán). A ken der rost ját fi nom sá ga
sze rint négy cso port ba osz tot ták:

1.feje
2.koccsa
3.omicska
4.csépü
A fo nás ide je a far sang volt. Min den ki

tu dott fon ni, ki szeb ben, ki dur váb ban. A fi -
a ta lok el jár tak a fo nó ká ba fon ni. Több fo nó -
ká ról tu dunk. Itt a mun ka be fe jez té vel
tánc ra per dült az if jú ság. Ezért szí ve sen
men tek a fo nó ká ba. Ál ta lá ban egy or só val
kel lett le fon ni egy lány nak egy este. Az is
igaz, hogy egy or só ra rá fért há rom pász ma
is, de bi zony ak kor nem ju tott idõ a tánc ra.
No nem kel lett a fi a ta lo kat fél te ni, meg csi -
nál ták õk úgy, hogy min den re jus son idõ. 

A Historia Domus ar ról is tu dó sít ben -
nün ket, hogy a fo nó kák és ve lük a tánc mu -
lat ság ok na gyon „elszaporodának”, mi ért is 
a bíró uram azo kat „beszünteté”.

A meg font fo na lat mo tol lá ra haj tot ták, s
köz ben a szá la kat szá mol ták. Aki szõ ni
akart eh hez is kel lett ér te ni.

1.há rom szál az egy ige
2.öt ven ige egy pász ma
3.egy pász ma száz öt ven szál

A mo tol lá val meg mért fo na lat pász mák -
ba kö töt ték, ki mos ták, fe hé rí tet ték (nyu -
vasz tot ták), meg szá rí tot ták, majd
le gom bo lyí tot ták. Csak a le gom bo lyí tott fo -
na lat le he tett meg vet ni a ve tõ fán, azaz al -
kal mas sá ten ni, hogy fel húz has sák a
szö võ szék re.

Csak en nek a ha tal mas, észt, erõt kí vá -
nó mun ká nak el vég zé se után kez dõd he tett 
a szö vés. Le ír ni is bor zasz tó, hát meg csi -
nál ni.

A böj tön meg kez dõ dött szö vés. Ál ta lá -
ban 4-5 rend fo na lat húz tak fel egy szer re a
szö võ szék re. Min den ház ban csak úgy kat -
to gott a szö võ szék, ki hal lat szott az ut cá ra.
Több csa lá dot meg kér dez tem, hogy
mennyit tud tak meg szõ ni egy té len? „Az
összes fo na lat, amit meg fon tak”-volt rá a
fe le let. Ez olyan 20-25 rend nek fe lelt meg.

1.egy rend = 8 mé ter
2.húsz rend = 160 mé ter
3.hu szon öt rend = 200 mé ter
Óri á si tel je sít mény. Per sze ab ban az

idõ ben nagy csa lád ok vol tak. Egy csa lád -
ban 7-9 gyer mek volt, sõt több is. Ott él tek
a nagy szü lõk, nagy lány ok, me nyecs kék is.
Min den ki tu dott szõ ni. A fér fi ak is be se gí tet -
tek, hi szen ilyen kor szü ne telt a me zõ gaz -
da sá gi mun ka. Nem egy fér fi tu dott szõ ni, a 
gye re kek se gí tet tek a csûr ölés ben. És ez
így ment év rõl évre. Ha a lá nyok férj hez
men tek, hoz ták a me nyecs ké ket a fiúk,
nem volt hi ány a dol gos kéz ben.

Ele in te- ér tem alat ta az 1700-as éve -
ket- a nép sze gény volt és csak a ken dert
hasz nál ta a szö vés nél beeresz tõ nek és be -
ve rõ nek is. Az idõ el tel té vel, a gaz da sá gi
hely zet erõ sö dé sé vel, a mó do sab bak már
pa mut fel eresz tõt és ken der fo nál be ve rõt
hasz nál tak. A pa mu tot itt ma is min den ki
„pamuknak” mond ja. A ken der fo na lat meg
vá szon nak. Azt a szõt test, ami ben nin csen
pamuk csupavászonnak ne ve zik.

De néz zük meg a vász na kat a ken der -
fo nal fel so rolt mi nõ sé ge sze rint:

1.Feje ken der fo nal ból szõt ték: ab ro -
szok, dísz tö rül kö zõk, szebb tö rül kö zõk,
sza kaj tó ru hák, nõi ing váll, fér fi ing

2.Koccsából: le pe dõk, ré geb ben pár na -
hu zat ok, sütõ és szá rí tó ab ro szok, hasz ná -
la ti tölülközõk, de rék al jak, ta risz nyák,
tö röl ge tõk, si ma vá szon-ga tyá ra és nõi pen -
dely re, nõk nek sütõ kö tény, zacs kók

3.Omicskából: dur vább le pe dõk a szal -
ma zsák ok le ta ka rá sá ra, gye re kek nek is ko -
la tás ka, dur vább tö röl ge tõk, ham vas,
dur vább ta risz nyák

4.Csépü: négy nyüstel szõ ve zsá kok,
pony vák, lo vak nak ab ra kos ta risz nyák, ko -
csi ülés re ta ka ró

Bi zony nagy mun ka volt ennyit meg szõ -
ni. Né mely ház nál egy nap le ment egy
rend, azaz 8 mé ter. Ter mé sze te sen töb ben 
szõt ték. A vá szon szö vés hez 12-13-as bor -
dát hasz nál tak, a pok róc szö vé sé hez
6-7-es bor dát. Sok ház ban a fér fi ak ma guk
csi nál ták a bor dát és a nyüs töt is. Ma egy
asszony tud csak nyüs töt köt ni a fa lu ba.
Fo na lat vet ni 2-3 tud csak.

A szö vés va la mi fé le ese ményt, nyüzs -
gést je len tett, ta lán úgy is ír hat nám iz gal -
mat. A szö võ szék fel ál lí tá sa a fér fi nép
dol ga volt, a töb bi az asszo nyo ké. Egész
hé ten szõt tek, de volt olyan csa lád ahol
szom bat dél ben ki rak ták a szo bá ból a szö -
võt, mert jött a va sár nap. Igen val lá sos nép
élt itt, az ün ne pet meg ül ték. Va sár nap mi -
sé re me net és jö vet el be szél ték ki mennyit
szõtt már le, ki mi lyen új min tát ta lált ki. Ez
fu tó tûz ként el ter jedt. Ha za ér ve el mond ták
egy más nak az újat, az ér de ke set és meg -
néz ték egy más mun ká ját is. A má sok tól
hal lott ered mény va la mi fé le ver seny re
kész tet te a „vá szon cse lé de ket”. Ta lán ez
az „én még szeb bet és más for mát szö vök”
ver seny bõl tu dom meg ma gya ráz ni a gaz -
dag min ta anya got és a sok va ri á ci ót. Ez a
ver seny, ha más vo na lon is, de él eb ben a
nép ben most is. 

A böjt nagy hét tel vég zõ dött. Ek kor ra
min den ki ké szen volt a szö vés sel. Ez a hét
a ta ka rí tás, a temp lom ba já rás ide je, hi szen 
kö zel gett a hús vét. Aki nem szõtt le meg se
mer te mon da ni sen ki nek, mert ki csú fol ták.
Va ló ban so kat szõt tek, de sok ke len gye
kel lett egy-egy csa lád nak, mert több lány
volt mint ma. Meg kér dez tem akadt-e olyan
sze gény lány aki nem vitt ma gá val ha férj -
hez ment vá szon ke len gyét? Büsz kén mon -
dot ták: „Le he tett olyan, de nem Endrõdön.”

For rás: Vaszkó Irén: Endrõdi szõt te sek c.
dol go za ta

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

1981. ok tó ber 13.

Fotó: Kunkokvács
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„Ba bo na sá gok”, hiedelmvilág, szó lá -
sok-mon dá sok

a 18-19.szá za di Gyomán
II. rész

Írá som elsõ ré szi ben a bo szor ká nyok
kö rül fo rog va ír tam egy bi zo nyos nö vény -
rõl, amit füs tö lés re hasz nál tak an nak
idejin go nosz ûzés cél já ból. An nak a bi zo -
nyos nö vény nek, amit az öreg asszony ok
a ha tár ban ta lál tak „bûrbe vót a ter mé se-
és he lye sen – olyan újjíznyi nagy sá gú
volt, ben ne va la mi por és azt vetettík pa -
rázs ra, az füs tölt osztán”.

Te hát nem ujj nyi nagy sá gú, mint az
elsõ rész ben ír tam volt. No meg az tán
hoz zá kell hogy te gyem mind eh hez; bi -
zony-bi zony át hú zó dott ez a
„hiedelmvilág” jócs kán a 20. szá zad ra is,
de már a „vá lasz tott” cí men ne vál toz tas -
sunk.

 Az tán meg hi á ba mon do gat ták a gyo -
ma i ak, hogy „bi zony ûk nem ba bo ná sok,
az endrõdi vacerok bi zony azok” sok év -
szá za don át re for má tus lel ki pász to ra ink
buz gó til tá sa el le ni re búvó pa tak ként ha -
gyo má nyo zód tak nem ze dék rõl nem ze -
dék re ezek a „ba bo na sá gok”.

A 18. szá zad ban még vár me gyénk -
ben is sûrûn elõ for dult bo szor kány ége -
tés, no nem ép pen ele ve nen éget tek, már 
in kább hu má nu san”, mert „fõ vé tel után a
tes te meg éget te tett”. 1756. már ci us
18-31 kö zött tanukihallgatások tör tén tek
gyo mai la kos Nagy Mártonné „nyil ván va -
ló bo szor kány dol gá ban. Kereki Mi hály
tanú lát ta a vád lot tat fû ka szá lás idejin
még 1755-ben jó reg gel a par la gon, hogy 
habókolva mégyen egy far kas a nyo más -
me zõ fele. Tanú azt gon dol ta, hogy meg -
hall ván a juh ko lom pot oda megy a nyáj ra, 
és elé men tem gon dol ván meg ri asz tom
on nan. A far kas ész re vett mogfordult, ki -
fe lé se be sen, egy ke reszt úton meg ál lott
tûllem egy pus ka lö vés nyi re, hát ott meg
fe hér lik a fara, tú zok ká  vál to zott, majd
még kö ze lebb érve asszonnyá, ment a
Csa pók hal ma fele a par la gok közt, én
meg utá nna min de nütt, el ér vén meg is -

mer tem, hogy Nagy Mártonné az az
asszony, aszonta, hogy ilyen jó ko rán
reg gel a bornyát ke re si, s en nek utá na én 
dol gom ra men tem”.

Ugyan ezen sze mély, mi kor még
Tiszalökön la kott ku tya ké pi ben járt, de
onnat el ül döz ték. Mind ezt egy haj dú ná -
ná si em ber me sél te volt el ott ro kon lá to -
ga tó ban lévõ gyo mai asszony nak. Má sik
tanú Nagy Mártonnét „Tarcsai szál lá suk -
ról Gyoma felé a Berényi szál lá sok eránt
a Fá bi án-hal má nál lát ta jó reg gel s neki
azt mon dot ta volt, hogy Berénybe
megyen sa lá ta ma gért. Tanú se be sen
jár va haza ment Gyom ára, ott hon csak
egy csu por for ralt te jet ivott s mingyán fel -
ment a pi ac ra, hát mán Nagy Mártonnét
ott tanálta a pi a con, azt fe lel te a ta nú nak
bi zony én mám meg jár tam Berínyt /Ne -
ve zett bo szor kány fõ vé tel re ítél te tett
Gyu lán, holt es ti nek el ége té se mel lett./

Köröstarcsai boszárkányperben egyik 
kér dés volt, hogy „ki in dí tot ta azt a nagy
fene for gó sze let, a Körözs part ján, aki fel -
ka pott egy bí bi cet, és be le ha jí tot ta a
Körözsbe, azt bi zony a bá ba asszony in -
dí tot ta Jancsó Er zsi, mert hogy be val lot ta, 
hogy a bo szor ká nyok for gó szél ben át kel -
nek a Körözsön, kan tár juk van, és aki re
rá te szik azon nyar gal nak más fe le,
Bódiné is macs kán ül vén a Körözsön ál -
tal ug ra tott”. /Jut eszem be, hogy gyer -
mek ko rom ban én is lát tam õsszel
ten ge ri tö rés kor, hogy több üres zsá kot,
csut ka szá rat, fel ka pott a for gó szél, sõt
még csut ka kú pot is szíj jel hány ta, mond -
ták is az idõ seb bek; na fene meget te, a
bo szor ká nyok nem nyug hat nak!/. 1756.
áp ri lis 1. ki hall gat ták gyo mai la kos
Pogács Ju di tot aki vál lal ta is a bo szor -
kány sá got, amit a köröstarcsai bá ba -
asszony tól, „Jancsó Erzsitûl ta nult, ara di, 
borosjenei, gyo mai tár sa i val a borosjenei 
Ko pasz hegy re jár tak gyû lés re. Val lo má -
sa sze rint û leg több ször far kas ké pi be
járt.” /SCHRAMM Fe renc: Ma gyar or szá gi 
bo szor kány pe rek 1529-1768. III. Bp.
1982. 123-175 old. Bé kés me gyei pe rek/.

Egyik gyer mek ko ri em lé kem, hogy
egy idõ sebb endrõdi szár ma zá sú le ány -
asszony a feje alatt va la mi por fé lét tartot
kis zacs kó ban, ezt öreg anyám
megtanálta és ki dob ta. A „gaz dá ja" na -
gyon bán kó dott mi at ta. Egy hét re rá az
összes kör me be gyul ladt, meg volt róla
gyõ zõd ve, hogy azért tör tént, mert ki lett
dob va a zacs kó, ami ron tás el len lett vol -
na. 

A páf rányt sok fe le „nyomvesztõfünek” 
is ne ve zik, Gyomán is úgy tud ják, hogy
aki páf rány „ma got” /spó rá ja van/ szór a
láb be li be /csiz ma, cipõ, ba kancs/ lát ha -
tat lan ná vá lik.    

GUNDA Béla meg em lí ti, hogy erre fe -
lénk füs tö lés hez hasz nál ták még „egy in -
dás nö vényt, a Szép asszony szöllõjit”/ ez 
a Fe ke te csucsor-Solanum migrum le het. 
/Gunda B.: Ros ta for ga tó asszony Bp.,
1989. 61.old./.

Mi ti kus lé nyek rõl a „vizibornyú” jut
eszem be, hogy ti. rá szól tak az em ber re;
ne igyál annyit mer vizibornyú nõ a ha -
sad ban”. „ Egé szen ki csi, a kút ban él, s
ivó víz zel együtt szok ták meg in ni. Olyan
mint a gyík, ké sõbb fel hiz lal ja ma gát, bar -
na hátú, pi ros pettyes a hasa. Meg esett
lányt is az zal gya nú sí tot tak, hogy olyan
kút ból ivott, ami ben vizibornyú volt.”

Dé mo ni kus lé nyek kö zül ne ve ze tes a
„réz fa szú ba goly” amo lyan gye rek,
nagyjányijesztõ. „Ne menj se ho va ebbe a 
setítbe, mer’elkap a réz fa szú ba goly”.
Tan fel ügye lõ jött az is ko lá ba, ta ní tó úr
büsz kél ke dik a gye rek eke tu dá sá val, fel -
szó lít ja Pis ta gye re ket, na fijam, mi le het
a’: este jár, züm mög is, csíp is /rá kér de -
zé ses mód szer rel a vá lasz szú nyog lett
vón’/ Pis ta gye rek gon dol ko zik,
egyszercsak ki vág ja: ta ní tó úr ké rem! az
alig ha nem a réz fa szú ba goly lesz! 

A nép rajztu dós sze rint a sza vak mö -
gött nin cse nek „hitt” lé nyek /”csak gyer -
mek ijesz tõ”/ mégha né me lyi kük eset leg
va la mi kor va ló di hi e de lem lény is volt,
ilyen le he tett a „réz fa szú ba goly” is./ Ma -
gyar Nép rajz VII. Bp., 1990. 576 old.

Cs. Sza bó Ist ván

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

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

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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Tör té nel mi ese mény szín he lye volt az 
endrõdi temp lom.

Ró zsa fü zér Ki rály nõ jé nek ün ne pén,
ok tó ber 2-án az endrõdi Szent Imre
temp lom ban az ün ne pi szent mi sé re dél -
után ke rült sor. So kan el jöt tek, nem csak 
a hely be li hí vek, ha nem a szom széd te le -
pü lé sek rõl is.

A szent mise be fe je zé se után meg -
ala kult a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán -
tú li Köz pont ja. Plé bá no sun kat Iványi
Lász lót a Temp lo mos Lo vag rend tisz te -
let be li lo vag já nak, és a Ti szán tú li Köz -
pont Contúrájának lel ki ve ze tõ jé vé
vá lasz tot ták. Egy lo va gi pa lást és egy
ke reszt is jel zi új szol gá la tát, ame lyet
La ka tos Sán dor lo vag, pre cep tor te rí tett
vál lá ra.

A Ti szán tú li Köz pont ki ne ve zett ve ze -
tõ je (commendátora) Ungvölgyi Já nos
lo vag.

Õ a ki ne ve zé sét még szep tem ber
21-én kap ta Olasz or szág ban a nagy mes -
ter, Alberto Cristofani della Magione gróf
elõtt, La ka tos Sán dor pre cep tor tól.

Ungvölgyi Já nos commendátor be -
szé dé ben tör té nel mi ese mény nek ne -
vez te a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li 
Köz pont já nak meg ala ku lá sát. Be szé dé -
ben ki emel te azt, hogy nem le het vé let -
len, hogy ép pen az endrõdi temp lom e
je len tõs ese mény szín he lye. Az az
endrõdi temp lom, amely ben sok szor az
em ber nek az az ér zé se tá mad, hogy a hí -
vek las san el fogy nak, „azt hisszük, hogy
nincs már kiút, egy láng gyúlt, és ez utat
mu tat: ez a Lo vag rend. Gya kor lat tá kell
vál ta nunk hi tün ket! Is ten azt üze ni ne -
künk, hogy a fi a ta lok kal fog lal koz zunk,
azt üze ni, hogy az el esett, árva, fél ár va,
ál la mi gon do zott és fo gya té kos if jak kal
is kell tö rõd nünk! Ma gyar ság tu da tot kell
éb resz te nünk a lel kek ben!” El mond ta to -
váb bá, hogy egy év vel ez elõtt, a gyo mai
temp lom ban osz tot ták szét a „Se gíts a
rá szo ru ló gyer me ke ken” címû fel hí vá suk 
ered mé nye ként össze gyûlt ado má nyo -
kat. Se gí tett eb ben a mun ká ban az Élet
Má so kért Egye sü let is. Alig 2 hét alatt
gyûlt össze annyi ado mány, hogy 250
gyer mek igen gaz dag aján dék kal tér he -
tett haza ott ho ná ba. Idén itt az endrõdi
temp lom ban lesz a ka rá cso nyi ün nep ség
és aján dé ko zás, de cem ber 18-án, amit
szin tén a lo vag rend tag jai és ba rá tai
szer vez nek a gyer me kek és szü le ik
nagy-nagy örö mé re.

„Egy ének szö ve ge jut eszem be:
Áradj szét Lé lek, áradj szét! Ke gye lem
lel ke áradj szét! Most is itt ér zem ezt, és
ér zem, hogy a Ti lel ke tek ben is je len
van. Mer jé tek szí ve te ket meg nyit ni má -
sok elõtt, ak kor Ti is új szí vet kap tok cse -
ré be, és meg lát já tok: könnyebb lesz
éle te tek. Ne fél je tek, ne ag go dal mas -
kod ja tok, ne irigy ked je tek egy más ra! Ez
meg ne he zí ti lel ke te ket, és meg aka dá -
lyoz ben ne te ket a jó tet tek ben. Ami kor
ma együtt el mond juk majd a Mi atyán -
kot, mer je tek már egy más ra néz ni, egy -
más ke zét bát ran meg fog va együtt
imád koz ni, és meg lát já tok: Is ten meg -
nyit ja szí ve te ket. Ha a meg bo csá tó ke zet 
el uta sít já tok, ti is kép mu ta tó vá vál tok!
Ez a vá la szom arra, hogy mi ért va gyunk
ke ve sen a temp lom ban, mi ért nin cse nek
fi a ta lok. Ti mu tas sá tok az utat és a pél -
dát a töb bi em ber felé!”

…„Éb resszen ez a nap ben ne tek új hi -
tet, új re ményt, új sze re te tet, nyis sá tok
meg szí ve te ket és épít sük együtt Is ten
or szá gát! Mi a Lo vag rend Ki rály nõ jé nek
köz ben já rá sá val ezt sze ret nénk ten ni,

itt, és ott, ahol dol go zunk, ahol élünk és
ami re Is ten hív ben nün ket. …

A Lo vag rend jel mon da tá val kö szö -
nöm tü rel me te ket: NON NOBIS
DOMINE... NE NEKÜNK URAM, NE
NEKÜNK, HANEM A TE NEVEDNEK
SZEREZZ DICSÕSÉGET!”

Vé ge ze tül meg kö szön te a meg je len -
tek nek, hogy részt vet tek, és ta núi vol -
tak a mai nap e je len tõs ese mé nyé nek,

ki emel ve a Szent Gel lért Ka to li kus Is ko la 
ének ka rá nak a köz re mû kö dé sét - a be -
vo nu ló ének az õ tol má cso lá suk ban
csen dült fel.

Utol só gon do lat ként kér te a je len lé -
võ ket, hogy vi gyék el lel kük ben a mai
nap üze ne tét, bé ké jét és vált sák va ló ra
min den nap ja ik ban.

Csá szár né Gyuricza Éva

„Áradj szét Lé lek, áradj szét!”

„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!” 
Fel hí vás jó té kony célú gyûj tés re!

A Gyomaendrõdi Köz pon tok kal mû kö dõ: Élet-má so kért Egye sü let, a Temp lo mos
Lo vag rend Ti szán tú li Contúrja, a Templárius Ala pít vány és a Ke resz tény de mok ra ta
Szö vet ség he lyi szer ve ze te egy más sal kar ölt ve idén is sze ret né meg aján dé koz ni a
gyomaendrõdi rá szo rult, árva, fél ár va és állami gondozott gyermekeket.

Ezért egy tisz te let tel jes ké rés sel for du lunk a ked ves csa lá dok hoz, egy há zak hoz,
mun kál ta tók hoz, és Ön höz ked ves Ol va só, mely ben se gít sé gü ket szeretnénk kérni:

A kö zel gõ ka rá cso nyi ün ne pek re sze ret nénk meg aján dé koz ni – meg lep ni – azo kat
az igen ne héz hely zet ben élõ he lyi csa lá dok gyer me ke it, akik erre rá szo rul tak
„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULT GYERMEKEKEN! Ak ci ónk ke re té ben. A he lyi Csa -
lád se gí tõ Iro da ed dig 300 gyer mek (75 család) meghívását ajánlotta.

Alul írott szer ve ze tek kép vi se lõi tisz te let tel meg kér jük Önt, ked ves csa lád ját, mun -
ka tár sa it, a tör té nel mi egy há zak hí ve it arra, hogy le he tõ sé gük höz mér ten tá mo gas sák
fel hí vá sun kat. Ado má nyoz ha tó: Könyv, já ték, író szer, gyü mölcs, édes ség, fog ke fe,
fog krém, pléd, stb. Ru ha ne mût nem gyûj tünk! Külföldi adományokat is szívesen
fogadunk.

Egy ben tisz te let tel meg hív juk önt és sze ret te it, ba rá ta it, mun ka tár sa it e nem min -
den na pi eseményre, 

2003. de cem ber 18-án, csü tör tö kön dél elõtt 10 óra kor
az endrõdi Szent Imre temp lom ban tar tan dó ün ne pé lyes át adás ra. Az ün nep sé get

meg tisz te lik a fõ véd nö kök, - Cristofani della Magione gróf, s Temp lo mos Lo vag rend
Nagy mes te re, Edvi Pé ter a Nem zet kö zi gyer mek men tõ Szol gá lat Ma gyar Ta go za tá nak
el nö ke, to váb bá re mény van arra, hogy Mádl Dalma asszony is el tud jönni. 

Fel aján lá sa i kat a Szent Imre Plé bá ni án, Endrõd, Fõ út 1, (hi va ta li idõ ben!) vagy elõ -
ze tes jel zés ese tén: az alul írot tak cí mén de cem ber 10-ig vár juk.

Õszin te tisz te let tel és kö szö net tel vár juk je lent ke zé sü ket, ado má nya i kat:
Is ten ál dá sá val: Dáma Vaszkó Sándorné, Élet-má so kért Egye sü let Gyoma Zrinyi u

33/1, 66/284-781 - Vaszkó And rás, MKDSZ, Endrõd Dó zsa u 31. 66/386-689 - fr.
Ungvölgyi Já nos Temp lo mos Lo vag rend Endrõd, Mar tos Fló ra 5. 66/284-155;
30/294-0650, Ema il: ungjanos@bekesnet.hu 
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Fel szen tel ték Csík sze re dá ban a Nagyboldogasszony és a ma gyar
szen tek tisz te le té re épí tett Mil len ni u mi temp lo mot. Az ün ne pé lyes
szen te lés re egy há zi és vi lá gi elöl já rók, a ro mán és ma gyar kor mány
kép vi se lõi, és több ezer hívõ gyûlt össze. A li tur gi át dr. Jakubinyi
György ér sek ve zet te. 

Kö zel 20 mil li árd lej be ke rült a Makovecz Imre ál tal ter ve zett ró -
mai ka to li kus temp lom fel épí té se. Az összeg a ro mán és ma gyar kor -
mány tá mo ga tá sá ból és a hí vek köz ada ko zá sá ból jött össze.

Fenn ál lá sá nak öt ve ne dik év for du ló ját ün ne pel te a szat már né me ti 
ma gyar szín tár su lat.

Az ara di Sza bad ság-szo bor meg ol dat lan kér dé se hûen pél dáz za a 
ro mán ha tó sá gok fo lya ma tos idõ hú zá sát és az ígé re tek so ro za tos
meg sze gé sét., va la mint a ma gyar ki sebb ség nem ze ti szim bó lu ma i val 
szem ben ta nú sí tott bot rá nyos tisz te let len sé get –áll ab ban a do ku -
men tum ban, ame lyet a New-York-i szék he lyû Ma gyar Em be ri Jo -
gok Ala pít vány (HHRF) jut ta tott el az Egye sült Ál la mok Hel sin ki
Bi zott sá gá hoz. A hat pont ban össze ge zett sé re lem lis tát a wa shing to -
ni Kong resszus ban szer ve zett Ro má nia: Út ban a NATO és az EU
felé címû meg hall ga tás írá sos do ku men tá ci ó ja ként Há mos Lász ló, a
HHRF el nö ke nyúj tot ta be. A be ad vány to váb bi rész le tes té má ja az
egy há zi in gat la nok vissza szol gál ta tá sá nak kés le ke dé se, a ko lozs vá ri
ma gyar egye tem vissza ál lí tá sá nak, a Babes-Bolyai Tu do mány egye -
tem két ma gyar ka rá nak fel ál lí tá sa, az 1989-es for ra da lom ma gyar
részt ve võ i nek sú lyos meg hur co lá sa, va la mint a köz igaz ga tás két -
nyel vû vé té te lé nek aka do zá sa, és a de cent ra li zá ci ós tö rek vé sek el le -
he tet le ní té se.

„Gyil ko sok vol tak a tá bor no kok” je len tet te ki Adrian Paunescu
kor mány pár ti sze ná tor, te le ví zi ós mû sor ve ze tõ az ál ta la ve ze tett ma -
gyar el le nes té vé mû sor egyi ké ben: ”...én nem rej tet tem véka alá a vé -
le mé nye met, mint aho gyan most sem te szem: sze rin tem az ara di
tá bor no kok gyil ko sok vol tak, akik ro má no kat öl tek meg, ro mán fal -
va kat éget tek fel. Én nem aka rok ítél kez ni ezek fö lött a tá bor no kok

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.

fö lött, de ha RMDSZ egyes ra di ká lis ve ze tõi a szo bor fel ál lí tá sa mel -
lett kar dos kod nak, és bi zo nyos bu da pes ti sze mé lyek is be le avat koz -
nak ebbe az ügy be, ak kor kö te les sé gem nek ér zem, hogy az én né pem 
tör té nel mé nek vé del mé re kel jek, és – né ze te i met ki fejt ve – har col jak
a hely zet ki egyen sú lyo zá sá ért. Hogy sík ra száll jak a jö võ ért, és nem
a múlt se be i nek fel szag ga tá sá ért. Hát már ez is ma gyar el le nes ség nek
szá mít?” Bor bély Lász ló RMDSZ-es kép vi se lõ po li ti kai nyi lat ko zat -
ban ma rasz tal ta el a a sze ná tor mû sor ve ze tõi te vé keny sé gét. 

Az RMDSZ , A Sza bad ság-szo bor kö rül ki ala kult vita el le né re,
nem bont ja fel a meg ál la po dást a kor mány párt tal, így dön tött a Szö -
vet sé gi Kép vi se lõk Ta ná csa ok tó ber 11-i ma ros vá sár he lyi ülé sén.
Markó Béla ke mé nyen bí rál ta az RMDSZ egy sé ge el len szer vez ke -
dõ ket. A kép vi se lõk nagy több sé ge az al kot mány mó do sí tás és az
egy ség meg õr zé se mel lett tört lán dzsát. Ha tá ro zat ban is meg fo gal -
maz ták, hogy az RMDSZ nem tá mo gat ja a „kü lön bö zõ né ven meg -
hir de tett szé kely vagy ma gyar nem ze ti ta ná csok lét re jöt tét, és
fi gyel mez tet, hogy a „szö vet ség te rü le ti és or szá gos tiszt ség vi se lõi
nem ve het nek részt ezek ben a tes tü le tek ben”.

Az et ni kai és nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i ért szállt sík ra a ma gyar
mi nisz ter el nök az Eu ró pai Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sén. A ma -
gyar kor mány sze ret né el ér ni, hogy az Unió al kot má nyos szer zõ dé se
tar tal maz za az et ni kai és ki sebb sé gi jo go kat. A FIDESZ  nem elég -
szik meg a ki sebb sé gi jo gok és egyéb az or szá got érin tõ kér dé sek fel -
ve té sé vel, min den kép pen ma gyar ja vas lat ként sze ret né
meg je le ní te ni, hogy az eu ró pai al kot mány ba beemel jék a ke resz tény
ér ték rend fo gal mát. Ez zel szem ben Ko vács Lász ló azt nyi lat koz ta,
hogy Ma gyar or szág nem fog ja szor gal maz ni a ke resz tény ér té kek
sze re pel te té sét az EU al kot má nyá ban. Arra vi szont ígé re tet tett, hogy 
ha a kor mány kö zi kon fe ren ci án több sé get kap a Fi desz ja vas lat, ak -
kor Ma gyar or szág nem fog ja el le nez ni azt.

Transparency International szer ve zet je len té se sze rint Ro má nia
Eu ró pa leg kor rup tabb or szá ga, a meg vizs gált 133 ál lam lis tá ján pe -
dig a 89-ik. A kor rup ció rom bol ja az or szág hír ne vét, és nincs mit ke -
res nie a kor sze rû eu ró pai gaz da ság ban, ál la pít ják meg an gol
po li ti ku sok. 

Meg szûn tek a kis ha tár-át lé põ en ge dé lyek ok tó ber 15-én éj fél kor. 
A ro mán és ma gyar ál lam pol gár ok ezt kö ve tõ en Ro má ni á ba csak ér -
vé nyes út le vél lel lép het nek be.

Az il le gá lis ki ván dor lá sok fel szá mo lá sát cél zó ak ció ke re té ben
az el múlt na pok ban több mint 74 ezer ro mán ál lam pol gárt for dí tott
vissza a ha tár ren dé szet a nyu ga ti or szág ha tár ról. Szep tem ber 26-tól
nagy szá mú tisz tet ve zé nyelt ki a ha tár rend õr ség az át ke lõ he lyek re,
hogy fel ügyel jék a bel föl di és nem zet kö zi jog sza bály ok be tar tá sát. A 
nagy sza bá sú ak ci ót azért in dí tot ták, hogy fel szá mol ják a tör vény te -
len ki ván dor lást a ro mán ál lam pol gár ok ál tal más ál la mok te rü le tén
el kö ve tett ki há gá so kat. 

Mez te le nül, csu pán egy hir de tõ táb lá val ta ka róz va tün te tett hét
diák Bu ka rest ben a túl ma gas bent la ká si dí jak el len. „Fal hoz ál lí tot -
ták a di á ko kat!” – állt az öl tö zé kül szol gá ló transz pa ren sen. A kol lé -
gi u mi el he lye zés több mint 1 mil lió lej be ke rül, és még to váb bi
össze ge ket kell be fi zet ni ük.

Endrõdön: 

Ungvölgyi Já nos el nök Mar tos F. u. 5.
Var jú Lász ló gond nok Mi csu rin u 17.,
Gyuriczáné Sza bó Er zsé bet pénz tá ros jegy zõ 
II. k. 482., Ambrózi Lászlóné Blaha L. u. 35/1.,
Ba log Pé ter sek res tyés Ba ross u. 6., Elek
Miklósné Fõ u. 100/1., Kiss Pál igaz ga tó Ác -
him u. 5., Dr. Palya Jó zsef Endrõdi u. 14.,
Pfeiferné Var jú Ma ri an na hit ok ta tó, Fõ út
17., Sza bó Zol tán és Sza bó Zoltánné Endrõdi
u. 11., Szakálos Tiborné Se lyem u. 47., Tóth
Mi hály kán tor Ko rá nyi u. 15., Tóth Pé ter
Endrõdi u. 8.,Uhrin Zol tán Ki li án tér 26/1.  

Ungvölgyiné Paulik Zsu zsa Mar tos F. u. 5.,  és
Ifj. Var jú Lász ló Mi csu rin u. 17.,

Hunyán:

Kiszely Imre el nök Kos suth u. 20., Pin tér
Bá lint gond nok Jó zsef A. u. 23., Hanyecz
Vencelné pénz tá ros jegy zõ Al kot mány u.
22.,Cserven Béla Jó zsef A. u. 36., Far kas
Rezsõné Jó kai u. 11., Fü löp Máté Kos suth u.
23.,  Hor nok Nándorné Al kot mány u. 1., 
Papp Lász ló Pe tõ fi u. 18.,  Sóczó Géza hit ok ta -
tó Vö rös mar ty 23., Sza bó La jos Pe tõ fi u. 26.,
Tí már Lász ló Jó zsef A. u. 1., Tóth Mi hály
kán tor Gyomaend- rõd, Ko rá nyi 15.

Gyomán:

Gubucz Józsefné kán tor, Pe tõ fi u. 2., Var -
ga Jó zsef Ka to na J. u. 26., Papp Jánosné Vá -
sár té ri ltp. 31., Papp Imréné Ságvári u. 12.,
Tor ma Béla Ka to na J. u. 44., Fü löp Máténé
Móra 24., Gellai Imre Kõrösi Csoma S. u. 25.,
Hor váth Gáborné Mikszkáth u. 33., Kiss Pál
Ác him u. 5., Pely va Istvánné Zrí nyi M. u. 1/5.,
Vaszkó Béla Vá sár té ri ltp 30., Szujó La jos Fõ
út 143., Hunya Elekné Mirhóháti u. 28.,
Vaszkó Béláné Vá sár té ri ltp. 30.

Egy ház köz sé gi kép vi se lõ tes tü le ti vá lasz tá sok ered mé nye
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Só vár gás a Szent Haj lék Után…
Egy kar csú tor nyú temp lom képe és a

cím fel ira ta ol vas ha tó azon a meg hí vón,
amely öröm mel hir det te és hí vott min den kit
a falu nagy, ré gen várt ese mé nyé re, a temp -
lom szen te lés re.

Ok tó ber 18-án dél elõtt 10 óra kor Gyulay 
End re Sze ged-Csa nád me gyés püs pök fel -
szen tel te Eper jes falu temp lo mát Is ten di csõ -
sé gé re és mind nyá junk lel ki gaz da go dá sá ra.
„Is ten nek aján dé koz zuk e há zat.”, és meg -
szen tel te a fa la kat és priz má val ken te meg.
Há la adó imát mon dott a re for má tus és evan -
gé li kus gyü le ke zet lel ké sze is. 

A püs pö ki és a lel ké szi szent be szé dek
üze ne te mind nyá junk nak szól: „az Úr köz -
tünk van!” cso dá la tos do log temp lo mot épí -
te ni! A Szent lé lek is cso dá la tos erõt nyújt, a
ke gye lem for rá sa az Is ten há zá ban van. 

„Néz ze tek a to rony ra és emel jé tek fel
szí ve te ket!” Mi, akik Is ten gyer me kei va -
gyunk, a be te ge ken, gye re ke ken, sze gé nye -
ken is se gí te nünk kell! A gyû lö le tet, ha ra got
irt suk ki, és az el len sé ge in kért is imád koz -
zunk! Krisz tus erõt ad a hit val ló élet hez, be -
lõ le me rít sünk erõt!

Szujó An tal Nagy szé nás plé bá no sá tól
tud tuk meg a temp lom épí tés tör té ne tét. 

Eper jes Csong rád me gye kis te le pü lé se.
A te le pü lés elõd je 1935-tõl lett önál ló, Kis -
ki rály ság né ven, 1954-tõl sze re pel mai ne -
vén. Szar vas és Szen tes kö zött, Bé kés
me gyei ha tár men tén te rül el, alig 700 lel ket
szám lál. A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se
ide jén már együtt volt a temp lom épí tés hez
szük sé ges anyag, de a há bo rú köz be szólt, és
így újabb 59 évet kel lett vár ni uk, hogy a
Zsol tár sza va i val együtt mond has sák: „Bol -
dog va gyok, ami kor azt mond ják ne kem: Az
Úr há zá ba me gyünk…” Igen el ké szült, és
még is va ló ság lett a temp lom! Jé zus Krisz tus 
aka ra ta sze rint kö zös öku me ni kus há la adás -
sal ün ne pelt Eper jes köz ség ön kor mány za ta, 
la kos sá ga, és a meg hí vott ven dég se reg.
Együtt vol tak a ró mai ka to li ku sok, evan gé li -
ku sok, és re for má tu sok ve ze tõ lel ké szei és
hí vei, és így lesz aka ra tuk sze rint a jö võ ben
is. 

A temp lom ter ve zõ je Ta kács Já nos sze -
ge di épí tész. A pénz ügyi hát te ret és bo nyo lí -
tást a he lyi ön kor mány zat vé gez te, az
1992-ben ala pí tott Só vár gás a Szent Haj lék
Után Ala pít vány ke re té ben. A me gyés püs -
pö künk 20 mil lió fo rint tal se gí tet te a temp -
lom épí té sét, a hí vek is ada koz tak és igen
je len tõs volt an nak az or szá gos gyûj tés nek
az ered mé nye, ame lyet Szujó atya hir de tett
meg a Ke resz tény Élet címû új ság ban. A vé -

dõ szen tet, Szent Lász ló ki rályt áb rá zo ló ké -
pet Gonda Anna nagyszénási fes tõ mû vész
fes tet te. A Szent Csa lád ké pét meg fes tet te és 
ado má nyoz ta Gonda Anna ta nít vá nya, Hal -
mos Lász ló. Szép össze fo gás ról tett bi zony -
sá got az egy ház me gye, Bé kés csa bai
plé bá nos, Ko vács Pé ter a Ke reszt úti áj ta tos -
ság stá ció ké pe it, Nagy Nán dor Csong -
rád-Pi ros ka vár plé bá no sa kis ha ran got
ado má nyo zott, az or go nát az ala pít vány vá -
sá rol ta meg. Ado mány ból szár maz nak a
pad sor ok is. 

Kol lár Já nos pol -
gár mes ter a he lyi la -
kos ság ne vé ben
mond ta el, hogy
mind nyá jan akar ták
en nek a szent haj lék -
nak a meg épí té sét,
akik ez elõtt 60 év vel
akar ták meg épí te ni,
azok nak sok eset ben
csak a le szár ma zott -
jai le het nek itt. De si -
ke rült még is a
temp lom fel épí té se
en nek a kis te le pü -
lés nek és ez úton is
kö szö ne tét fe je zi ki
mind azok nak akik
se gí tet ték régi ál muk 
meg va ló sí tá sát. Jel -
ké pe sen át ad ta a püs -
pök atyá nak a
temp lom kul csa it.
Szujó atya el mond ta
még, hogy jö võ re
meg is mét lik az or szá -
gos mé re tû gyûj tést,
mert sze ret né nek még 
egy ha ran got is a to -
rony ba.

Hogy mit je lent a
mai ro ha nó vi lág ban
az em ber lel ké nek
egy új temp lom szen -
te lé sén részt ven ni,
azt nem le het sza vak -
ban el mon da ni. De
akik ott vol tunk tud -
juk, hogy nem csak
ott, és ak kor, ha nem
egész úton ha za fe lé
jö vet és még azon túl
is va ló ban érez zük a
Szent lé lek ere jét. Fü -
lünk ben cseng a püs -
pök és a lel ké szek

sza vai: „A föl di temp lom nak tit kos ér tel me
van szá munk ra!…

A szív bõl jövõ áhí ta tos há la adó ima és
ének, az a sok bol dog könny tõl ra gyo gó
szem pár, a falu leg idõ sebb asszo nyá nak, a
87 éves né ni nek imá ra kul csolt há la adó resz -
ke tõ keze hosszú ide ig el kí sér, és em lé kez tet
arra, hogy akik ott le het tünk, ki tün te tõ ke -
gye lem ként él tük meg azt az ér zést, hogy:
„Uram, jó ne künk itt len ni, a Te szent haj lé -
kod ban”.

Csá szár né Gyuricza Éva 

…És még is va ló ság lett!

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

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrõd Fõ u 14.
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A KISKENGURU

A kis ken gu ru
bú san nézi any ja
zse bé ben kuk so ló
pa rá nyi kis test vér -
ét.

-Az én zse bem
mi ért üres? Hadd
hord jam a zse -
bem ben és is a
ba bát!

Hi á ba kéri any -
ját, hogy adja oda 
a zse bé be a ki csit.

- Ne csa csis kodj, kis ken gu ru! – mond ja a ken gu ru ma ma. –
Min den kis ken gu ru nak üres a zse be. Vi sel kedj ren de sen!

- De én unat ko zom! – hüp pög a kis ken gu ru.
- Szed jél vi rá got! Vagy hord jad a fé nyes kö ve ket egy ku pac -

ba. Mind a ket tõ ki tû nõ já ték.
 Ahogy ott bús la ko dik, arra fut a gyí kocs ka.
- Gyí kocs ka! Gyí kocs ka! Nem akarsz egy ki csit utaz gat ni? Szí -

ve sen be tesz lek a zse bem be.
A gyí kocs ka jó szí vû, így hagy ja, hogy a kis ken gu ru a zse bé be 

gyö mö szöl je.
Fut se be sen a kis ken gu ru, a zse bé ben ott ku kucs kál ki fe lé a

gyí kocs ka. Ha nem a gyí kocs ka ha ma ro san meg un ja a já té kot, s
egy óvat lan pil la nat ban ki sik lik a ken gu ru zseb bõl, s ma ris el tû nik

a kö vek kö zött. Sír, hüp pög a kis ken gu ru. Arra re pül a csa var gó
zeb ra pinty.

- Ne bús la kod jál, kis ken gu ru! Ha aka rod, szí ve sen be ülök a
zse bed be egy csep pet. –Sza lad junk? – kér de zi a kis ken gu ru a
zse bé ben el he lyez ke dett zeb ra pinty tõl.

- Sza lad junk – mond ja a zeb ra pinty. A kis ken gu ru is mét sza -
lad ni kezd, mi köz ben jó ked vû en ki a bál ja: Ad ja tok utat a zeb ra -
pinty nek! 

- Ma rad ja tok csend ben! – inti le õket az egyik ken gu ru ma -
ma. – El aludt a kis fi am.!

- Aludj te is zeb ra pinty! – fog bele az új já ték ba a kis ken gu ru. 
Ha nem a zeb ra pinty alud ni nem sze ret, így azu tán ha ma ro -

san ki is re pül e ken gu ru zseb bõl. 
Egye dül ma rad a kis ken gu ru. – Mit te gyek a zse bem be? Mi

le gyen a ken gu ru ba ba? – rug dos sa mér ge sen a ka vi cso kat.
Egy szer re csak egy hosszú kás ka vics ra lesz fi gyel mes. – Te le szel a
ken gu ru ba ba – eme li fel a föld rõl a kis ken gu ru bol do gan. Egy ki -
csit jár kál a kõ vel, de a kõ sem nem szi szeg, sem nem csi pog. 

- Úgy lát szik, eggyel na gyon unal mas sé tál gat ni. Sze dek hoz -
zá még egy pá rat – mond ja a kis ken gu ru, már is ha jol a föl dre,
hogy szed je a ka vi cso kat. – Egy, ket tõ, há rom. Így ni! Most négy
ka vi csom van. Néggyel már le het va la mit kez de ni. 

Fut, sza lad gál a ken gu ru. Zö työg nek a ka vi csok a zse bé ben,
- csi pog nak! – örül a kis ken gu ru. Ha nem az egyik ka vics éles he -
gye fel sér ti a bõ rét. Sír, hüp pög a kis ken gu ru, siet a ken gu ru ma -
má hoz.

- Min dig mon dom, hogy elõbb gon dol kod jál, s csak azu tán
cse le kedj! – kor hol ta a ken gu ru ma ma, s be ke ni a kis ken gu ru bõ -
rét faggyú val. Kis ken gu ru, kis ken gu ru ki ál toz nak a szom széd jai.
Gye re, hord junk ho mo kot a kis árok ba. Be fed jük a kis ár kot ho -
mok kal. 

- Mind járt – ki ált ja a kis ken gu ru - csak elõbb el bú csú zom a
ka vi csok tól. 

Pár perc múl va már ott nyü zsög õ is a kis árok fe lett. El fe led te
min den gond ját, ba ját.

Ne to la kod jál! Inti le õt egyik tár sa. – Hagyd a ki seb be ket is
ho mo kot szór ni. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év
VÁROSUNK NAGYJAIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2000 év 2001 év 2002 év
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok Ft-ban) 
NYITÓ PÉNZKÉSZLET 25.000 232.290 476.405
Bevételek:
1. Önkormányzati támogatás - 300.000 -
2. Pályázat útján nyert pénz összeg      280.000 500.000 -
3. Adományok, sponzori támogatás      128.000 138.000   97.500
4. Más alapítványi támogatás  50.000 -         -
5. APEH 1 % - - -
6. Kamat bevétel  21.792    20.105   10.364
7. Egyéb bevétel  - - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  479.792  958.105 107.864
Kiadások:
1. Személyi jellegû - - -
2. Anyag jellegû 225.000  659.800 536.401
3.Szolgáltatás          47.502    53.250     5.933
4.Egyéb kiadás, ráfordítás -         940     9.646
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 272.502       713.990 551.980
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:     232.290       476.405   32.289

Mind há rom év ben az Ala pít vány volt a rész be ni, il let ve 2002-ben a tel -
jes gesz to ra egy szo bor ké szí tés és fel újí tá si, re konst ruk ci ós mun ká i nak. A
2000 év fo lya mán új szo bor ké szült el, mint is me re tes, Tí már Máté szob ra,
ami nek pénz ügyi fel tét ele it rész ben kel lett az Ala pít vány nak elõ te rem te -
ni.(A hi ány zó részt az Endrõdiek Ba rá ti Köre fi nan szí roz ta.) Mint a be vé te li
be szá mo ló ból lát ha tó, ön kor mány za ti, ál la mi, ala pít vá nyi és la kos sá gi tá mo -
ga tás ból. A 2001 évi pénz ma rad vány a kö vet ke zõ év ben, azaz 2002-ben, to -
váb bi for rá sok kal ki egé szít ve a II. Vi lág há bo rú ál do za ta i nak szo bor
fel újí tá sá ra ke rült fel hasz ná lás ra.

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

2000 évben: 280.000-Ft
2001 évben: 500.000-Ft
2002 évben NEM VOLT

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS
SZÁMADÁS:
Az Alapítvány vagyona PÉNZ formában testesül meg. Az alapítói
vagyon 25.000 Ft, amit 1999-ben 5 természetes személy adományozott. 

A 3 éves pénz ügyi be szá mo ló jól lát tat ja, hogy az Ala pít vány a cél ki tû -
zés ének az ala pí tói aka rat nak meg fe le lõ en a pénz ügyi va gyo nát mind 3 év -
ben a vá ros ban fel ál lí tan dó szo bor ra, il let ve már meg lé võ szo bor fel újí tá sá ra
hasz nál ta. Az Ala pít vány ál tal lét re ho zott új szo bor Tí már Máté bronz szob -
ra az Endrõdiek Ba rá ti Köre Egye sü let tel kö zös fi nan szí ro zás ban va ló sult
meg. A bronz szo bor össze sen 750 ezer fo rint ba, a posz ta mens 300 ezer fo -
rint ba ke rült, A II. Vi lág há bo rú ál do za ta i nak szo bor fel újí tá sá ból az Ala pít -
vány 529.240 fo rin tot fi nan szí ro zott, (a vá ro si ön kor mány zat köz vet le nül
szer zõ dött a vál lal ko zó val 500 ezer fo rint ere jé ig.).

IV. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK:
A pályázati pénzek a megjelölt célokra kerültek felhasználásra.
Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati összeg:
2001 évben: 500 ezer forint volt,
2000-ben és2002 évben nem NEM VOLT 
V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ÁLLAMI
PÉNZALALPBÓL,HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, KAPOTT
TÁMOGATÁS: 2002 évben NEM VOLT

2000 évben 2001. évben Összesen
Helyi önkormányzat 300.000 300.000 Ft
Központi Költségvetés 280.000 500.000 780.000 Ft
ÖSSZESEN: 280.000 800.000         1.080.000 Ft
VI. AZ ALAPÍTVÁNY VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE:
Az Alapítvány kurátorai önkéntesen vállalták a feladatot, és munkájukért
sem természetbeni, sem pénzbeli juttatásban nem részesülnek 

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ:

Az Ala pít vány ku rá to rai az ala pí tók ál tal meg fo gal ma zott cé lok ér de ké -
ben te szik dol gu kat, amely ek kép pen ke rült meg fo gal ma zás ra:

„Gyomaendrõd szü löt te i nek: a tár sa da lom, a kul tú ra, a tu do mány ki ma -
gas ló egyé ni sé ge i nek meg örö kí té se, szel le mi sé gük ápo lá sa, pél da mu ta tó
em lé kük meg õr zé se az utó kor szá má ra.”

Az Ala pít vány nyi tott, amely hez csat la koz hat bel föl di, és kül föl di, ma -
gán és jogi sze mély, ha az Ala pít vány cél já val egyet ért, és azt kész tá mo gat -
ni.

Az Ala pít vány kész együtt mû köd ni cél jai ér de ké ben min den tár sa dal mi
szerv vel, és az Ön kor mány zat tal.
Gyomaendrõd, 2003. május 25.

Császárné Gyuricza Éva
Kuratórium elnöke 

Fen ti be szá mo lót jó vá hagy ta: 2003. má jus 25-i ku ra tó ri u mi ülés
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No vem ber 15-én 80 éve, hogy meg halt a
vi ha ros 20. szá za di ma gyar tör té ne lem egyik
el fe lej tett ve zér egyé ni sé ge, aki a ma gyar sá got 
és eu ró pa i sá got, a ke resz tény sé get, a hu ma ni -
tást, a szo ci á lis igaz sá gos sá got olyan po li ti kai
ma ga tar tás sal és egyé ni pél da adás sal kép vi -
sel te, amellyel Eu ró pa-szer te nagy te kin télyt
szer zett. Gyõ ri ka no nok, pá pai pre lá tus, par la -
men ti kép vi se lõ, tu dós, szo ci o ló gus. Elõ adá sa -
i nak és új ság cik ke i nek szá ma 200 kö rü li,
par la men ti be szé de i nek szá ma meg kö ze lí ti a
100-at, meg je lent több mint 40 önál ló írás mû -
ve. Több tíz egye sü let ala pí tá sá ban, irá nyí tá -
sá ban volt meg ha tá ro zó sze re pe, sok-sok
ha zai és kül föl di tár sa dal mi szer ve zet tag ja
volt. A tu dós nál, a szo ci o ló gus nál, a ma gas
papi mél tó ság nál azon ban na gyobb volt ben ne 
Krisz tus iga zi kö ve tõ je az em ber. Együtt élt
kora em be ré vel, azok ke ser ve az övé is volt,
osz to zott örö me ik ben, re mé nye ik ben. Se gí te ni 
akart az em be ren ön zet le nül, ér dek nél kül.
Egyé ni sé gé nek ta lán ez volt a leg szebb vo ná -
sa. Tud ta, hogy er köl csi meg úju lás nél kül
nincs em ber hez mél tó tár sa da lom, nem le het
igaz sá gos gaz da sá gi ren det lét re hoz ni. Nyi tott
és elõ í té let men tes szem lé le té vel fel is mer te a
jót, el is mer te a más vi lág né ze tet val lók he lyes
tö rek vé se it, sõt tá mo gat ta is. A ka to li kus köz -
élet ben 1903-tól ját szott or szá go san is je len -
tõs sze re pet. A Szent Ist ván Tár su lat al el nö ki
tiszt sé gét 18 éven át töl töt te be. 1915-ben a
Szent Ist ván Aka dé mia ala pí tó el nö ke, és
1905-ben a ma gyar tör vény ho zás tag ja lett,
Ma gyar ó vár man dá tu mát nyer te meg. Mint új
kép vi se lõt be vá lasz tot ták a Mun kás ügyi Bi zott -
ság ba, an nak el nö ke lett, és be vá lasz tot ták a
Kér vény ügyi Bi zott ság ba is. „Aki a tár sa dal mi
bé két akar ja, an nak akar nia kell a tár sa dal mi

igaz sá gos sá got is. Mert a bé két len sé get
ren de sen az igaz ság ta lan ság hoz za lét re.” -
hang sú lyoz ta par la men ti be szé dé ben. Mint
kép vi se lõt a köz be ki a bá lók gyak ran utó pi á val
vá dol ták „A ma utó pi á ja, a hol nap re a li tá sa”…
„iga zi szo ci á lis tö rek vé se ket csak is va ló di ke -
resz tény meg gyõ zõ dés sel le het el ér ni” - vá la -
szol ta ne kik Giesswein.

Egye te mes mû velt ség gel és kul tú rá val
ren del ke zett, (gö rög, la tin) va la mennyi vi lág -
nyel ven ér tett, de meg ér tet te a ma gyar ó vá ri
vá lasz tó i nak, a kis em be rek nek, mun ká sok nak, 
pa rasz tok nak a sza vát épp úgy mint a nem zet -
kö zi kon fe ren ci á kon a kor ki mû velt em ber fõ i -
nek egye te mes hu ma nis ta szán dé ka it. Az
egy há zi fér fiú ke mé nyen har colt a ka to li kus
au to nó mi á ért, hogy egy há za meg fe le lõ ön kor -
mány zat tal ren del kez zen, ami ben a vi lá gi ak is
kel lõ en részt ve het nek. „Min dig meg kell hall -
gat ni a hí ve ket, a pap sá got, a püs pö kö ket,
alul ról fel fe lé.” Po li ti kai köz éle ti hit val lá sa sze -
rint: a tár sa dal mi béke és jó lét meg te rem té sé -
nek elõ fel té te le a tár sa dal mi igaz sá gos ság.
Hit te és hir det te, hogy ha a tár sa da lom igaz -
ság ta lan sá ga it a ke resz tény er köl csi szel lem
ér vé nye sí té sé vel a gaz da ság ban, a kul tú rá ban, 
és a po li ti ká ban ki küsz öbö lik, ak kor a szo ci á lis
re for mo kat a szo ci á lis tör vény ho zás ré vén de -
mok ra ti kus ál lam ban va ló ra le het vál ta ni. A
po li ti kai de mok rá cia meg te rem té se és ki tel je -
se dé se a fel tét éte le a szo ci á lis igaz sá gos ság
el éré sé nek. Ez volt Giesswein Sán dor
keresztényszociális prog ram já nak lé nye ge,
amely nap ja ink ban is ak tu á lis és va ló ra vál tan -
dó fel adat.

Az I. Vi lág há bo rú és a 19-es for ra da lom
után Giesswein meg ta pasz tal hat ta, hogy Krisz -
tus pap já nak nem kell Af ri ká ba men nie ah hoz,

hogy a sze re tet misszi o ná ri u sa ként ül döz ve és
meg aláz va dol goz has son. Ke resz tény szo ci a lis -
ta párt ja 1920-ban gya kor la ti lag meg szûnt, et -
tõl kezd ve kü lön bö zõ egye sü le tek,
szö vet sé gek el nök eke ként bé ke kon fe ren ci á -
kon és tu do má nyos ta nács ko zá so kon szó lalt
fel. A má so dik nem zet gyû lés ben – 1922 – ked -
vét veszt ve, csak rit kán kért szót. Ami kor meg -
ala kult a li be rá lis-de mok ra ta Re form párt,
an nak õ lett az el nö ke, 1923-ban. Az el le ne ké -
szü lõ kon cep ci ós per tõl a hir te len ha lá la men -
tet te meg. 

1923. ok tó ber vé gén jött haza kül föl di út -
já ról jó erõ ben, egész ség ben. Ha lá la elõt ti na -
pok ban még tár gyalt az an tant kül döt te i vel.
No vem ber 15-én szent mi sét mon dott, utá na
részt vett a Szent Ist ván Tár su lat ülé sén, majd
vég ren de le tet írt, meg gyónt, fel vet te az utol só
ke ne tet, és este 10 óra kor, 67 éves ko rá ban
meg halt.

1923. no vem ber 18-án te met ték el a Ke re -
pe si te me tõ ben. Utol só út já ra több tíz ezer em -
ber kí sér te el. Ko por só ja mel lõl hi á nyoz tak a
fõ pap ok, a pre lá tu sok, de a sok kis em ber ar cá -
ról õszin te, mély sé ges fáj da lom tük rö zõ dött. 

Sír em lék ét köz ada ko zás ból ál lí tot ták. A sír -
em lék - vég ren de le te sze rint – az An dok ban
álló ha tal mas, béke ál dá sát hir de tõ Krisz tus
-szobor ki csi mása volt. Ez a szo bor ma már
nem hir det he ti Giesswein Sán dor tes ti ma rad -
vá nya fe lett a bé két, mert a kom mu nis ta ha ta -
lom nem tûr te meg a nem ze ti pan te on ban…

Az em lé ke zést Ger gely Jenõ, Szolnoky Er -
zsé bet, Golyák Já nos mun ká i ból ál lí tot ta
össze:

Csá szár né Gyuricza Éva

GIESSWEIN SÁNDOR  (1856-1923)

Kö szön tõ az IDÕSEK VILÁGNAPJÁN

Tisz te leg ni sze ret nék azok elõtt, akik böl cses sé gük kel,
élet ta pasz ta la ta ik kal fel ne vel tek, és ta ní tot tak minket,
fiatalokat.

Ahogy egy idé zet is meg fo gal maz za: „Be csüld a kort,
hosszú élet mun ká já nak jól meg érett gyü möl csét, mely a
jövõ ígé re tét hor doz za számunkra.”

A jövõ ígé re te pe dig mind az, amit Önök össze gyûj töt tek
szá munk ra? Jó zan ész, tisz ta szel lem, ten ni aka rás, ki tar tás és 
ha gyo mány tisz te let, mely mél tó tisz te le tet ér de mel, hi szen
min dent Önök tõl kap tunk. Ki ne érez te vol na már egy rán cos
kéz szív be mar ko ló me leg sé gét, egy nagy szü lõ meg nyug ta tó
pil lan tá sát vagy egy öröm te li mo solyt si ke re ink lát tán. Az
erõ, amit su gá roz nak fe lénk, vi gyá zó sze mük sze re tet tel jes
böl cses sé ge fel be csül he tet len szá munk ra. Gon dos ko dá sunk
a szü le ink, nagy szü le ink ál tal fel hal mo zott ér té kek bõl táp lál -
ko zik, me lyet az új ge ne rá ció hor doz ma gá ban a to vább örö -
kí tés szán dé ká val. Így él nek to vább az idõ sebb kor osz tály
ma ra dan dó esz méi, si ke rei, élet ta pasz ta la tuk, mely nek gyü -
möl cse it kö te les sé günk át ad ni a kö vet ke zõ nem ze dék nek.
Egy szer ta lán mi fi a ta lok is meg érez zük az idõs kor
felelõsségét és bölcsességét,, de addig is szeretettel és
tisztelttel nézünk fel Önökre a gondoskodás szándékával és
nemcsak az Idõsek Világnapján!

A mi fal ada tunk most az em ber hez mél tó öreg kor, a tá -
masz biz to sí tá sa, hi szen er köl csi és po li ti kai fe le lõs sé günk
vissza ad ni azt, amit szü le ink tõl nagyszüleinktõl kaptunk.

Mint a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je, ahogy ezt tet tem
ez ezidáig, a jö võ ben is min dent meg kí vá nok ten ni, hogy
biz ton ság ban, nyu ga lom ban és sze re tet ben élhessenek!

Kö szö nöm Önök nek a hosszú évek alatt vég zett be csü le -
tes mun kát, és jó egész sé get, tar tal mas bol dog éle tet
kívánok!

Tisz te let tel: Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ

Az Apol ló Mozi Pó di um Ká vé zó ban ok tó ber 24-én Polányi
Laci fest mé nyei, szob rai, gra fi kái ki ál lí tá sát Koralovszki Zol tán
mû vész ta nár nyi tot ta meg.

A Zene Vi lág nap ján a Gyomaendrõdi Vá ro si Zene és Mû vé -
sze ti Is ko la és a Ze ne ba rát ok Ka ma ra kó ru sa nagy si ke rû hang -
ver senyt tar tott a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

Újra fel ál lít ta tott a 

Templom-Zugban 

a régi ke reszt, 

me lyet a bú csú

utá ni va sár na pon

fo gunk 

meg szen tel ni.



2172003. no vem ber VÁROSUNK

Ger gely Ág nes a Fé szek Klub ban

„Mi tõl jó a vers?" – vissz hang zik
ben nem a jól is mert kér dés a Fé szek
Klub ból ha za fe lé me net. 

Két „régenvolt” je le net kel élet re a
hi de gen sze les ok tó be ri éj sza ká ban, a
nagyranõtt hold ár nyai és fé nyei kö -
zött. Az elsõ a pá lya kez dõ Ger gely Ág -
nes és a Mes ter, Füst Mi lán
ta lál ko zá sa, majd a má sik, Kas sák La -
jos sal.

„Ki nyí lik, mint egy kapu” – mon -
dom ma gam ban a vá laszt, s mond ja
Ráczkevei Anna is a pó di u mon, a zsú -
fo lá sig meg telt nagy te rem ben.

Ne ves köl tõk, írók, pá lya tár sak,
mun ka tár sak, ba rá tok, ta nít vá nyok,
vers ked ve lõk, je len tek meg a het ven -

éves Ger gely Ág nes tisz te le té re meg ren de zett iro dal mi es ten. Göncz
Ár pád, Ka lász Már ton, Jó kai Anna, Len gyel Ba lázs, Szé kely Mag da,
Czigány György, Kán tor Pé ter, Rapai Ág nes…..

„Ki nyí lik, mint egy kapu” – hal lom újra és újra, s va ló ban a fel -
hang zó ver sek, pró zák sor ra „ki nyíl nak”, „fel fej tõd nek” az értõ elõ adók
(Ráczkevei Anna, Kézdy György) és az értõ kö zön ség „pár be széd -
ében”. Régi és új mû vek, is mert és ke vés bé is mert al ko tá sok hang za -
nak el, hol a szí né szek, hol a köl tõ tol má cso lá sá ban, ami szí ne sí ti,
tel jes sé te szi az est alap hang ját meg adó be szél ge tést. 

Szép ség, hu mor, emel ke dett ség, alá zat, to rok szo rí tó pil la na tok…
KÖLTÉSZET. Pil la na tok, me lyek szét fe szít ve az Idõt, em lé ke ket so -
dor nak elém…

Kö zös em lé ke ket… „És föl zúg nak a ha mu szín egek/ És hajnalfele
a ravensbrücki fák/” – sza val tam az elsõ ta lál ko zás kor Pi linsz ky Já nos
örök so ra it. Kinn rek ke nõ nyá ri dél után, benn át ha tó an tisz ta kék
szem pár fi gyel a vá ra ko zó csend ben. Majd a sza vak hul lám zá sá ban
már nem csak a sa ját han go mat hal lom, ha nem Ger gely Ág ne sét is:
„Et resurrexit tertia die” – for ró sít ja át a hû vös szo ba le ve gõ jét az Ígé ret,
a Fel tá ma dás Ígé re te. 

Az tán az endrõdi majd a gyo mai író-ol va só ta lál ko zó em lé kei, egy -
sze ri és meg is mé tel he tet len együtt lét a kö zön ség gel.

„Ár nyék. Sár gá ra sár ga” – kúsz nak át a sza vak, egy régi, nap fé nyes
há zat idéz ve, a gye rek kor ból. A szü lõi ház, a szü lõ föld ere je ott van,
tet ten ér he tõ a moz du la tok ban, a ki mon dott és ki mon dat lan mon da -
tok ban, hang súly ok ban, olyan ter mé sze te sen és ma gá tól ér te tõ dõ en,
ahogy „Gyer mek lánc fü vet ûz a Kö rös alji szél.”

Za la eger szeg, Bu da pest, Egye sült Ál la mok, Észak-Eu ró pa, Ja -
pán…és Endrõd. A hosszú évek óta tar tó, szí vet me len ge tõ itt ho ni je -
len lét. 

Re gé nyek, ver sek, vers sor ok, sza vak szem ben az el mú lás sal. Le -
nyo ma tok a vég te len, em ber ál tal al ko tott és szá mon tar tott idõ ben.

„Mi tõl jó a vers?” – to lak szik elõ már megint a kér dés. At tól, hogy
hat, ala kít, be épül, ki emel, hogy az tán meg fé nye sed ve ve lünk,
bennünk ma rad jon.

…” s hét esz ten dõ ül a ti nók sze mé ben”, re mény te len sze re lem,
Ma gyar or szág”; „Mert min den rom kez det tõl ott ho nos”; „a fák olya -
nok, mint ha rá juk te nye relt vol na az Is ten”; „a kö zös tör té net a leg na -
gyobb vé de lem”; „Az ágak öble, a meg men tett ség.”.- so ro lom  a
szá mom ra fon to sa kat.

„Bár csak a por ban láb nyo muk le het nék” – hal lom is mét a szí nészt,
ott a Fé szek ben, az ün nep ke gyel mi per ce i ben. S a vé gén a fel zú du ló
taps, kí gyó zó so rok, vi rág er dõ, jó kí ván ság ok…

„Min dig azt kell érez ni, hogy meg kon dul nak a ha ran gok és le sza -
kad az ég” – szól Kas sák a „régenvolt” idõ bõl, s sza vai fel erõ söd nek a
fá zós ok tó be ri szél ben. 

Polányi Éva

Ger gely Ág nes: Egy jazz-kon cert után 
(meg je lent az ABSZTRAKT TEHÉN címû kö tet ben)

Nem vol tak mes te re im. Nem volt ki nek a lá bá hoz ül nöm. Va la -
hány szor a la pok kö zöl ték egy-egy írá so mat, a ba rá ta im ta pin tat tal és
gya na kod va te le fo nál tak, mint egy szo mo rú, lá zas be teg nek. Egyet len
író akadt, aki kez det tõl fog va rám su gá roz ta ko nok jó in du la tát; a ne vét
nem írom le, túl sá go san kö zel van a pá lyám ala ku lá sá hoz.

Ha nem az el ér he tõ klasszi ku sok ból ne kem is ju tott né hány pil la -
nat, iga zán né hány pil la nat. Ép pen lát szó la gos tö ré keny sé ge mi att õr -
zöm ezt az egy szer-volt idõt, amint hogy leg ked ve sebb ék sze rem az
igaz gyöngy, mert a for má ja ri asz tó an gyön géd, de tet sze tõ sen il lesz ke -
dõ fém la pok ba nem csi szol ha tó, nem hagy ja ma gát, em lék szik rá,
hogy mi bõl szü le tett.

*
Kikényszerített ta lál ko zás volt az egyik. Elsõ szer kesz tõm vitt el

Füst Mi lán hoz, a pa sa ré ti fa bur ko la tos ház ba; sem mi más ra nem em -
lék szem, csak kö rös kö rül a fa bur kolt ra s kö zé pütt a pok róc ba bur kolt
ag gas tyán ra, aki há rom órán ke resz tül fi gye lem re se mél ta tott.

 Fris sen vég zett egye te mis ta vol tam, tár sa sá gi élet ben já rat lan,
nem tud tam még, hogy mi nél to vább nem fi gyel nek az em ber re, an -
nál több ide je ma rad, hogy az ön vé de lem re föl ké szül jön. Ezért, mi kor
a be teg ség rõl, ha lál ról, te het ség te len sza ma rak ról foly ta tott há rom órás
tár sal gás, menny dör gés vé get ért, majd nem ki ej tet tem a ke zem bõl a
te ás csé szém agyon szo rí tott fü lét, Füst Mi lán ugyan is rám ri vallt:

- A kis asszony mit csi nál?
- Joyce Ka ma ra ze né jét for dí tom – mond tam ijed ten.
- A kis asszony tud ja, hogy Szomory is írt egy kö tet Ka ma ra ze nét?
- Tud ja – szólt köz be a szer kesz tõm.
- A szer kesz tõ úr ne szól jon köz be. Mit ol va sott a kis asszony utol -

já ra? Mond jon egy jó ver set, amit ezek ír nak.
- Pi linsz ky Já nos: Har mad na pon.
- Har mad na pon. Pi linsz ky Já nos. Le het sé ges. A kis asszony sze rint 

mi tõl jó a vers?
- Ki nyí lik – mond tam a kez dõ ta ná rok ha tá ro zott sá gá val. – Et

resurrexit tertia die: ki nyí lik, mint egy kapu.
- Jöj jön kö ze lebb – le gyin tett Füst Mi lán, és kéz csók ra nyúj tot ta a

ke zét. Meg der med tem. – Tér del jen le. Hal lot ta? Hajt son tér det. – A
ki nyúj tott kéz a szá jam elõtt resz ke tett, nem volt mit ten nem, de mi kor
mil li mé te rek vá lasz tot tak el a kéz csók tól Füst Mi lán in tett, hogy emel -
ked jek föl, mo soly gott, a húsz éves fiúk mo so lyá val, és ke zet csó kolt.

- Kis asszony – búg ta -, amit az imént mél tóz ta tott mon da ni, nagy
bu ta ság. Tes sék más kor pon to san tud ni, mi tõl jó a vers. 

*
Kas sák La jos sal vé let le nül ta lál koz tam, egyik ta ná rom ti ha nyi vil -

lá já ban. Ké nyel met len ker ti szé ke ken ül tünk, lu gas ba való ker ti asz tal
kö rül. Kas sák a mun kám fe lõl ér dek lõ dött. Má so dik éve ta ní tot tam
egy új pes ti is ko lá ban, Joyce ver sei s né hány más mun ka után meg je -
lent a kö vet ke zõ for dí tá som, Dylan Thomas köny ve: Az író arc ké pe
kö lyök ku tya ko rá ból. 

- Jó könyv – mond ta Kas sák. - Jó for dí tás. Ren des mun ka.
El vö rö söd tem. „Ren des mun ka”: mi cso da bé lyeg zõ. Annyi ra

vágy tam rá, hogy há rom szor is meg pró bál tam be le ír ni va la mi nap ló -
fé lé be, de a kü lön bö zõ szer kesz tõk min dig vissza ad ták a nap ló fé lét, di -
csek vés nek mi nõ sít vén. Az is volt: di csek vés.

A mon da tok ra szó sze rint em lék szem.
- Mit ér zett, mi kor az elsõ for dí tá sát pub li kál ta? – kér dez te Kas sák.
- Azt, hogy meg kon dul nak a ha ran gok és le sza kad az ég.
- És most? A má so dik, a har ma dik meg je le nés után? Mit érez?
- Sem mit – mond tam. – Tu dom, hogy nem tör té nik sem mi.
- A maga nem ze dé ke té ved – pat to gott Kas sák, és föl kelt az asz tal

mel lõl. Mond ja meg a ma gyar iro da lom nak, hogy ne ver se ket ír ja nak, 
ha nem köl te mé nye ket. Mond ja meg a ma gyar mû vé szet nek, hogy ne
ké pe ket fes se nek, ha nem fest mé nye ket. Maga ne men jen a bul vár -
szer zõk után. Min dig azt kell érez ni, hogy meg kon dul nak a ha ran gok
és le sza kad az ég. Füg get le nül at tól, hogy mi tör té nik. Szál egye ne sen
állt a ti ha nyi vil la ka pu já ban. Nem hi szem, hogy ke zet fog tunk vol na.
Az óta már azt is tu dom, hogy amíg élet ben van az em ber, na gyon ne -
héz rá mon da ni a mun ká já ra, hogy „ren des mun ka”. Nem kell vár ni
sem mit.

De si ke rül-e va la ha pon to san meg mon da nom, mi tõl jó a vers?
Hal lom-e még egy szer azo kat az ég sza kasz tó ha ran go kat? Alig ha.
Csak régi vál lal ko zó ked vem em lé két pró bá lom õriz ni, ahogy egy vá -
ros õrzi a maga pöt töm nyi múlt ját, fran cia vas rá csa i val, spa nyol bel sõ
kert je i vel, el öre ge dett né ger ze né sze i vel, ak kor is, ha az egész csak tu -
risz ti kai lát vá nyos ság, s az utcákon tulajdonképpen minden szétgurul. 
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Fok hagy más liba

Egy pe cse nye li bát meg tisz tí tunk, fel da ra bo lunk, a com bok és a mell ki vé te lé vel
más ré sze i rõl a bõrt le nyú zunk, amennyi re le het ki cson toz zuk. Tep si be bur go nyát
és egy fej vö rös hagy mát ka ri ká zunk, majd szo ro san egy más mel lé tesszük a be -
só zott fok hagy má val tûz delt liba ré sze it (a be vag do sott bõr föl fe lé le gyen). Meg só -
zott 3 dl tej fölt rá ön tünk (íz lés sze rint bor soz ni is le het). Jól le zár juk a tep sit (pl.
alu fó li á val) és for ró sü tõ ben más fél órá ig pá rol juk. Utá na fó lia nél kül pi ros ra, ro po -
gós ra pi rít juk.

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

Aján la ta im:
FBaromfi párizsi 279 Ft/kg
FPecsenye libamáj 599 Ft/kg
FIzsáki taréjos csõ 149/csomag
FTchibo family: 250 g 324 Ft/db
FPaloma 1 kg 999 Ft
FNutti mogyorókrém 1 kg 579 Ft
Fszaloncukrok széles választékban

3000 Ft vásárlás esetén egy budapesti lakást, egy autót, bankkártyát vagy 
vásárlási utalványt nyerhet. További információ a boltban.

 Nyitvatartás: hét köz nap 6-tól 18-ig, szom ba ton 6-12-ig, 
va sár nap 7-tõl 10 órá ig.

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

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

Sa rok ház Cse me ge
Ct. Tí már Vin ce
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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!

BALOG LAJOSNÉ CSERVEN Má ria ok -
tó ber 15-én 54 éves ko rá ban hosszas szen ve dés 

után be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ja a csa -
lád ja. 

BINGES IMRÉNÉ Tí már Má ria, aki a
Mirhóháti út 1-3-ban élt, au gusz tus 31-én, 82
éves ko rá ban, hosszas be teg ség után be fe jez te
föl di pá lyá ját. Gyá szol ja a csa lád ja.  

BUKVA VINCÉNÉ Iványi Ju li an na, aki
Gyomaendrõd, Kos suth u. 48/1 sz. alatt la kott,
ok tó ber 15-én, 65 éves ko rá ban meg tért Égi
Aty já hoz. Gyá szol ják: test vé rei és a ro kon ság.

FARKAS GERGELYNÉ He ge dûs Esz ter,
aki Hunya, Pe tõ fi u. 6. sz. alatt élt, ok tó ber
20-án 88 éves ko rá ban hosszú be teg ség u tán
Is ten ke zé be adta lel két. Gyá szol ják: gyer me -
kei, uno kái, déd uno kái, Var jú Vin ce és csa lád -
ja.

HORNOK LAJOSNÉ Ju hász Mar git, ok tó -
ber 9-én, 82 éves ko rá ban hosszú be teg ség után
el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják: csa lád -
ja

KISS LAJOSNÉ Kakati Ilo na ok tó ber
15-én, 66 éves ko rá ban be fe jez te föl di pá lyá ját.
Gyá szol ja a csa lád ja.

HUNYA INCÉNÉ Szurovecz Gi zel la, aki
Hunya, Al kot mány u. 4. sz. alatt élt, ok tó ber
10-én, 73 éves ko rá ban vissza ad ta lel két Te -
rem tõ jé nek. Gyá szol ják: lá nyai, ve jei, uno kái,
test vé re és a ro ko nok.

KOCSIS IMRÉNÉ Gál Esz ter, ok tó ber
4-én, 71 éves ko rá ban vissza ad ta lel két Te rem -
tõ jé nek. Gyá szol ja a csa lád ja.

Özv. KÖRMÖNDI LAJOSNÉ Csécsei Má -
ria au gusz tus 29-én 73 éves ko rá ban sú lyos be -
teg ség után el ment az élõk so rá ból. Gyá szol ják: 
a csa lád ja

MEDVE ANRDÁS szep tem ber 2-án 68
éves ko rá ban el ment az élõk so rá ból. Gyá szol ja 
a csa lád ja.

UHRIN IMRÉNÉ Ku lik Etel ka au gusz tus
29-én 83 éve sen az Örök ké va ló ság Ho ná ba
köl tö zött. Gyá szol ja a csa lád ja.

VILLÁNYI ÁRPÁDNÉ Becskereki Má ria
ok tó ber 16-án 80 éve sen vissza ad ta lel két te -
rem tõ urá nak. Deb re cen ben he lyez ték föl di
ma rad vá nyát örök nyu ga lom ba. Gyá szol ja a
csa lád ja.

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)
Az endrõdi temp lom ban, a ka to li kus

szer tar tás sze rint el te me tett ha lot tak ról 40
évre vissza me nõ leg, név sze rint meg em lé -
ke zünk ha lá lo zá si év for du ló juk nap ján.

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

„... tu dom, hogy Meg vál tóm él, 
s vég sõ na pon fel ke lek a föld rõl...”(Jób 19, 25)

Fájó szív vel, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va, a hoz zá tar to zók és
a Pi a ris ta Rend tag ja i nak ne vé ben tu dat juk, hogy

Víz vá ri Lász ló pi a ris ta ta nár

2003. szep tem ber 20-án, éle té nek 84., szer ze tes sé gé nek 60., ál do zó -
pap sá gá nak 59 . évé ben el hunyt.

Föl di ma rad vá nya it 2003. ok tó ber 7-én, ked den 13 óra kor he lyez ték
örök nyu ga lom ra a Rá kos ke reszt úri Új köz te me tõ ben. Lel ki üd vös -
sé gé ért az en gesz te lõ szent mi se a te me tés után 15 óra 30 perc kor

volt a Du na-par ti pi a ris ta ká pol ná ban, és Endrõdön, ok tó ber 21-én.

Sze ge den szü le tett 1919. szep tem ber 17-én. Gim ná zi u mi éve it a sze -
ge di pi a ris ták nál töl töt te. A Pi a ris ta Rend be lé pett 1938. au gusz tus
27-én. 1940-tõl 1945-ig te o ló gi át ta nult a Rend fõ is ko lá ján, egye te -
mi ta nul má nyi so rán bi o ló gia-föld rajz sza kos ta ná ri dip lo mát szer -

zett a Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men. 1943. szep tem ber 12-én 
tett ün ne pé lyes fo ga dal mat, majd 1944. ok tó ber 18-án szen tel ték

pap pá. 1945-tõl az is ko lák ál la mo sí tá sá ig Deb re cen ben volt gim ná -
zi u mi ta nár, majd Endrõdön volt se géd lel kész.

1950-tõl 1980-ig a bu da pes ti gim ná zi um ban ta ní tott. 35 éves ta ná ri
mû kö dé se so rán két szak tár gyán kí vül hosszabb-rö vi debb ide ig raj -
zot, mû vé szet tör té ne tet, pszi cho ló gi át, gyors írást, sõt la ka tos szak -

mai is me re te ket is ta ní tott. Hét osz tály nak volt osz tály fõ nö ke.
A ta ní tá son kí vül még a lel ki pász tor ko dás és a báb já ték töl töt te ki

éle tét. 1959-tõl ha lá lá ig Pesthidegkútra járt mi séz ni. 
A báb já ték és a bá bok ké szí té se a hob bin túl szen ve dé lyé vé is vált.

A deb re ce ni évek alatt hoz ta lét re elsõ báb cso port ját, majd Bu da pes -
ten 1954-ben töb bed ma gá val meg ala pí tot ta az Au ró ra báb cso por tot,

mely ké sõbb Astra bábegyüttes né ven sze re pelt.
Ars po e ti cá ja volt: „A báb já ték az em be rek ben élõ jel ké pek re és

szim bó lu mok ra épít. Ez in dít hat ja el a né zõk fan tá zi á ját, s így jut -
hat nak el az igaz sá gig és a sze re te tig.”

Az endrõdi ka to li kus te me tõk ta ka rí tá -
sát, kar ban tar tá sát tá mo gat hat juk ado má -
nyok fel aján lá sá val:

Kész pénz be fi ze tés az endrõdi plé bá ni -
án hi va ta li idõ ben (mun ka nap okon 8-12),
vagy az Endrõdi Szent Imre Egy ház köz -
ség ért Köz hasz nú Ala pít vány szám lá já ra
be fi ze tés sel vagy át uta lás sal. Szám la szá -
munk: 53200015-10003231 Endrõd és Vi -
dé ke Ta ka rék szö vet ke zet.

Szep tem ber 28. Gy.Endrõd VSE
– Nagykáta:0:2

200 nézõ. Egyen lõ erõk küz del mét
hoz ta a mér kõ zés. Az I. fél idõ ben re me kül
helyt állt a ha zai csa pat. Az tán két 11-es
meg pe csé tel te a ha za i ak sor sát. Pe dig a
ven dé gek 10 fõre fo gyat koz tak. Az 55-ik
perc ben Sza bó is ki ál lí tás ra ke rült és a
meg adott bün te tõt Nagykáta ka pu sa be -
lõt te. A sza bály ta lan ko dó Sza bó is ki ál lí -
tás ra ke rült. 74. perc ben a ki fu tó endrõdi
ka pus el ütöt te az el len fél já té ko sát, újabb
11-es. Azt is be rúg ta Bak ka pus., 0:2 Az
endrõdi ka pust is ki ál lí tot ták.

11. Gy.Endrõd VSE  1  3  3  6-12 6.
Me gyei I.o: 
Battonya – Gyoma FC: 2:1
Igen jó mér kõ zés volt. 
4. Gyoma FC 5  0  3. 15:7  15
Ok tó ber 5. Szajol-Gy.Endrõd

VSE: 1:5
Re me kelt az endrõdi csa pat. Gól 2.

perc ben. Tóth Zsolt, az 55. perc: Híd vé gi,
68. perc ben Tóth Csa ba, 70. perc:Tóth Csa -
ba, 78. perc ben Feurewerker.

Jó volt: Göblyös, Danó, Tóth Csa ba.
10.  Gy.Endrõd VSE   2  3  3  11-13  9.
Me gyei I.o:
Gyoma FC-Szabadkígyós : 0:1
Ren ge teg hi bá val ját szot tak a hazaik.

5. Gyoma FC 5  4  15:8  15.
Ok tó ber 12. Gy.Endrõd VSE:

Hetényegyháza: 2:0
200 nézõ. Vál to za tos, moz gal mas

mér kõ zés. A fi a tal ven dé gek el szánt já ték -
kal meg aka dá lyoz ták a ve re sé get.Gól:
18.perc ben Göblyös, 24. perc ben Osán.

Jó volt: Göblyös, Danó, Osán. 
8.Gy.Endrõd VSE 3  3  3  13-13 12
Me gyei I.o.
Gyoma FC –Mezõberény:4:2
Gól: Bela, Tol di, Mátyus  Kóri
Jó: Tol di, Tol nai, Vatai, Bela
4. Gyoam FC  6  4  19-10  18.

Ok tó ber 20.: Kon do ros Gy.Endrõd
VSE: 1:7

Osán mes ter hár ma sa ve zet te be a
küz del met. Majd Tóth Zsolt kö vet ke zett,
dup lá zott, 5:0, ven dég ve ze tés ala kult. Ek -
kor sze rez te a be csü let gólt Kon do ros. A
vég ered mény: Farkasinszki gól já val ala -
kult ki, majd Böglyösi sze rez te meg a he -
te di ket.

Jó: Nagy, Osán, Híd vé gi, Litauszki
7. Gyomaendrõd VSE  4  3  3  20-14 

15.
Me gyei I.o. Méhkerék-Gyoma FC 1:0
4. Gyoma FC  6  5  19-11 18.
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A föld mû ve lés elõt ti idõ szak ban az em be rek táp lá lé ka rész ben
a vad gyü mölcs fák, bok rok ter mé sé bõl va la mint az el ej tett ál la tok
hú sá ból állt. Meg fi gyel ték a gyü mölcs érés ide jét, és ak kor meg ke -
res ték eze ket a fá kat az er dõ ben. Ké sõbb aho gyan kezd tek a föld -
mû ve lés sel is fog lal koz ni, a vad gyü mölcs fá kat nem vág ták ki,
ha nem kezd ték ápol ni, sõt fel te he tõ leg a gyü mölcs mag va kat el -
szór ták, és ez ál tal sza po rí tot ták.

A gyü mölcs ter me lés leg ré gibb ha zá ja Ázsia, Kína, és In dia
volt, Dél-Ame ri ká ban pe dig Me xi kó és Peru. Eu ró pá ban Olasz or -
szág, Fran cia or szág, és Spa nyol or szág. Ha zánk ban a gyü mölcs
gyûj tö ge té sé nek kora a má so dik szá za dig tar tott. Gyûj töt ték a sze -
der, kö kény, vad al ma, vad kör te, mo gyo ró vad gesz te nye ter mé sét.
A 2-5. szá zad ban az õs la kók még ke res ték és szed ték az er dei gyü -
möl csöt, de ugyan ak kor az itt tar tóz ko dó ró ma i ak fõ leg Du nán tú -
lon már le rak ták a gyü mölcs ter mesz tés alap ja it. A nép ván dor lás

ide je alatt ez nem foly ta tó dott, meg akadt. A 6-11. év szá zad ok ban
még min dig gyûj tö ge tés sel sze rez ték meg az itt la kók a gyü mölcs -
szük ség le tü ket. Az ezt kö ve tõ szá za dok ban, úgy 11-15-ig a már le -
te le pe dett ma gyar ság a vad gyü mölcs fá kat, bok ro kat kezd ték
ápol ni, idõ köz ön ként, al kal man ként. A tu da tos gyü mölcs ter mesz -
tés a 15. szá zad tól in dult meg. A ke vés, meg lé võ faj tá kat buj tás sal
sarj ról mag ve tés sel sza po rí tot ták. A fi a tal cse me té ket a ró ma i ak
min tá já ra né gyes, ötös kö tés ben ül tet ték. A 17-18. szá zad ban a
kas té lyok kert je i ben (nyu ga ti ál la mok min tá já ra) már ma gas szin tû 
és sok faj ta ter mesz tés folyt.

Tessedik Sá mu el evan gé li kus lel kész (1742-1820) fa is ko lák lé -
te sí té sét szor gal maz ta, mert e nél kül or szá gos gyü mölcs ter mesz tés 
és ne me sebb gyü mölcs fa el ter jesz té se le he tet len. El ha tá roz ta Szar -
va son, hogy sa ját el kép ze lé se sze rint is ko lát fog lé te sí te ni, amely
1780-81-ben el is ké szült, neve: Gya kor la ti Gaz da sá gi és Ipar is ko -
la lett. A ta ní tá si is me re tek ke re té ben el mé let ben és gya kor lat ban
fog lal koz tak a gyü mölcs fák te le pí té sé vel, ápo lá sá val, sõt cef re
lepárlásával is. A gyü mölcs fák ol tá sát a fe le sé ge vé gez te a ta nu -
lók kal együtt. Fel jegy zé sek sze rint volt olyan nap, ami kor 300 da -
rab fa cse me tét ol tot tak be. 1805. jú ni us 16-án Õfel sé ge Jó zsef
ná dor meg lá to gat ta az in té ze tet, és a gaz da sá gi ker tet. A meg elé ge -
dé se je lé ül az in té zet ala pí tó ját és an nak csa lád ját ne me si rang ra
emel te. A ne me si ok le ve let 1809. feb ru ár 19-én írta alá Fe renc csá -
szár és ki rály.

Az 1700-as évek má so dik fe lé ben fõ leg a Du nán tú lon nagy ki -
ter je dé sû gyü möl csö sö ket hoz tak lét re. 1793-ban je lent meg az
elsõ gyü mölcs ter mesz té si szak könyv ha zánk ban. Ezt kö ve tõ en
egy re több szak irá nyú iro da lom író dott.

A 19-ik szá zad ban meg ho no sult a ma gyar ker té sze ti szak nyelv. 
Entz Fe renc or vos be ha tó an fog lal ko zott a gyü mölcs kul tú rá val a
„Ker té sze ti Fü ze tek”-ben írta le el kép ze lé se it a faj ták sza po rí tá sá -
ra vo nat ko zó an. Õ hoz ta lét re az elsõ ker tész kép zõ is ko lát. E szá -
zad vé gén Villási Pál tol lá ból ké szült el az elsõ ma gyar ker té sze ti
tan könyv. Ugyan csak ek kor tájt az al föld ön nagy ará nyú fej lõ dés
kez dõ dött el, a gyü mölcs és szõ lõ ter mesz tés te rü le tén. 

A 20. szá zad ele jén fo lya ma to san je len tek meg szak köny vek,
me lyek nagy ban se gí tet ték a szak sze rû fa is ko lák, sze lek tált gyü -
mölcs faj ták lét re ho zá sát. Az újon nan meg nyi tott 

Ker té sze ti Tan in té zet jól kép zett szak em be re ket ne velt.
Ezidõtájt Rudinai Mol nár Ist ván mi nisz te ri biz tos so kat tett a kül -
föl di ta nul má nyi utak szer ve zé sé ért, to váb bá ál la mi fa is ko lák lé te -
sí té sért, gyü mölcs ki ál lí tá sok, be mu ta tók ren de zé sé ért,
ker tész ta ní tók kép zé sé ért.

Foly ta tás kö vet ke zik 
Hunya Ala jos
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Gyümölcstermesztés ki ala ku lá sa 
ha zánk ban - I. rész

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
 õszi aján la ta im:

• virághagymák
• virágföldek
• hólapátok
• szi vattyúk, ön tö zõ töm lõk, szó ró fe jek
• zo mán co zott tûzhely
• ké zi szer szám ok, sze gek, csa va rok
• mû trá gyák, vegy sze rek, csá vá zó szerek
• fó li ák, ta ka ró pony vák, mû anyag áruk
• gu mi csiz mák, vé dõ kesz tyûk
• ku tya-, macs ka-, madáreledel
• bar kács szer szám ok
• mû anyag ku kák (-110 l 5990,-)
• drót ke rí té sek, lét rák
• DÜFA zo mánc fes té kek, ecse tek
• VAPOREX fal szá rí tó ada lék

Várom Ked ves Vá sár ló i mat!

Kert-
ba rá tok-
nak

Szep tem ber 23-tól október 23-ig Gyoma 

bel te rü le tén 49 mm csa pa dék hul lott.Û


