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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke
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Ára: 100 Ft

X. év fo lyam 10. szám

„Mert nincs oly rej tett do -
log, ami nap fény re ne jõne;

és oly ti tok, ami ki ne tu -
dód nék."    (Máté ev.)

Ki tud ná össze szed ni,
mennyi fáj da lom gyûl össze
egy-egy tör té nel mi sors for du ló,
je len tõs ese mény után a szen ve -
dõ ala nyok ban? És azt ki tud ná
össze szá mol ni, hogy a meg ráz -
kód ta tás hány nem ze dék re hat
még? Ket tõ re-há rom ra biz to san. 

Van, aki az I. vagy a II. vi lág -
há bo rú ese mé nye it hall gat ta es -
tén ként. En gem az 1956 utá ni
idõ szak nagy szü le im tõl messze
sza kí tott. A rit ka ta lál ko zá sok ba
fért csak bele, hogy anyai nagy -
apám me sél hes sen, s bõ ven volt
mi rõl, hi szen õk - az 1900-ban
szü le tet tek - vol tak az egyet len
év fo lyam, aki ket mind két há bo -
rú ba ki vit tek. Az el sõ be a leg vé -
gé re 18 éve sen, a má so dik ba a
Don-ka nyar ba. S volt sok olyan
ré sze tör té ne te i nek, amit a tan -
köny ve ink ben se hol sem ta lál -
tunk vol na.

Az én esti me sé im be 1956
sem ke rül he tett bele, hi szen fe -
cse gõ-szó szá tyár kis lány lé vén
csak bajt okoz tam vol na ma gam
kö rül, így so ká ig édes anyám még 
azt sem mer te meg mon da ni,
hogy az én hu má nus-ver sel ge tõ
édes apám bör tön ben ül. 

Ké sõbb a csa lád a tör té ne tet
sok szor ve lem in dí tot ta, mert
1953 de cem be ré ben azon a na -
pon akar ták min den áron rá be -
szél ni édes apá mat, hogy a ta ná ri
pá lyát ott hagy va ka to na tiszt le -
gyen, ami kor én szü let tem. S a
vissza uta sí tás mi att a pa rancs nok 
sért ve érez te ma gát - 1957-ben
azu tán vissza vág ha tott. Sok szor
vé gig gon dol tam a bí ró sá gi ira to -
kat la poz gat va - csak a rend szer -
vál tás után jut hat tam hoz zá -
hogy amennyi kis bûne volt édes -
apám nak, úgy raj ta kí vül so kan
mel let te le het tek vol na az in ter -
ná ló tá bor ban! Gon dol juk csak át
ma gunk ban, ki min den ki ke rült
bör tön be 1945-49-tõl fo ko za to -
san. Mert az a rend szer a meg fé -
lem lí tés re épí tett. Nem tûr te a

bí rá la tot. Nem fo gad ta el az el té -
rõ vé le ményt. Félt a vi ták tól,
min den ér tel mes em ber tõl. Vé le -
mé nye pe dig min den ki nek volt,
csak le het, hogy hal kab ban
mond ták, vagy nem egy iro dal mi
kör ben be szél ték meg az is me rõ -
sök kel. Nem cso da, ha a 70-es
évek ben szü le im na gyon fél tet -
tek at tól, hogy „bár mi be” be le ke -
ve red jek. Min den már ci us 15-re
ha za ren del tek, hi szen ak kor az
volt a jel ké pes ün ne pe a ha ta lom -
mal való szem be sze gü lés nek. Ál -
lan dó kér dés ként hal lot tam:
akarsz dip lo mát? Min den eset re
be lém ne vel ték a gya nak vást. A
rend szer vál tás után ki de rült be -
épí tett „tég lák” (fi ze tett be sú -
gók) tö me gét a di á kok közt még
így sem sej tet tem! A be lém ne -
velt fé le lem hez ké pest is túl naiv
vol tam pél dá ul ez zel kap cso lat -
ban. Én még a puha dik ta tú ra idõ -
sza ká val is baj ban vol tam.
Hi szen hány szor kel lett di ák ként
a so rok kö zött ol vas ni, majd ta -
nár ként úgy ma gya ráz ni, hogy
azu tán szem be tud jak néz ni ön -
ma gam mal a tü kör ben! Mert a
po li ti ka rákényszerített ne héz
dol gok ra ben nün ket: 1988-ban
még nem ün ne pel tük ok tó ber
23-át, a kö vet ke zõ év ben a rá di ót
be kap csol va pró bál tat tuk meg ér -
tet ni a gim na zis ták kal, hogy tör -
té nel mi vál to zá so kat él nek meg
ép pen. Ele in te fõ leg be szél get -
tünk ve lük a vál to zá sok ról. Kel -
lett is. Kér tem, hogy ír ják le
kér dé se i ket 1956-ról, s bi zony
na gyon hi á nyos elõ is me re tet mu -
tat tak.

Az én gyemekeim (Ba lázs és
Ági) szel le mük ko rai éb re de zé -
sé tõl már min den na pos tör té net -
ként hall gat ták tõ lem papi
for ra dal mát. Jó ér zés, hogy be -
szél nek róla, fon tos nak tart ják.
Szá mom ra kis ko rom ban a bör tön 
csak a rossz em be rek nek járt. A
mai gye re kek már újra tud ják,
hogy oda a jö võt a ha ta lom tól el -
té rõ en ál mo dók is be ke rül het tek.
Jó len ne tud ni, hogy ezt az igét
csak múlt idõ ben ír juk le ez után!! 

Ricsey Edit

Ifj. Paróczai Ger gely: Ma gyar sors

1956. ok tó ber 22-én, hét fõn az or szág csak nem
va la mennyi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyé ben 

di ák gyû lé sek vol tak. Eze ken a gyû lé se ken fo gal -
maz ták meg az egye te mi hall ga tók a kö ve te lé se i ket,
és ahol még nem volt, ott meg ala kí tot ták a MEFESZ
(Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Egye sü le tek Szö vet -
sé ge) szer ve ze te ket. A bu da pes ti egye te me ken el ha -
tá roz ták, hogy a kö ve te lé sek meg hir de té sé re,
más nap, ok tó ber 23-án tö meg fel vo nu lást ren dez nek
Bem tá bor nok szob rá nál. A tün te tés ok tó ber 23-án
dél után 3 óra kor kez dõ dött a Pe tõ fi szo bor nál, in nen
a tün te tõk a Bem tér re, on nan pe dig az Or szág há za
elé vo nul tak. Az Or szág há za elõtt már nem csak az
egye te mis ták vol tak…

A Sze ge di Mû hely 2003/1. szá má ban Nagy Ist -
ván tör té nész a sze ge di Ta nár kép zõ Fõ is ko la nyug -
dí jas tan szék ve ze tõ je az 1956-os sze ge di
di ák ese mé nyek fel dol go zá sá nál a kö vet ke zõ ket írja:
„Szõ ke Sán dor az Eger ben is meg ala kult MEFESZ
ok tó ber 23-i össze jö ve te lén a sze ge di fõ is ko lát kép -
vi sel te. Is mer tet te a sze ge di ek prog ram ját és
Paróczai Ger gely két ver sét.” A láb jegy zet a kö vet -
ke zõ ket tar tal maz za: „Paróczai Ger gely: Ma gyar
sors, Sze ged, 1956. Ok tó ber 16-18. Csak ez a vers
ke rült elõ.”

Nagy Ist ván ta nár úr szó be li köz lé se sze rint a
vers Sze ge den is el hang zott és köz is mert volt az ese -
mé nyek kez de te i nél.

Ifj. Paróczai Ger gely: Ma gyar sors:

Se be ink rõl-sé rü lé se ink rõl ok tó ber 23 kap csán

Szen ve dett, tûrt és vért iz zadt nép,
ha zug szó mar ta hi szé keny szí vét.
Ólom volt vál lán a bú, a gond,
s mint ha lál ra ré mí tett va kond
me ne kült ké te lye üre ge i be.
Mert el or zott ott ho na, hite,
sze mét re lök ve pi szok ba fúlt.
Kü szö bét a szük ség sá padt, ká bult
vi rá ga - mér ges gom ba ként nõt te be.
Foj tó pá rá ja dög tes tek bûz le he le te,
nya kán haj csá rok, hó hé rok hada.
Zsar nok ha szólt, tör vény volt sza va.
Õr zött la ká ból bort ki ál tott,
s a nép nek, sze gény nek po cso lya ju tott.
Mi volt a pa raszt sors? Rút alá zat,
szi laj lel két dúl ták ker ge lá bak.
S ha ben ne tûz ként fel lob bant a düh,
úgy érez te, nem lesz már derû.
Sze mé ben a dac sár ga láng ja égett,
ter hét von ta, nem tud ta, mi vé gett.
Csak ök lét ráz va szid ta az eget.
Bosszú ja ez volt, mást nem te he tett.
Pa nasz sza vá ra üt leg lett a vá lasz,
gu mi bot, bör tön rács, bitó és szá raz

gúny, mely lel két tép te,
és mé reg ként ha tott friss se bé re.

Így él tünk ma gya rok, test és lé lek kín ját
hor doz tuk az ön kény éve in át.
De elég volt, ne héz, mint Krisz tus ke reszt je
Tör jön fel vég re ezerév ke ser ve.
Ki ált sunk, ki ált sunk fel az égre
A meg gyö tör tek, már tí rok ne vé be´
Zúg jon a hang or kán, hogy ütött az óra
Hadd hall ja, lás sa Eu ró pa
Hogy van ma gyar és él még Hun nia
Hogy ten ni vá gyik mind egyik fia,
Mert tett kell, tett, s nem üres sza vak,
Me lyek elmálva szer te kon ga nak.
If jú ság jö võ-re mé nye, egyet len aka rat
Emeld fe jed, emeld már fel sza vad
Áraszd szét szí ved nek nagy hi tét,
Mert hi á ba fel hõ, alat ta kék az ég.
Ne igyál csak az igaz ság bo rá ból -
S mu tasd meg hogy lo bog az erõ
S tõ lünk függ, mi lesz ha zánk ból -
Fe hér nász ágy, vagy sö tét te me tõ.
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Hogy mi rõl dön tött szep tem ber 25-én Gyomaendrõd Vá ros Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se lõ –testülete.

Új ter mál kút ra be nyúj tott pá lyá zat tal 29 M fo rin tot nyert a vá -
ros. A sze lek tív hul la dék gyûj tés hez is nyert a pá lyá za tunk, ami még 
5 kis te le pü lés (Hunya, Csár da szál lás, Kétsoprony, Kar dos, Ör -
mény kút) hul la dék szál lí tá si gondjain is segíteni fog.

Vismajor pá lyá za ti ke ret be a Vá sár té ri óvo da és böl csõ de ke rült 
fel ter jesz tés re. (Saj nos na gyon sok be je len tés ér ke zett ma gán há -
zak kal kap cso la tos je len tõs re pe dé sek kel kapcsolatban is).

A Pénz ügyi Bi zott ság ”kül sõ” tag ja i nak is va gyon nyi lat ko za tot
kell tenni.

De zsõ Zol tán fel ve tet te, hogy a di á kok in gye nes tan könyv jut ta -
tás sal kap cso lat ban pa nasszal for dul tak hoz zá. Vá la szol tak: Fü löp
Istvánné és Far kas Zoltánné igaz ga tó. Vá la szuk lé nye ge, hogy a
prob lé mát in kább a jog sza bály ér tel me zé se okoz ta, de sze rin tük
maradéktalanul sikerült megoldaniuk.

Kér dez te to váb bá, hogy ké szült-e szá mí tás a vár ha tó gáz és
ener gia eme lé sek mi att és vé gül vá laszt kért arra az el ter jedt
mende-mondára, mi sze rint a pol gár mes ter le mon dás ra ké szül. Vá -
lasz: szá mí tá sok majd a 2004 évi költ ség ve tés ter ve zé sek so rán ké -
szül nek, és a polgármester nem tervezi a lemondását.

Ha lász Istvánné a Kis Bá lint Ált. Is ko la nyug dí jas ta nár nõ je és a 
szak szer ve zet ük el nö ke, vá laszt kért arra, hogy 5-6 hó nap ja mi ért
nem vá la szol a jegy zõ, arra a kér dé sé re, hogy az is ko la pe da gó gi ai
prog ram ja tel je sít he tõ-e, az el bo csá tá sok után. El mond ta to váb bá,
hogy a tes tü let az ál ta la fel ve tett té má ban tör vény sér tõ en járt el. A
je len lé võ is ko la igaz ga tó tól és a pol gár mes ter tõl szin tén vá laszt kért 
arra, hogy va ló já ban mi ért is ke rült mun ka vi szo nya fel mon dás ra,
40 éves szol gá lat után mi ért kel lett neki ke se rû en, meg bánt va nyug -
díj ba men ni. Be je len tet te, hogy a Mun ka ügyi Bí ró ság hoz for dult a
sze mé lyes ügyé ben. A vá laszt tu laj don kép pen nem a meg szó lí tot -
tak, ha nem Ka to na La jos al pol gár mes ter adta meg: ke vés a gye rek,
így a pe da gó gus lét szám ban le épí tés re ke rült sor, és az õ vé le mé nye 
sze rint ter mé sze tes, hogy ne az ak tív ko rú ak ke rül je nek el bo csá tás -
ra, ha nem azok, akik már nyugdíjasok. Halászné nem fogadta el a
választ, mert az iskola engedélyezett létszáma 60 fõ, és õ nem a
61-ik, hanem az 58-ik volt!

2003 évi költ ség ve tés I. fél évi tel je sí té sét a tes tü let is el fo gad -
ta. A mû kö dé si be vé te lek és költ sé gek idõ ará nyo san ala kul tak, a
fel hal mo zás és fel újí tás messze el ma radt az idõ ará nyos tel je sí tés -
rõl. Az elsõ fél évi be vé tel és kiadás: 1, 7 milliárd forint volt.

2 003. év ben épí ten dõ utak : 
           At ti la út,    2360 m2   12, 8 m Ft,    45.154Ft/ingatl.
           Mik száth    2140   „   11,8„„           69.447     „
           Szé che nyi    825    „    4,6„„            39.826     „
           Köl csey     1500    „    8,3„„            50.227….”
           Mi csu rin      975    „    5,4„„            46.870…”
           Hu nya di     1175    „    6,4„„           75.660    „
Öszesen:               8975m2    49,3 mil lió fo rint

Bur kolt utak fel újí tá sa:        
Fegy ver nek  1260 m2    4,2 m Ft, hozzáj.   16.652Ft/in gat lan,
Bajcsy-Zs.    1300   „    4,2        „               16.568     „
Kiss Bá lint   1450  „     3,7        „                20.818     „
Béke               840  „     2,9        „               19.187     „
Össze sen:     4.850 m2 15,- mil lió fo rint

(Meg jegy zés: A Kiss Bá lint ut cai la ko sok ké rés re a bur ko lat 20
cm-rel szé le sebb, mely nek több let költ sé gét a la ko sok tel jes mér -
ték ben vállalták.)

El ké szül to váb bá 9 utca út alap ja, ame lyet 2004-ben fe jez nek
be: (Ki li án, Ju hász Gy, Bocs kai, Sallai, Kató J., Ál mos, So mo gyi,
Hu nya di, Vörösmarty)

El kez dõd nek a ká tyú zá sok is, de saj nos csak ott le het, ahol már
a szenny víz be ru há zás át vé tel re ke rült, ahol még fo lyik a be ru há zás
ott csak ide ig le nes ja ví tá si mun kák ké szül het nek Ahol rö vi de sen
út épí tés lesz. ott a kátyúzás nem indokolt.

2003 évi jár da ja ví tás 37 ut cá ban, össze sen 3519 m2-en, 9,3
mil lió Ft ér ték ben vé gez he tõ.

A Li get Für dõ Szol gál ta tó Kft-vel a va gyon ke ze lé si és üze -
mel te té si szer zõ dés több ren de zés re váró kér dés el le né re a kép vi se -
lõk ré szé rõl nagy több ség ben elfogadásra került. 

 Sport Alap II. fél évi tar ta lé ká nak fel osz tá sa: Gyomaendrõdi
Motocross SE 200 ezer Ft, Ró zsa he gyi Kál mán Di ák sport Egye sü -
let: 200 ezer Ft, Gyomaendrõdi JUDÓO Club: 50 ezer Ft, Gól-Suli
Ala pít vány 50 ezer Ft, Sza lon cu kor Kupa 200 ezer Ft. A Hu mán po -
li ti kai Bi zott ság a Gyomaendrõdi Vá ro si Sport egye sü let II. fél éves
tá mo ga tá sát fe lül vizs gál ta, és 1,8 mil lió fo rint he lyett, 1,485 millió
forintban tartotta indokoltnak.

Gyo mai Ró mai Ka to li kus Plé bá nia a temp lom krip ta te te jé nek 
ja ví tá sá hoz 100 ezer fo rint tá mo ga tást ka pott.

Vá ro si Zene és Mû vé sze ti Is ko la, Kiss Bá lint, Ró zsa he gyi
Kál mán és a Szent Gel lért Ka to li kus Is ko la, és a Mû vé sze ti ok -
ta tást vég zõ Ala pít vány il le té ke sei két hé ten be lül a ze nei és mû -
vé sze ti ok ta tá sok ról tárgyalnak.

ENCI irodaépület, ami je len leg bér let ként volt hasz no sít va, a
bér lõk felé el adás ra kerül.

Föld ha szon bér mér sék lé sé re be adott ké rel mek az iga zolt
kár fel mé rõ la pok ada tai alap ján 50%-ra mér sék lés re
kerülnek. 

Vi ta tott föl dek re új bér le ti szer zõ dést köt het, aki nek nincs
bér le ti díj tartozása.

Li ci tá lás út ján ve he tõ bér be 31 ha, (1337,5AK), a ki ki ál tá si
ár 5%át (21 kg ét ke zé si búza/AK, aug. át lag áron) bá nat pénz ként be
kell fi zet ni. Nem li ci tál hat, aki nek az ön kor mány zat felé föld ha -
szon bér le ti díj tartozása van.

Bánomkerti vá ros rész szenny víz csa tor na há ló zat meg épí té -
se csak a kö vet ke zõ ütem ben va ló sul hat meg, amely nek leg elõ ször
meg kell te rem te ni a la kos sá gi akart fel té tel ét. Ha ez meg van, ak -
kor in dul hat a ter ve zés és a pénzszerzési pályázat.

Hantoskerti üdü lõ so ron la kók emelt áron rá köt het nek a szenny -
víz há ló zat ra.(135.750 Ft) 

Bõ vül a köz vi lá gí tás: Gyóni Géza u 2. (az in gat lan tu laj do nos
költ ség át vál la lá sa esetén),

A kocsorhegyi be ve ze tõ út mel let ti jár da meg vi lá gí tá sá ról a
2004-es költ ség ve tés ké szí tés so rán le het dön te ni, a pénz fe de zet
ismeretében.

Te le kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai be ru há zá sok: újra in -
dult a ká bel té vé há ló zat kor sze rû sí té se és át épí té se, a gyo mai ré -
szen. To váb bá ki épül nagy sáv szé les sé gû mik ro hul lá mú Internet.
40 egyé ni fo gyasz tó és 5 cso por tos vég pont szá má ra je len tõs ked -
vez mé nyû szol gál ta tás ra lesz lehetõség A kedvezményezetteket
pályáztatják.

Né met be fek te tõk be vá sár ló köz pont épí té sé re ke res nek te -
rü le tet. Élel mi szer üz let, ital üz let, il lat szer üz let gyógy szer tár,
és 3 or vo si ren de lõ kö zös vál lal ko zá sú üze mel te té sét ajánl ják. A 
tes tü let érdemben nem tárgyalta az ajánlatot.

Új test vér-vá ro sunk lesz Schöneck (a né met te le pü lés több ro -
kon vo nást mu tat ve lünk ab ban, hogy ott is min den bõl több van, pl.
fo ci csa pat, tûz ol tó ság, pol gár mes te ri hi va tal). Ez a te le pü lés is
egye sü lés út ján jött lét re, rá adá sul ott 3 település egyesült!

Új bér la kás pá lyá za tot ha gyott jóvá a tes tü let. En nek ke re té -
ben az Öreg szõ lõi Idõ sek Klub ja át ala kí tás ra ke rül ne 20 fõ bent la -
ká sos idõ sek ott ho ná vá, és meg épül het ne a Mirhóháti úti új idõ sek
ott ho na, ahol 52 fõ el he lye zé se len ne biz to sí tott. A két be ru há zás
254 mil lió fo rint, amely nek saját erõ szükséglete: 76,2 millió forint.

Is ko la út épí té sét (Öreg szõ lõ) a Va kond Kft nyer te el, 32,6
mil lió fo rint ki vi te le zé si ajánlattal.

Csá szár né Gyuricza Éva
Kép vi se lõ

Így ün nep lünk ok tó ber 23-án

Endrõd:
9 óra: szent mi se az 56-os hõ sö kért.
9.40:Do mo kos Lász ló kép vi se lõ úr be szé de, és a Ró zsa he gyi

Kál mán Ál ta lá nos Is ko la meg em lé ke zé se, ko szo rú zás a
kop ja fá nál

Gyoma:
11: a Kner Imre Gim ná zi um és Kol lé gi um ün ne pi mû so ra a

Hõ sök em lék mû vé nél
12: ün ne pi tes tü le ti ülés a né met test vér vá ros kép vi se lõ i nek

rész vé te lé vel 
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Or szág gyû lé si kép vi se lõnk, DOMOKOS LÁSZLÓ pos tá já ból:

Ked ves gye re kek, Fi a ta lok!

Mint ha az idõ já rás is tud ná, hogy is mét itt a ta nu lás ide je; ki csit hû -
vö sebb és már nem olyan ve rõ fé nyes. Szik rá zó nap sü tés ben min den ki
in kább a strand ra, a kert be, a na gyi hoz, a ba rá tok közé vá gyik, mint sem
az is ko la pad ba.

Az el sõs kis di ák ok ta lán ki csit meg szep pen ve en ged ték el szü le ik
ke zét. Ti, akik most lép té tek át elõ ször az is ko la kü szö bét, és fog lal tá -
tok el he lye te ket a pa dok ban, a tu dás ös vé nyé re lép te tek. A ked ves és
mo soly gós ta ní tó né ni re, ta ní tó bá csi ra min dig szá mít hat tok, ha öröm,
ne tán bá nat ér. Az új ar cok ha ma ro san új ba rá to kat je len te nek, a most
még nagy nak tûnõ tan ter mek ba rát sá gos, kis kö zös sé get rej tõ te rem mé
sze lí dül nek. Él vez zé tek az is ko lát, sze rez ze tek új is me re te ket, ba rá to -
kat!

Ti, akik már is me rõs ként üd vöz li tek a fe lé tek jövõ tár sa to kat, azt az
is me ret len nek tûnõ, de még is oly is me rõs, ma gas ra nõtt he lyes fiút, és
azt a szép, nap bar ní tott lányt, ta lán már egy ki csit hi á nyoz ta tok is egy -
más nak. 

Bár tu dom, hogy ta nu lás he lyett sok szor jobb len ne va la mi mást
csi nál ni, akár anyu nak se gí te ni, higgyé tek el a ta nu lás na gyon fon tos
do log! A ma ga tok elé ki tû zött cél, egy-egy álom mun ka hely meg szer -
zé sé hez tu dás ra, is me re tek re van szük ség! Ma gyar or szág, il let ve az Eu -
ró pai Unió le he tõ sé ge it csak azok tud ják ki hasz nál ni, akik meg fe le lõ
tu dás sal ren del kez nek. Ma gyar or szág nak szük sé ge van rád, szük sé ge
van a tu dá sod ra! Ta nulj, élj vi dá man és be csü le te sen!

Üd vöz let tel: Do mo kos Lász ló az 5. sz. Vá lasz tó ke rü let,
Gyomaendrõd or szág gyû lé si kép vi se lõ je

Tisz telt Pe da gó gu sok!

Az Önök szá má ra is el kez dõ dött a tan év. Nem csak új di á kok, új
tan ter mek kö szön tik most Önö ket, ha nem egy új ok ta tá si kon cep ció is.
Az ál ta lam fenn tar tá sok kal fo ga dott tör vény mó do sí tás nak, mely he ves
vi tá kat vál tott ki, most a hét köz nap ok pró bá ját kell ki áll nia. Az új el -
kép ze lé sek so kak nem tet szés ét vál tot ta ki, ám az ed di gi el mé le tet most
a gya kor lat vált ja fel. Az is ko la azon ban to vább ra is az ok ta tás, a ta nu -
lás szín te re ma rad, mely a pe da gó gu sok szá má ra mun ka he lyet, a di á kok 
szá má ra pe dig a jö võ jük re való fel ké szü lést jelenti. 

Kí vá nom, hogy mun ká juk ban to vább ra is sok örö met ta lál ja nak, és
re mé lem, hogy a je lent ke zõ prob lé má kat, a di ák kal, a szü lõ vel meg be -
szél ve si ke rül közösen megoldani.

Tisz te let tel: Do mo kos Lász ló,
 az 5. sz. Vá lasz tó ke rü let, Gyomaendrõd or szág gyû lé si képviselõje 

Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk szep tem ber 11-én a
gyo mai könyv tár ban fo ga dó órát tartott.

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A Bé kés Me gyé ért Vál lal ko zás fej lesz té si Köz hasz nú Ala pít vány -

nál szep tem ber 4-én is mét pá lyá za to kat bí rált a Mikrohitel Bi zott ság.
Mind az öt be ér ke zett hi tel ké re lem jó vá ha gyás ra ke rült, össze sen:
9,715.000 Ft összeg ben.

A Köz ala pít vány is mé tel ten fel hív ja a vál lal ko zók fi gyel mét arra,
hogy a Bé kés me gyei vál lal ko zá sok hi te le zé sé re je len tõs sza bad for -
rá sok áll nak ren del ke zés re!

A mikrohitellel kap cso la to san fel vi lá go sí tás sal és ta nács adás sal
min den mun ka na pon 8-12 órá ig szol gál nak Bé kés csa bán, az Ár pád sor
18 sz. alatt. Elõ ze tes be je lent ke zés nem szük sé ges, tá jé koz ta tás a
442-520 –as te le fo non is kér he tõ.

2003. szep tem ber 1. után be fo ga dott mikrohitel pá lyá za tok ra a kö -
vet ke zõ fel té tel rend szer ér vé nye sül:

A vál lal ko zá sok leg fel jebb 3millió fo rint össze gû ked vez mé nyes
hi tel re pá lyáz hat nak,

mely bõl leg fel jebb az igé nyelt összeg 20 %-fordítható a be ru há zás -
hoz kap cso ló dó for gó esz köz –be szer zés re.

A hi te lek ma xi má lis fu tam ide je 3 év le het.
A ked ve zõ en bí rált pá lyá za tok ese té ben a ka mat vál to zó, a min den -

ko ri jegy ban ki alap ka mat nak meg fe le lõ % ka ma tot kell fi zet ni a hi tel -
összeg után 

Tü rel mi idõ: leg fel jebb 6 hó nap
Ked ves ol va sók! Aki kez dõ, vagy már mû kö dõ vál lal ko zó, és hi tel -

re van szük sé ge, ke res se bát ran a fen ti te le fon szá mon Zsótér Csa ba
mikrohitel mendezsert, nagy eséllyel pá lyáz hat.

Csá szár né Gyuricza Éva
Bé kés Me gyé ért Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány ku rá to ra

Moz gás kor lá to zot tak Bé kés me gyei Egye sü le té nek
Gyomaendrõdi Cso port já nak Ve ze tõ sé ge és tag sá ga kö szö ne tét fe je zi
ki a tá mo ga tók nak, akik az „Évad zá ró Va cso rát” tom bo la tár gya ik kal

DÍSZDIPLOMA áta dó ün nep ség - Szar va son, ez év szep tem ber
5-én a Tessedik Sá mu el ál tal épít te tett Evan gé li kus Ótemp lom ban szín -
vo na las ün nep ség volt.

Tan év nyi tó ün ne pi ta nács ülést tar tott itt a Tessedik Sá mu el Fõ is ko -
la Pe da gó gi ai Kara. Sza kács Mihályné Dr. kari fõ igaz ga tó kö szön tõ je
és ün ne pi be szé de után az elsõ év fo lya mo sok es kü té te le kö vet ke zett.
Dr. Patay Ist ván a fõ is ko la rek to ra kö szön töt te a hall ga tó kat és a dísz -
dip lo ma át vé te lé re meg je lent, több év ti ze des pe da gó gi ai mun kát ma -
guk mö gött tudó pe da gó gu so kat.

Ru bin, vas, gyé mánt, és arany dip lo mák ke rül tek át adás ra, azok nak
a pe da gó gu sok nak, akik 70, 65, 60, és 50 év vel ez elõtt vet ték át dip lo -
má ju kat. Ru bin dip lo mát egyet len pe da gó gus ve he tett át. Vá ro sunk ból,
az endrõdi te le pü lés rész rõl gyé mánt dip lo mát ka pott Tí már Iza bel la,
óvó nõ, aki je len leg Gyu lán él, és Fü löp Im réné arany dip lo mát, a
gyo mai te le pülés rõl vas dip lo mát ka pott Bá lint Sándorné ta ní tó nõ,
Szar ka Elem ér ta ní tó, és Dom bos Lász ló test ne ve lõ tanár.

Az arany dip lo más óvó nõk kö zül 19-en vol tak je len akik ép pen két
hete tar tot ták az 50 éves ta lál ko zó ju kat Gyomán. Volt osz tály fõ nök ük
Solymosi Jánosné most is el kí sér te õket, a dísz dip lo ma ki osz tá son,
hogy együtt örül hes sen régi tanytványaival.

Vers sel, or go na mu zsi ká val, ének kel kö szön töt ték a nyug dí jas pe -
da gó gu so kat.

Az ün nep sé get meg tisz tel te Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi -
se lõ, és kö szön töt te az ün nep lõ ket Ba bák Mi hály Szar vas vá ros pol gár -
mes te re, országgyûlési képviselõ is.

Szer kesz tõ sé günk is tisz te let tel és sze re tet tel kö szön ti a sok-sok
éves mun ká juk kal ki ér de melt ru bin vas, gyé mánt, és arany dip lo más
pe da gó gu so kat, jó egész sé get és nyu godt szép, de rûs éve ket kívánva
mindnyájuknak. 

Ma dzag fal vi na pok Bé ké sen, szep tem ber 12-13-14. 
Idén már ötöd ször sport, kul tú ra, el szár ma zot tak ta lál ko zó ja, ki ál lí -

tá sok, szó ra ko zás és há rom na pos mu lat ság vár ta a Bé ké sen élõ ket és az
ide lá to ga tó kat. A Ma dzag fal vi na pok ha gyo mány õr zés cél já ból jött lét -
re, az idei prog ram so ro zat ban a 100 év vel ez elõt ti köz le ke dést mu tat ták
be, sor ke rült a Ma dzag fal vi Lo vas na pok ra, sakk ver seny re, meg nyi tot -
ták az Ízek ut cá ját, és volt Ma dzag fal vi Fu tás is. Be mu tat ták a sár ha jó,
az ist ráng, a sze kér, a ta lics ka hasz ná la tát is.

KATONA JÓZSEF Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont 
ok tó be ri ren dez vé nyei:

Ok tó ber 2. Dél után 3 órá tól: 20 éves az Õsz idõ Nyug dí jas Klub, 
mû sor ral egy be kö tött vacsora

Ok tó ber 8. Dél elõtt 10 órá tól: Or szá gos meg hir de té sû pont szer zõ TÁNCVERSENY
Ok tó ber 7-20-ig: VI. Gyomaendrõdi Õszi Tár lat Meg nyi tó: ok tó ber 7-én, 16 óra kor

Ok tó ber 8.10 és 14 óra BIBUCZI pro duk ció gye re kek nek.
 A Na gyot mon dó Tó bi ás c. ze nés me se já ték. Be lé põ:300Ft

Ok tó ber 11. Me gyei Ci gány Kul tu rá lis Nap
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Ara di vér ta núk a ma gyar Gol go tán

Min den év
ok tó ber 6-án
ha za fi úi kö te -
les sé günk em -
lé kez ni arra a
13 fér fi ú ra, aki
Ara don
1849-ben éle -
tét adta nem -
ze tünk
füg get len sé -
gért, a sza bad -
sá gért.

A ma gyar
Gol go tán ott
ál lott ki lenc bi -
tó fa és egy
sánc. A sánc
elõtt négy, a
bi tó fák alatt 9
tá bor nok, akik
mind meg -
szök het tek
vol na az oszt -
rá kok elõl, de
õk vál lal ták a
sor su kat.

DESSEWFFY
ARISZTID, tá -
bor nok, 47

éves. A si ra lom ház ban mon dot ta: „Cso da, hogy min den ma -
gyart ki nem ir tot tak a Habs bur gok 300 év óta.

Vé gig alud ta az utol só éj sza ká ját, az õt meg lá to ga tó pap -
nak mon dot ta: „Tisz ta a lel ki is me re tem, s az ha gyott alud ni.” A 
ki vég zõ osz tag elé tel jes nyu ga lom mal állt.

LÁZÁR VILMOS, ez re des 34 éves. Az utol só éj szaka fe le -
sé gé nek írt le ve let. „Adj gyer me ke ink mind egyi ké nek, ha ki lép 
a vi lág ba, egy em lé ket tõ lem élõ je lé ül an nak, hogy aki tisz tán,
be csü le te sen élte egész éle tét, nyu god tan bir meg hal ni, ha ár -
tat la nul is, mint én.” Ki vég zé se elõtt el kö szönt a lel ké szé tõl:
„Is ten Ön nel” Utol só mon da ta: Is te nem! Nõm és há rom gyer -
me kem!”

SCHWEIDEL JÓZSEF, tá bor nok 53 éves. Gyón ta tó pap já nak
mon dot ta: „Ár tat la nul ha lok meg.” Ez után vég ren del ke zett:
„Tisz te len dõ Úr, íme ezen fe szü le tet anyám tól örö köl tem, s ezt
a har cok za já ban is min dig ma gam nál tar tot tam. Ké rem adja át
fi am nak. Ke ze im kö zött aka rom tar ta ni, s úgy vele meg hal ni:
ne ir tóz zék azt on nan ki ven ni, s fi am nak át ad ni.”

Nem akar ta, hogy sze mét be kös sék, két szer is le rán tot ta a
ken dõt, szem be akart néz ni a hó hér já val. A vé res fe szü le tet a
pap át ad ta fi á nak, aki az ara di bör tön ben ra bos ko dott.

KISS ERNÕ, al tá bor nagy, 50 éves. Lá nya i nak írt ha lá la elõt ti 
na pon: „For rón sze re tett gyer me kim! Bo csás sa tok meg ne kem, 
gyer me ke im, mi kép pen én is meg bo csá tok nek tek – ez hal ni

ké szü lõ apá tok kí ván sá ga (…) Imád koz za tok ár tat lan lel ke -
mért, ez az utol só kí ván sá ga sze ren csét len apá tok nak”. A fegy -
ve rek tüze elõtt ki ál tot ta: „Sze gény ha zám! Vége minden nek!
Is ten bün tes se meg hó hé ra in kat!”

POELTENBERG ERNÕ, tá bor nok, 36 éves. Utol só le ve lét
ap já nak írta, ok tó ber 5-én, reg gel 9 óra kor. „Leg drá gább sze -
gény apám! Is ten a ta núm, majd meg sza kad a szí vem, ami kor
ezt a szo mo rú, ret te ne tes hírt köz löm: mire eze ket a so ro kat
meg kap ja, már nem le szek. Tíz perc cel ez elõtt ha lál ra ítél tek.
(…) Jó anyám utol só ké ré sem, le gyen vi ga szom eb ben a szo -
mo rú bú csú órá ban, hogy nem hagy ja el an gya li jó sá gú fe le sé -
ge met, és gyer me ke i met.” Fe le sé gé nek írja: „Nem tu dom,
imá dott Pauline-om, ho gyan ír jak ne ked, hogy a csa pás ne
sújt sa na gyon go rom bán szí ve det – és csak azt kí vá nom, hogy
sze ren csét len sor so mat olyan részt ve võ aj ká ról halld meg,
amely a le he tõ leg kí mé le te sebb mó don köz li ve led, mi e lõtt
eze ket a so ro kat meg ka pod.” A tá bor nok a ki vég zõ hely felé
kö ze led ve meg állt, vé gig né zett ön ma gu kon s azt mond ta:
„Szép de pu tá ció megy Is ten hez a ma gya rok ügyé ben rep re -
zen tál ni.”

TÖRÖK IGNÁC , tá bor nok,54 éves. A had bí ró ság elõtt vé -
de ke zé sül mon dot ta: „Lel ki is me re tem fel ment en gem!” Utol só 
éj sza ká ján ked venc té má já ról, a vá rak erõ dí té sé rõl köny vet ol -
va sott.

KNÉZICH KÁROLY, tá bor nok, 41 éves. Ami kor had se gé de
me ne kü lés re biz tat ta, azt mond ta: „Nem ha gya tom el jó
honvédeimet. Min dig hí vek vol tak! Én, ve zé rük is ha lá lig hí vük
le szek hát!” 

LAHNER GYÖRGY, tá bor nok 54 éves. Utol só este fe le sé ge
sze mé lye sen el bú csúz ha tott tõle. Ami kor el kel lett vál ni uk, a
tá bor nok fu vo lán Do ni zet ti Lammermoori Lu cia ope rá já ból Ed -
gár bú csú ári á ját ját szot ta.

LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY, tá bor nok, 30 éves.
Õre it meg vesz te get te, így si ke rült tá bor no ki egyen ru há ját fel -
ven ni. Lel ké szé nek mon dot ta: „meg kell hal nom, de mint ke -
resz tény ha lok meg. Az Úri Szent Va cso rá ban kí vá nok
ré sze sül ni, és lel ke met Is ten nek ke zé be aján lom.” Mi u tán már
a kö tél a nya kán volt mon dot ta: „Is ten ve le tek baj tár sak! Nem -
so ká ra egy más íté lõ szék elé fo gunk áll ni, hol hi szem, igaz sá -
go sab ban fog nak ítél ni fö löt tünk”.

NAGYSÁNDOR JÓZSEF, tá bor nok, 45 éves. A hó hér kö te lé -
vel a nya ká ban la tin köz mon dást idé zett: „Ma ne kem, hol nap
ne ked.” Utol só mon da ta volt: „Él jen a haza!”

AULICH LAJOS, tá bor nok, 57 éves. A had bí ró sá gon egyet -
len mon da ta volt: „Ki rá lyom pa ran csá ra es küd tem hû sé get a
ma gyar al kot mány ra, s es kü met ha lá lo mig meg kell tar ta nom.”
Utol só éj sza ká ján Ho ra ti us ver se it ol vas ta. Az õt meg si ra tó
pap nak mond ta: „Ne sír jon ba rá tom – s a fe szü let re mu tat va
foly tat ta -, hi szen azt is, aki a ke resz ten füg gött, az igaz sá gért
sze gez ték ke reszt re.”

DAMJANICH JÁNOS, tá bor nok, 45 éves. Utol só éj sza ká ján
fe le sé gé nek egy imát ír aján dé kul: „Adj erõt ó Atyám az én
sze gény Emí li ám nak, hogy be vált has sa né kem adott ígé re tét:
hogy sor sát hi té nek ere jé vel fog ja el vi sel ni.” Ami kor a hó hér
hoz zá lé pett, már csak ket ten vol tak Vécseyvel. „Azt gon dol -
tam és le szek az utol só, mert a csa tá ban min dig elsõ vol tam”.
Két utol só mon da ta: „Sze gény Emí li ám! Él jen a haza!”

VÉCSEY KÁROLY, tá bor nok, 42 éves. Utol só reg ge lén, ok -
tó ber 6-án írta fe le sé gé nek: Lá tom, ez éle tem utol só pil la na ta – 
meg kell hal nom, te hát még egy szer Is ten ve led, óv jon Is ten,
ve zes sen min den lé pé sed ben – utol só le he le tem, Lina, hogy
oda át egy jobb élet ben bi zo nyo san újra egye sü lünk… csó ko -
lom ked ves lá nyo mat – lá nyo dat - Gi zel lát. Is ten ve led.”

Tár sa i nak ki vég zé sét vé gig kel lett szen ved nie, azok már
mind hol tak vol tak mire rá ke rült a sor. Dam ja nich ke zét meg -
csó kol ta, ko ráb bi ha rag juk ol dá sa ként, bo csá na tát kér ve, és
meg bo csát va. Utol só aka ra ta volt, hogy feleségének adják át a
feszületét. 

Nem az Ara di vér ta núk so rá ba tar to zott, de ugyan ezen a
na pon vé gez ték ki Bu da pes ten Ma gyar or szág elsõ mi nisz ter el -
nök ét gróf Bat thyá nyi La jost. Ezen a gyász na pon reá is em lé -
kez zünk, elõtte is tisztelegjünk!

Az õ tet te ik, tisz tes sé gük, szen ve dé se ik, a hi tük, az igaz -
ság ta lan ha lá luk le gyen min den ma gyar ember öröksége!

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

A 75 éve le bon tott ara di Sza bad ság-em lék mû
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A temp lom- és pap lak nak fel épí té se kö -
vet kez té ben a ha ran go zó és kán to ri la kást is
ki kel lett he lyez ni a régi temp lom mel lõl, az
úgy ne ve zett temp lom zug ból.

A kán tor há zat köz vet len a köz ség há za
mel lett 279 négy szög öl ön emel ték. En nek
elsõ szo bá ját sze rel ték fel (csak ló cák kal)
le ány is ko lá nak. Ez a mai kis köz sé gi épü let
a plé bá ni á val szem ben. Ha ran go zó la ká sá ul
pe dig vett a köz ség a temp lom mel lett (a ké -
sõb bi ura ság ház tel kén) 367 négy szög ölet.

Mikó Má tyás a gyomavégi te me tõ ke -
reszt jé nek fenn tar tá sá ra ha gyott 31, Dinya
Já nos a szarvasvégire 31 frt-ot, Szü gyi Al -
bert öz ve gye pe dig a kondorosi út fa lu vé gi
(fûzfásgát) ke reszt jé re 35 frt-ot. (Ezen ha -
gya té kok nak 1848-ban (?) 117 frt-ra menõ
össze gé bõl (a de val vá ció mi att csak ennyi) a 
há rom ke reszt és fe szü let újí tá sá ra el köl töt -
tek 105 fo rin tot, a fel ma radt 15 frt pe dig
1823-ban a szarvasvégi te me tõ új ke reszt fá -
já ra egé szen rá ment s így ezen ala pít vá nyok
meg szûn tek.)

1804. Knap szentandrási hely. Plé bá nos. 
Káp lán Kopócsi Já nos és Zsigrai And rás. 

1803. Ez év ben ki bo csá tott ki rá lyi
placetum ajánl ja a ka to li kus hit köz sé gek -
nek, hogy lel ké sze ik kel a pár bér és stó la jö -
ve de lem re néz ve ál ta lá nos

Pénz be li egyes ség re lép je nek. En nek
kö vet kez té ben Jánosy 1804. no vem ber 1-én 
a kö vet ke zõ ün ne pi … szer zõ dést kö töt te:

1. Pár bér vált ság800 rforint
2. „A kö zön sé ges stó la fe jé ben, me lyet

min den sor sú és sze mé lyû em ber fi zet ni kö -
te les, ide ért vén a te me té se ket, tud ni il lik,
há zas ság bé li esküttetéseket és min den fé le
ava tá so kat, fo gunk adni min den egy-egy
esz ten dõ ben 200 frt-okat és így mind össze
1000 rforintokat. Ha mi pom pá sabb egy há zi 
funk ci ó kat kí ván na azon ban té tet ni va la ki,
azért az azt kí vá nó em ber kü lö nö sen fi zet ni
min den idõ ben tar to zik.” 

3. Vaturálék: 32 po zso nyi mérõ tisz ta
búza ennyi árpa, ennyi zab, 48 pozs. Mérõ
búza õröl te té se és a szál lás föld jén le ka szá -
lan dó szé ná já nak össze hor dá sa.

1.Tûzi szük ség re 12 öl, téli fû tés re is mét
12 öl fa, és így össze sen 24 öl ke mény sing
fa.

2. Az ed dig szo kás ban volt 12 akó he gyi
bor fe jé ben akó ját 5 fo rin tok ban szá mít ván,
60 fo rin tok, me lyen T. plé bá nos úr tar to zik a 
temp lom és ál do zók szá má ra meg kí ván ta tó
bort meg sze rez ni. A hely be szál lí tást a
communitas tar to zik ten ni.

3. A két káp lán tar tá sát és kész pénz fi ze -
té sét, mely utób bi 120 (60-60) fo rin tot tesz a 
plé bá nos a sa ját já ból tel je sí ti, a köz ség min -
den hoz zá já ru lá sa nélkül.

Alá ír va: Jánosy Jó zsef, Kal már Mi hály
fõ bí ró, Nán do ri Ist ván tör vény bí ró,
Paulovics Jó zsef szol ga bí ró, Bo gyó Jó zsef
megy. Es küdt, Vá mo si Ist ván provitor
dominalis, Franc. Sallatr notarius.

Ugyan csak no vem ber 1-tõl kap nak a
káp lá nok is 40-40 rforintot azon 60-60

r-forinthoz, me lye ket a plé bá nos ed dig is
adott, ez után is ad a sa ját já ból. Ed dig csak
ez utób bit húzták.

Egy ház fi: Fe ke te Fe renc.
A le á nyok el kü lö ní té se a fi úk tól tény leg

ez év ben tör tént meg.
Ké szült a Nepomuki Szent Já nos szob ra.
A hí vek ki sebb-na gyobb össze ge ket

hagy nak a temp lom ra.
Egy át ön tött ha ran gért fi zet nek Bu dán

Mil ler Já nos nak 62 fr. 6 kraj cárt.

Szep tem ber 26-án Jánosy
Körösladányban, ahol es pe re si lá to ga tá son
volt, szél hû dés ben meghalt.

Jánosy alatt 1800-ban ke let ke zett az
endrõdi al-esperesi ke rü let. Az elõtt az
egész Bé kés me gye csak egy ke rü le tet ké pe -
zett.

Meg jegy zés re mél tó, hogy a 18. szá zad -
ban Endrõdön mû kö dött 10 plé bá nos, az el -
sõt, Pocsukot ki vé ve, akit 2. évé ben in nen el 
kel lett moz dí ta ni, mind itt halt meg, és pe dig 
úgy, hogy csak is Sztankovics töl tött 20 évet, 
a töb bi va la mennyi ke ve seb bet 10 év nél.
Sír ja azon ban egyik nek sem is me re tes.
Jánosyé sem Körösladányban. 

A meg üre se dett endrõdi plé bá ni á ra a
kegy ura ság elõ ször Novák Pé ter szentjobbi
plé bá nost sze mel te ki, majd ké sõbb Knap
And rás, szentandrásit óhaj tot ta, de a püs pök 
kí ván sá gá ra Csák Fe renc be lé nye si plé bá -
nos nak adta a praesentát.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum

varjasi szín ját szók

hunyai ka to nák
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 Imád sá gok (4.) A rózsafüzér

A katolikus ol dalakat
szer kesz ti:Iványi Lász ló

OKTÓBERI ÜNNEPEK
    
  1. szerda: Lisieux-i Kis Szent Teréz
  2. csütörtök: Szent Õrzõangyalok
  4. szombat: Assisi Szent Ferenc
  5. vasárnap: Évközi 27. vasárnap
  6. hétfõ: Szent Brúnó áldozópap
  7. kedd: Rózsafüzér Királynõje
  8. szerda: Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya
  9. csütörtök: Szent Dénes püspök és társai vértanúk
12. vasárnap: Évközi 28. vasárnap
14. kedd: Szent I. Kallixtusz pápa vértanú
15. szerda: Avilai Nagy Szent Teréz egyháztanító
16. csütörtök: Szent Hedvig szerzetesnõ
17. péntek: Antiochai Szent Ignác püspök, vértanú
18. szombat: Szent Lukács evangélista
19. vasárnap: Évközi 29. vasárnap
23. csütörtök: Kapisztrán Szent János áldozópap
24. péntek: Claret Szent Antal püspök
25. szombat: Boldog Mór püspök
26. vasárnap: Évközi 30. vasárnap
28. kedd: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

OKTÓBERI MISEREND

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

Ok tó be ri ró zsa fü zér este 5-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban: 
ok tó ber 12-én va sár nap fél 12-kor. 26-án nincs mise!

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.
Ok tó be ri ró zsa fü zér hétkönap este fél 5-kor, va sár nap fél 10-kor.

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

szom ba ton 16 óra kor va sár na pi elõ es ti mise. 

A ka to li kus hit ele mei (23.)

1. Ke reszt ve tés és az apos to li hit -
val lás

2. Mi atyánk
3. Há rom Üd vöz légy be ve ze tõ tit -

kok kal:
4. Di csõ ség az Atyá nak*
5. Mi atyánk
6. Tíz Üd vöz légy*
7. Di csõ ség az Atyá nak **
8. Mi atyánk
9. Tíz Üd vöz légy*
10. Di csõ ség az Atyá nak **
11. Mi atyánk
12. Tíz Üd vöz légy*
13. Di csõ ség az Atyá nak **
14. Mi atyánk
15. Tíz Üd vöz légy*
16. Di csõ ség az Atyá nak **
17. Mi atyánk
18. Tíz Üd vöz légy* 
19. Di csõ ség az Atyá nak **

* Az Üd vöz lé gyek köz ben Jé zus
Neve ki mon dá sa után a ti tok
meg ne ve zé se.

** Di csõ ség után: Ó Jé zu som...

Az ör ven de tes tit kok:
Be ve ze tõ tit kok:
1. aki hi tün ket nö vel je
2. aki re mé nyün ket erõ sít se
3. aki sze re te tün ket tö ké le te sít se

1. Akit te, Szent Szûz a Szent lé lek tõl fo gan tál
2. Akit te, Szent Szûz Er zsé be tet lá to gat ván hor doz tál
3. Akit te, Szent Szûz a vi lág ra szül tél
4. Akit te, Szent Szûz a temp lom ban be mu tat tál
5. Akit te, Szent Szûz a temp lom ban meg ta lál tál

A vi lá gos ság tit kai:
Be ve ze tõ tit kok:
1. aki hi tün ket nö vel je
2. aki re mé nyün ket erõ sít se
3. aki sze re te tün ket tö ké le te sít se

1. aki a Jor dán vi zé ben meg ke resz tel ke dett
2. aki a ká nai me nyeg zõn ki nyil vá ní tot ta is te ni ere jét
3. aki meg hir det te Is ten or szá gát
4. aki a Tá bor he gyén meg mu tat ta is te ni di csõ sé gét
5. aki az Eu ka risz ti á ban ne künk adta ön ma gát

A fáj dal mas tit kok:
Be ve ze tõ tit kok:
1. aki ér tel mün ket meg vi lá go sít sa
2. aki em lé ke ze tün ket meg erõ sít se
3. aki aka ra tun kat tö ké le te sít se

1. Aki éret tünk vér rel ve rí té ke zett
2. Akit éret tünk meg os to roz tak
3. Akit éret tünk tö vis sel ko ro náz tak
4. Aki éret tünk a ke resz tet hor doz ta
5. Akit éret tünk ke reszt re fe szí tet tek

A di csõ sé ges ol va só tit kai:
Be ve ze tõ tit kok:
1. aki gon do la ta in kat iga zít sa
2. aki sza va in kat ve zé rel je
3. aki cse le ke de te in ket kor má nyoz za

1. Aki a ha lot ta i ból föl tá ma dott
2. Aki a menny be föl ment
3. Aki ne künk a Szent lel ket elküldötte
4. Aki té ged, Szent Szûz a menny be föl vett
5. Aki té ged, Szent Szûz a menny ben meg ko ro ná zott

Mikor imádkozzuk az egyes
titkokat? 

A Szentatya ajánlása:
Örvendetes: hétfõ, szombat
Fájdalmas: kedd, péntek
Dicsõséges: szerda, vasárnap
Világosság: csütörtök

Ferences gyakorlat:

Örvendetes: hétfõ, csütörtök
Világosság: kedd, vasárnap
Fájdalmas: szerda, péntek
Di csõ sé ges: csü tör tök, szom bat

** Ó Jézusom, bocsásd meg bûneinket,
ments meg minket a pokol tüzétõl, 
vidd a mennybe a lelkeket, 
különösen azokat, 
akik leg job ban rá szo rul nak ir gal mad ra.

„Van-e jobb esz köz a ró zsa fü zér nél
ah hoz az igé nyes és rend kí vül gaz dag fel -
adat hoz, hogy Má ri á val együtt szem lél jük 
Krisz tus ar cát? Fel kell azon ban fe dez -
nünk azt a ti tok za tos mély sé get, amely en -
nek a népi áj ta tos ság szá má ra olya ked ves
imá nak az egy sze rû sé gé ben rej lik. Az Üd -
vöz légy Má ria el imád ko zá sá val el mé lyít -
jük Is ten Fia kül de té sé nek leg fon to sabb
ese mé nye it, ame lye ket az Evan gé li um és
a Szent ha gyo mány ál tal kap tunk örök ség -
be.

Fog já tok újra kéz be a ró zsa fü zért, fe -
dez zé tek fel az ima ere jét a Szent írás fé -
nyé ben, a min den na pi élet kö rül mé nyei
kö zött. Fel hí vá som bár csak ne len ne
pusz tá ba ki ál tott szó!”

II. Já nos Pál: 
Rosarium Virginis Mariae
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Sze re tett jó test vé rek! Ta lán há rom szót kel -
le ne mon da nom, s eb ben Szent Gel lért ma ra dék -
ta la nul ben ne van: ta nult, ta ní tott és is ko lát
in dí tott. Pél da ké pünk õ na gyon sok min den ben,
de en nél a há rom nál sze ret nék egy pi cit el idõz ni.
Ami kor Ve len cé ben be vit ték a rend ház ba s a
szer ze te sek kö zött ott volt, nagy nyi tott lé lek kel
fi gyel te nem csak az imá ju kat, ha nem mind azt,
ami a ház ban tör té nik, s ami kor õket, a ki seb be ket 
össze gyûj töt ték ta nu lás ra, nagy fi gyel met ta nú sí -
tott és szív ta ma gá ba azo kat az igaz sá go kat, ame -
lye ket az ot ta ni szer ze tes atyák át ad ták a
szá muk ra. Oly annyi ra ki vált kö zü lük, és itt a ki -
vá lás nál két dol got kell na gyon meg je gyez ni, az
egyik, hogy min den ér tel mi adott sá gát föl hasz -
nált, a má sik, hogy olyan szol gal mas volt, hogy
ko mo lyan vet te, hogy amit az Is ten el vár tõle,
ami lyen ta len tu ma, ké pes sé ge van, azt ko mo lyan
akar ta ven ni, s vele, ál ta la az Is ten di csõ sé gét
szol gál ni. Te hát a ké pes sé ge i vel és a szor gal má -
val úgy tûnt ki, hogy a szer ze tes tár sai azt mond -
ták, men jen el az ak kor nem olyan sok he lyen volt 
egye tem re és ké pez ze to vább ma gát mind ab ban,
ami lyen tu do mányt csak ma gá ba tud szív ni. Így
ju tott el, s így pró bál ko zott meg nem csak az ot ta -
ni rend ház ban ta nul tak kal meg bir kóz ni, ha nem az 
egye te men át adott ta nul má nyok kal is. És itt kell
meg áll nom két do log mi att. 

Az egyik: mi lyen cso dá la tos az Is ten, aki
évek kel, év ti ze dek kel elõt te már ki je lö li az út ját
va la ki nek, mind nyá junk nak. Hal vány sej tel me
sem volt Gel lért nek, hogy mi lesz majd az, amit
az õ éle té ben meg kell va ló sí ta nia. De a má nak,
ami ma föl ada ta volt a ta nu lás, ha tár ta la nul ko mo -
lyan vet te. Az Is ten föl ké szí tet te õt arra, hogy
Gel lért majd Ist ván ud va rá ban, majd itt a Ti sza,
Ma ros kör nyé kén föl hasz nál ja azt, amit ta nult és
so ka kat ki ké pez zen rész ben pe dig va ló ban el ve -
zes sen Krisz tus hoz. A má sik: nem csak õt né zem,
- az Is ten nek ter ve van ve lünk is. Ki gon dol ta vol -
na, hogy ez vagy az atom fi zi kus lesz, vagy ki
gon dol ta vol na, hogy ez olyan ví zi-ter ve ket fog
ké szí te ni, hogy egy egész vá rost el lát ják ivó víz -
zel vagy el ve ze tik a szenny vi zet. Ami kor el in dult
a ta nu lá sá val, nem tud ta, hogy majd mit ter vez
vele és ál ta la az Is ten, de a maga ké pes sé gét,
amennyi volt, szor gal má val föl dol goz ta, ko mo -
lyan vet te, s ez ál tal ju tott el odá ig, hogy az em be -
rek szol gá la tá ra le gyen, akár az egyik mér nök,
vagy a má sik, vagy a har ma dik, vagy épí tész,
vagy bár ki más. Hogy mit ter vez ve lünk, ide já ró
is ko lás gye re kek kel az Is ten, nem tud juk, ezt
majd az idõ fo lya mán va la mi lyen for má ban köz li
ve lünk, mit bíz nak ránk, mit kell csi nál nunk, de
az ala po kat itt kell le rak nunk, úgy ahogy Gel lért
tet te. Ha azt né zem, hogy a Gel lért ide jé ben élõ
szer ze te sek mi min dent tud tak és mind ezt át ad -
ták, ak kor érez he tõ az itt levõ pe da gó gu sok nak,
ne ve lõk nek a fel ada ta, hogy a sa ját szak má juk ban 
mi min den kell, hogy tud ja nak és mi min dent kell, 
hogy át ad ja nak. A ma is ko lá já nak a ma és a hol -
nap éle té re kell föl ké szí te ni. A hol na pot még nem 
lát juk, de az ala po kat ma rak juk le. Igen, Szent
Gel lért ta nult, de Szent Gel lért ta ní tott. Ez a má -
sik, amit meg kel le ne gon dol nunk egy pi cit. El in -
dul a Szent föld re, szer ze te sei ugyan elöl já ró vá
tet ték ma guk kö zül, mert olyan ki vá ló nak érez -
ték, azon ban job ban akar el mé lyed ni a szent írás -
ban és el megy, hogy ott ahol Jé zus élt job ban
át él je majd a szent írás nak a so ra it. Vissza em lék -
szem, egyik ilyen za rán dok utun kon ott vol tunk a
csó nak ban, ahá nyan csak be fér tünk za rán do kok
és ott föl ol vas tuk, hogy mi min den tör tént eb ben a 
Genezáreti tón, Jé zus, ahogy a ví zen jár, Jé zus
cso dá la tos hal fo gá sa. Ott át él ve azért egé szen
más, mint itt hon vé gig ol vas ni eze ket a szent írá si
ré sze ket. Gel lért is el akart in dul ni, hogy job ban
át él je, job ban el mé lyed jen ben ne s ek kor szólt
köz be az Is ten. Egy vi har, egy ka taszt ró fa a ha jó -
val, egy évi pi he nõ, mert hogy nem le het to vább -
ha józ ni eb ben az idõ ben és az el ju tás egész Ist ván
ki rá lyig. Mi lyen cso dá la tos az Is ten. Ki nyit ja Ist -
ván nak a sze mét, nézd itt van egy iga zi mû velt

em ber, ma nagy ké pû en mon da nánk, hogy eu ró -
pai mû velt sé gû em ber, ak kor min den ki eu ró pai
mû velt sé gû volt, aki ilyen vég zett ség gel volt,
nem kel lett meg kü lön böz tet ni, lát ta, hogy õ az aki 
itt hely ben át tud ja adni Im ré nek mind azt, ami re
majd a kor mány zás ban a né pért – nem a sa ját di -
csõ sé gé re – szük sé ge van.

Ho gyan ta nít Gel lért? Én csak egyet len egy
szót mon dok, szent té. Szent té ne vel te, szent té
for mál ta nö ven dé két, Im rét. Ta ní tá sá val, pél dá já -
val, kö ve tel mé nye i vel és ezek kel a kö ve tel mé -
nyek kel és a sa ját pél dá ján, tu dá sá nak át adá sán és 
an nak meg kö ve te lé sén, hogy ért se meg és je gyez -
ze meg, cso dá la tos ta ní tó mes ter ré vált, aki pél da -
kép ma is ne ve lõk, szü lõk és min den ki elõtt. Igen, 
nem megy más ként a ne ve lés, csak a szent té, az
Is ten elõtt hó do ló, az Is ten ál tal ér ték nek tar tó ér -
té kek sze rint gon dol ko zó em ber ré vá lik. Na gyon
meg kell gon dol ni szü lõ nek, ne ve lõ nek, gyer -
mek nek, ho gyan épí ti fel a jö võ jét. A ki seb bek,
vi lá gos, még nem ér tik át, mi nél föl jebb ke rül, an -
nál na gyobb a vi lág csá bí tá sa, ak kor le szel nagy,
ha sok pén zed lesz. Jé zus pe dig oda ál lít ja az apos -
to lo kat, mi kor vi tat koz nak, hogy ki a leg na gyobb
kö zü lünk, oda ál lít egy gye re ket. Aki en ge del mes
a szü le i nek, aki iga zán na gyon ke ve set tud, és azt
mond ja, ha ilye nek nem lesz tek, nem men tek be a
mennyek or szá gá ba. Ilyen nek, mint ez a gye rek.
Pe dig an nak sok pén ze iga zán nincs, de van egy
sze re tõ édes ap ja, aki re rá ha gyat ko zik, aki gon -
dos ko dik róla. Ha tu dom, hogy van egy sze re tõ
mennyi atyám, aki gon dos ko dik ró lam, csak hall -
gas sak rá, csak úgy él jek, ahogy õ vár ja tõ lem, ak -
kor nagy baj nincs. Az tán vissza vo nul
Bakonybélbe imád koz ni, még job ban át él ni a
szent írás igaz sá ga it, egy köny vé rõl tu dunk, amit
meg írt, cso dá la tos ma is vé gig ol vas ni, ma már
ma gyar nyelv re is le for dí tot ták. Sze ge di két fõ is -
ko lai ta nár több mint húsz évet dol go zott hogy,
azt a kö zép ko ri la tin nyelv rõl át tud ja adni ma gyar 
nyelv re pon to san. De nem is ez a lé nyeg, ha nem
ami kor püs pök ké lett, az elsõ in téz ke dé sei kö zött
ott van, itt Ma ros nál és Csa ná don el in dí ta ni az is -
ko lát. Igaz, nem pici gye re ke ket ta ní tot tak, a csa -
lád adta át, amit ép pen tud tak, ha nem az
el jö ven dõ ma gyar in tel li gen ci át. A szó így na -
gyon rossz, hogy in tel li gen cia, olya no kat, akik
majd is pá nok lesz nek, olya no kat, akik majd ren -
dez ni fog ják en nek az or szág nak, or szág rész nek,
va la me lyik nek a sor sát. Olyan is ko lát in dí tott,
ahol a leg lé nye ge sebb tu do má nyok ra meg ta ní tot -
ták az itt élõ ma gya ro kat, olyan is ko lát, ahol be -
csü le tes em be rek föl ne ve lé sé vel fog lal koz tak,
akik nem a ma guk ér de két fog ják majd ke res ni az
or szág ban, nem a ma guk gaz dag sá gát ke re sik,
mégcsak nem is a ha tal mát, ha nem az egész or -
szág, az itt élõ min den em ber ja vát, éle tét, ér té két. 
Olyan ne héz idõk vol tak, sá tor ban lak tak, meg
kel lett ta ní ta ni ház épí tés re, hogy a nyáj le le gelt
egy-egy te rü le tet, men tek át egy újabb te rü let re,
most meg kel le ne mû vel ni a föl det, ezért jöt tek a
ben cés szer ze te sek, meg ta ní ta ni a föld mû ve lés re,
er re-ar ra az itt élõ ket. Va la mi cso dá la tos is ko la,
ame lyik bõl meg kell ta nul ni, ho gyan le het to -
vább épí te ni en nek az or szág nak a jó lét ét, de ho -
gyan le het meg tar ta ni õket be csü let ben szi go rú
tör vé nyek mel lett, rá ne vel ni a ke resz tény gon dol -
ko dás ra, hogy krisz tu si mó don pró bál ja nak gon -
dol koz ni és élni. Hogy vége le gyen a nyu gat ra
menõ rab lá sok nak, de ne le gyen vége a szor gal -
mas mun ká nak, a csa lád egy más hoz tar to zá sá -
nak, a föl bont ha tat lan csa lá di ott hon nak, hogy
örö met je lent sen a csa lád ban a gyer mek, hogy
gon dot je lent sen a föl ne ve lé se, va la mi ilyen is ko -
la, ahol a ma gyar élet re föl ké szí tet ték azo kat akik
va la mi lyen for má ban ve ze tõi lesz nek en nek a
nép nek. Úgy gon do lom, ha azt mon dom, hogy ta -
nult, ta ní tott és is ko lát in dí tott, nyu god tan el -
mond ha tom, ma pon to san ugyan ezek a
kö ve tel mé nyek van nak, akik ép pen ab ban az ál la -
pot ban van nak, azok ta nul ja nak, akik már so kat
tud nak, azok még job ban ta nul ja nak és fej lesszék
a dol ga i kat, de ta nít sa nak, ta nít sa nak éle tük pél -

dá já val, ta nít sa nak ér ték szem lé le tük kel. Ha két
csa lád össze ül, és ép pen nyit va van a TV, s va la -
me lyik rek lám meg je le nik, jé hát ezt mi már meg -
vet tük, nek tek még nincs? Nincs, mert ne künk
erre nincs szük sé günk. Meg döb ben tõ mon dat a
ma vi lá gá ban. Hát azért hir det ték, mert meg kell
ven ni, a fo gyasz tói tár sa da lom ban, a globalizáció
vi lá gá ban csak így le het bol dog va la ki és egy csa -
lád, ame lyik nem dõl be a rek lám nak, ha nem azt
mond ja, ne kem ennyi kell és ezek a hü lye sé gek,
meg ama zok nem kel le nek, ab ban a pil la nat ban a
pél dá já val ta nít és ne vel. Hogy va la mi olyan gon -
dol ko dás mód kell, ahol ne le hes sen ké pek kel és
maf la szö ve gek kel fél re ve zet ni az em be re ket, ha -
nem maga mér je le, hogy mire van szük ség egy
csa lá di ott hon ban. Ez is ta ní tás. Egy mon dat, egy
vi sel ke dés, egy hoz zá ál lás, ame lyik kel ta nú sá got
te szek, hogy én ne kem Krisz tus a fon tos és az õ
or szá ga és mind az kell, ami eb ben a vi lág ban
affelé se gít. De, hogy ez bé ná vá te gyen, rab szol -
gá vá te gyen, hogy jaj hajt sunk, hajt sunk, hogy ezt 
meg, meg ezt, meg ezt meg ve gyük. Ez nem krisz -
tu si gon dol ko dás. A ró kák nak odujuk van nak, az
em ber fi á nak nincs hová le hajt sa a fe jét, de sze -
resd fe le ba rá to dat, mint sa ját ma ga dat. A má sik -
nak leg alább annyi joga van, mint ne kem. Igen,
mi min dent tud nánk el szór ni jó ma got az em be rek 
lel ké ben, ha ta ní tók ká vál nánk az em be rek kö -
zött, ta nú ság te võ pél da adók ká.

Gel lért meg ment het te vol na az éle tét. Azt
kel lett vol na mon da nia, hogy hát mar ha ság, amit
ed dig ta ní tot tunk Jé zus ról, föl tá ma dás ról, örök
élet rõl. Vissza kell men ni a sá má nok hoz, vissza
kell men ni a fe hér ló ál do zat hoz és nincs sem mi
baj. Õ azon ban Krisz tus ban hitt és az örök élet
bol dog sá gá ban hitt és a hi tét nem meg ta gad ni
akar ta, ha nem pél da kép akart len ni az ott élõ, ak -
ko ri ma gya rok elõtt, hogy néz zé tek meg, ezért a
hi tért meg le het hal ni, azért, hogy a ma gyar ság
szi lárd ala pok ra és krisz tu si ér ték szem lé let re
épít se fel majd a jö võ jét. Mi lyen ha mar el tûn tek a
po gá nyok, Szent Lász ló ide jé ben, vagy elõbb is
már úgy ren de zõd tek a dol gok s az istváni el in dí -
tá sa az or szág nak, a ke resz tény er kölccsel mi lyen
szé pen bon ta ko zott ki a tíz falu egy temp lo má val,
egy pap já val, pré di ká lá sá val, ige hir de té sé vel, hit -
ok ta tá sá val, stb. Ta nul ni, ta ní ta ni és is ko lát fönn -
tar ta ni, ren dez ni. Ha csak egy ma rék em ber két
tu dunk is a jövõ tár sa dal ma szá má ra ke resz tény -
ként oda ten ni, ez az egy-két ma rék ko vász, élesz -
tõ vé, ser ken tõ vé tud vál ni az el jö ven dõ ma gyar
tár sa da lom nak. Vi lá gí tó fák lya ként lép nek elé, s a 
sö tét ség, ame lyik annyi mar ha ság ba be le vi szi,
va la hol vi lá gos ság gá vál jék és ér té kes élet té, az
ön zés, a ká bí tó szer, az ital és min den egyéb él ve -
zet he lyé be oda ke rül jön a mun ka, a be csü let és a
töb bi ek iránt való sze re tet. Azt hi szem, ez te szi
ér té kes sé az em bert. És ha ilyen em be re ket tu -
dunk el in dí ta ni ebbe a tár sa da lom ba, ak kor én hi -
szek ab ban, hogy en nek az or szág nak jö võ je van.
Ha pe dig csak ad dig ter jed a gon dol ko dá sunk,
hogy mit eszünk és mibe öl töz kö dünk és se Is ten
és se em ber, se va sár nap, sem mi nem szá mít, ak -
kor nem hi szem, hogy nem mar juk és nem esszük
meg egy mást, mert en nek egy ru há val több je van,
en nek ezer fo rint tal több je van. Az irigy ség, a
gyû lö let, a kap zsi ság pusz tu lást fog hoz ni. Ezért
kel le nek az is ko lák, hogy ezek a ko vá szok fel nõ -
je nek, akik majd itt meg ta nul va és a csa lád dal
együtt mun kál kod va, nor má li san gon dol ko zó em -
be rek lesz nek, egy futó, egy le fe lé csú szó tár sa da -
lom el le né re is, és tud nak jó za nul, krisz tu si
mó don a föl di élet bol dog sá gá ban is élve az örök
élet bol dog sá ga felé is sze met me reszt get ve és
utat ke res ve élni eb ben a vi lág ban. 

Is ko lánk ka pu já ban ott van a név, Szent Gel -
lért is ko lá ja. Le gyen hát, aki ide jár olyan ta nu ló,
mint õ volt, le gyen aki itt ta nít, olyan ta ní tó, mint
aki õ volt és le gyen meg az is ko lá nak olyan ní vó -
ja, ame lyet õ te rem tett meg a Ma ros par ton, hogy
az tán in nen in dul jon el egy meg úju lá sa a ma gyar
jö võ nek és a ma gyar tár sa da lom nak is majd.
Amen.

Gyulay End re püs pök úr be szé de a Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban 2003. szeptember 23-án
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ZICHY CSALÁD
(Zichi és Vásonkeõi gr.)

„Az õs ré gi Zichy csa lád czimerében ko ro ná ból ki emel ke dõ két
szar vas-agancs lát ha tó, ehez ra gasz kod va íra tik, mi sze rint a csa lád egyik 
õse a hunnok ko rá ban egy szar vas út mu ta tá sa mel lett gá zolt át a
Moeotis ta ván és úgy kalauzolá át a hunnokat in nen is; in nen len ne a csa -
lád czímer.” „Egy má sik, ujabb elé adás Ár pád alatt a ma gya rok nak a
Vol ga (Tanais) fo lya mon át köl tö zé se kor a nem zet egy ré szét
Kis-Ázsi á ba köl töz te ti, és ott egy Zichy-tõl a (Gogia-Szichi) erõs ség
alapítjául; majd még az Ottoman ural ko dó hár vér ro ko ná ul tün te ti fel.
Megemlítve ezeket, térjünk az okmányok hiteles adataihoz.

Zala vár me gyé ben fek szik Zajk (vagy Szajk) hely ség,most
is(1865!)a gróf Zichy csa lád tu laj do na, va la mint So mogy vár me gyé ben 
van Zich hely ség, ami szin tén a Zichy ne mes csa lád bir to ka volt. E két
hely ség rõl ne vez tet tek leg elõ ször a Zichy csa lád törzs-õsei, a XIII. szá -
zad má so dik fe lé ben, 1270-ben élt Zichi Gál, aki, va la mint még a har ma -
dik uno ká ja is Zsig mond, de Zajk-nak iratott. Ne ve zett Gál tól ké szült 
csa lád fa 1866-tól. Igen rész le te sen, mint egy 8 táb la rész le te zi az igen né -
pes ne me si csa lád tör té ne tét. A csa lád õsei már Ró bert Kár oly alatt
ado mányt nyer tek a ki rály tól, és részt vet tek a ki rály had mû ve le te i ben. 
Ez foly ta tó dott a Hu nya di ak ko rá ban 1458-ban Má tyás ki rály alatt
–mint egy ha lot ti be széd ben ol vas ha tó- Zichy Be ne dek ban dé ri u mot
vezénylett. A ké sõb bi ek ben is a csa lád tag jai részt vet tek had mû ve le -
tek ben, volt kö zöt tük arany sar kan tyús vi téz, töb ben papi pá lyán, ró -
mai theológusként, jáki apát ként, to váb bá vár me gyei al is pán ként, és
jegyzõként, nádori ítélõ mesterként szolgabíróként és az irodalmi,
képzõmûvészeti területeken érvényesültek. 

Zichy Fe renc, gróf (1811-97): nagy bir to kos, fi u mei al kor mány zó,
1847-tõl a Hely tar tó ta nács ide ig le nes el nö ke, 1848. áp ri lis tól a Bat thyá -
ny -kor mány ban köz le ke dés és köz mun ka ügyi  ál lam tit kár. A fegy ve -
res sza bad ság harc meg in du lá sa kor vissza vo nult Du nán tú li bir to ka i ra,
1849. ja nu ár tól Windischgraetz meg bí zá sá ból Po zsony vm. csá szá ri
biz to sa, majd a cári intervenciós hadsereghez beosztott fõbiztos
„muszkavezetõ”. 

Zichy Géza, gróf (1849-1924) ze ne szer zõ és zon go ra mû vész. Liszt
ta nít vá nya. Jobb ke zét fi a ta lon el vesz tet te, de pá rat lan bal kéz tech ni ká -
val Eu ró pa-szer te nagy si ker rel kon cer te zett. 1875-1918-ig a Nem ze ti
Ze ne de el nö ke volt. 1892-94-ig az Ope ra ház intendása volt. Szá mos bal
kéz re írt zon go ra mû ve mel lett ope rá kat (II. Rá kó czi Fe renc, Nemo.
Ro dos tó) tánc já té ko kat is komponált. Verseket, novellákat
önéletrajzot írt.

Zichy Mi hály, (1827-1906) fes tõ, gra fi kus. Igen je len tõs il luszt rá -
tor a 19. szá zad ban. Éle te nagy ré szét az orosz cár ud va rá ban mû vész ként 

töl töt te. Bra vú ros rajz tu dá sa volt. Élt Pá rizs ban is, majd haza jött, de
itt hon mel lõz ve érez te ma gát, ezért vissza ment a cári ud var ba. Szel le -
mes raj zok kal il luszt rál ta Pe tõ fi, Arany, Ma dách, Ler mon tov, Pus kin
stb. mun ká it. Ha la dó esz mé it, az el nyo ma tás és az ön kény el le ni
tiltakozását fõleg festményeiben juttatta kifejezésre. 

Zichy Nán dor, gróf (1829-1911) nagy bir to kos kon zer va tív po li ti -
kus volt. A ki egye zés (1867) után De ák-pár ti kép vi se lõ, 1875-tõl a
Sennyey ve zet te Kon zer va tív párt tá mo ga tó ja, a li be rá lis egy ház po li ti -
ka ellenzékének vezetõje. 

Zichy Ödön, gróf (1809-1848) nagy bir to kos, 1844-ben Fej ér me gye 
ad mi niszt rá to ra. Jelasicsnak tel je sí tett fu tár szol gá la ta so rán a hon véd
elõ õr sök el fog ták, és a nála ta lált ira tok alap ján ha di tör vény szé ki el já -
rás alap ján 1848. szep tem ber 30-án a Csepel-szigeten felakasztották. 

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

A Fi desz az elsõ tá mo ga tó - A Bé kés Me gyei Fi desz el sõ ként tá mo -
gat ta a nyug dí jas klu bok és ci vil szer ve ze tek idei battonyai ta lál ko zó ját. 
Öt ven ezer fo rin tos tá mo ga tás ról ál la po dott meg Ta kács De zsõ
battonyai pol gár mes ter rel, mely össze get szep tem ber 25-én pos táz tak,
a ren dez vény társ szer ve zõ jé nek a Battonya Ön kor mány zat nak. 

A Bé kés Me gyei Fi desz ér zé keny a nyug dí ja sok és a szo ci á li san rá -
szo rul tak prob lé má i ra. A fel aján lás sal a Fi desz min den ko ri tá mo ga tá sát 
sze ret né ki fe je zés re jut tat ni. Bé kés me gyé ben na gyon sok idõs em ber
él. Saj nos a nyug dí jak ala cso nyak, a meg él he tés na gyon ne héz. Ezért a
Fi desz a battonyai ren dez vény kap csán le vél ben ké rést jut tat el Mi nisz -
ter el nök úr nak, mely ben kéri, hogy tény le ge sen, re ál ér ték ben emel ked -
je nek ja nu ár tól a nyug dí jak. A nyug díj eme lés nek fe dez ni kell a
nyug dí ja sok több let költ sé ge it, amit az ener gia árak drasz ti kus eme lé se,
a gyógy sze rek drá gu lá sa ered mé nye zett. 

A Bé kés Me gyei Fi desz el nök sé ge szep tem ber ben tár gyal ja, hogy
mi lyen mér ték ben tá mo gat ja a 2004. évi nyug dí ja sok és ci vil szer ve ze -
tek battonyai ta lál ko zó ját. 

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

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

V. rész

Lát ni fog juk, ami kor fo lya ma to san ol -
vas suk le a ké pek be rej tett üze ne tet, nem le -
het más sal in dul ni csak Pál lal. Ha én nála
mind járt meggyökkenek, ak kor egy sze rû en
el sem tudok indulni.

Ha van egy kis af fi ni tá sunk az év kör nek
egy olyan rend je iránt mely már az Ókor ban
ki ala kult, a Kö zép kor tel jes sé gé ben át ve szi,
ad neki egy sa já tos szí ne ze tet, s ma is mû kö -
dik és hasz nál juk ak kor is, ami kor nem tu -
dunk er rõl. Ez az év kör nek a szín ár nyék
sze rint ki ala kult rend je. Ezt szok ták ál lat övi
rend szer nek ne vez ni. Eb ben Pál-for du lás -
nak az ün ne pe a víz ön tõ ha vá nak jel leg adó
ha vá nak az ün ne pe, ez azt je len ti, hogy a
ma gyar Szent Ko ro nát vagy víz ön tõ prog -
ram nak te kin tem, vagy soha nem fo gom
meg ér te ni. Az év kör ben a Víz ön tõ az egyet -
len olyan egy ség, ami kor két irány ba fo lyik
az idõ, egy for ma in ten zi tás sal. Az egyik
szom széd já ra a Bak-ra te rül rá, a má sik
szom széd já ra a Ha lak ra te rül rá. Ha én ezt
nem ér tem meg, ak kor nem tu dom meg ér te -
ni, hogy a „Saulusi” arc az vé gig meg ma rad
Pál nál, ter mé sze te sen meg ma rad. Ez a
Bak-fe lé for du ló arca! Ez az amely tör vény
ál tal ke mé nyen meg kö tött, sa ját ma gá val
vé gig meg is ma rad mint kö ve tel mény rend -
szer, soha nem ta gad ja meg zsi dó vol tát! A
má sik pe dig ame lyik a Halakra terül rá, s ez
pedig az õ „Paulusi” arca, s a kettõ együtt
adja a Vízöntõ tulajdonságokat. Nem lehet a 
kettõt egymástól elválasztani!

Aki ezt nem érti meg -a Víz ön tõ pa ra do -
xon nal nincs tisz tá ban, ami azt je len ti:
egyet len egy ség is de ugyan ak kor a 2 szom -
széd já nak az idõ ke re té bõl gaz dál ko dik-
soha nem fog ja meg ér te ni a Ke gye lem mun -
ká ját; mert ez zel in dul. (de ezt majd a
részletezésnél folytatnánk).

Min den est re, ha va la ki Pál lal azo no sít ja
-mert le het azo no sí ta ni má sik Pál lal is, sem -
mi aka dá lya nincs- , elvi aka dá lya nincs,
már te her men te sí ti ön ma gát ez alól a fel adat
alól, hogy ez zel a prob lé má val meg kelljen
birkózni. Lelke rajta! 

A fel sõ négy apos tolt mi u tán meg is mer -
tük, az alsó 4 apos tol lal nem ilyen könnyû a
dol gunk. Amint lát tuk, pá rok ban is ér tel me -
sek ezek az apos tol ké pek, te hát Pé ter nek a
pár ja itt PÁL, Já nos nak pe dig Ja kab! Ezek
kü lö nö sebb ma gya rá za tot nem is igé nyel -
nek, Pé ter és Pál az Egy ház két osz lo pa. Já -
nos és Ja kab Zebedeus két fia a
„Menny dör gés fiai”, le het ra goz ni a sze re -
pü ket, amúgy pe dig test vé rek. Mi a hely zet
az alsó 4 kép pel? Hát ezek kö zül csak ket tõ
lát ha tó jól, te hát már ele ve tu do má sul kell
ven nünk, hogy az elül sõ alsó apos tol kép
nem lát ha tó! Mind járt ki té rünk rá, hogy mi -
ért nem, mi van ez zel a kép pel? A há tul só
pe dig a nyak vo na lá ig el van ta kar va az zal a
kép pel. Ame lyik a hát só egyet len elem bõl
álló pár tá zat nak - nem egy vé gig fu tó pár tá -
zat, mint elõl!- egyet len ele me van. Ez zel
rész le te sen fo gunk fog la koz ni! A Ko ro na
szem pont já ból je len tõs sze mély õ. Egy a lé -
nyeg, ki emel ke dõ elem a nyak vo nal tól fel -
fe lé lát szik. Min den, kép jel tí pu sú
mû vé szet ben a szel le mi sé get jel zi, (ami
kép je lek kel fo gal maz, nem pe dig lát vány -
ból ki in dul va je le nít meg va la mit a vi lág ból, 
min dig szel le mi sé get je lö li.)ak kor is, ha
önál ló an sze re pel, nincs hoz zá sem alsó,
sem fel sõ test, mert ilyen is ren ge teg van a
mû vé szet tör té ne lem ben. De ál ta lá ban ezt a
mû vé szet tör té né szek le vá gott fej nek mi nõ -
sí tik! Ak kor is ha nincs is vágó fegy ve re, s
ha sem mi jele sincs a fej le vá gás nak. Gon -
dol junk a nagyszentmiklósi 2. szá mú kincs -
re, a kan csó ra. Ott van egy ál lí tó la gos
le vá gott fej, csak ép pen a lo vas nak nincs
szer szá ma, ami vel le vág ta vol na. Jó le het
lát ni, hogy itt nem le vá gott fej rõl van szó,
ha nem egy önál ló szel le mi ség rõl, amely
még nem tu dott tes tet öl te ni, vagy már
vissza vo nult. Egy más faj ta lét ala ku lat ban
van, ahol a tisz ta szel lem mû kö dik csak. Ez
egy is mert kép jel, nem pusz tán a Szent Ko -
ro nán ér het jük tet ten, sõt a ma gyar nép mû -
vé szet ben a mai na pig ér vé nyes je lö lé si
rend szer rõl van szó! 

Az öv vo nal, a nyak vo nal tól az öv vo na -
lig tar tó rész a ke bel szint je, min den lé leg zet 
in nen jön, ez a lé lek nek a szint je. A lel ki ség
mû kö dé sé nek a szint je, az öv vo nal alat ti, a
tes ti ség szint je! Ez egy há rom ré te gû, mû kö -
dõ Uni ver zum nak a kép je le, ak kor is, ha
koldust áb rá zol na, ak kor is ha egy ki rályt,
ak kor is ha egy ark an gyalt. At tól füg gõ en,
hogy mennyit áb rá zol nak be lõ le, at tól füg -
gõ en, hogy mennyit tar ta nak szük sé ges nek,
hogy has son az adott kör nye zet ben. Tud juk, 

hogy a köz té ri szob rok nak is ez a 3
tí pu sa van: fej, mell, vagy tel jes
ala kos szo bor. Ere de ti leg az volt a
je len té se: - ezt le het iga zol ni - ha én 
egy ala kot csak a szel le mi ség te -
kin te té ben tar tok pél da sze rû nek, -
mert mond juk tes ti ki len gé sei vol -
tak, mert pld. túl lel ke sült - ma gya -
rul ez ve szé lyek for rá sa, ha ezt is
be ho zom a kö zös ség be, ak kor ezt
fej szo bor ként je le ní tem meg. Ha a
lel ki sé ge is pél da adó, má so kat is
tu dott lel ke sí te ni, jó esz mé kért lel -
ke sült, ak kor mell szo bor ként

jelenítem meg. De teljes alakként csak olyat
szabad megörökíteni, aki testileg is tiszta
volt! Akinek a testi példamutatása is
példaszerû.

Na, hogy ezt ma nem ve szik fi gye lem be, 
ha nem azt ve szik fi gye lem be, hogy me lyik
szob rász nak mi lyen jó az össze köt te té se, az
egész ala kos szo bor ra kap meg bí zást, ez egy 
külön téma!

Ere de ti leg ez egy na gyon ko moly és iga -
zol ha tó meg kö tés volt hogy: csak ak kor sza -
bad tes ti sé get been ged ni be fo lyá so lás
kö ze gé be, -azaz az alatt va lók nak a ko ro ná -
zás kor je len lé võ kép vi se lõ ik kö zé- , ha az
tisz ta, és ab ban nincs ve szély! Nem tu dom
fel tû nik-e, hogy az alsó ko ro na ré szen csak
de rék tól fel fe lé lévõ áb rá zo lá sok van nak!
Ez azt je len ti, hogy va la mi ve szély kell,
hogy itt le gyen! A tes ti ség nem en ged he tõ
be abba a kö zös ség be, amit irá nyít a szak rá -
lis fe je de lem! Na gyon jól le ol vas ha tó ez a
ten den cia. Ez egy elõ re egy fel te vés. Ezt iga -
zol ni kell! Ha ez iga zol ha tó, ak kor elég ko -
moly meg szo rí tá sok kal kell él nünk, mert
különben bármit bele lehet magyarázni a
Korona programjába! Nekünk a
bizonyítékokat is a Ko ro ná ból kell kap ni!

Ha igaz a fel té te le zés, hogy az alsó ko ro -
na ré szen azért áb rá zo lód nak test nél kül,
csak a lé lek és a szel lem sík ján az em be rek,
mert a test a ve szé lyek for rá sa, ak kor ezt va -
la mi mó don kell, hogy tud juk bi zo nyí ta ni a
Ko ro na fel sõ ré szén. Hogy le het bi zo nyí ta -
ni? Pon to san ez zel a kép pel.! Ugyan is
egyet len olyan apos tol van, az evan gé li um -
ból tud juk, aki a tes ti ség szint jén kö vet te el
azt a hi bát, ami be a ki rály nak nem sza bad
be le es nie. - Az apos to li cse le ke de tei a hír -
adás, hi te les for rá sunk van rá. Ér zé ki tí pu sú
ta pasz ta la ti bi zo nyí té kot kért, olyan tény re
ami lé nye gé nél fog va ér zék fe let ti. Ilyen je -
le net egy van a Bib li á ban! Ez Ta más apos -
tol nak a kí ván sá ga: „Majd el hi szem hogy
föl tá madt, hogy ha se be i be bele te he tem az
uj ja i mat és lá tom a se be it!” Leg ti pi ku sabb
mû sza ki ér tel mi sé gi ál lás pont! Mond hat -
nám úgy is, ter mé szet tu do má nyi ál lás pont!
Ké rem, ha lá tom, el hi szem! Ha olyan szint re 
hoz ha tom, akár mik ro szkóp pal, akár
teleszkóppal, hogy azt én érzéki szinten
megtapasztalhatom, akkor az egy létezõ! Ha 
ezt nem tudja megoldani, akkor az egy
fantazmagória!

Foly ta tás kö vet ke zik
Köz re adta: Vaszkó Irén

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!
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„D. A. J. K. 2

Én Hunya Ist ván le íro ga tom azt a régi bú csúz ta tó kat, hogy majd
a messze jö võ ben a fi a im, uno ká im, vagy ta lán még azok nak az
utód jai is lát has sák és ol vas has sák lel kük nek épü lé sé re és üd vö -
zü lé sük re. Ezek nek írá sát kezd tem 1915 év már ci us 12-én.

Hunya Má tyás szép apám 65 éve ha lott s bú csúz ta tó ja 1873. má -
jus 13-án.
Dal lam: Bû nös lé lek hol buj do sol…

1. Vég re hát el jött az óra, mely ben kí nom ten ge rén,
Át evez ve a nyu ga lom rév part já ra, ér tem én.
A ha lál jó te võ ál mot és örök bé két ad ne kem,
Az élet már úgy is kín volt, nyu gal mam csak itt le lem.

2. A Jó Is ten megelégelé a kínt mit rám bocsájtott,
Meg lá to ga tott en ge met, mint a jám bor a Szent Jóbot.
De érett bé kén vi sel tem fáj dal mas se be i met,
Meg nyu god va vár tam med dig, ha lá lom el ér ke zik.

3. Min den ak ként tör tént ve lem, mint Is te nem akar ta,
Azért Jóbként is só haj tok, le gyen szent aka rat ja.
S ki Jóbnak min den bõl mit bírt, két szer te annyit adott
En gem is sze gény szol gá ját, õ soha el nem ha gyott.

4. Mert ha el vet te is tõ lem, leg drá gább va gyo no mat,
Egész sé ge met he lyet te, bocsájtott rám kí no kat.
Vár rám azért fenn az ég ben ezer sze res örök bér,
Mely min den föl di va gyon nál töb bet ér.

5.Azért szí ve sen haj tom le fe je met nyu ga lom ra,
Jé zus ér de mé be bíz va, me gyek örök álom ra.
Ked ve se im hát ne sír ja tok, hi szen íté let nap ján,
Is mét ölel het jük egy mást, az Úr szent jobb ján.

6. 65 éves él te met, ko por só ba le tet tem,
Majd fél évi nagy szen ve dés, el hoz za vég sõ per cem.
De mi e lõtt nyu ga lom ra, gyász sí rom ra in du lok,
Hit ves tár sam, s nem zet te im tõ le tek így bú csú zok.

7. Ko vács Má ria hit ve sem, ó mily gyász ért té ge det,
Lát ván se bek be gyöt rõd ni hõn sze re tõ fér je det.
S most míly fáj da lom lel ked nek, hogy örök re vál ni kell,
S hogy te tõ led hûs szí ve met, gyász ko por só zár ja el.

8.Negy ven ötöd s fél esz ten dõs bé kés együtt lé tün ket,
Zord ha lál vé get ve tett, bol dog há zas éle tem nek.
De azért a sí ron túl is sze ret lel kem té ge det.
Kéri Is tent, hogy áld ja meg a te föl di éle te det.

9. Kö szö nöm, hogy kín ja im közt, hûn ápol tál en ge met,
A Jó Is ten fi zes se meg, ér tem tett lé pé se i det.
Az Úr Jé zus vi gasz tal jon, gyá szos öz vegy sé ge den,
Sze re tett jó hit ves tár sam, Is ten le gyen te ve led.

10. Hunya Má ria édes lá nyom, vedd ál dá so mat,
Áld ja Is ten ve led együtt Far kas Ist ván tár sa dat.
Az Is ten nek ol tal má ba s bol dog ság ba él je tek,
Egy kor ha jön vég órá tok, üd vös sé get nyer je tek.

11. Hunya Ist ván édes fiam, vedd atyád nak ál dá sát,
S ez zel együtt adja Is ten rád ke gyel mes ál dá sát.
Var jú Ro zá lia nõd del él je tek bé kes ség ben,
Le hes se tek min den ko ron a Jó Is ten ked vé ben.

12.Hunya Ilo na édes lá nyom bús na pod va gyon,
Édes atyád nak ha lá lán szí ved ke se reg na gyon.
Dinya Mi hály hit ve sed del Is ten áld jon té ge det,
Sí ron túl az ég ho ná ba nyerj örö kös éle tet.

13. Hunya Te ré zia lá nyom hall gasd vég sõ bú csú mat,
Ka to na Jó zsef tár sad dal vedd ál dást kérõ szó mat.
Eny hül jön már fáj dal ma tok ér tem ne ke se reg je tek,
S föl dön so ká ig bé ké ben, s bol dog ság ban él je tek.

14. Hunya Ve ro ni ka édes jó lá nyom Is ten hoz zád így te szi te hoz zád édes
Vég bú csú zást te hoz zád édes atyád Pa jor Ig nác hit ve sed del.
Áld jon meg az ég Ura, hogy bol dog ság ban foly has son,
Föl di él te tek sora.

15. Hunya Elek ked ves fiam, fo gadd atyád ál dá sát,
Te vi seld már csa lá dom nak és va gyo nom nak gond ja it.
Is tá pold édes anyá dat, Is ten meg áld té ge det,
Uhrin Ve ro ni ka nõd del, él hess bol dog éle tet.

16. Hunya Má tyás édes fiam szóm mal te hoz zád té rek,
Mint mind ég úgy vég órá mon csak jóra in te lek té ged.
Nõ te len éle ted ben élj Is ten fé lel mé ben,
Tisz teld édes jó anyá dat, s légy min den kor ked vé ben

17. Mind nyá ja tok nak gyer me ke im, nagy kö szö ne tet mon dok,
Mert sok szor be teg sé gem ben en ge met ápol ta tok.
Ju tal maz za a jó Is ten a föl dön hû sé ge te ket,
Szí ves sé ge te kért adja meg örö kös bé re te ket.

18. Tí már Mi hály ked ves võm höz in té zem már szó lá som,
Áld jon meg min den lép ted ben édes Jé zu som.
Sóczó Má ria tár sad dal a ked ves jó hit ve sed del,
Ju tal ma zás föl dön jók kal, s menny ben örök élet tel.

19. Tí már Já nos és Má ria uno ká im él je tek,
Hit ve se i tek kel együtt itt bol do gok le gye tek.
Úgy Tí már Er zsé bet ked ves ha ja don uno kám ra,
Száll jon ég bõl az Is ten nek ol tal ma és ál dás.

20. Ka to na élet ben levõ Far kas Imre uno kám,
A tá vol ba kül di vég bú csú ját meg hûlt szám.
Hoz zon Is ten egész ség ben jó anyád kar ja közé,
Ki éret ted könnye i vel ar cát öntözé.

21. Eze ken kí vül még összes ti zen ki lenc uno kám,
Áld jon ti te ket fe jen ként az én mennyei atyám.
Nagy atyá tok vég sza vai jó kat kér nek re á tok,
Hosszú éle te tek után le gyen menny ben ha zá tok.

22. Hunya Jó zsef hû test vé rem Var ga Má ria nõd del,
Légy bol dog hoz zád tar to zó ked ves gyer me ke id del.
Is ten sze res sen ti te ket, s tart son friss egész ség ben,
Sí ron túl majd rész le te sen az örök di csõ ség ben.

23. Gyá szos öz vegy ség ben élõ Hunya Má ria test vé rem,
Ér ted a ked ves gyer me ke i dért Is tent szív bõl ké rem.
Min den hoz zád tar to zók kal az ég ál dá sa száll jon rád,
Él ted után az egek ben nyer je tek bért, s ko ro nát.

24. Hunya Anna jó test vé rem Tí már Má tyás pár já val,
Él hes sen Is ten ked vé ben ked ves hit ves tár sá val.
Úgy sze re tett gyer me kei ve lük együtt él je nek,
Min den hoz zád tar to zók kal egy kor üd vö zül je nek

25. Szó lok édes test vé rem hez, hoz zád Hunya Bor bá la,
Gon dol jon menny bõl Jé zu som öz vegy él ted foly tá ra.
Sze re tett jó csa lá dod dal, édes gyer me ke id del,
Áld jon az öz ve gyek aty ja ti te ket ke gyel mé vel.

26. Szó lok Ilo na bús él tû öz vegy án gyom,
Ré gen síny lõ éle ted re ad jon ál dást Jé zu som.
Eny hít se meg szen ve dé sed, édes gyer me ke id del,
Tart son ti te ket so ká ig ál lan dó egész ség gel.

27. Ko vács Bor bá la s Anna, Ist ván võm test vé rei,
Menny bõl so kat kér nek rá tok hûlt aj kam vég sza vai.
Hitvestek, gyer me ke i tek ve le tek bol dog ság ban,
Él je nek örök ha zá tok, le gyen az ég ho ná ban.

28. Ked ves jó só gor asszo nyom soká élj,
La ka tos Jó zsef fér jed del szent bol dog sá got szem lélj.
Egész csa lá dod dal együtt nyer je tek hosszú éle tet,
Él te tek után pe dig majd, a menny ben ödvözüljetek.

29.Sze re tett ke reszt ko má im, ked ves ko mám asszony ok,
Száll jon égi ál dás rá tok úgy ke reszt gye re ke im,
Ha majd egy kor el kö zel gett éle te tek vég órá ja,
Le gyen lel ke tek nek ott fenn menny ég ben ko ro ná ja.

30. Ked ves ná szok, nász asszony ok hoz zá tok tar to zók kal,
Hunya, Ko vács rész rõl vala min den hû ro ko nok kal,
Is ten ol tal má ba hagy lak, en gem töb bé nem lát tok,
Kér lek lel kem üd vé ért, égbe száll jon imá tok.

31. Vég re jó ba rá tim kik nek tár sa sá gá ba él tem,
Szom szé dok kal, mind azok, akik meg tisz tel tek en gem.
Bel sõ, kül sõ cse lé de im le gyen bol dog él te tek,
Egy kor az egek ho ná ba ve lem ör ven dez ze tek.

32. Zúg nak a ha ran gok, ez jel a vég sõ el vá lás ra,
Jé zus ne vé ben vi gye tek a tes tem nyug vá sá ra.
Atyám, ke zed be aján lom az én bû nös lel ke met,
Szent fi ad nak ér de mé ért add meg üd vös sé ge met.
                                                                  Ámen
                                         Éne kel te Új há zi Sán dor kán tor.”

For rás: Endrõdi Táj ház Dok. Tára
Kép: A Hunya család

Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván
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Ba bo na sá gok, hi e del mek, 
szó lá sok-mon dá sok

a 18-19. szá za di Gyomán
I. rész

Õszin te saj ná lat tal kell meg ál la pí ta -
nom, hogy Gyoma nép raj za kö tet mind a
mai na pig nem ké szült el. A Gyo mai ta -
nul má nyok c. kö tet ben je len tek meg ki vá -
ló ta nul má nyok kü lö nös te kin tet tel az
anya gi kul tú ra tár gyá ban s érin tõ le ge sen
em lít te tett né hány szel le mi nép rajz kö ré -
be so rol ha tó rö vid le írás. Tel je sen hi ány -
zik Gyoma folk lór ja, egy há za i nak
tör té ne te s ez zel együtt a val lá si nép rajz,
de bõ sé ge sen len ne még ki egé szí te ni
való a föld mû ve lés, ál lat tar tás és kis mes -
ter sé gek kö ré bõl. Kü lön bö zõ mú ze u mi
év köny vek ben, szak lap ok ban kis pél -
dány szá mú he lyi ki ad vány ok ban nap vi lá -
got lá tott ugyan né hány dol go zat, de
mind ezek bõl a gyo ma i ak, a nagy kö zön -
ség alig ha is mer egyet is. S nem be szél ve 
a mú ze u mi adat tá rak ban rej tõ zõ sok
szép, igen gaz dag tar tal mú nép raj zi pá -
lya mun kák ról, vol na mit egy be „ge reb -
lyéz ni” el hi va tott, szor gal mas
szer zõk nek.

Né hány cím be li té mák hoz so rol ha tó
ada lé kot sze ret nék a kö vet ke zõk ben köz -
re ad ni, ame lye ket gyûj tõ mun kám so rán
fel je gyez tem. El sõ ként a „ter mé szet fe let ti 
erõ vel” ren del ke zõ sze mé lyek rõl, azok
kö zül a „tu dós ko csis ról”. A ló és ko csi sa
ter mé szet fe let ti kap cso la tát ele ve ní ti fel
az aláb bi tör té net, me lyet Bé ké sen la kos
gyo mai szár ma zá sú 1975-be hat van esz -
ten dõs, haj da ni köz sé gi csõ dö rös, Bé ké si 
Mi hály mon dott el. /Gyûj töt te: Már ton
Lász ló, Bé kés vá ros nép raj za c. kö tet ben
je lent meg 1983-ban, 362. old./ ”Mi kor a
gyo mai re for má tus temp lom tor nyát csi -
nál ták, a fõ in té zõ né gyes fo gat tal haj ta tott 
ke resz tül a köz sé gen. Az én nagy apám
volt a kocsissa. Ippen ak kor tettik fel a to -
rony tetejire a göm böt, ott dol go zott egy
ács. Ahogy ha lad a nígy lú, szípen a
temp lom fele, ne vet az ács a torny tetejin.
A lo vak a temlom elõtt meg tor pan tak, se
té, se tova.

Nagy apám el kezd te ûket szó lon gat ni,
majd az ustorral ütni, de nem men tek egy
tapottat se, csak tán col tak egy hely be.
Felnízett nagy apám a to rony tetejire és
felkijátott; en gedd el a lo va mat hé! Az
meg csak ne ve tett mint oláh a he gyen;
mi lyen ko csis vagy te hé! Hogy nem tucc
haj ta ni-mon dot ta az ács. Erre nagy apám
meg ha ra gu dott az ács ra, mégeeccer
felkijátott; ereszd el a lo va mat hé! Az meg 
csak to vább nevett ott fenn. Erre nagy -
apám ki vet te az ülís alúl a pájinkás kor sót
és szíjjeltörte a kocsirud vígin. Abba a pil -
la nat ba le esett az ács a to rony tetejirûl.
Nem halt meg mingyár, mer a ke rü lõ be
felakatt, de csunyán össze tör te ma gát.
Még egy hó na pig élt, utánna be le pusz tult. 
Gyo mai gye rek vót az én nagy apám, û
me sél te, ott törtínt ez meg.”

Bo szor ká nyok ról s más ron tó sze mé -
lyek rõl is szám ta lan adat ta lál ha tó 18-19.
szá za di pe res ira tok ban. Jel lem zõ, hogy
valmilyen ál lat tá vál toz tak át, s úgy kö vet -
ték el tet te i ket, pl. fe ke te macs ka, ku tya,
de az idõ ben far kas sá is vál toz tak. Az
egyik asszonyt ha ra go sa az zal vá dol ta
meg, hogy bi zony õ lát ta Ládas Ju list far -
kas sá vál toz va a fattyasi le ge lõ szé li be
habókolva fu tott. Hi szen hogy is tu dott
vol na há rom lo vas ko csi ját meg elõz ve
ha ma rább ha za ér ni gya log Gyom ára a
berényi pi ac ról. Az tán hogy ezt mond ta
neki õt – if jabb Seprenyi Já nost - mán
több éj sza ka fe ke te ku tya ké pi be „meg -
nyom ta”, leg utóbb is majd meg ful ladt.
Most ép pen a bá ba asszony gyó gyít gat ja.
A bá ba asszony ok is „ter mé szet fe let ti erõ -
vel” ren del kez tek a ko ra be li nép hit sze -
rint. A bá ba asszony egy há zi elõljáróság
elõtt le tett es kü jé ben pl. meg fo gad ta,
hogy a ke resz te lõ kan csó ban ma radt vi -
zet „el ön ti” s nem hasz nál ja
„bûvölésre-bávolásra”, ti. szem gyó gyí -
tás ra. 1789-ben Bíró Istvánné bá ba -
asszony gyer mek szü le tés kor a gyer mek
elsõ fü rösz tõ vi zét is meg ami be volt a
gyer mek „ingajját” ki mos ták, azt is
„elvivén az zal az ak ko ri fe ké lyes lo va kat
ke ne get ték, és meg is gyó gyí tot ták” ál lí -
tot ta Öreg Czeglédi And rás és fe le sé ge.

Ítél te tett né kik ezért 24 kor bács ütés.
Ide tar to zott a ron tás, szemmelverés mû -
ve le te. Et tõl oly annyi ra tar tot tak, ti. a ron -
tás tól, hogy én még a 70-es évek ben is
hal lot tam, mi kor egy-két éves kis lá nyo -
mat ba ba ko csi ban tol tam az Arany Já nos
ut cán idõs atyafitõl; „jaj egyem meg, de
csunya kisjány phü,phü!”, mert hogy ha
szép nek mond ja, ak kor el vi szik, meg ront -
ják. Ha ide gen hált a ház nál, az asszo -
nyok töm jé nez tek, füs töl tek utá na, ak kor
is füs töl tek, ha új hely re men tek pl ta nyás -
nak, ak kor a háló he lyi sé get ki füs töl ték
elébb. A töm jé ne zés hez hasz nált nö -
vényt a ha tár ban szed ték, „Olyann
termíse vót, hogy bûrbe vót, és olyan ujj -
nyi vas tag sá gú vót, ben ne por va la mi és
ezt vetettik pa rázs ra osztán füs tölt, ezt
sok öreg asszony tud ta, a
bábaasszonyoktul ta nul ták, mer’ ugyi
ezek tutták, ezek nek men ni kel lett iccaka
is, nap pal is s hogy ne fíjjenek ki ta nul ták a 
bo szor kány sá got is.” 

Sí rós gye rek szü le i nek azt aján lot ták,
hogy a kis ing jét a kü szö bön a fej sze fo -
ká val csap kod ja meg, ez után aki meg ron -
tot ta, szem mel ver te el ta ka ro dik s
meg nyug szik a gye rek. Ha már el vit ték a
tej hasz nát a te hén nek, meg ron tot ták nem 
ád te jet; „Ak kor al tass meg 2 deci te jet
tedd egy vá szon zacs kó ba, ezt vidd ki
ifélkor a keresztutra ott azon a szé ken
mejiken a te he net fe jed fel for dít va a négy
lába köszt jól össze ve red egy bal ta fo ká -
val bal kéz zel. Más nap menny el ahoz
aki re gya nak szol hogy meg ron tot ta a te -
he net, csu pa kék fótot lácc raj ta. Hogy ne
vigyik el a tej hasz not; bal kéz zel ki fe jed
az elsõ te jet, egy sa ját szõt tes zacs kó ba
te szed, meg al ta tod, fel te szed a ké mény -
be szin tén bal kéz zel akaszd fel. A te jet
sose sza bad kés sel meg ka var ni, tej be
kést már ta ni, mert a te hén fáj dal mat érez
és más nap víres te jet ád”.

Cs. Sza bó Ist ván 
A hó nap nép raj zi kér dé se: Mi volt a

neve a füs tö lõ-töm jé ne zés re al kal ma zott
nö vény nek?

(Vá laszt a jövõ havi szám e ro va tá ban
ol vas hat ják)

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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Rég várt ün ne pi pil la nat jött el 2003.
szep tem ber 23-án. Gyulay End re püs pök
úr is ko lánk ká pol ná já ban há la adó szent mi -
sét tar tott, Szent Gel lért vér ta nú püs pök rõl
meg em lé kez ve.

Ün nep sé gün kön részt vett Do mo kos
Lász ló és Földesi Zol tán or szág gyû lé si kép -
vi se lõ urak, a kör nyék be li ka to li kus is ko lák, 
a he lyi is ko lák, óvo dák, in téz mé nyek kép -
vi se lõi, va la mint sok más ked ves meg hí -
vott ven dég is.

Iványi Lász ló plé bá nos meg kö szön te a
püs pök úr anya gi tá mo ga tá sát, és el mond -
ta, hogy a 115 mil li ós be ru há zás tisz tán
egy há zi for rás ból tör tént. Majd kö szö ne tet
mon dott min den ki nek, akik nek kö szön he tõ 
ez az új lé te sít mény. Majd így szólt: 

„Ked ves Pe da gó gu sa ink! Sze res sé tek
to vább is hivatástokat. Ke mény mun ká tok -
kal, helytállástokkal és sze mé lyes jó pél dá -
tok kal tud tok el ér ni jó ered ményt, és
tud tok be csü le tes, mû velt, jó ma gyar ál -
lam pol gá ro kat, és ke resz té nye ket fel ne vel -
ni. A ti mun ká tok tól függ is ko lánk jö võ je. A
ti mun ká tok is meg ha tá roz za né pünk,
nem ze tünk, egy há zunk jö võ jét. Ma, ami -
kor egy lel ki leg rész ben ki égett, de ér té ke -
ket és utat ke re sõ tár sa da lom ban élünk,
nek tek kell fény hor do zók nak, ér ték köz ve tí -
tõk nek len ni.

Ked ves Gye re kek! Mai szép ün ne pünk
ró la tok szól, nek tek és ér te tek szól. Örül je -
tek, hogy egy szép és új is ko lá ba jár hat tok, 
le gye tek büsz kék rá. Reményik Sán dor köl -
tõ sza va i val mon dom nek tek:

Ti nem akar tok sem mi rosszat,
Is ten a ta nú tok reá.
De nin csen, aki köz te tek
E szent har cot ne állaná.
Eh hez Is ten mind annyi tok nak
Vi tat ha tat lan jo got ád:
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Szent mi se után az új tor na te rem ben
foly ta tó dott az ün nep ség. 

Az is ko la ének ka ra éne kelt Kele Ág nes
ta nár nõ ve ze té sé vel. Ked ves szín folt ja volt
az ün nep ség nek a Se lyem úti ovi sok tor na -
be mu ta tó ja az is ko la szín pa dán. Majd Kiss
Pál igaz ga tó be szé de kö vet ke zett. Eb bõl
köz lünk rész le te ket.

„Aki is ko lát épít, az a jö võ re gon dol. Az
is ko la ak kor fe lel meg ren del te té sé nek, ha
gye rek zsi vaj tól han gos! Akié az if jú ság,
azé a jövõ!

Ezek a gon do la tok ve zé rel ték a haj da ni
endrõdi és gyo mai la ko so kat, ami kor is ko -
lát épí tet tek, mi már az is ko lá ba ká pol nát is 
épí tet tünk!

És ezek a gon do la tok ve zé rel tek ben -
nün ket is, ami kor a ki lenc ve nes évek ele jén 
le he tõ ség nyílt arra, hogy az egy ház
vissza kap has sa az ál la mo sí tott in gat lan ja it. 
Mi vel az in gat la nok a két te le pü lés ré szen
vol tak, így az a le he tõ ség kí nál ko zott, - lát -
szott a leg jobb nak, ha a két egy ház köz ség
le mond a régi in gat lan ja i ról, és pénzbeni
kár pót lást kér! A kár pót lás ból ka pott
össze get is ko la épí tés re for dít ja. Ezt a gon -
do la tot pár tol ta a Püs pök Atya is. A tár gya -
lások 1993-ban meg is kez dõd tek, és
1994-re el ké szült az is ko la épí té si ter ve. 

Az ak ko ri ön kor mány zat kö zel 8.000
m2-es tel ket adott díj ta la nul, és 1995. au -
gusz tus 31-én is ko lát ava tott a Püs pök úr!

– 1995. szep tem ber el se jén meg kez dõ dött
a ta ní tás 43 ta nu ló val, 3 ne ve lõ vel, va la -
mint két ki se gí tõ dol go zó val, köl csön pa -
dok ban!

Az ak ko ri nagy üres is ko lá ban ki tud -
tunk ala kí ta ni egy tor na szo bát, mert fon -
tos nak tar tot tuk a lel ki, szel le mi fej lõ dés
mel lett a tes ti ne ve lést is.

A nagy is ko la mára ki csi nek bi zo nyult,
hála Is ten nek! 

Az ak kor ka pott pénz bõl nem tud tunk
tor na ter met épí te ni, de szük sé gét na gyon
érez tük! 2000, 2001-ben pá lyáz tunk is tor -
na te rem épí tés re, de az If jú sá gi és Sport
Mi nisz té ri um nem tá mo gat ta ké ré sün ket!
Így for dul tunk bi za lom mal a fenn tar tó hoz
Gyulay püs pök úr hoz, aki át érez te gon dun -
kat és a 8 tan ter mes is ko lá hoz tá mo ga tást
ígért a mû kö dé sünk höz szük sé ges tor ma -
te rem épí té sé hez 2001. no vem ber 7-én a
szük sé ges ter vek, en ge dé lyek be szer zé se
után meg kez dõ dött az ala po zás. 

Bíz va a ki vi te le zõ ben, hogy 2002. ok tó -
be ré re el ké szül a tor na te rem. Saj nos, mint
min den épít ke zés nél itt is ha tár idõ csú szás
volt.

A mû sza ki át adás ki sebb-na gyobb hi á -
nyos ság gal 2003. jú ni us 23-án meg tör tént.

Úgy ter vez tet tük a tor na ter met, hogy a
ta nu ló ink tes ti ne ve lé se mel lett, szel le mi –
kul tú ri gény ét is ki tud juk elé gí te ni. Így ka -
pott he lyet egy szín pad is. A 300 m2-es
küz dõ tér jó szol gá la tot tesz né zõ tér ként is.
Is ko lánk ta nu ló i nak bõ le he tõ sé ge lesz
sze rep lé sek re is. Min den is ko lai ren dez -
vényt is meg tart ha tunk itt! A tor na te rem
mel lett 3 kis cso por tos fog lal ko zás ra al kal -
mas te rem is épült. Itt ka pott he lyet a kor -
sze rû szá mí tás tech ni kai te rem, ami nek a
bõ ví té se fo lya mat ban van!

Az épü let har mo ni ku san il lesz ke dik,
kap cso ló dik az is ko lá hoz. Így ta nu ló ink nak
ki se kell men ni az épü let bõl, csu pán egy
aj tón át lép ve már a tornaterem zsi bon gó -
já ban van nak!

A par ket tá zott 300 m2-es küz dõ tér min -
den igényt ki elé gít. 

A tor na sze re ket a RENOVÁBIS pá lyá za -
tán nyer tük – és ki egé szí tet tük a hi ány zó -
kat a sa ját erõnk bõl. Van 2 ug ró szek rény,
tor na szõ nye gek, bor dás fa lak, sok lab da,
gyû rû, kö tél, rúd, a lab da já ték hoz ko sár -
lab da pa lánk, röp lab dá hoz fes tett pá lya és
háló is ren del ke zé sünk re áll. Sõt a ter mi
ma gas ug rás hoz 50 cm vas tag szi vacs ug -
ró domb is.

A tor na te rem mö göt ti ré szen pe dig
sport ud vart ter ve zünk. Így a ter mi és sza -
bad té ri moz gás ma xi má li san biz to sí tott.

A tor na te rem épí té sé nek költ sé ge 115
mil lió fo rint.

Eb bõl a fenn tar tónk Gyulay End re Püs -
pök úr 85 mil lió fo rin tit biz to sí tott, amit itt
ezen a he lyen az endrõdi és gyo mai egy -
ház köz sé gek és a 218 ta nu ló ne vé ben is
meg kö szö nök. A töb bi ki adást a sa ját meg -
ta ka rí tá sunk ból fe dez tük!

Ez az is ko la már a 21. sz. is ko lá ja.”
Ez után kö szö ne tet mon dott a püs pök

úr nak, Kár olyi Lász ló ki vi te le zõ úr nak, és
Ko vács Mi hály mû sza ki el len õr nek. A plé -
bá nos sze rény aján dé kot nyúj tott át ne kik.

Majd így foly tat ta:
„Most már raj ta tok van a sor ked ves ta -

nu lók, ve gyé tek az ál dás után bir tok ba e
szép épü le tet!

Vi gyáz za tok rá na gyon, szol gál ja
egész sé ge te ket és egész sé ges fej lõ dé se te -
ket, de ne fe led jé tek, hogy ez nem csak a
ti é tek, ha nem az utá na tok jö võ ké is!

En nek az is ko lá nak a ke resz tény ér té -
ke ket kell köz ve tí te ni – egy más hoz való vi -
szony ban – ta nu lás ban és a sport ban is!

Szent Gel lért sza vá val fe je zem be gon -
do la ta i mat!

,For dulj el a rossz tól, és ke resd a jót!'
Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak."

Polányi Éva ta nár nõnk el sza val ta Wass
Al bert: Üze net haza c. lé leg zet el ál lí tó szép
ver sét.

Ez után ál ló fo ga dás és kö tet len be szél -
ge tés kö vet ke zett.

Iványi Lász ló

Tor na te rem ava tás a Szent Gel lért Is ko lá ban
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Medgyessy Pé ter ma gyar és Adrian Nastase ro mán kor mány fõ szep -
tem ber 23-án alá ír ták azt az új meg ál la po dást, amely a ked vez mény tör -
vény ro má ni ai al kal ma zá sát sza bá lyoz za.

Ez a tör vény fel jo go sít kul tu rá lis tá mo ga tás ra, uta zá si ked vez mény re,
ok ta tá si ked vez mény re, pe da gó gus ked vez mény re, ha tá ron túli ki he lye zett 
kép zés re, és az ok ta tás hoz nyújt ha tó tá mo ga tás ra. A fon to sabb ro má ni ai
na pi lap ok kö zül egy sem tet te cím ol dal ra, de a tár gya lá sok fe szült han gu -
la tá ról be szá mol tak. Mint is me re tes, a fe szült sé get az ara di Sza bad -
ság-szo bor fel ál lí tá sa kö rül ki ala kult né zet el té rés okoz ta. „Egy szo bor állt
Medgyessy és Nastase közé.”

A ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek tör vény ho zá si kép vi se lõ i nek elsõ
csúcs ta lál ko zó ját tar tot ták Bu da pes ten. Elsõ al ka lom mal ül tek egy asz tal -
hoz a ma gyar or szá gi par la ment el nö ke, és bi zott sá gi el nö kei, az er dé lyi,
fel vi dé ki, kár pát al jai és vaj da sá gi ma gyar kép vi se lõk kel.

A ma gyar mi nisz ter el nök is fo gad ta a ha tá ron túli ma gyar hon atyá kat,
be szé dé ben az egy sé ges fel lé pés fon tos sá gát hang sú lyoz ta.. Or bán Vik tor
volt mi nisz ter el nök is ta lál ko zott a ha tá ron túli hon atyák kal. Õ ar ról szólt,
hogy tu da to sí ta ni kell az Eu ró pai Uni ó val, hogy „ma gyar ügy van, nem ol -
dó dott meg”. Mádl Fe renc a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke a Sán dor Pa lo tá -
ban fo ga dást adott a részt ve võk nek. 

HÍREK ERDÉLYBÕL

„... meg ma rad egy di a dal -
mas er dé lyi igaz ság: ez a
föld egy más mel lett... meg -
tart ja örö kös tar ka vi rág zás -
ban a né pe ket, akik raj ta és
éret te mun kál kod nak.“

Kós Kár oly,1925.

A Sze ná tus el fo gad ta az Al kot mány mó do sí tá sát. Az RMDSZ ál tal ja -
va solt leg fon to sabb vál to zás az új al kot mány szö ve gé be, hogy a fe le ke ze ti
is ko lá kat beemel ték az ál lam ál tal el is mer tek közé, és bõ ví tik az anya -
nyelv hasz ná lat kö rét a köz igaz ga tás ban és az igaz ság szol gál ta tás ban. Az
RMDSZ kéri a ma gyar kö zös sé get, hogy tá mo gas sa a nép sza va zá son az al -
kot mányt mó do sí tó tör vényt, ok tó ber 19-én.

A most kez dõ dött tan év ben 100 te het sé ges, de hát rá nyos hely ze tû ro -
má ni ai ma gyar ál ta lá nos is ko lás diák ré sze sül havi 9000 fo rint ösz tön díj ba, 
a „Fo gadj örök be” prog ram ke re té ben, ame lyet ma gyar or szá gi ado má nyo -
zók hoz tak lét re, fa lu si, vagy szór vány ban élõ te het sé ges ma gyar gye re kek 
to vább ta nu lá si tá mo ga tá sá ra. 

Ed dig már 7 köz éle ti sze mé lyi ség írta alá az RMDSZ el nö ké hez írt
nyílt le ve let, mely ben a szö vet ség és a kor mány párt kö zöt ti meg ál la po dás
fel bon tá sá nak ve szé lyé re fi gyel mez tet nek.

Szep tem ber 27. és ok tó ber 5. kö zött ren de zik a 11. Rö vid Drá ma He tét
Nagy vá ra don. A fesz ti vá lon 4 ma gyar tár su lat tart elõ adást.

Ran gos kon fe ren ci át ren dez az MTA Iro da lom tu do má nyi In té ze te, a
Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um, és a Sapientia – Er dé lyi Ma gyar Tu do mány
Egye tem Hu mán tan szé ke Csík sze re dán, kul tusz, kul tú ra, iden ti tás – té ma -
kör ben. 

A jövõ év tõl a volt me zõ gaz da sá gi dol go zók nyug dí ját 100 szá za lék kal 
eme lik. A volt me zõ gaz da sá gi dol go zók jö ve del me en nek el le né re is igen
ala csony ma rad az ál la mi nyug dí jak hoz ké pest. Pél da ként ol vas ha tó hogy
Kovászna me gyé ben idén au gusz tus ban a leg ala cso nyabb me zõ gaz da sá gi
nyug díj össze ge 151 ezer lej volt, és a jövõ évi eme lés után a leg ma ga sabb
ilyen jel le gû jut ta tás ban ré sze sü lõ sze mély 1,2 mil lió lejt kap. (1 ma gyar
fo rint = 151 lej ) 

A ro má ni ai ma gyar ság lét szá ma egy re csök ken. Amennyi ben a fo gyás
je len le gi üte me meg ma rad, öt ven éven be lül egy mil lió alá esik a ro má ni ai
ma gya rok lé lek szá ma. A 2002-es nép szám lá lás kor Ro má ni á ban 1.434.377 
(6,6%)ma gyart, (1.447.544 ma gyar anya nyel vût!) je gyez tek. Ez az adat 10 
év vel ko ráb ban 190 ezer rel volt több. A szo ci o ló gu sok sze rint a fo gyás fõ
oka a ki ván dor lás, a fo gyás a szór vá nyok ban még na gyobb.

A Nem zet kö zi Lab da rú gó-szö vet ség (FIFA) vi lág rang lis tá ján Ma -
gyar or szág egy hó nap alatt négy hellyel ke rült hát rább, így 52. a ro mán vá -
lo ga tott egy he lyet ront va 21. he lyen áll. A rang lis ta elsõ há rom ve ze tõ je:
Bra zí lia, Fran cia or szág és Spanyolország. 

Üze nem az ott ho ni he gyek nek:
a csil la gok já rá sa vál to zó.
És tör vé nyei van nak a sze lek nek,
esõ nek, hó nak, fel le gek nek
és nin csen ború, örök ké va ló.
A víz sza lad, a kõ ma rad,
a kõ ma rad.

Üze nem a föld nek: csak te rem jen,
ha sás ka rág ja is le a ve tést.
Ha va kond túr ja is a gyö ke ret.
A vi lág fö lött õr kö dik a Rend
s nem vész mag ja a ne mes ga bo ná nak,
de híre sem lesz egy kor a csa lán nak;
az idõ le mar ja a gyo mo kat.
A víz sza lad, a kõ ma rad,
a kõ ma rad. 

Üze nem az er dõ nek: ne fél jen,
ha csat tog is a bal tá sok hada.
Mert erõ sebb a bal tá nál a fa
s a vér zõ csonk ból vir ra dó ta vasz ra
új erdõ sar jad gyõ ze del me sen.
S még min dig lesz nek fák, mi kor a rozs da
a gyil kos va sat rég fel fal ta már
s a súj tó kéz is szent jó vá té tel lel
hasz nos anyag gá vált a föld alatt...
A víz sza lad, a kõ ma rad,
a kõ ma rad. 

Üze nem a ház nak, mely föl ne velt:
ha egyen lõ vé te szik is a föld del,
nem ze dé kek õr vál tá sa in
jön nek majd újra bol dog épí tõk
és ki ás sák a fun da men tu mot
s az er kölcs õsi, hó fe hér kö vé re
emel nek fa lat, te tõt, temp lo mot.

Jön ezer új Kõmíves Ke le men,
ki nem ha mu val és nem em ber vér rel
köti meg a bé kes ség fa lát,
de szen telt víz zel és bú za ke nyér rel
és épít régi kõ bõl új ha zát.
Üze nem a ház nak, mely föl ne velt:
a fundamentom Is ten tõl való
és Is ten tõl való az aka rat,
mely újra épí ti a fa la kat.
A víz sza lad, a kõ ma rad,
a kõ ma rad. 

És üze nem a volt ba rá ta im nak,
kik meg ta gad ják ma a ne ve met:
ha for dul egyet újra a ke rék,
én ak kor is a barátjok le szek
és nem lesz bosszú, gyû lö let, ha rag.
Ke zet nyúj tunk egy más nak és me gyünk
és le szünk Egy Cél és Egy Aka rat:
a víz sza lad, de a kõ ma rad,
a kõ ma rad. 

És üze nem min den ki nek,
test vér nek, ro kon nak, ide gen nek,
go nosz nak, jó nak, hû sé ges nek és alá va ló -
nak,
an nak, akit a fá jás ûz és an nak,
ki nek ke zé hez vér csep pek ta pad nak:
vi gyáz za tok és imád koz za tok!
Va la hol fönt a ma gos ég alatt
moz dul nak már las san a csil la gok
a s víz sza lad és csak a kõ ma rad,
a kõ ma rad. 

Ma rad nak az iga zak és a jók.
A tisz ták és bé kes sé ge sek.
Er dõk, he gyek, ta nok és em be rek.
Jól gon dol ja meg, ki mit cse lek szik!

Likasszák már az ég ben fönt a ros tát
s a csil la gok ten ge lyét ola joz zák
szor gal mas an gya lok.
És lészen csil lag for du lás megint
és mi ként hir de ti a Bib lia:
meg mé re tik az em ber nek fia
s ki mint ve tett, azon kép pen arat.
Mert el fut a víz és csak a kõ ma rad,
de a kõ ma rad.

Ba jor er dõ, 1948.

Wass Al bert: Üze net haza 
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Fó rum ra hív ta a kör nyé ken élõ ket a Ke -
resz tény de mok ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi
Szer ve ze te. Az elõ adók: Semjén Zsolt a
KDNP új el nö ke, or szág gyû lé si kép vi se lõ és
Lat or cai Já nos az MKDSZ al el nö ke, or szág -
gyû lé si kép vi se lõ, és a meg hir de tett téma igen 
sok ér dek lõ dött von zott. Nem csak hely bõl,
ha nem a me gye több te le pü lé sé rõl is so kan el -
jöt tek.

Meg tisz tel ték a fó ru mot: Csenger Za lán
At ti la a Pro Pát ria el nök he lyet te se, Do mo kos
Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõnk, a kör nye zõ 
te le pü lé sek egy há zi és ci vil ve ze tõi, az MDF
me gyei el nö ke ás so kan má sok.

Semjén Zsolt elõ adá sá ban igen rész le te -
sen ki tért az egy ház és a po li ti ka kap cso lat -
rend sze ré re, a KDNP párt po li ti ká ja és
szö vet sé ge se i vel való kap cso lat ra.

Elõ adá sá nak fõbb gon do la tai, az egy ház
és a po li ti ka kap cso la tá ban:

A ke resz tény em be rek nek, a ke reszt ség -
ben ka pott kül de té se, hogy a vi lá got, a kör -
nye ze tét meg pró bál ja el moz dí ta ni az iga zi
ér té kek irá nyá ba. A ha lál kul tú rá ja he lyett a
sze re tet ci vi li zá ci ó ját épí te ni, meg va ló sí ta ni.
A pap ság fel ada ta: az egy ház tár sa dal mi ta ní -
tá sá nak hir de té se, meg je le ní té se, a mi fel ada -
tunk pe dig en nek a meg va ló sí tá sa, ahogy azt
az Or bán Kor mány alatt el kezd tük.  El mond -
ta, hogy több cso port sze ret né az egy há za kat
vissza szo rí ta ni a sek res tyék be. Ho gyan?, úgy
hogy azt mon do gat ják, hogy az egy ház ne po -
li ti zál jon. De ki is az egy ház? Mi, mind nyá -
jan, akik meg va gyunk ke resz tel ve, és az
egy ház tár sa dal mi ta ní tá sát pró bál juk köz ve tí -
te ni és meg va ló sí ta ni. En nek egyik for má ja
le het a po li ti zá lás. A pa pok, hogy a napi po li -
ti ká ba bele bo nyo lód nak-e vagy sem, azt
egye dül az egy há zuk nak van joga el dön te ni.
Ugyan is a pa pok nak az Al kot mány ál tal biz -
to sí tott joga ugyan úgy meg van, mint bár -
mely más ál lam pol gár nak. Hogy te o ló gi ai és
lel ki pász to ri ön kor lá to zás ból úgy dön te nek,
hogy napi po li ti ká ba nem bo csát koz nak, az
egye dül az egy ház bel ügye!, sen ki más nem
szab hat ja ezt meg!

El mon dott né hány dur va, egy ház el le ni tá -
ma dást, ame lyek nap ja ink ba ta pasz tal ha tó ak:
az SZJA adó 1%-ának el osz tá sá nál fi gyel men
kí vül hagy ják a nép szám lá lás ada ta it, ami azt
je len ti, hogy csak az adó fi ze tõk vé le mé nyét
ve szi fi gye lem be. Te hát nem szá mít a 3 mil lió
nyug dí jas, nem szá mít a me zõ gaz da sá gi dol -
go zók, a nagy csa lá do sok vé le mé nye en nek a
kor mány nak!

A temp lo mok re konst ruk ci ó já ra for dít ha -
tó össze get le csök ken tet ték a költ ség ve tés ben 

4 mil li árd fo rint ról 1 mil li árd ra.
A ke resz tény de mok ra ták po li ti zá lá sá ból

két fon tos té mát rész le te sen elem zett,

1/ a ha gyo má nyos örök ér té ke ink vé de lem
2/ a szo ci á lis igaz sá gos ság
A ha gyo má nyos ér té kek kö zül az egy ház

sza bad sá gá nak vé del mét, a nem ze ti kul tú ra,
csa lád egész sé ges lel ki fej lõ dé sé nek a vé del -
mét, a nem zet, a kö zös ség, a nem ze ti ho va tar -
to zás, a ter mé szet vé del mét hang sú lyoz ta.

A szo ci á lis igaz sá gos ság té má ja so rán
idéz te Leó pápa gon do la tát, mely sze rint a
tõke mun ka nél kül, a mun ka tõke nél kül nem
le het. De a mun ka az el sõd le ges a tõ ké vel
szem ben, mert ez tar to zik szo ro sab ban az em -
ber hez. A ke resz tény po li ti ka tud ja meg je le ní -
te ni a szo ci á lis igaz sá gos sá got, mert az õ
sa ját ja. 

Az eu ró pai kul tú ra nem más, mint ke resz -
tény kul tú ra, ci vi li zá ció. Aki nem is me ri a
Szent írást, az csak föld raj zi lag tud eu ró pai
len ni. Ezért a ke resz tény po li ti ku sok nak ki -
emelt fel ada ta, hogy a most ké szü lõ Unió Al -
kot mány ba be ke rül jön a ke resz tény ség, mint
az eu ró pai kul tú ra alap ja.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt po li ti ká -
já ról és szö vet sé gi rend sze ré rõl szó ló elõ adá -
sá ban rész le te sen szólt a mé dia sze re pé rõl,
amit kulcs kér dés nek mi nõ sí tett. A mé dia ha ta -
lom az egész vi lá gon a par la men ti de mok rá ci -
át nagy ban be fo lyá sol hat ja. Míg a ha tal mi
ágak (bí rói, tör vény ho zói, vég re haj tói) ál ta lá -
ban köl csö nös rend szer ben van nak, ad dig a
mé dia nincs sem mi lyen al kot má nyos kont roll
alatt! A mö göt tük álló gaz da sá gi ér dek cso por -
tok így kor lát la nul ma ni pu lál hat nak az egész
vi lá gon.

Hang sú lyoz ta a KDNP és a FIDESZ Ma -
gyar Pol gá ri párt kö zöt ti szo ros szö vet sé gi
rend szert, amely ben sem kon ku ren cia, sem
súr ló dás nincs. A FIDESZ a jobb kö zép szé -
les, nagy gyûj tõ párt ja, amely hang sú lyo san
be fo gad ja a ke resz tény ér té ket, a sza bad el vû
ér té ket, a nem ze ti el kö te le zett sé get. A meg -
úju ló KDNP té te le sen vál lal ja az egy ház tár -
sa dal mi ta ní tá sá nak po li ti kai kap cso la tát,
vi lág né ze ti párt ként. A KDNP és a FIDESZ
szo ros in téz mé nyes ga ran ci á lis szer zõ dé ses
szö vet sé gi rend szer ben tud ja le fed ni a ma gyar 
tár sa da lom igen nagy ré szét, ami a vá lasz tá si
gyõ ze lem esé lye. A KDNP tá mo gat ja a
FIDESZ-t az Eu ró pai Par la men ti kép vi se lõi
vá lasz tá so kon is.

A két párt kö zöt ti szo ros kap cso lat rend -
szer ben meg fog ják ol da ni az át jár ha tó sá got.

Mi ke resz tény de mok ra ták vi lá go san meg -
mond juk, hogy mit aka runk: „Szent Ist vá ni
ér te lem ben vett ke resz tény Ma gyar or szá -
got, ame lyik büsz ke, vál lal ja és ki mun kál ja
a ke resz tény eu ró pai ma gyar ér té ke ket.”

Lat or cai Já nos be szé dé ben a csat la ko zás ra 
váró or szá gok pol gá ra i ról, de fõ leg ró lunk,
ma gyar pol gá rok ról be szélt. Be szé dé ben
több ször fel tet te a kér dést, - amit meg is vá la -
szolt-, hogy a pol gá rok és a köz gon dol ko dás
fel ké szült-e a csat la ko zás utá ni Eu ró pai Uni ó -
ban ránk váró fel ada tok ra. Va ló szí nû nem csak 
si ker so ro zat vár ránk, de fel ké szí tet tek-e ben -
nün ket, ké pe sek le szünk-e az eset le ges ku dar -
cok el vi se lé sé re? Elõ adá sát a kö vet ke zõ
szá munk ban rész le te sen kö zöl jük.

Csá szár né Gyuricza Éva 

Ke resz tény Eu ró pai Ma gyar or szá got!

Meg ala kult a Fi desz Bé kés Me gyei ZÖLD Ta go za ta!
„Meg ta nul tuk, hogy a sza bad em ber fe le lõs ség gel tar to zik az utó -

da i ért is, és ezért gon dos ko dik a ter mé szet meg õr zé sé rõl és to vább örö -
kí té sé rõl.” (Fidesz-Magyar Pol gá ri Szö vet ség Ala pí tó le vél, 2003.
Bu da pest, Gesz te nyés kert)

Dankó Béla a Bé kés me gyei ta go zat el nö ke. Az ala ku ló ülé sen
hang sú lyoz ta a me gyei össze fo gás fon tos sá gát, he lyi ügye ink kép vi se -
le tét. Kér te, hogy a me gyét, a sa ját la kó kör nye ze tet érin tõ prob lé mák ról 
tá jé koz tas sák a Fi desz Zöld ta go za tát, mely vár ja a csat la koz ni aka ró
Zöld-ba rá to kat, a 66/ 444-112 te le fo non, vagy a
fideszbm@tiszanet.hu e-mail cí men. 

A ta go zat al el nö kei: Kraszkó Ilo na és Hamza Zol tán. Az ala ku ló ülés
ven dé ge volt Medgyesy Ba lázs, a Zöld ta go zat or szá gos el nö ke, aki kö -
szön tõ jé ben ele mez te és össze ha son lí tot ta az Or bán-kor mány il let ve a
Medgyessy-kormány kör nye zet és ter mé szet vé del mi-po li ti ká ját.

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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Be ne dek Elek: A teve meg az egér

Egy szer egy teve mit gon dolt, mit nem ma gá ban, fa -
kép nél hagy ta a gaz dá ját, s el in dult vi lág gá. Kö tõ fék
volt a fe jén, s a kö tõ fék hosszú szá ra von szo ló dott a föl -
dön utá na. Meg lát ja ezt egy kis ege recs ke, s -hopp!-
szá jacs ká já val meg fog ja a kö tõ fék szá rá nak a vé gét,
hir te len elé be ira mo dik a tevének, s megy elõtte,
mintha õ vezetné.

- Na lám - cin co gott a kis egér -, mi cso da egy erõs
egér va gyok én!

A teve nem szó lott sem mit, csak mo soly gott ma gá -
ban, s szép csen de sen men de gélt a hen ce gõ ege recs -
ke után. Az meg csak cin co gott tovább:

Szép, szép, ó de szép,
Én ve ze tem a te vét!

Így cin co gott, hen ce gett az ege recs ke, de egy szer -
re csak tor kán akadt a nóta. Az ám, egy nagy fo lyó

part já ra ér tek: no sza ege recs ke, ve zesd át ezen a
tevét!

- Elõ re, elõ re! Mit áll do gálsz, hõs egér? Ve zess át a fo -
lyón, hisz csak tér dig ér! – szó lalt meg a teve. Fe lel te az
ege recs ke:

Van eszem, hogy nem te szem,
Mély ez a víz én ne kem!

- No, mind járt meg mu ta tom, hogy nem mély – mon -
dot ta a teve, s az zal be ment a fo lyó ba, meg ál lott a
közepén.

Lá tod-e te kis egér,
a fo lyó csak tér dig ér!

- Az ám, ne ked, de ne kem! – vá la szolt a kis egér.
Ami ne ked tér dig ér,
meg fúl ab ban az egér.

Így cin co gott, az tán kö nyör gés re fog ta:
Gye re vissza, végy há tad ra,
vígy ál tal a túl só part ra!

- Jól van – mon dot ta a teve -, ál tal visz lek, de elõbb
fo gadd meg, hogy nem hen cegsz töb bet.

Azt cin cog ta, nyö szö rög te a kis egér:
Es kü szó val fo ga dom,
ma gam több re nem adom,
mint amennyit ér
egy ki csi egér.

- Úgy le gyen - mon dot ta a teve, s át vit te a fo lyón az
ege recs két. 

Az Endrõdiek, és kö zü lük azok, akik Csejten él tek, igen nagy
öröm mel ké szül tünk Buczkó Imre (aki szin tén Csejten élt) meg hí vá -
sá ra a Pázmándi Szõ lõ hegy re. Endrõdrõl 39-en, Bu da pest rõl 28-an,
Ta ta bá nyá ról, Nagytarcsáról, Gár dony ból is jöt tek össze sen 72-en
vol tunk.

A dunátúli tá jat, a ked ves ven dég lá tást szép em lék ként hoz tuk
haza. Szü re tel tünk, et tünk, it tunk, be szél get tünk, örül tünk egy más -
nak és gyö nyör köd tünk a szép vi dék ben. De nincs vége az él mé -
nyek nek!, ma ér ke zett az aláb bi újabb meg le pe tés, ké rem, ol vas sák!

„Ked ves endrõdi Ba rá ta im!
Min de nek elõtt kö szö nöm, hogy el fo gad tá tok meg hí vá so mat,

el jöt te tek Pázmándra és te vé keny részt ve või vol ta tok leg szebb
mun ka ün ne pünk nek, a szü ret nek.

Szá mom ra nagy öröm volt ta lál koz ni Ve le tek, régi is me rõ sök -
kel, ba rá tok kal, föl di ek kel. Tisz ta szív bõl mon dom, hogy ez a nap
éle tem egyik leg bol do gabb nap ja volt. Sze ret tem vol na mind ezt ott
szó ban el mon da ni, de az öröm tõl és a meg ha tott ság tól nem ta lál tam
sza va kat, nem tud tam meg szó lal ni.

Kö szö nöm a sok szép aján dé kot, ame lyek kel iga zán meg lep te -
tek!

El né zést ké rek az idõ rö vid sé ge, a szõ lõ te rü le tek szét szórt sá ga
mi att nem ment min den olyan zök ke nõ men te sen, mint ahogy én azt
elõ re meg ter vez tem. A jö võ re vo nat ko zó lag ta nu lunk be lõ le. 

Öröm mel je lent he tem, hogy gaz dag szü re tünk volt. Min den hor -
dónk meg telt, és a must 22,5 fo kos lett. Ez min den ko ráb bi nál jobb
mi nõ sé gû bort ígér. Elõ re lát ha tó an – az elsõ fej tés után – már ka rá -
csony ra le tisz tult, szép bo runk lesz. Meg ígé rem, hogy az ün ne pi va -
cso rá nál min den részt ve võ asz ta lán ott lesz be lõ le egy kis kós to ló,
és leg alább jel ké pe sen koc cint ha tunk a ba rát ság ra, bé kes ség re, gaz -
da gabb új esz ten dõ re!

Sze ret ném, hogy ez a szü re ti ta lál ko zó jö võ re még na gyobb lét -
szám mal és utá na éven ként meg is mét lõd ne. Se gít se tek, hogy ez az
ál mom is meg va ló sul jon. Ad dig is, ha erre jár tok, min den kü lön ér -
te sí tés nél kül lá to gas sa tok meg ben nün ket, (2476 Pázmánd, Fõ u
119) 

Még egy szer kö szö nöm a lá to ga tást, kí vá nok Nek tek és min den
endrõdi pol gár nak, is me rõs nek ba rá ti tisz ta szív bõl erõt, egész sé get, 
sok-sok örö met és bol dog sá got.

Üd vöz let tel: Buczkó Imre fõ vin cel lér"
Ked ves Imre! Az Endrõdiek Ba rá ti Köre szí ve sen va ló ra vált ja

fent meg fo gal ma zott „ál mod”.
 Csá szár né Gyuricza Éva,

 a Ba rá ti Kör titkára

A Gyomaendrõdi Si ke te kért és Na gyot hal ló kért Ala pít vány
kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak akik, a 2001. évi SZJA adó el -
szá mo lá suk so rán az 1%-ot az Ala pít vány felé utal tat ták. A jó vá -
írt 5.371 fo rin tot a az Si ke tek Szö vet sé ge ál tal szer ve zett
„Na gyot hal lók Nap ja” al kal má val hasz nál tuk fel hal ló ké szü lé -
kek hez szük sé ges ele mek vá sár lás ra.                    Gonda Zol tán

PÁZMÁNDON jár tunk

fel sõ kép: „JURTA” – ét ter mi rész
alsó kép: prés ház – pin ce, a Kõ hegy al ján
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
Egy Eu ró pai Uni ós pá lyá zat, a

Le o nar do Da Vin ci Mo bi li tás prog -
ram ke re té ben öt Bé kés me gyei kö -
zép is ko lás di ák nak le he tõ sé ge
volt, hogy Fran cia or szág ban me zõ gaz -
da sá gi szak mai gya kor la ton ve gyen
részt. Az iz ga lom nagy volt, hi szen ez
azt je len tet te, hogy mi öten kép vi sel jük 
Gyomaendrõd vá ro sun kat, me gyén -
ket.

Az uta zás cél ja az volt, hogy ta nul -
má nyoz zuk a fran cia me zõ gaz da sá got, 
a far me rek éle tét és gaz da sá guk mû kö -
dé sét, meg is mer jük a fran cia em be re -
ket, szo ká sa i kat, kul tú rá ju kat és
tö ké le te sít sük nyelv tu dá sun kat.

2003. jú li us 19-én este 10 óra kor a
de le gá ci ónk Davidovics Lász ló prog -
ram ve ze tõ vel el in dult a Fran cia or szág
nyu ga ti ré szén ta lál ha tó Deux-Sèvres me -
gyé be. Az út na gyon hosszú, 2250 km,
ezért a fran cia-né met ha tá ron ta lál ha tó
Saarbrückenben egy éj sza kás pi henõt tar -
tot tunk. Itt a vá ros ban le he tõ sé günk
nyílt jól kö rül néz ni. Az ér de kes sé ge
az, hogy az egyik fele a vá ros nak fran -
cia la kos sá gú, a má sik pe dig né met. In -
nen más nap, jú li us 21-én in dul tunk
to vább Niort-ba, Deux-Sèvres me gye
szék he lyé re. Egész úton na gyon iz gul tunk
azon, hogy mi lyen csa lá dok nál le szünk el -
szál lá sol va, és hogy hogyan si ke rül majd
be il lesz ked nünk a csa lád éle té be. Dél -
után 5–re ér tünk a me gye szék hely re.
Itt a me gye ve ze tõ sé ge fo ga dott min -
ket, és azu tán meg is mer ked tünk az zal
a csa lád dal, ame lyik nél a szûk há rom
hét alatt lak ni fo gunk. Ez után el bú -
csúz tunk tár sa ink tól, au tó ba száll tunk,
és a csa lád el vitt min ket a lak hely ük re. 

Meg kez dõ dött a be il lesz ke dés. Az -
nap este a va cso rá nál át ad tuk a ha gyo -
má nyos ma gyar aján dé ko kat, mely nek 
na gyon örül tek. Íz lett ne kik a ma gyar
bor, a pá lin ka és a csí põs kol bász. A csa -
lád be mu tat ta a gaz da sá got. Se gí tet -
tünk a far mon tör té nõ mun ká ban,
ta nul má nyoz tuk az ál lat tar tást és a nö -
vény ter mesz tést. Jú li us 24-én ál ló fo ga -
dá son vet tünk részt, me lyen
ta lál koz tunk ba rá ta ink kal, és el me sél -
tük egy más nak pár na pos él mé nye in -
ket. A me gye ve ze tõ sé ge el mond ta,
hogy örül an nak, hogy a jövõ év ben
Ma gyar or szág csat la ko zik az Eu ró pai
Uni ó hoz. El mond ták, hogy me gyé jük
na gyon jó kap cso la tot sze ret ne ki épí te -
ni a mi me gyénk kel, és se gí te ni sze ret -
né nek ab ban, hogy tel jes mér ték ben be 
tud junk il lesz ked ni az Eu ró pai In teg rá -
ci ó ba. Be mu tat ták a me gyé jü ket, ami
arra vi lá gí tott rá, hogy a két me gye sok -
ban ha son lít egy más ra.

A töb bi na pon a gaz da sá gok ban te -
vé keny ked tünk, de ez nem azt je len -
tet te, hogy egész nap dol goz tunk. A
gaz dák elég gyak ran vit tek min ket
meg néz ni más gaz da sá go kat, ha tal mas 
tej- és sajt üzem be, hi va ta lok ba, ta nács -
ko zá sok ra és be vá sá rol ni, szó ra koz ni
is. Mind há rom hé ten szer vez tek ne -
künk kö zös prog ra mot, mell yen ta lál -
koz hat tunk ma gyar ba rá ta ink kal. Az
elsõ hét vé gén az At lan ti-óce án part já -
ra, a Ré-szigetre ju tot tunk el. Az idõ
igaz na gyon rossz volt, de mi éle tünk -
ben elõ ször en nek el le né re még is fü -
röd tünk a ha tal mas vi lág óce án ban.
Csak ezen az egy na pon volt rossz idõ.
A töb bi erõs nap sü tés; szin te min den
nap 35- 40 fok. Ilyen idõ ben a mun ka
sem megy olyan in ten zí ven. Ezért reg -
gel és este kel lett csak se gí te ni a gaz da -
ság ban. Igaz itt a nap elég hosszú, majd 
csak este 10 óra kor kezd sö té ted ni. A
kö vet ke zõ hé ten is mét ta lál koz tunk
egy más sal. Jú li us 31-én egész na pos
prog ra mon vet tünk részt a csa lá dok fi -
a tal tag ja i val. A Venise Ver te, azaz a
Zöld Ve len ce csó na ká zó ra vit tek el
min ket. Ke nu ba pat tan tunk, és a cso -
dá la tos tá jat bá mul va le evez tünk egy
jó pár ki lo mé tert. De ezt csak azért,
mert nem a ki je lölt úton men tünk; így
az egy órás csó na ká zás ból há rom óra
lett. Ez nem is volt nagy baj, mert ez -
után be ül tünk egy han gu la tos fran cia
ven dég lõ be, és et tünk egy fi no mat. Ezt
le öb lí tet tük né hány po hár ka fran cia
bor ral. Haj nal ban ér tünk haza. Ez volt

az utol só nap, ami kor ta lál koz tunk
a ma gyar csa pat tag ja i val a ha za in -
du lá sig.

A kö vet ke zõ hé ten dol goz gat tunk,
gyûj töt tük az ada to kat a be szá mo ló ra
és a ma gyar gaz dák nak, ál lat vá sár ba
jár tunk; rend sze re sen SMS-eztünk és
interneteztünk Laci bá csi val, aki na -
gyon szo rí tott ne künk és jó ta ná csok -
kal lá tott el min ket. Az tán el jött a
hét vé ge, in dul ni kel lett haza. El bú -
csúz tunk a csa lád tól és a ve ze tõ ség tõl,
re mél ve azt, hogy jö võ re újra lát juk
õket. Az uta zás is na gyon iz gal mas
volt, mi vel egye dül jöt tünk haza, és fél -
tünk, hogy Pá rizs ban el té ve dünk. De
sem mi gond nem tör tént. Niort-ól Pá ri -
zsig Eu ró pa leg gyor sabb vo na tá val a
TGV-vel men tünk, amely olyan gyors,
hogy órán ként 300 km-t is meg tud ten -
ni. Pá rizs ban met ró val köz le ked tünk,
és így ju tot tunk el a Nem zet kö zi Au tó -
busz ál lo más ra, ahon nan már ma gyar
busszal jöt tünk Haza. Na gyon jó volt
ha za jön ni, ta lál koz ni a csa lád dal és a
ba rá tok kal, hi szen már hon vá gyunk
volt. Itt hon az tán jöt tek a kér dé sek: mi -
lyen volt Fran cia or szág? Jó he lyen lak -
tál? Be il lesz ked tél a csa lád ba? És
sa töb bi és sa töb bi. 

És a vá lasz az volt, hogy ter mé sze te -
sen, hi szen mind nyá jan na gyon jól
érez tük ma gun kat. So kat ta nul tunk az
ott élõ em be rek tõl, de ahogy mond ták,
õk is so kat ta nul tak tõ lünk. Min den jól
si ke rült, és re mél jük, hogy jö võ re újra
ott le he tünk.

Várfi Pé ter ta nu ló

Farm gya kor lat 2003
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A köl tõ fiatalkori út le vél ké pe

Illyés Gyu la / Egy mon dat
a zsar nok ság ról

Hol zsar nok ság van,
ott zsar nok ság van
nem csak a pus ka csõ ben,
nem csak a bör tö nök ben,

nem csak a val la tó szo bák ban,
nem csak az éj sza ká ban
ki ál tó õr sza vá ban,
ott zsar nok ság van

nem csak a füst-sö té ten
lo bo gó vád be széd ben,
be is me rés ben,
ra bok fal morse-jében,

nem csak a bíró hû vös
íté le té ben: bû nös!
ott zsar nok ság van
nem csak a ka to ná san

pat tog ta tott „vi gyázz”-ban,
„tûz”-ben, a do bo lás ban,
s ab ban, ahogy a hul lát
gö dör be húz zák,

nem csak a tit kon
félignyílt aj tón
ijed ten
be sut to gott hí rek ben,

a száj elé hull tan
pisszt jel zõ ujj ban,
ott zsar nok ság van
nem csak a rács-szi lár dan

föl ra kott arc vo nás ban
s e rács ban már szót lan
ver gõ dõ jaj si koly ban,
a csön det

nö ve lõ néma könnyek
zu ha ta gá ban,
ki me redt szem bo gár ban,
ott zsar nok ság van
nem csak a talpraálltan
har so gott él je nek ben,

hol zsar nok ság van,
ott zsar nok ság van
nem csak az er nye det len
tap so ló te nye rek ben,

kürt ben, az ope rá ban,
épp oly ha zug-har sá nyan
zen gõ szo bor kö vek ben,
szí nek ben, kép te rem ben,

kü lön min den ke ret ben,
már az ecset ben;
nem csak az éj ben hal kan
sik ló gépkocsizajban

s ab ban,
meg állt a ka pu alj ban;

hol zsar nok ság van, ott van
jelenvalóan
min de nek ben,
ahogy rég is te ned sem;

ott zsar nok ság van
az óvo dák ban,
az apai ta nács ban,
az anya mo so lyá ban,

ab ban, ahogy a gyer mek
ide gen nek fe lel get;

nem csak a szö ges drót ban,
nem csak a könyv so rok ban
szö ges drót nál job ban 
bu tí tó szó la mok ban;

az ott van 
a bú csú csók ban,
ahogy így szól a hit ves:
mi kor jössz haza ked ves;

az ut cán oly szo kot tan
is mé telt hogy-vagy-okban,
a hir te len pu háb ban
szo rí tott kéz fo gás ban,

ahogy egyszercsak
sze rel med arca meg fagy,
mert ott van
 a légy ott ban,

nem csak a val la tás ban,
ott van a val lo más ban,
az édes-szó má mor ban,
mint légy a bor ban,

mert ál ma id ban
sem vagy ma gad ban,
ott van a ná szi ágy ban,
elõt te már a vágy ban,

mert szép nek csak azt vé led,
mi egy szer már övé lett;
vele he ver tél,
ha azt hit ted, sze ret tél,

tá nyér ban és po hár ban,
az van az orr ban, száj ban,
hi deg ben és ho mály ban,
sza bad ban és szo bád ban,

minha nyit va az ablak,
s bedöl a dög szag,
mihtha a ház ban
va la hol gáz fo lyás van,

ha ma gad ban be szél getsz,
õ, a zsar nok ság kér dez,
kép ze le ted ben
se vagy füg get len,

fönt a Tej út is már más:
ha tár sáv, hol fény pász táz,
ak na me zõ; a csil lag:
kém le lõ ab lak,

a nyüzs gõ égi sá tor:
egyet len mun ka tá bor;
mert zsar nok ság szól
láz ból, ha ran go zás ból,

a pap ból, ki nek gyónol,
a pré di ká ci ó ból,
temp lom, par la ment, kín pad:
meg annyi szín pad;

húnyod-nyitod a pil lád,
mind az te kint rád;
mint a be teg ség,
ve led megy, mint az em lék;

vo nat ke re ke, hal lod,
rab vagy, rab, erre kat tog;
he gyen és ten ger mel lett
be ezt lehelled;

ci káz a vil lám, az van
min den vá rat lan
zö rej ben, fény ben,
a szív-hök ke nés ben;

a nyu ga lom ban,
e bi lincs-una lom ban,
a zá por zu ho gás ban,
ez égig érõ rács ban,

a cel la fal-fe hé ren
be zá ró hó esés ben;
az néz rád
ku tyád sze mén át,

s mert min den cél ban ott van,
ott van a hol na pod ban,
gon do la tod ban,
min den moz du la tod ban;

mint víz a med ret,
kö ve ted és te rem ted;
kém le lõdsz ki e kör bõl?
õ néz rád a tü kör bõl,

õ les, hi á ba fut nál,
fo goly vagy, s egy ben fog lár;
do há nyod za ma tá ba,
ru há id anya gá ba,

be ivó dik, evõ dik
ve lõ dig;
esz mél nél, de esz me
csak övé jut eszed be,

néz nél de csak azt lá tod,
mit õ eléd va rá zsolt,
smár kör be lán gol
er dõ tûz gyu fa szál ból,

mert ami kor le dob tad,
el nem ti por tad;
s így rád is õ vi gyáz már,
gyár ban, me zõn, a ház nál,

s nem ér zed már, mi élni,
hús, és ke nyér mi,
mi sze ret ni, kí ván ni,
ka rod ki tár ni,

bi lin cseit a szol ga
maga így gyárt ja s hord ja;
ha eszel, õt nö vesz ted,
gyer me ked neki nem zed,

hol zsar nok ság van,
min den ki szem a lánc ban;
be lõ led bûz lik, árad,
ma gad is zsar nok ság vagy;

va kond ként nap sü tés ben,
így já runk vak sö tét ben,
s fe szen günk ka ma rá ban,
akár a Sza ha rá ban;

mert ahol zsar nok ság van,
min den hiában,
a dal is, az ilyen hû,
akár mi lyen mû,

mert ott áll
ele ve sí rod nál,
õ mond ja meg, ki vol tál,
po rod is neki szol gál.

(1950)

(Meg je lent az Iro dal mi Új -
ság ban, 1956. no vem ber 2-án)

A Sze ged-Csa ná di egy ház me gyé ben az egy ház köz sé gi

kép vi se lõ tes tü let man dá tu ma le jár. Endrõdön és Hunyán

ok tó ber ben új egy ház köz sé gi kép vi se lõ tes tü le tet vá -

lasz tunk. Kap cso lód junk be mi nél töb ben a vá lasz tás ba. A 

te en dõk rõl és ese mé nyek rõl a temp lom ban, és a temp lo mi

hir de té sek ben tá jé ko zód ha tunk.
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Ízes  í z ek

ok tó ber

40 dkg bor jú húst 5 cm vas tag sze le tek re vá gunk, a szé le it be ir dal juk, hogy sü tés -
kor ne ugor jon össze. Liszt be for gat juk. Va jat he ví tünk, míg hab za ni nem kezd. Ek -
kor be le tesszük a hús sze le te ket és mind két ol da lát aranybarnára süt jük. Csak az
utol só perc ben sóz zuk, bor soz zuk. Ki vesszük és me le gen tart juk. 30 dkg gom bát
meg tisz tí tunk, a gom ba szá ra kat ki vesszük. Egy ser pe nyõ be tesszük a gom ba fe je -
ket, hoz zá adunk 2 dkg va jat, 1 evõ ka nál cit rom le vet, 2 evõ ka nál szá raz fe hér bort,
ki csit sóz zuk és bor soz zuk, ma gas hõ fo kon 5 per cig pá rol juk rá zo gat va. A hús sü -
té sé bõl ma radt pe cse nye le vet szá raz fe hér bor ral és cit rom lé vel fel en ged jük, tej -
szín nel fo lyé kony már tás sá fõz zük. A húst fer dén fel sze le tel jük, elõ me le gí tett tál ra
tesszük, köréje rakjuk a gombát, petrezselyemmel díszítjük, a mártást külön
tálaljuk. Szalmaburgonyával tálaljuk.

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

REÁL ÁRUHÁZ

ct. Tí már Vin ce

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

Aján la ta im:
FFõtt császárszalonna: 799 Ft/kg
FReggeli ital l l.:99 Ft/l
FCsemege uborka: 720 ml: 105 Ft
FTchibo family: 2x250 g: 599 Ft
FHey-ho duopack 2x2l: 309 Ft
FLantos sör:99 Ft+üveg
FLiberó every day: 899 Ft
FDosia 500 g.: 135 Ft
FHordós káposzta kapható

Áru ház lánc

 Nyitvatartás: hét köz nap 6-tól 18-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
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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!

BINGES IMRÉNÉ Tí már Má ria, aki a
Mirhóháti úton élt, au gusz tus 31-én, hosszú 
szen ve dés után vissza ad ta lel két Te rem tõ
Urá nak, 82 éves volt. Gyá szol ja a: családja

HANYECZ ANTAL, aki Hunya, Kos -
suth u. 30. sz. alatt élt, szep tem ber 7-én, 77
éves ko rá ban vissza ad ta lel két te rem tõ jé -
nek. Gyá szol ják: fia, me nye, uno kái, test vé -
rei és a rokonok.

HANYECZ VINCÉNÉ Halmágyi Irma, 
szep tem ber 2-án, rö vid be teg ség után, be fe -
jez te föl di pá lyá ját .76 éves volt. Gyá szol -
ják: gyer me kei és azok családja.

Özv. KÖRMENDI LAJOSNÉ Csécsei
Má ria aki a Sza bó De zsõ ut cá ban la kott, 72
éves ko rá ban sú lyos be teg ség el vi se lé se
után, au gusz tus 29-én el köl tö zött az élõk
so rá ból. Gyá szol ja a családja.

MEDVE ANDRÁS, aki a Vá sár té ri la -
kó te le pen élt, szep tem ber 2-án 68 ko rá ban
be fe jez te föl di éle tét. Gyá szol ja a családja.

UHRIN IMRÉNÉ Ku lik Etel ka au gusz -
tus 29-én 83 éves ko rá ban vissza ad ta lel két
Te rem tõ jé nek. Gyá szol ja a család 

RADICS LAJOS aki Nagylaposon élt,
szep tem ber 24-én, 81 éves ko rá ban hosszú
be teg ség után Is ten ke zé be he lyez te lel két.
Gyá szol ják: élet tár sa és családja.

SZUROVECZ IMRE, aki a Su gár ut cá -
ban élt, szep tem ber 18-án, tü re lem mel vi -
selt hosszú szen ve dés után vissza ad ta lel két 
Te rem tõ Urá nak, és el köl tö zött az élõk so -
rá ból. 41 éves volt. Gyá szol ják: szü lei, ro -

ko nai, szom szé dai, volt mun ka tár sai, is me -
rõ sei.

Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tét fe je zi ki a gyá szo ló csa lád

mind azok nak, akik fi u kat, Szurovecz Im rét 
utol só út já ra el kí sér ték. Lel ki üd vé ért
imád koz tak, sír já ra vi rá got hoz tak, és
bánatukban osztoznak.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok -
nak, akik Fü löp Má tét utol só út já ra el kí sér -
ték, fáj dal munk ban osz toz tak, rész vé tü ket
ki fe jez ték, sírjára virágot hoztak.

Gyá szo ló csa lád

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

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

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

Aug.31. Monori VSE -
Gy.Endrõd VSE: 2:0

A ha za i ak vé gig nyo masz tó fö -
lény ben vol tak. Az endrõdiek vé del -
me szer ve zet ten mû kö dött. Csu pán a 
68.-ik perc ben, mi kor az endrõdi ka -
pust sza bály ta la nul ki lök ték a ka pu -
ból, si ke rült a 

gól szer zés a ha za i ak nak. 1:0
A 70.-ik perc ben Litoszkit kö -

nyök lé sért ki ál lí tot ta a bíró. 90.-ik
perc ben Szán tó lab dá já ból kap tunk
gólt, 2:0.

Jó: Kiss, Ka to na, Göblyös
14. Gy.Endrõd VSE – 1 2 1-7 1
Me gyei I. o. Oros há za - Gyoma

FC: 0:2
1.Gyoma FC  4 – 10 1 12
Szep tem ber 5. Jamina –

Gy.Endrõd VSE: 1:1
A 7-ik perc ben a kez dõ kör bõl

szer zett gólt Jamina. Ka pu sunk kint
állt a 16-oson, mi kor Fe hér vá ri 40
mé ter rõl jól el ta lált lö vé se a há lónk -
ban kö tött ki. 1:0.

A 15-ik perc ben Híd vé gi 15
m-es sza bad rú gá sa a há ló ba ta lált.
1:1.

Jó: Csi kós, Sza bó, Feuerwerker.
12. Gy. Endrõd VSE – 2 2 3  10 2 

Me gyei I. o. Gyoma
FC-Csorvás:0:1

2. Gyoma FC  4  1 10 2 12
Szep tem ber 14. Gy.Endrõd VSE 

- Szar vas: 3:1
26.-ik perc ben Osán be adá sát

Feuerwerker há ló ba jut tat ja 1:0.
A 40.-ik perc ben Osán jól be ta -

lált lö vé se 10 mé ter rõl ke rül a há ló -
ba, 2:0.

55.-ik perc ben Feuerwerker 10
mé ter rõl lõtt a há ló ba, 3:0.

73.-ik perc ben Klimaj 5 mé ter rõl 
szé pít, 3:1.

Jó: Göblyös, Farkasinszki,
Feuerwerker  

10. Gy.Endrõd VSE – 1 2 2  5 9 5
Me gyei I. o. Magyarbánhegyes – 

Gyoma FC: 2:4
2. Gyoma FC   5 1  14  4 15
Szep tem ber 20. Hód me zõ vá sár -

hely – Gy.Endrõd VSE 1:1
8-ik perc ben Feuerwerker re me -

kül hú zott ka pu ra, és 30 m vág ta után 
há ló ba lõtt, 0:1.

86. perc ben Híd vé git ki ál lí tot ta a 
já ték ve ze tõ. A 90.-ik perc ben
les-gya nús hely zet ben sze rez te az
egyen lí tõ gól ját Szél, 1:1.

11. Gy.Endrõd VSE – 1 3 2  6 10 6
Me gyei I. o. Gyoma FC – Vész tõ :0:1
Ren ge teg hely ze tet hi báz tak a

ha za i ak.
2. Gyoma FC   5 2  14 5 15

Már ton Gábor

A kon cert sze rény ér dek -
lõ dés el le né re sem ma radt el.
Szá mom ra meg ha tó volt,
hogy a mû vész lel ke se dé sén,
elõ adá sán egy ál ta lán nem le -
he tett tet ten érni azt az ér zést,
amit az üres so rok okoz hat tak. 
Be ne dek ugyan olyan lel ke se -
dés sel éne kelt, mo soly gott,
mint ha telt ház lett vol na. A
meg je len tek jól szó ra koz tak, a 
kon cert tel jes ér té kû volt. 

Be ne de ket, a 80 éves
énekest is el ér te a 2000 éves
nagy igaz ság: „Sen ki sem le -
het pró fé ta a sa ját ha zá já ban”.

Elõ ad ta ked ves régi da la it,
mint a Re be kát, Zsu zsi kát, és
még a töb bit, va la mint a leg -
újabb szer ze mé nyét, a pat to -
gó rit mu sú Szi get in du lót, amit

alig egy hó nap ja a Di ák szi get
Nagy-szín pa dán je len tõs hall -
ga tó ság elõtt nagy si ker rel
adott elõ, há rom szor tap sol ták 
vissza.

A saj tó tá jé koz ta tón el me -
sél te mû vész kar ri er jé nek tör -
té ne tét, amely igen ké sõn, alig 
3 éve kez dõ dött.. Fi a ta lok az
Interneten fe dez ték fel (új sá -
gunk ak ko ri cik ke nyo mán in -
dult el egy ri por ter is a
nyo má ba!) rö vid idõ alatt or -
szá go san is mert té lett. Több
tv-ben sze re pelt, több hang és
vi deó ka zet ta je lent meg da la -
i val, sa ját szer ze mé nyû ka ba -
ré i val. Or szá go san is mert té
vált. 

Gyer mek ko rá tól szí nész
pél da ké pe Ró zsa he gyi Kál -
mán volt. Egész éle té ben a
mû vész pá lyá ra ké szült, de az
élet, a tör té ne lem sok szor
messze so dor ta vá gya i tól. Volt 
orosz ha di fo goly is.

A ci vil pá lyán majd nem
meg öre ge dett, de soha nem
adta fel a mû vész pá lya irán ti
vá gyát. Igaz, hogy ki csit ké -
sõn, de vé gül még is el ju tott
oda, aho vá ki csi gyer mek ko ra
óta vá gyott, a szín pad ra. Ko rát 
meg ha zud to ló fris ses ség gel,
jó kedv vel öröm mel éne kel.
Sze re ti az em be re ket. 

Jó egész sé get to váb bi el -
kép ze lé se i hez.

Csá szár né Gyuricza Éva

Uhrin Be ne dek Gyomán
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A róka

A me sét sze re tõ gyer me kek vi lá gá ban „ra vasz di róka koma” né -
ven vált is mert té. Me sék nek, ver sek nek, de köz mon dás ok nak is
gyak ran fõ sze rep lõ je a róka.

A ra vasz ság meg tes te sí tõ je, tu laj don sá gá nak so ka sá ga fe lül múl -
ja bár me lyik ál la tét. Jel lem zõ rá az agya fúrt ság, alat to mos ság, ra -
vasz ság, szem te len ség. Bár mennyi re is túl zot tak a róla szó ló me sés
tör té ne tek, de tu do má sul kell ven ni, hogy ké pes sé gei - tes ti és szel -
le mi – az ál lat vi lág ban szin te egye dül ál ló ak Tes tét rozs da vö rös
szõr zet bo rít ja. Egy pár év vel ez elõtt a Kö rös déli ré szén hú zó dó gá -
ton ke rék pá roz tam, hogy job ban meg is mer jem a Kö rö sök Völ gyét,
Endrõd és Szar vas ha tá rá ban a gát hoz kö zel esõ ta nya ud va rán ket -
re ce ket lát tam. Le men tem meg néz ni, hogy mi lyen ál la tok van nak a
ket re cek ben. Róka te nyész tés sel fog lal koz tak, mert bun dá ja igen ér -
té kes (téli ge rez na) jó áron el ad ha tó, ke re sett szõr me. 

A róka õs ho nos Eu ró pá ban, Ázsi á ban, Észak-Af ri ká ban. Élel -
mét va dá szat tal szer zi, ál ta lá ban éj jel jár va dász ni, de csen des vi dé -
ken akár nap pal is. Ta nyá ja, lak he lye, gyö ke rek kö zött, el ha gyott
lyu kak ban mé lyen a ta laj ban, vagy sûrû bo zót ban, rõ zse alatt, kat -
lan sze rû lyuk, amit ko to rék nak is ne vez nek. He gyes vi dé ken üre ges
szik lák kö zött van a ta nyá ja. Szí ve sen ve szi igény be a borz ál tal ké -
szí tett föld alat ti üre ge ket. Éle lem szer zés kor halk já rás sal, ra vasz sá -
gá val, alat to mos sá gá val a na gyobb ál la to kat is le te rí ti. Szin te
min den faj ta ál la tot szí ve sen fo gyaszt, (õzet, nyu lat, föl dön fész ke lõ 
ma da rak to já sát, ege ret, fog lyot, fá cánt, ro va ro kat). A ta nyák hoz,
fa lu szé li há zak hoz is be lo póz ko dik, és a baromfikat meg ti ze de li,

sok kal több ál la tot el pusz tít, mint amennyit meg eszik. A gyü möl -
csös ben érõ szin te min den fé le gyü möl csöt szí ve sen el fo gyaszt. Ta -
lán nincs is még az Al föl dün kön olyan ál lat, ame lyik ilyen
vál to za to san, sok fél ével táp lál ko zik.

Va dász út jai so rán gyor san fut, de szük ség ese tén föld kö zel ben
nesz te le nül lo pa ko dik, ha kell föld re la pul, és hall ga tó zik. Szag lá sa,
hal lá sa igen fej lett, mely nek nagy hasz nát ve szi a va dá szat so rán.

Ro ko na it el len ség nek tart ja (ku tya, far kas, sa kál). Feb ru ár ban
pár zik. A vem hes ség ide je alatt a ko to ré kát, vac kát bõ ví ti, majd a ha -
sán lévõ szõr zet tel. (amit ki tép) ki bé le li. A pá ro so dás után ki lenc
hét tel úgy áp ri lis vé gén 4-8 köly köt fial. A köly kök sze me két hét
múl va nyí lik ki és más fél hó nap után ki me rész ked nek a lyuk ból, és
szí ve sen na poz nak a sza bad le ve gõn. Õsz re meg nõ nek, el vál nak, és
mind egyik el kez di önál ló éle tét. (A be fo gott róka kö lyök ta nu lé -
kony, sze lí dít he tõ.)

Egész év ben va dász ha tó, de a va dá szok ál ta lá ban té len lö vik ki,
mert ilyen kor ke vés az éle lem, és így könnyebb el ej te ni. Hogy a
bun dá ja ne sé rül jön, ezért so kan csa pó vas sal fog ják meg. A vö rö ses
bar na szí nû róka mel lett elõ for dul az ún. ezüst róka és fe hér róka.
Ezek hi de gebb ég haj la ton észa kon él nek, mint pél dá ul: Szer bia, az
Ural hegy ség észa ki ré sze.

Utó irat:
Ezen írás köz ben ju tott eszem be: egy pár év vel ez elõtt ami kor

elõ ször jár tam a Se lyem úti óvo dá ban, a be lé pé sem kor szin te föld be
gyö ke re zett a lá bam az ott lá tot tak tól. Egy egé szen más vi lág vett
kö rül, más mint amit kint hagy tam. A raj zok, a be ren de zé sek, a já té -
kok, a gye re kek ál tal ké szí tett me se fi gu rák, mind a sze re te tet, a jó sá -
got, a bé kes sé get su gá roz ták. A já ték szo ba köz pon ti ré szét a róka
fog lal ta el, a me se vi lág leg is mer tebb, le nyû gö zõ fi gu rá ja ként.

A kül vi lág ra oly jel lem zõ, és az em ber re is ha tás sal lévõ ne ga tív
ér zel mek (anya gi as ság, sok va lót lan ál lí tás, rá gal mak, az em ber tár -
sak kör mön font úton tör té nõ el le he tet le ní té se, ár mány ko dás stb.)
so ka sá ga az ott töl tött idõ re szá mom ra meg szûn tek, szin te tel je sen
fe le dés be men tek. Be szél get tem a ve ze tõ óvó nõ vel, Sza bó
Istvánnéval, aki el mond ta, hogy a kis kö zös sé gük az óvó nõk, az ott
dol go zók, a gyer me kek és a szak ma irán ti sze re tet hoz ta lét re ezt a
me se vi lá got. Csak gra tu lál ni tud tam az ott lá tot tak hoz.  Ami kor is -
mét ki ke rül tem a fel nõt tek vi lá gá ba, azon tû nõd tem, hogy mi lyen jó
len ne, ha mi fel nõt tek is össze fog nánk, és to vább erõ sí te nénk az em -
be rek ne mes lel ki tu laj don sá ga it, az or szág, a haza gya ra pí tá sa, az itt
élõ em be rek kul tu rált élet vi tel ének ér de ké ben. Adott sá ga ink igen
jók itt a Kár pá tok öle lé sé ben. Az ég haj lat, a víz kész let, a jó ter mõ -
föld, a szel le mi ka pa ci tás ta lán egye dül ál ló. És még is mi lyen so kan
el vesz nek az út vesz tõk ben. Fel te szem a kér dést, hogy mi ért? Mi kel -
le ne még? Vá la szom: több igaz, õszin te sze re tet, ten ni aka rás, és tett, 
õszin te ség össze fo gás és bé kes ség!

Hunya Ala jos
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AZ ERDÕ, FÁS TERÜLET
RAGADOZÓ EMLÕSE - V. 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
• gyer tyák, mécsesek
• 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 2-tól szeptember 23-ig Gyoma 

bel te rü le tén 22,9 mm csa pa dék hul lott.Û


