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

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

2003. szep tem ber

Ára: 100 Ft

X. év fo lyam 9. szám

Õriz ze tek meg, akik sze ret tek,
el ne té ved jek,
el ne té ved jek, haza ér hes sek.
Haza ér hes sek, el té vedt gyer mek, 
ahol még vár nak.
Ahol még vár nak, oda ta lál jak. 

(Cson tos Vil mos: Õriz ze tek meg)

Gyer mek ko rom ban min dig iri -
gyel tem azo kat, akik ugyan ab ban a
ház ban él tek, ahol dédszülei is,
hoz zá juk ké pest gyö kér te len nek
érez tem ma gam. So kat küsz köd tem
az zal, hogy hová tar to zom. Hi szen
1956 után „messzi rõl” ve tõd tünk
Endrõdre.

Az óta már tu dom, ki va gyok, hol is
van nak a gyö ke re im. Ha éhes va gyok,
eszem, ha szom ja zom, ta lá lok inni va -
lót. Ha szel le mi táp lá lék ra van szük sé -
gem, ott van nak a köny ve im, ba rá ta im,
di ák ja im, s a mil len ni um (2000) óta
min den nyá ron mostmár a Rá kó czi
Szö vet ség szer ve zé sé ben Pan non hal -
mán a Kár pát-me den cei ma gyar tör té -
ne lem ta ná rok ta lál ko zó ja. Oda csal tak
a fi a tal szer ve zõk (mind annyi an le het -
né nek a ta nít vá nya im) a meg hir de tett
cí me ik kel: Mil len ni u mi Szám ve tés,
Hul lám tér ben - a ma gyar XX. Szá zad,
a ha gyo má nyos ér té kek vál sá ga. 

Cso dá la tos kö zép ko ri kör nye zet -
ben, a ben cés di á kok kol lé gi u má ban,
elõ adá sa ink a Te le ki-te rem ben, a ha tá -
ron túli ta ná rok kal együtt mi, Ma ra dék
Ma gyar or szág kép vi se lõi a
múlt-jelen-jövõ gond ja i val a vál lun kon 
egy hé tig na gyon jól érez zük ma gun -
kat. Bár tud juk cse lek võ ké pes sé ge ink
ha tá rát, néha még is raj ta kap juk ma -
gun kat az ál mo do zá son.

Szin te min den elõ adó tól ta nul tam
va la mit.  Tõkéczki Lász ló tól a kö zép -
osz tály ban való hi tem meg erõ sí té sét,
Rókusfalvy Pál az ér tel mi ség kül de tés -
tu da tá nak sze re pét olyan erõ tel je sen
bi zo nyít gat ta, hogy mind annyi an hit -
tünk - leg alább is az elõ adás alatt - sors -
ala kí tó sze re pünk ben. Kopp Má ria
dok tor nõ a ma gya rok lel ki ál la po tá nak
elem zé se kor a lel ki egyen súly alap ve tõ 
té nye zõ je ként az önazonosságtudatot
(iden ti tás) adta meg, ak kor érez zük ma -
gun kat jól a vi lág ban, ha bé ké ben va -
gyunk ön ma gunk kal. A kény sze rû kis
és nagy meg al ku vá sa ink mennyi erõt
vesz nek el éle tünk bõl! Éry Kin ga ré -

gész a ma gyar ság et ni kai ké pé hez
meg erõ sí tet te, hogy ket tõs gyö ke re ket
iga zol nak a le le tek. Prof. R. Várkonyi
Ág nes a Rá kó czi év for du ló mél tó meg -
em lé ke zé sé hez se gí tett hoz zá cso dá la -
tos sze mé lyi sé gé vel, Földesi Mar git
fi a tal ku ta tó-ta nár meg nyug ta tott ben -
nün ket, hogy a jövõ ta nár egyé ni sé gei is 
tisz tán lát ják - ad ják át a meg szál lók er -
köl csét a II. vi lág há bo rú után. Kon dor
Ka ta lin tól a gyors ész já rást, har col ni
tu dást iri gyel tem meg, a Ter ror Há zá -
nak igaz ga tó he lyet te sé tõl az ön bi zal -
mat. De jó volt Makovecz Imre fi a tal
ta nít vá nyát hal la ni, hogy az épí té szek
kö zött is ott van nak a ha gyo má nyos ér -
té kek tisz te lõi! 

Az esti prog ra mok / fil mek, szín da -
rab ok/ mel lett a nagy be szél ge té sek és
a já té kok a leg ked ve seb bek él mé nyek.
A ka pott hely zet gya kor la to kat rög tö -
nöz ni kell, az ilyen kor mo soly ra/sí rás -
ra fa kasz tó ér ve ink hez össze sze dett ség 
kell, mert a fi a tal rákóczis szer ve zõk
egy évig gyûj tik öt le te i ket:

- Szent Lász ló ki rály és je len le gi kül -
ügy mi nisz te rünk üt köz tes sék ér ve i -
ket a ket tõs ál lam pol gár ság ról

- Ár pád fe je de lem tõl pró bál ja meg -
ven ni az uk rán maf fia Kár pát al ját

- Ro mán szem pont ból ér vel je nek az
er dé lyi ek az EU-csatlakozásról

- A 210-es (!) ügy nök bi zo nyít sa be a
KGB-nek, hogy õ a Szu fel osz tá sán
dol go zott…..
Az elsõ pan non hal mi ta lál ko zón

döb ben tem rá, hogy az én ér mel lé ki és
kár pát al jai-be re gi gyö ke re im mel sem
tu dom tö ké le te sen meg ér te ni a ha tá ron 
kí vü li lé tet. Bár mennyi re is aka rom
évek óta a ma gyar ság ér zé se met át ad ni
di ák ja im nak, én ma gam rá cso dál koz -
tam, hogy a fel vi dé ki fi a tal ta ná rok
meg ze né sí tett ver sei ugyan azok a köl -
te mé nyek, ame lye ket én is na gyon sze -
re tek. Hát így belénkgyökeredzett
Tri a non! Én is ma ni pu lál ha tó va gyok?

Itt min den dal egy több let tar tal mat
ka pott! Cso dá la tos dal la mok kal ki éne -
kel tük leg alább rö vid idõ re a ha tá ron
kí vü li ek (nemmagukválasztotta) sor sát. 
Tom pa Mi hály A gó lyá hoz írt ver se
Pan non hal ma he gyé rõl min den év ben
meg érint  min den kit:

„Ne ked két ha zát adott vég ze ted,
Ne künk csak egy volt, az is el ve szett.”

Ricsey Edit

Pan non hal ma
2000-2003
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Szent Ist ván napi ün nep ség vá ro sunk ban

Har ma dik éve, hogy az endrõdi te le pü lés ré szen nagy si ke rû, min den
kor osz tályt ki elé gí tõ szép ün nep ség so ro zat ke rült meg ren de zés re Szent
Ist ván ün ne pén. Hogy is kez dõ dött? A Ba rát ság Sport egye sü let ért Ala pít -
vány né hány ku rá to ra gon dolt egy na gyot, a Mil len ni um év zá ró idõ sza ká -
ban, és a gon do la tot tett kö vet te. Szép, ben sõ sé ges, de sok kal sze ré nyebb
ke re tek kö zöt ti volt az elsõ év ün ne pe, de egy biz tos, örök ké em lé ke ze tes
ma rad. Az a sok-sok em ber a gyö nyö rû zöld gye pen, a gyer me kek ön fe ledt 
han cú ro zá sa, a fel nõt tek víg ked ve, a sport élet tá mo ga tó i nak ki tün te té se, a 
ne ves ze né szek és éne ke sek, mind arra vol tak, hogy szé pen ün ne pel jen a
nép, min den ki érez ze jól ma gát. Nyil vá nos új ke nyér szen te lés, cipó osz -
tás, és az esti tû zi já ték tet te fel ak kor is a ko ro nát az ün ne pi ese mé nyek re.

Ez volt a kez det! Im már, két éve.

A kö vet ke zõ évi, azaz a ta va lyi ren dez vény már sok kal na gyobb mér -
té kû volt, de az idei! Min den el kép ze lést, vá ra ko zást felül múlt. Az ün nep
elõ est éjén már el kez dõ dött a mu la to zás. Ne ves éne ke sek, ze né szek gon -
dos kod tak a jó kedv rõl, bál volt a gyö nyö rû, csil la gos au gusz tu si éj sza ká -
ban, az endrõdi li get ben! Az ün nep nap ján a nem zet kö zi vé nõtt halfõzõ
ver seny kö zel nyolc van részt ve võ vel, az új ke nyér szen te lés, a ci pó osz tás,
a népitáncosok, a Suttyomba ze ne kar, a mazsorettek, no és a leg erõ sebb
em ber jel zõ vel il le tett Fe ke te Lász ló ve zet te kö tél hú zás, mind-mind a
nagy ér de mût szol gál ta. Jól érez te ma gát min den ki. Az Ön kén tes Tûz ol tók
is nagy örö met okoz tak a gyer me kek nek; a ka taszt ró fa vé de lem egyik jár -
mû vén ked vük re csúsz kál gat tak, szí ve sen áll tak még sor ba is ezért a mu -
lat sá gért.

A késõ esti tû zi já ték mind nyá junk cso dá la tá ra rá szol gált.
Na gyon sok ne vet fel kel le ne so rol ni, akik na gyon meg ér de mel nék, hi -

szen so kat dol goz tak, ál doz tak azért, hogy mél tó kép pen ün ne pel jen a
sok-sok em ber, és min den ki jól érez ze ma gát ott hon, ne kel le jen egy kis
mu lat sá gért a szom széd ba men ni. A sponzorok neve szin te ál lan dó. Már is -
me rik ko rább ról a ne ve ket az ol va sók is, min dig ugyan azok a sze mé lyek,
cé gek, akik egy-egy óvo dai, is ko lai, vagy más ci vil szer ve zõ dés ren dez vé -
nye it tá mo gat ják. Nem so ro lom most fel név sze rint, de mind nyá junk ne -

vé ben õszin te kö szö ne tet mon dok a he lyi vál lal ko zók nak és cé gek nek, és
mind azok nak, aki ket il let, akik se gí tet ték a ren dez vényt. Kö szö net il le ti a
he lyi ön kor mány za tot is a je len tõs anya gi tá mo ga tá sért.

De volt va la ki, a fõsponzor, a fõ szer ve zõ, aki nek a ne vét még is csak le -
írom, mert az õ vál la lá sa, az õ sze re pe olyan je len tõs, hogy most az egy szer 
nem ma rad hat név te len (re mé lem, meg bo csát ja ne kem). El mon dom hát
min den ki nek, hogy Né meth De zsõ endrõdi vál lal ko zó nél kül ez a nagy sza -
bá sú, em lé ke ze tes, az ün nep hez mél tó ren dez vény nem jö he tett vol na lét -
re. Kö szön jük a fe lejt he tet len ün ne pet!

Csá szár né Gyuricza Éva

DOMOKOS LÁSZLÓ or szág gyû lé si kép vi se lõnk 
saj tó tá jé koz ta tó já ból:

ÉPÜL A 44-ES: EGYET ELÕRE, KETTÕT HÁTRA
2006-ra ígér te a 44-es gyors for gal mi út meg épí té sét a

Medgyessy-kormány. 
A Fi desz –Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség Bé kés me gyei par la men ti kép -

vi se lõi, és me gyei pol gár mes te rei sze rint hi á ba ígér te a négy sá vos pá -
lya és ke rü lõ utak meg épí té sét, a nem ze ti fej lesz té si terv ben már nem
is em lí tik a 44-es út épí té sé nek tá mo ga tá sát.

Ba bák Mi hály par la men ti kép vi se lõ és Szar vas vá ros pol gár mes te re 
azt is el mond ta, hogy a Bé kés Me gyei Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tá sa
sze rint nem ké szül tek el a kör nye zet és ha tás ta nul má nyok sem. En nek
alap ján el mond ha tó, hogy sem mi esé lye an nak, hogy az ígért ha tár -
idõ re át ad ják az utat.

Bé kés me gye gaz da sá gá nak fel len dí té sé hez el en ged he tet len a
44-es gyors for gal mi út meg épí té se, hang sú lyoz ta Do mo kos Lász ló a
Fi desz Bé kés me gyei el nö ke. So kat ve szít he tünk az zal, ha nem ké szül
el az út. A Bé kés Me gyei Fi desz nek az a cél ja, hogy a me gyé ben élõ
csa lá dok nyer te sei le gye nek az uni ós csat la ko zás nak. En nek ér de ké -
ben új, jól fi ze tõ mun ka he lye ket kell te rem te ni. Ez pe dig el kép zel he tet -
len, ha nem épül meg mi e lõbb a 44-es gyors for gal mi út. 

A Fi desz már több ször ki je len tet te, hogy a 44-es út gyors for gal mi -
vá fej lesz té sé nek ér de ké ben kész együtt mû köd ni a me gyé ben és az
or szág gyû lés ben egy aránt. Már a költ ség ve té si vita so rán is több tör -
vény mó do sí tá si ja vas la tot nyúj tott be az or szág gyû lés elé, ami pénz -
for rást biz to sí tott vol na a mun ka foly ta tá sá ra. Ezek re a ja vas la tok ra
me gyénk szo ci a lis ta or szág gyû lé si kép vi se lõi NEMMEL sza vaz tak!

Bé kés me gye la kos sá gá nak ér de ké ben, a párt ér de ke ken fe lül emel -
ked ve min den me gyei kép vi se lõ nek a me gye ja vát kel le ne szol gál ni,
hang zott el Do mo kos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ saj tó tá jé koz ta tó -
ján.

Do mo kos Lász ló kép vi se lõ pos tá já ból:

Or szág gyû lé si Kép vi se lõnk kér dé se ket tett fel Dr. Né meth Imre
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si mi nisz ter úr nak, amely re a vá laszt
az aláb bi ak ban kö zöl jük:

„Tisz telt Kép vi se lõ Úr!
A Ház sza bály 91.§-a alap ján K/4369. szá mon hoz zám be nyúj tott,

„Mi ért csök ken tet te a mi nisz té ri um a föld ala pú tá mo ga tás össze gét?
Az aszály okoz ta károk meg té rí té sé re mi lyen tá mo ga tást nyújt a mi -
nisz té ri um? Tá mo gat ja-e a gaz dák rend kí vü li több let ön tö zé si ki adá sa -
it a mi nisz té ri um?” címû írás be li kér dés re adott, jú li us 8-án kelt
vá lasz le ve lem ben fog lal ta kat – ígé re tem hez hí ven - az aláb bi ak kal egé -
szí tem ki.

A mi nisz té ri um elõ ter jesz té se alap ján a Kor mány jú li us 9-ei ülé sén
dön tés szü le tett ar ról hogy:

a/  azon ter me lõk, akik nél a szán tó föl di nö vé nyek nél (a zöld ség fé -
lé ket is be le ért ve) a szõ lõ-és gyü mölcs kul tú rák ban, az er dõ sí tés ben,
va la mint a ha las ta vak ban a 2003. évi fagy kár és aszály kár át lag ban el -
éri, vagy meg ha lad ja a 30%-ot, vég le ges kár eny hí tõ tá mo ga tás ban ré -
sze sül nek.

b/  a vég le ges kár eny hí tõ tá mo ga tás mér té ke a 30% fe let ti kár -
összeg 30%-a. A vég le ges kár eny hí tõ tá mo ga tás ra for dít ha tó összeg
or szá go san leg fel jebb 10 Mrd Ft.

Azon ter me lõk, akik nél a nyá ri be ta ka rí tá si kul tú rák nál a ter més ki -
esés el éri, vagy meg ha lad ja a 20%-ot, a tá mo ga tás ra elõ le get is kap -
hat nak. En nek össze ge a zöld ség fé lék, va la mint a gyü mölcs ese té ben
6000 Ft/ ha, az egyéb szán tó föl di kul tú rák nál 3000Ft/ha. 

c/  azon ter me lõk, akik nél az em lí tett  kul tú rák nál be kö vet ke zõ ho -
zam ki esés el éri, vagy meg ha lad ja a 20%-ot, ked vez mé nyes hi tel fel vé -
tel re jo go sul tak. A hi tel össze ge leg fel jebb a 20%-on fe lü li kár ér ték,
le já ra ta 5 év ( ezen be lül 1 év tör lesz té si tü rel mi idõ). A hi tel tõ ke össze -
gé hez 60%-os kész fi ze tõ ál la mi ke zes ség vál la lás és 70%-os ka mat tá -
mo ga tás kap cso ló dik. 

A Kor mány ha tá ro za tá nak meg fe le lõ en az FVM el ké szí tet te és az
elõ írt tár ca kö zi és ér dek vé del mi szer ve ze tek kel tör té nõ – egyez te té se -
ket kö ve tõ en jú li us 22-i ha tállyal meg je len tet te a konk rét fel té tel rend -
szert tar tal ma zó 84/2003.(VII.22.) FVM vég re haj tá si ren de le tet.

Bu da pest, 2003. jú li us 30.
Tisz te let tel: Dr. Né meth Imre
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

MEGHÍVÓ - Szü re ti fel vo nu lás és bál, az idén is meg ren de zés re
ke rül vá ro sunk ban. A ren de zõk min den kit sze re tet tel vár nak,
SZEPTEMBER 20-ÁN. 

Prog ram: Gyü le ke zés 13 óra kor Gyomán a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ -
dé si Ház ud va rán. Stráf ko csin ke rül be mu ta tás ra a szõ lõ fel dol go zá sa
(da rá lás, pré se lés). Az ut cai fel vo nu lá son részt vesz nek, ló há ta sok, hin -
tó sok, lõ csös ko csik, nép tán co sok és ze né szek  

Út vo nal: Mû ve lõ dé si Köz pont, Holler, Fõ úti Re for má tus Sze re tet
Ott hon, Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat Háza, Endrõdi Gyógy szer -
tár, a fel vo nu lá si me net vissza útja a Se lyem úton az Ok tó ber 6
Lakótelelep. Ezen a he lye ken a fel vo nu lók megállani és mû sort adnaka
a nép tán co sok és ze né szek. 

A Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont ban este 6 óra kor kez dõ dik a
va cso ra, és ezt kö ve ti a szü re ti bál.

Min den kit sze re tet tel vár a Kert ba rát Kör, Beth len Gá bor Me zõ gaz -
da sá gi Szak mun kás kép zõ Szak is ko la, a Mû ve lõ dé si Ház ve ze té se va la -
mint a vá ros két Gaz da Köre.

MEGHÍVÓ - Az Endrõdiek Ba rá ti Köre egész-na pos ki rán du lást
szer vez a PÁZMÁND-i Szõ lõ hegy re, szep tem ber 20-án.

„Ván dor, hogy ha erre jár nál, /Állj meg a „hí res” szik lá nál, /És a 
Kõ hegy rõl te kints szét,/ Mi lyen cso dás ez a vi dék! / Amer re a sze med
el lát, / Arany für tös szõ lõ táb lák, / Er dõk, me zõk, he gyek, völ gyek, / Él -
tet adó ter mõ föl dek / Vál ta koz nak rend ben, szé pen, /Ve len ce zöld gyû -
rû jé ben./ S lát ni e táj drá ga kin csét,/ Ve len cé nek kék lõ vi zét/, amely re a
nap su ga rak /Ver nek fény lõ arany hi dat./ - szól Buczkó Imre Pázmándra
hí vo ga tó ver se.

A ki rán du lá son le he tõ ség lesz egy kis szü ret re, a Du nán túl e gyö -
nyö rû tá já nak meg cso dá lá sá ra, fi nom bo rá nak meg íz le lé sé re, és egy
táj jel le gû jó ebéd del is ven dé gül lát a há zi gaz da, Buczkó Imre, aki gyer -
mek ko rát Csejten töl töt te, és a gyö ke rei itt hon Endrõdön van nak. Az
uta zást busszal ter vez zük, amely kora reg gel 6 óra 20-kor in dul a gyo -
mai Fõ téri busz meg ál ló ból, meg áll azo kon a busz meg ál ló kon, ahol a
he lyi já rat. A vissza ér ke zés a késõ esti órák ban lesz. A vár ha tó költ ség
„ba rá ti” jel le gû lesz (kb. 1000 Ft). Je lent kez ni, és to váb bi rész le tek rõl
ér dek lõd ni le het te le fo non: Fü löp Imréné, Csá szár né Gyuricza Éva 66-
284-435, 386-323 te le fo no kon, szep tem ber 10-ig! Min den ér dek lõ dõt
(nem csak a ba rá ti kör tag ja it és szim pa ti zán sa it) sze re tet tel vá runk! Ba -
rá ti Kör vezetõsége. 

50 éves ta lál ko zó - Az au gusz tus végi ün ne pi han gu lat hoz már hoz -
zá tar to zik az ál ta lá nos is ko lá ban vég zet tek ju bi le u mi ta lál ko zó ja az
endrõdi Domb szö gön. Idén azok ta lál koz tak, akik 1953 nya rán fe jez ték
be itt Endrõdön az ál ta lá nos is ko lát. So kan, el jöt tek az 50 éves ta lál ko zó -
ra. Öt ven két volt kis is ko lás, ma már több nyi re fe hér hajú fel nõtt em lé ke -
zett né mán 14 volt is ko lás tár suk ra, akik már nem le het tek kö zöt tük. Az
Alma Má ter ne vé ben Var jú Jó zsef nyug dí jas igaz ga tó he lyet tes kö szön töt -
te a ta lál ko zó részt ve võ it. A Him nusz éne ke után Tí már Sán dor és Dinya
Máté ABC sze rint ol vas ta fel az osz tály lét szá mot. Az egy ko ri kis di ák ok or -
vos ként, mér nök ként, jo gász ként, me zõ gaz da sá gi szak em ber ként, ta nár -
ként és több más ki vá ló szak má ban jó szak em ber ként áll tak, - töb ben
még ma is- helyt az élet ben. A ta lál ko zón meg ta lál ták egy mást a régi ked -
ves tár sak, ba rá tok, és hosszú-hosszú be szél ge tés re, em lé ke zés re volt al -
ka lom a szép, me leg nyá ri es tén. A szü lõ föld va rá zsa meg hitt han gu la ta a
ha za té rõk nek, és itt hon la kók nak egy aránt fel töl tõ dést adott a kö vet ke zõ
idõ re. Saj nos csak két ta nár – so kuk nak egy ben pél da kép- ve he tett már
csak részt, Vaszkó Irén és Már ton Gá bor, akik az öreg di á kok kö szö net és
sze re tet vi rá ga it, a vi lág há bo rú hõ se i nek em lék mû vé nél he lyez ték el.

50 éve vég zett óvó nõk ta lál ko zó ja Gyomán
Ele gáns meg hí vón Bee tho ven gon do la ta:

 „Az em ber hi va tá sa:
 -szeresse a szé pet,
-kövesse a jót,
-és cse le ked je a leg job bat!”

Ez volt a mot tó ja an nak a meg hí vó nak, ami vel hív ták a szer ve zõk az
1953-ban vég zett óvó nõ ket, akik a Szar vas ról Gyom ára át he lye zett kép -
zõ ben vé gez tek.

Au gusz tus 23-án ke rült sor a ta lál ko zó ra. Na gyon nagy ké szü lõ dés
és szer ve zés elõz te meg ezt a ta lál ko zót is, hi szen an nak el le né re, hogy
min den 5-ik év ben ta lál koz tak, de vol tak olyan év fo lyam tár sak, akik az
el múlt 50 év ben egy szer sem tud tak el jön ni. Min den esz közt, is me rõst,
kap cso la tot fel hasz nál tak a szer ve zõk a volt tár sak fel ku ta tá sá ra. 

Har minc nyolc cí met tud tak fel ku tat ni szer te az or szág ban, akik bõl
huszonketten tud tak el jön ni. Itt volt az osz tály fõ nök és két gya kor la tot
ve ze tõ óvó nõ is. Idõs ko ruk ra való te kin tet tel há rom ta nár saj nos nem
ve het tek részt e ju bi le u mi ta lál ko zón.

Meg em lé kez tek az el hunyt ta ná ra ik ról, és az öt el hunyt osz tály társ -
ról. Sze re tet tel és ag gód va gon dol tak azok ra az osz tály tár sak ra, akik
be teg sé gük mi att nem tud tak el jön ni. Me le gen kö szön töt ték a „ke -
rek”évfordúlót ün nep lõ osz tály fõ nö köt, és na gyon nagy öröm mel ölel -
ték egy mást a ré gen lá tott tár sak, az arc vo nás ok ban fel le he tett
min den ki ben is mer ni a régi, szép vo ná so kat is. A szer ve zõk igen szép
aján dék kal és meg le pe tés sel ked ves ked tek: Min den ki ka pott egy kis
dísz do bozt, amely ben a szü le té si hó nap já hoz tar to zó sa ját csil lag kép -
ének meg fe le lõ fél drá ga kõ volt.

A jó han gu lat ban el fo gyasz tott ebé det még hosszú-hosszú ba rá ti
be szél ge tés, a régi szép em lé kek fel idé zé se kö vet te. 

Battonyai nyug dí jas ta lál ko zó ra hív ta Bé kés Me gyei nyug dí ja sa -
it a Me gyei Nyug dí jas Egye sü let, a Battonyai „Ha rang vi rág” Nyug dí -
jas Klub és Karsai Jó zsef or szág gyû lé si kép vi se lõ. Az ün nep ség re
Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök he lyett Szi li Ka ta lin a Ma gyar Or -
szág gyû lés el nö ke jött el. Karsai úr üd vöz lõ be szé dé ben el mond ta,
hogy ez a 3-ik ju bi le u mi ta lál ko zó, 200 te le pü lés rõl je lez ték a rész vé -
telt, 130 busszal,. Az elõ ké szí tõk mint egy 400 ren de zõ na pok óta dol -
go zott hogy a 2 ha-nyi te rü le ten min den ki meg ta lál ja a he lyét. 80
sza kács 140 bog rács ban fõz te a gu lyást. Ro má ni á ból és a Dél vi dék rõl is 
jöt tek ven dé gek. Há rom fó rum-sá tor ban le he tett azon na li kér dé se ket
fel ten ni, ame lyek re ál lam tit kár ok és más szak em be rek vá la szol tak.

Szi li Ka ta lin el nök asszony be szé dé ben ígér te, hogy az el kö vet ke zõ 
idõ szak nem a sza vak-, ha nem a tet te ké lesz. Ma gyar or szág „ége tõ”
kér dé sé nek ne vez te a vi dék el ma ra dott sá gá nak kér dé sét (egy szer már
égett is a búza Karsai úr jó vol tá ból: A szer zõ meg jegy zé se). Biz to sí tot ta 
a je len lé võ ket, hogy a „Kor mány együtt rez dül a gaz dák kal”, 60 mil li -
árd fo rin tot sza vaz tak meg a rend kí vü li aszály kár mi att.( 6000Ft/ha,
biz ta tott arra, hogy mi nél töb ben igé nyel jék) Hang sú lyoz ta, hogy a
rend szer vál tás óta nem ad tak ek ko ra se gít sé get az aszály kár ra. A po li ti -
ka fel ada ta hogy tö rõd jön és fe le lõ sen fi gyel jen az ag rár tár sa da lom ra.
Az egyé ni gaz da sá gok és a szö vet ke ze ti gaz da sá gok os to ba szem be ál lí -
tá sát nem zet el le nes pró bál ko zás nak ne vez te, amely nek vé get kell vet ni. 
A po li ti kai pár tok nak össze kell fog ni a vi dék Ma gyar or szá gá ért! A
nyug dí ja sok hoz is szólt, (ott vol tak az el nök asszony nyug dí jas szü lei
is) biz to sí tot ta õket, hogy egyet ért a mél tá nyos sá gi nyug díj eme lé sek -
kel, az öz ve gyi nyug díj mér té ké nek eme lé sé vel, és idé zett egy Nap ke -
le ti gon do la tot: „Csak olyan or szág le het bol dog, ahol az öregek is
boldogok”.

Bé kés Me gye Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi
szer ve ze te, fó ru mot ren dez Gyomaendrõd Endrõdi te le pü lés ré szén. A
meg hí vott elõ adók Semjén Zsolt KDNP el nö ke és Lat or cai Já nos
MKDSZ al el nök, or szág gyû lé si kép vi se lõk arra a kér dés re is vá la szol -
nak, hogy ho gyan le het az Uni ó ban kép vi sel ni a ke resz tény de mok ra ta
ér ték ren det, kü lö nös te kin tet tel az ön kor mány zat, és a vi dék fej lesz tés -
re. Tisz te let tel hív és vár min den ér dek lõ dõt a Blaha úti Mû ve lõ dé si
Ház ba szep tem ber 17-én dél után 6 órá ra az MKDSZ ve ze tõ sé ge
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Gyebnár Já nos

Élt 75 évet. Utol só út ján so kan el kí sér ték, so kan sze ret ték a
min dig vi dám, se gí tõ kész em bert. Õ is na gyon sze ret te övé it,
ba rá ta it, és a fa lu ját. Iványi atya bú csúz ta tó já ban mind nyá junk
„Ja ni ká já nak” ne vez te, akit tisz te let és sze re tet vett kö rül, aki
ked ves fa lunk „ba rát ja” volt. Ahol õ meg je lent, ott jó kedv és jó 
han gu lat te rem tõ dött, az õ sze mé lyé nek ki su gár zá sa ként.

Õsei a tö rök hó dolt ság után, az új ra te le pí tés kor jöt tek az
Al föld re, Észak nyu ga ti-fel vi dék rõl. 

Szor gal mas, dol gos, igyek võ em be rek vol tak, Gyomán te -
le ped tek le. Nem csu pán föld mû ve lés sel és ál lat tar tás sal fog -

lal koz tak, ha nem ko nya ker té szet tel és szõ lõ ter me lés sel is.
Apja Gyebnár Imre, aki a Kö rös ál do za ta lett egy baleset
folytán, 1956-ban. 

Já nos kis ko rá tól kezd ve igen ér dek lõ dõ tí pus volt, az ele mi
is ko la el vég zé se után a jó nevû Pa jor Gyu la ve ze té se alatt álló
szak is ko lá ba ke rült. Ott is mer ke dett meg kö ze lebb rõl a ker té -
szet tel, szõ lé szet tel. Mind in kább a ven dég lá tás és az élel me -
zé si te vé keny ség von zot ta. Így lett ven dég lõs. A ka to nai
szol gá lat so rán Eger be ke rült, ott to vább fej leszt het te és meg is 
is mer te a bo rá szat csín ját-bín ját. Az ötvenes sötét évek ben –  a
családja a „kulák” listára került…

Já nos a ka to nai idõ le töl té se után Endrõdön a ven dég lá tás -
ban he lyez ke dett el, csa lá dot ala pí tott, fe le sé gül vet te Tí már
Ilo nát. Pél dás csa lá di éle tet él tek, egy le ány gyer mek ük szü le -
tett, Ilo na. Éle tük so rán mind vé gig szor go san, so kat dol goz tak. 
Az endrõdi „Hunya kocs ma”, majd a „Jó Ba rát” volt a mun ka -
he lye, me lyet igye ke zett ní vós sá ten ni. Eb ben az idõ ben szí ve -
sen ren dez tek ott, csa lá di ren dez vé nye ket, la ko dal ma kat,
ta lál ko zó kat, ba rá ti össze jö ve te le ket. Is mét út já ba ke rült a ha -
tó ság nak, mint „ma szek vál lal ko zó”… Ezt kö ve tõ en az endrõdi 
Domb szög, a gyo mai Holler, és az öregszõlõi italbolt volt a
munkahelye. 48 évi munkaviszony után ment
nyugállományba. 

Még nem rég, ha lá la elõtt is mun ká ban lát ták, töb ben van -
nak, akik ál lít ják, hogy a bor ra va lót el uta sí tó ked ves jó ba rát tól,
ven dég lõs tõl bú csúz tak fájó szívvel, szeretettel. 

Ked venc vi rá ga, a mo gyo ró vi rág bo rít ja sír hant ját, nyu god -
jon békében!

Már ton Gá bor 

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

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

Tí már Máté

1928. X. 15. 
- 2003. VII. 22

Egy ház köz sé gi far san gi va cso rán 2002. feb ru ár 12.

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.

9.
Az iga zi sze re tet ben min dig hár man van nak: a sze re tõ,
a sze re tett és maga a Sze re tet, aki a Szent lé lek.

Szent Ágos ton

10.
Mi a sze re tet? Nem pusz ta szá na lom és nem is jó ság. A
szá na lom ban két sze mély van: az egyik szen ved, a má -
sik szá na ko zik. Két sze mély van a jó ság ban is: az egyik
ad, a má sik el fo gad. Ám a sze re tet ben egyet len sze mély
van, mert a ket tõ eggyé vált, el vá laszt ha tat la nul egye -
sült. Az „én” és a „te” nem lé te zik töb bé. A sze re tet ab -
ban áll, hogy el ve szí ted ma gad a sze re tett sze mély ben.

Nikosz Kazantzakisz
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Az 1798-ban ké szült költ ség ve tés sze -
rint a kõ mû ves- és ács mun ka 3.398 fo rint ba
ke rült s kel lett hoz zá 304.800 tég la, 460 kö -
böl mész. 

A tég la ve tõ mes ter nek 227 f 20 (a
naturálék 1800-ban ki fi ze tõd tek)
Ha ba rék ke ve rõk nek 75 f
Linzbauer Já nos kõmívesnek és Muld
Jó zsef pal lér nak 751 f
Novák Ger gely kecs ke mé ti ács mes ter -
nek  246 f 24
Krizsanóczi gyu lai asz ta los nak 262 f 42
Bra un la ka tos nak 208 f 50
Üve ges nek 39 f
Fe nyõ szá lak- és desz ká kért 299 f 43
Va sért és sze gért 90 f 30
Zsin dely- és lé cért 342 f 15
Ko vács nak és ná dért 77 f
Mé szért302 f
Ele gyes költ sé gek re 204 f 43
Összeg: 3127 f 16
A pap lak egé szen a köz ség költ sé gén
épült.

1799. Bíró: Kal már Mi hály
Salacz Fe renc új jegy zõ fi ze té se meg ja -

vít ta tik. Lesz: 110 rfr, 1 jó kö vér ser tés, 10

öl fa, 1 má zsa hús, 1 má zsa só 30 font
faggyú, 12 itce vaj, 1 font bors, az ura sá gi
szál lás föld, ezen fölül ugar is.

1800. Ado má nyok. Sa la mon Já nos a
Bold. Szûz ké pé re 200 frt, gyer tya tar tók ra
100 fr – Tí már m Já nos ve res nagy vi rá gú
fe hér casulára 114, kék casulára 115 fr –
Sulykó Pál zöld casulára 125 fr – sár ga pa -
szo mán tos fe ke te casulára Sztanyik
Ferencné 30, özv. Sa la mon Jánosné 25,
Porupcsánszki Ta más 50, össze sen 105 frt –
özv. Mikó Györgyné lé lek vált ság ha rang ra,
stb. 100 fr.

Leczkési he lyé be Szar ka György és
Knap And rás jön káp lán nak.

1801. Ha rang új ra ön tés re és na gyob bí -
tás ra a temp lom pénz tá ra ki adott 350 frt-ot.

A szü lõ ket sür ge tik gyer me ke ik is ko láz -
ta tá sá ra. A ha nyag szü lõk össze íran dók.
Bor bély nak a köz ség fel fo gad ja Vranovics
Jó zse fet 30 frt, 7 köb. búza és sza bad la kás
mel lett. Az elõb bi tõl meg von ták a fi ze tést s
el ment. 

1802. Szar ka szar va si plé bá nos, Bocs -
kor Ist ván endrõdi káp lán lesz.

Jánosy es pe res-plé bá nos adott Ber ta ta -
ní tó nak is ko lai köny vek re 50 vál tó fo rin tot,
mely ké sõbb 20-ra de val vá ló dott.

B. Harruckern Bor bá la, Siskovics gróf
öz ve gye, gróf Kár olyi Jó zsef nek és báró
Bolza Pé ter nek min den jó szá gát át ad ta oly
mó don, hogy neki 12 ezer fo rin tot fi zes se -
nek.

1803. Bocs kor kisjenei plé bá nos lesz.
Bíró: Tí már Mi hály.

Ok tó ber 23-án ha tá roz ta el a ta nács ülés
(bíró ek kor már Kal már Mi hály, tbíró: Far -
kas Pál), hogy a fiú- és le ány is ko lá so kat el -
vá laszt ják s a le ány is ko lát a kán tor
ve ze té sé re bíz zák (aki 1787-tõl a ta ní tás tól
fel volt ment ve). „Mi vel ez ál tal a kán to ron a 
te her is öreg be dik, tör vé nyes nek és igaz sá -
gos nak ítél te tik, hogy az ed dig, mint egye -
dül csak kán tor nak járt fi ze té se, hi va ta lá nak
már sú lyo sabb vál ta miá augeáltasson. (?)
En nél fog va ezen túl „a kán tor nak kész pénz -
be li salaruimja fog len ni 150 rft - 130 he -
lyett, 5 kö böl búza, mely neki õröl ve ada tik,
sza bad kvár tély és a maga szo bá i nak s os ko -
lá nak téli fû té sé re 12 öl fa.” – A fi ú kat ta ní tó 
„Ren des Professornak” is jár 12 öl fa ha son -
ló cél ra s ed di gi fi ze té se: 200 fo rint és 5 köb. 
õrölt búza.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Fény kép al bum
Endrõdi ta nyai is ko lák 

Endrõdön a köz ség elsõ ta nyai is ko lá ját a Csejti Ura -
da lom 1836-ban hoz ta lét re. Az elsõ évek ben az ura dal mi
tiszt ta ní tott eb ben az is ko lá ban.

A Nagylaposi ma jor ban 1851-ben in dí tot ta el az ura -
da lom a ta ní tást. 

Kocsorhegyen - a falu észak ra esõ te rü le tén –
1899-ben, Var ja son 1912-ben nyi tot tak új is ko lát. 

A falu déli ré szén, Décsi paskumon,1899-ben, majd
né hány év múl tán Öreg szõ lõ ben a Csá ki-fé le , majd Kon -
do ros ta nyán ( ké sõb bi Endrõdszentlászló, ma Hunya) a
Köz sé gi sori is ko la épült meg és kezd te el mû kö dé sét.

Ami kor 1922-ben Csernus Mi hály Endrõd plé bá no sa
lett fo ko za to san ol dot ta meg az is ko láz ta tást, ok ta tást.
Nagy oda adás sal, lel ke se dés sel, hal lat lan aka rat erõ vel fo -
gott hoz zá az is ko la há ló zat to váb bi ki épí té sé hez, a ta ní tói 
hi ány meg szün te té sé hez. Er köl csi és anya gi se gít sé get a
Kul tusz Mi nisz té ri um tól kért és ka pott. Így épült meg az
Uga ron, Po lyák hal mon, Kon do ros ta nyán az Iványi so ron 
a Po gány Fri gyes féle is ko la, to váb bá Öreg szõ lõ ben a
Kondorosi úton a Szent Imre is ko la. A Szar va si úton a
Ká pol nás is ko la és ob jek tu mai, vé ge ze tül Kocsorhegyen.
A décsipáskumi és varjasi is ko lákat to vább bõ vítették,
tan ter me ket és ta ní tói la ká so kat épí tet tek. (Az el múlt év -
ti ze dek ben az egy ház el le ni tá ma dá sok ide jén so kan meg -
ala po zat la nul szí ve sen em le get ték, hogy a 20-30-as
évek ben épült is ko lák épí té se kor a kö tõ anya go kat az ak -
ko ri ve ze tõk el vit ték sa ját cél ja ik ra. Ez a rossz in du la tú ál -
lí tás ha mis, mert be szél tem nem egy olyan em ber rel, aki
részt vett ezek nek az is ko lák nak a le bon tá sá ban, és az õ
vé le mé nyük az volt, hogy bár csak most is ilyen jó és bõ -
sé ges alap anyag ból épít kez né nek). Csernus Mi hály apát -
plé bá nos szor gal mas, lel kes te vé keny sé gé vel az anya gi ak 
meg te rem té sé vel meg ol dot ta az Endrõdi ta nya vi lá gon
élõk , -akik ak kor  4-5000 fõ volt- ok ta tá si fel ada ta it. Ez -
zel a te vé keny sé gé vel is mél tán vív ta ki a ta nya vi lág ban
igen el szi ge tel ten élõ em be rek el is me ré sén túl, a falu la -
kos sá gá nak az el is me ré sét is.

Hunya Ala jos

A fel sõ ké pen 1924-ben épült Po gány Fri gyes is ko la-
épü let lát ha tó Az is ko la ava tá sán kö zé pen ül Csernus Mi -
hály jobb ra Petróczy Ist ván mi nisz te ri ta ná csos, és bal ra
Dr. Po gány Fri gyes ál lam tit kár és a he lyi ve ze tõk. (alsó
kép)
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9. Az Apos to li hit val lás
Hi szek egy Is ten ben, min den ha tó Atyá ban, menny nek és föld -

nek Te rem tõ jé ben. És Jé zus Krisz tus ban, az õ egy szü lött Fi á ban, a
mi Urunk ban; aki fo gan ta tott Szent lé lek tõl, szü le tett Szûz Má ri á -
tól; szen ve dett Pon ci us Pi lá tus alatt; meg fe szí tet ték, meg halt és el -
te met ték. Alá szállt a pok lok ra, har mad na pon fel tá madt a ha lot tak
kö zül; föl ment a menny be, ott ül a min den ha tó Atya is ten jobb ján;
on nan jön el ítél ni élõ ket és hol ta kat. Hi szek Szent lé lek ben. Hi szem 
a ka to li kus Anya szent egy há zat; a szen tek közösségét, a bûnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

10. A Niceai hit val lás
Hi szek az egy Is ten ben,
min den ha tó Atyá ban, menny nek és föld nek,
min den lát ha tó nak és lát ha tat lan nak Te rem tõ jé ben.

Hi szek az egy Úr ban, Jé zus Krisz tus ban,
Is ten egy szü lött Fi á ban,
aki az Atyá tól szü le tett az idõ kez de te elõtt.
Is ten az Is ten tõl, Vi lá gos ság a Vi lá gos ság tól,
va ló sá gos Is ten a va ló sá gos Is ten tõl.
Szü le tett, de nem te remt mény,
az Atyá val egy lé nye gû; és min den ál ta la lett.
Ér tünk em be re kért, a mi üd vös sé gün kért
le szál lott a menny bõl.
Meg tes te sült a Szent lé lek ere jé bõl Szûz Má ri á tól,
és em ber ré lett.

Pon ci us Pi lá tus alatt ér tünk ke reszt re fe szí tet ték,
kín ha lált szen ve dett, és el te met ték.

Har mad nap ra föl tá ma dott az Írá sok sze rint,
föl ment a menny be, ott ül az Atyá nak jobb ján,
de újra el jön di csõ ség ben ítél ni élõ ket és hol ta kat,
és or szá gá nak nem lesz vége.

Hi szek a Szent lé lek ben, Urunk ban és él te tõnk ben,
aki az Atyá tól és a Fi ú tól szár ma zik;
akit épp úgy imá dunk és di csõ í tünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Õ szólt a pró fé ták sza vá val.

Hi szek az egy, szent, ka to li kus
és apos to li Anya szent egy ház ban,
val lom az egy ke reszt sé get a bû nök bo csá na tá ra,
vá rom a hol tak fel tá ma dá sát
és az el jö ven dõ örök éle tet. Amen.

11. A Confiteor
Gyó nom a min den ha tó Is ten nek és nek tek, test vé re im, hogy

sok szor és so kat vét kez tem: gon do lat tal, szó val, cse le ke det tel és
mu lasz tás sal: én vét kem, én vét kem, én igen nagy vét kem. Ké rem
ezért a Bol dog sá gos, min den kor Szep lõ te len Szûz Má ri át, az összes 
an gya lo kat és szen te ket, és ti te ket, test vé re im, hogy imádkozzatok
érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Ir gal maz zon ne künk a min den ha tó Is ten, bo csás sa meg bû ne in -
ket, és ve zes sen el az örök életre. Amen.

12. Bûn bá nat fel in dí tá sa
Tel jes szí vem bõl bá nom min den bû nö met, mert azok kal a jó Is -

tent meg bán tot tam. Erõ sen fo ga dom, hogy Is ten se gít sé gé vel a jóra
tö rek szem, és a bûnt elkerülöm.

13. En gesz te lõ ima

Jöjj, Szent lé lek Úr is ten, vi lá go sítsd meg ér tel me met és ve zesd
lel ki is me re te met, hogy Is ten aka ra tát min den ben föl is mer jem.
Küldd lel kem be fé nye det és igaz sá go dat! Se gíts, hogy eb ben a
fény ben lás sam bû ne i met és hi bá i mat, és tö re del me sen meg gyón -
jam õket. Jé zus Krisz tus, jó sá gos Meg vál tó, be léd ve tem üd vös sé -
gem re mé nyét. Fo gadd gyó ná so mat ir gal mas sze re tet tel, és in dítsd
szí ve met õszin te bá nat ra. Mennyei Atya, ha lel kem be né zel, ne a
rosszat te kintsd, amit tet tem, ha nem azt az igaz bá na tot, ame lyet a
szí vem ben ér zek. Se gíts, hogy irgalmas jóságodba vetett gyermeki
bizalommal gyónjam meg minden bûnömet. Amen.

14. Miserere: bûn bá na ti ima

Az 50. zsol tár, is mert ne vén a Miserere (mert la ti nul ez zel a szó -
val kez dõ dik) a bûn bá nat meg in dí tó és ih le tett imá ja. Így kezdõdik:

Kö nyö rülj raj tam, Is te nem,
sze re tõ jó sá god sze rint,

és mint hogy mér he tet len a te ir gal mad,
go nosz sá go mat tö röld le ró lam!

Mosd le bû nö met tel je sen,
és vét kem tõl tisz títs meg en gem!

Go nosz sá go mat be lá tom,
bû nöm elõt tem le beg szün te len.

Egye dül csak el le ned vét kez tem,
ami szí ned elõtt go nosz, olyat tet tem.

Te fedd he tet len vagy dön té se id ben,
és igaz sá gos, ami kor ítélsz

 Imád sá gok (3.)

A katolikus ol dalakat szer kesz ti:Iványi Lász ló plébános

SZEPTEMBERI ÜNNEPEK
    
  3. szerda: Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító
  7. vasárnap: Évközi 23. vasárnap
  8. hétfõ: Kisboldogasszony
  9. kedd: Claver Szent Péter álodzópap
12. péntek: Szûz Mária szent neve
13. szombat: Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító
14. vasárnap: A Szent Kereszt felmagasztalása
15. hétfõ: A fájdalmas Szûzanya
16. kedd: Szent Kornél Pápa és Szent Ciprián vértanúk
17. szerda: Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító
19. péntek: Szent Januáriusz püspök, vértanúk
20. szombat: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong 

Haszang Szent Pál és társaik vértanúk
21. vasárnap: Évközi 25. vasárnap
23. kedd: Pietreleina-i Szent Pio szerzetes, áldozópap
24. szerda: Szent Gellért püspök, vértanú
26. péntek: Szent Kozma és Damján vértanúk
27. szombat: Páli Szent Vince áldozópap
28. vasárnap: Évközi 26. vasárnap
29. hétfõ: Szent Mihály, Gábor és Rafael fõangyalok
30. kedd: Szent Jeromos

SZEPTEMBERI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 6 óra kor. Hét köz nap reg gel fél 8-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban: 
szeptember 14-én  és 28-án va sár nap fél 12-kor.

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

szom ba ton  es te 6-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. 

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

szom ba ton 17 óra kor va sár na pi elõ es ti mise. 

A ka to li kus hit ele mei (22.)
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„Jé zu som nak szí vén meg nyu god ni jó!”

A Sze ged-Csa ná di Egy ház me gye pap sá ga, 
és a ro ko nok fáj da lom mal tu dat ják, hogy 

FADGYAS ISTVÁN
 ny. plé bá nos 

éle té nek 87. évé ben hosszú szen ve dés után 
2003. au gusz tus 26-án, 

a szent sé gek kel meg erõ sít ve, be fe jez te 
föl di éle tét és ha za ér ke zett az örök ké va ló ság ba.

Pap test vé rünk 1917. ja nu ár 11-én szü le tett Endrõdön. A te o ló gi -
át Nagy vá ra don vé gez te, és ott szen tel ték pap pá 1942. áp ri lis 4-én.
Se géd lel kész volt 1942-43-ig Gá do ro son, 1943-47-ig Új kí gyó son,
majd önál ló lel kész 1947-48-ig Komádiban. 1948-tól 1952-ig bör -

tön ben volt és utá na szol gá la ton kí vül, mint kán tor dol go zott
1952-1971-ig. 1971-ben se géd lel kész lett Bé ké sen, és még eb ben az 
év ben önál ló lel kész Bárándon, majd 1971-1992-ig Bucsán. Be teg -

sé ge mi att 1992-1993-ban ki se gí tõ lel kész Deb re cen Szent Anna
plé bá ni án, majd eb ben az év ben nyug díj ba is vo nult. 

Utol só nyug dí jas éve it a 
Szé kes fe hér vá ri Papi Ott hon ban töl töt te.

Lel ki üd vös sé gé ért a szent mi se ál do za tot Szé kes fe hér vá ron, a
volt sze mi ná ri u mi temp lom ban (Pe tõ fi u. 2.) mu tat ták be 2003.

szep tem ber 1-én 10 óra kor.
Te me té se ugyan csak Szé kes fe hér vá ron, a Hosszú te me tõ ben

volt, a papi sí rok kö zött,
 szin tén 2003. szep tem ber 1-én 11 óra 30 perc kor.

„Sze res sé tek a Ná zá re ti Jé zust, és higgye tek Neki!”

Ked ves Hí vek!
Las san el kez dõ dik az Új

is ko lai év. Sok gond a gyer -
me kek nek, még több a szü -
lõk nek. Gon dos kod ni kell
könyv rõl, fi gyel ni kell az idõ be osz tást, ta nu -
lást, min dent. Va ló ban, ha sze ret nénk, hogy
az élet ben va la mi re vi gye, mind ez szük sé ges.
Sze ret nék azon ban fi gyel mük be aján la ni va la -
mi mást is. Ami kor meg ke resz tel tük ké ré sük re 
gyer me kü ket, meg kel lett ígér ni, hogy azt a hi -
tet, amit ott a szü lõk, ke reszt szü lõk meg val lot -
tak, õ is meg fog ja is mer ni. Eh hez nyúj tunk
se gít sé get a hit ok ta tás sal. Is mer je meg hi tün -
ket, sze res se meg Jé zust és le gyen kö ve tõ je.
Na gyon de rék do log, hogy az is ko lá ban sok
min dent ta nul, leg több va ló ban fon tos lesz ké -
sõb bi éle té ben, de a töb bi is kell, hogy fel sõbb
is ko lá ba jut has son. Se gít sék is õket ta nul má -
nya ik ban, hogy bol do gul ja nak fel nõtt ko ruk -
ban. De ha szét né zek mai vi lá gunk ban, sok
fur csa dol got ta pasz ta lok: sok gye rek fel fo gá -
sa a mun ká ról az, hogy ha le het, ke rül jük. Van 
köz tük, aki mun ka nél kül lo pás sal sze rez ma -
gá nak kedv te lés éhez pénzt. Sõt ki sebb is ko -
lás tól ra bol ja el órá ját, pén zét. Van, aki tévé
film je in fel buz dul va ag resszív, ve re ke dõs,
önzõ, el vi sel he tet len lesz min den ki, még a
szü lõk szá má ra is. Van, aki a már ál ta lá nos is -
ko lás ko rá ban a szex rab já vá kezd vál ni, s lesz
ki égett, ko ra vén.

Van, aki a ká bí tó szer ben lát ja bol dog sá -
gát, és te szi tönk re jö võ jét, eset leg éle tét is.
Há nyan me ne kül nek, mert nincs mibe ka pasz -
kod ni uk, az ön gyil kos ság ba. Fi a tal ja ink kö zül
a disz kók õr jí tõ ze né jé tõl, eset leg még ital tól is 
fel kor bá csol va ro han nak fá nak, és te szik tönk -
re ma gu kat, uta sa i kat. Van-e va la mi gyógy -
szer ko runk ba ja i ra? Igen, egy: Jé zus Krisz tus. 
Az Õ pél dá ja és ta ní tá sa. Meg kell is mer tet ni
gyer me ke in ket, fi a tal ja in kat Vele. Kö ve tõi tud -
nak pa ran csol ni ma guk nak, és, tud nak ön zet -
le nül se gí te ni má sok nak, tud ják meg be csül ni
idõs szü le i ket is. Ez a meg is me rés a rend sze -
res hit ok ta tá son, a rend sze res szent mi sén
való rész vé te len, a gya ko ri szent ál do zá son ke -

resz tül, va la mint a fi a ta lok kis kö zös sé ge in tör -
té nõ be szél ge té se ken, imád ko zá so kon ke resz -
tül tör tén het. Már nincs hit tan el le ni
pro pa gan da, ezért sen ki nem kap rosszabb je -
gyet, vagy a szü lõk nem lesz nek hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ben. Hit tan és szü lõi ház,
hit ok ta tó és szü lõ ké szít he ti fel az élõbb em lí -
tett prob lé mák el len a gyer me ke ket. Azt is hin -
nünk kell, hogy föl di éle tünk rõl az íté le ten be
kell majd szá mol nunk. Ju ta lom: örök bol dog -
ság. Bün te tés örök po kol. Ha sze re tik gyer me -
ke i ket, ak kor nem csak föl di, ha nem õrök
éle tük re is ala po san fel ké szí tik. Be szül jünk er -
rõl az itt most je len nem lévõ szü lõk kel is.

Ked ves Hí vek!
Jé zus ren de le te alap ján min den élet ál la -

pot ban ke gyel mi for rást, szent sé get biz to sít az 
egy há zunk a hí vek lel ki se gí té sé re.

Ilyen a ke reszt ség, s be lõ le szü lõ nek, gye -
rek nek kö te les sé ge fa kad, krisz tus hoz ra gasz -
kod va, ta ní tá sa sze rint élni hit ben és
sze re tet ben. A ser dü lõt fel nõtt hit val lás ra in -
dít ja a bér má lás. Gyön ge sé günk tá ma sza a
bûn bo csá nat szent ség, hogy újra hû sé get fo -
gad va Is ten gyer me kei ma rad has sunk. Jé zus -
sal táp lál, és is te ni se gít sé gét adja az
ol tá ri szent ség. Élet út ra in dít ja a pa pot az
egyházirend szent sé ge, a je gye se ket a há zas -
ság szent ség. Mennyi jó ta ná csot, el iga zí tást
kap hat nak a szent ség fel vé te lé re ké szü lõk,
hogy mél tó mó don já rul ja nak bár me lyik hez.
Vál lal ják a jó elõ ké szü le tet, imád sá got, ok ta -
tást mind egyik elõtt.

Az egy ház vi szont leg töb bet szen ve dõk re,
a be te gek re is gon dol. A be te gek ke ne te arra
való, hogy a be teg erõt kap jon szen ve dé se i -
hez, se gít se a gyógy ulá sát. De arra is való,
hogy ha már las san az Úr elé kell áll ni, tiszta
lé lek kel fel ké szül ten men jen. Mi lyen sok csa -
lád ban nem gon dol nak be te ge ik re, és nem
hív ják ki a plé bá no su kat, hogy se gít sé get, ke -
gyel mi erõt ad jon a be te gek nek. Olyan so kan

hal nak meg, a hoz zá tar to -
zók ha nyag sá gá ból úgy,
hogy nem vol tak szent sé -
gek kel el lát va. For mál ják át
gon dol ko zá su kat, és így is

se gít sék be teg je i ket.

Ked ves Hí vek!
Öröm mel ta pasz ta lom, hogy több temp -

lom meg újult. Hol a ned ves sé get szá mol ták
fel, hol a tel jes te tõt kel lett le cse rél ni, hol csak
me szel tek, fes tet tek. Kö szö nöm min den ki nek
anya gi ál do za tát, mun ká ját, ta ná csát. Kö szö -
nöm azok nak is, akik a sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-át az egy ház ren del ke zé sé re
aján lot ták. Sze ret ném azon ban anya gi gond -
ja in kat is elé tek tár ni. Mi ni mál bért tu dok csak
biz to sí ta ni leg több he lyen pap ja im nak. A több
köz sé get el lá tók nak au tót kell biz to sí ta nom,
hogy ki szál lá sa i kat el vé gez hes sék. Vil lany,
gáz, min den szük sé ges do log ko moly pén ze -
ket igé nyel. Tu dom, hogy min den ki elég gé
meg szo rult ál la pot ban van, még is azt ké rem,
hogy az éven ként, akár több rész let ben, az
egy ház köz sé gi hoz zá já ru lást pon to san jut tas -
sák el a plé bá ni ák ra. Szo mo rú len ne, ha úgy is
ke vés pa po mat egy-egy egy ház köz ség bõl épp
anya gi ak mi att kel le ne el vin nem oda, ahol a
meg él he té sét biz to sít ják, sõt a temp lom szük -
ség le te i rõl is gon dos kod nak. Ké rem, szív lel jék
meg ké ré se met, és a szük sé ges anya gi a kat
biz to sít sák az egy ház köz sé gek éle té hez, mun -
ká já hoz.

Vé gül, ked ves Hí vek, sze ret ném fi gyel mü -
ket fel hív ni arra, hogy az idén õsszel kell min -
de nütt meg újí ta ni az egy ház köz sé gi kép vi se lõ
tes tü le tet. Ké rem, hogy aki ket al kal ma sak nak
lát nak, vá lasszák meg, aki ket meg vá lasz ta -
nak, vál lal ják e ki tün te tõ mun kát, és te gye nek
meg min dent az egy ház köz ség anya gi és lel ki
fel vi rá goz ta tá sá ért.

Sze ged, 2003. jú li us 31-én

GYULAY ENDRE
me gyés püs pök

„Holtomiglan, holtodiglan”
Is ten ad jon Nek tek sok bol dog sá got

 kö zös éle te tek min den nap ján!

Bencsik Ede -Mravik Ilo na; endrõdi temp lom, 2003. augusztus 30. 

Püs pö ki üze net a hí vek hez a tan év kez de tén

†
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WESSELÉNYI CSALÁD
(Hadadi, báró)

Régi ma gyar nem zet ség, bár a csa lád ere de tét egyes ku ta tók kül -
föld ön, név sze rint Cseh or szág ban ke re sik,( mor va ere det) ab ból is ki -
in dul va, hogy ott ta lál tak egy Wesseling nevû hely sé get, mellyel a
„szó fej te ge tõk a Wes se lé nyi ne vet pró bál ják össze köt ni. Más ku ta tá -
sok sze rint biz to san ál lít ha tó a csa lád tel je sen ma gyar ere de te, és ne vét
a Nóg rád me gyé ben fek võ és már a XVI. szá zad ban fel jegy zett
Wesselénynek ne ve zett pusz tá ról mint egy ko ri õsi bir to ká ról vet te. E
pusz tát 1603-ban Wes se lé nyi Katalin mint Bessenyei Mihály hitvese
bírta hiteles adatok szerint.

A csa lád leg el sõ tör té nel mi je les alak ja Wes se lé nyi Far kas volt, ki
1562-ben Nóg rád me gyei Szécsény ost ro má ban je les ke dett, 1567-ben
pe dig Szád várt vé del mez te. Fe le sé ge Segnyey Do rottya volt. A csa lád -
ból akik nek fiú tag jai kincs tár nok, ná dor, fõ is pán, ka pi tány, kö ve ti ran -
gok ban vol tak, kiemelünk emlékeztetõül két jeles férfiút:

Wes se lé nyi Fe renc gróf ( 1606-1667) ná dor, 1655-tõl, jász-ku nok
ka pi tá nya, 

Pest, Pi lis-és Solt és Gömör vár me gye fõ is pán ja, arany gyap jas vi -
téz. Pro tes táns val lá sú volt, a je zsu i ták vissza té rí tet ték a ró mai ka to li -
kus hit re. Kora fi a tal sá gá tól ka to nás ko dott, elõbb a len gyel, majd a
Hagsburgok szol gá la tá ban. 1644-ben az er dé lyi õr ség tõl csel lel el fog -
lal ta Murány vá rát, fe le sé gül vet te a vár úr nõ jét, Széchy Má ri át. Ek kor
nyer te el „Murány örö kös gróf ja” cí met. 1647-ben Fü lek ka pi tá nya,
majd az észak –ma gyar or szá gi bá nya vi dék fõ ka pi tá nya lett. Az 1655-i
or szág gyû lé sen ná dor rá vá lasz tot ták (Zrinyi Mik lós sal szem ben). A
vas vá ri béke után el adó sod va és be te gen ré sze se, majd Zrinyi Mik lós
ha lá la után feje a Habs burg el le nes összeesküvésnek, amelynek
kibontakozása és leleplezése elõtt meghalt, de az utókor róla nevezett
el.

Wes se lé nyi Mik lós báró (1797-1850) er dé lyi nagy bir to kos, re -
form po li ti kus. A kor jel lem zé se sze rint „óri á si tes ti erõ vel, vég he tet -
len lel ki erõ vel „ bírt, el ra ga dó szó nok, ki tû nõ ha za fi. Õ volt a hí res
„ár ví zi ha jós”, aki az 1838-as pes ti ár víz so rán szá zak éle tét men tet te
meg. Ap já tól örö köl te sok jó tu laj don sá gát, aki a kolozsvári színház
egyik fõalapítója volt.

Elõbb az er dé lyi, ké sõbb a ma gyar or szá gi ren di or szág gyû lé sek li -
be rá lis ne me si el len zé ké nek egyik ki emel ke dõ alak ja, az MTA tag ja.
Szé che nyi Ist ván nal együtt utazták be Ny. Európát. 

A Szé che nyi -Kos suth vi tá ban Kos suth mel lé állt. 
Az or szág gyû lés rõl ki adott kõ nyo ma tos tu dó sí tá sa, és az 1834-es

or szág gyû lé sen az örök vált ság ügyé ben el mon dott bá tor han gú be szé -

de mi att per be fog ták, Bu dán 4 évig po li ti kai rab volt, mi nek kö vet kez -
té ben ha ma ro san a sze me vi lá gát vesz té. Meg gyen gült lá tá sa és
egész sé gi ál la po ta el le né re, be te gen is igye ke zett részt vál lal ni az
1848-as for ra da lom fel ada ta i ból. 1850 ta va szán Pes ten halt meg. Fel tét -
len em lé kez ni kell több je len tõs mun ká já ról; so kat tett a kis ded óvás,
szé le sebb körû meg szer ve zé sé ért, a föld mû ve lés és ál lat te nyész tés ja ví -
tá sá ért, a se lyem her nyó-te nyész tés el ter jesz té sé ért. Szá mos írá sa kö zül
a leg ki vá lób bak: Balitéletekrõl( 1833; eb ben a polgári átalakulásról ír, ) 
Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében ( 1843). Két fia maradt,
Béla és Miklós.

A csa lá di czímer – úgy mint az gr. Wes se lé nyi Ferencz ná dor nak
1663. évi na gyobb pe -
csé tén lát hat ni, - a to -
jás dad ala kú paizsban,
orosz lán fe jû, arany ko -
ro nás kí gyó vagy sár -
kány, lá ba i val há rom
szál ki nyílt ró zsát tart -
va. A paizst gró fi ko ro -
na fedi; mind ezt a
metszvény is ábrázolja. 

De má sok sze rint a
hadadi báró
Wesselényiek czimere: 
a paizs kék ud va rá ban
víz bõl ki emel ke dõ ko -
ro nás del fin, vagy nõi
ala kú ko ro nás szi rén,
mely ke ze i vel há rom
fe hér li li o mot (vagy
tu li pánt) tart, ugyan az
alak is mét lõ dik a paizs
fölötti sisak koronáján
is.

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

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

IV. rész

Kik he lyez ked nek el ezek kö rül a kép
kö rül? Ki rá lyok keze fe lõl Pé ter, Já nos, és
vele szem ben Ja kab. En nél kö ze lebb nem
le het ke rül ni a Fi ú nak ah hoz a meg nyil vá -
nu lá sá hoz, ahol raj ta ke resz tül tel jes erõ vel
su gár zik át az ATYA. Mert még ez a 3 is
tel je sen ki bo rult az él mény tõl. Ha el ol vas -
suk az evan gé li um nak a rá juk vo nat ko zó
több je le ne tét, lát juk, hogy tel je sen meg za -
va rod tak. Az áb rá zo lá sa ik, me lyek meg je -
len nek az or to dox fes té szet ben (ikon)
sza bá lyo san buk fen cez nek ezek az ala kok.
Annyi ra ki buk tak sa ját ma guk ból. Nem le -
het cso dál ni. Ezt el vi sel ni, va la mi el ké pesz -
tõ igény be vé telt je lent. 

A kép rend je a Ma gyar Szent Ko ro ná -
nak dog ma ti kai szem pont ból is rend kí vül
fi gye lem re mél tó.

Azt hi het nénk, hogy mi u tán már 22 éve
itt hon van, hogy dog ma ti kai tör té né szek
egész sora fog lal ko zott a Ma gyar Szent Ko -
ro na prog ram já val. Egy sort sem ír tak róla!
Egé szen döb be ne tes az a neg li gá lá sa a ko -
ro na kép rend jé nek és a ben ne rej lõ üze net -
nek, ami itt le zaj lik 22 év óta. Hoz zá se
te szem, a mû vé szet tör té nész szak ma még
egy fél sort sem írt róla. Csak azt tu dom
mon da ni - mi u tán én ma gam is ben ne va -
gyok ezek ben a szak mák ban, – ez tény leg
szé gyen, ez vi lág ra szó ló szé gyen!

78 elõtt nem le he tett fog la koz ni a Ko ro -
ná val, még mû vé szet tör té ne ti szem pont ból
sem.

A vi lá gon el kép zel he tõ leg ma ga sabb
csú cson lévõ ér ték rõl van szó! 

És az hogy, 1999. ja nu ár el se jén ezek -
bõl a kar mok ból ki men tet ték és át he lyez ték
a Par la ment be, ez a Ko ro ná nak az el kép zel -
he tõ leg job bat tet te.

Abba a csap dá ba, ami be be le tet ték –ti -
pi ku san fa ri ze u si csap da volt – mint Jé zus
mond ja: „Ti nem men tek be a szen tély be,
de má so kat sem en ged tek be”. Pon to san ez
zaj lott a Szent Ko ro ná val kap cso lat ban.
Ma guk nem ku tat ták, de má so kat sem en -
ged tek oda!

A fel sõ ko ro na rész nek 3 képe úgy van a 
he lyén, hogy az dog ma ti kai szem pont ból
el vi leg überelhetetlen. Nem le het ne jobb
meg ol dást el vi leg ta lál ni. A ne gye dik kép -
pel van sok gond! Mi ért? Mert van egy
apos to lunk, akit már fel tá ma dá sa után hí -
vott meg Jé zus. Akit a hí vás olyan kö zeg bõl 
ért, ahol már a Fiú vissza tért az Atyá hoz.
Nem az tör té nik mint a Tá bor he gyen, hogy
a Fiún, itt a Föl dön su gár zik át az Atya, ha -
nem a Fiú már föl ment az Atyá hoz, és on -
nan hív el va la kit. Az utób bit na gyon ne héz
ám el hin ni! Na gyon ne héz! 

Ma sza bály sze rû Pál fó bia dúl a vi lág -
ban. Ná lunk pe dig kü lö nö sen dúl, mert 2
irány ból szít ják! A vi lág ban ál ta lá ban
1-irányból szít ják. A hi va ta los iz ra e li vé le -
mény sze rint Pál apos tol áru ló volt. A hi va -
ta los vé le ményt ma gya rul is le het ol vas ni a
Holt ten ge ri te ker csek rõl szó ló könyv nek a
be fe je zõ füg ge lék c. fe je ze te, mely nek a
címe is így szól: „Pál apos tol ró mai kém?
(volt-e?) Tud juk ezt új ság írói zsar gon ban,
ha én kér dõ je let te szek egy mon dat vé gé re,
az fel ki ál tó je let je lent! Te hát ha nem ten ne
oda kér dõ je let, sen ki sem fi gyel ne a mon -
dat ra. De ha kér dõ je let tesz, na gyon is ar ról
van szó, amit õ kér dõ jel lel je lez. Ez azt je -
len ti, - és utá na le is írja – hogy egy na gyon
szé pen gyü möl csö zõ en ki bon ta ko zó zsi dó
fel sza ba dí tói moz gal mat egy csú nya zsi dó
rab bi – mert Pál rab bi volt, Gamálielnek a
leg hí re sebb rab bi nak, leg ki vá lóbb ta nít vá -
nya – mint ró mai kém be lül rõl meg fúrt és
szét zül lesz tett. Ez zel az egyéb ként
semmiresem való goy mó ká val, hogy egy -
mást sze res sük, ott be lül rõl szét bom lasz tot -
ta ezt a fel sza ba du lá si moz gal mat. Ez az õ
szem szög ük bõl tel je sen lo gi kus, min den
ízé ben tel jes gon do lat me net. (Ne hogy már
el kezd jük rek la mál ni, ez tel je sen lo gi kus,
min den ízé ben hi bát lan.).

A má sik ol dal ról vi szont a kö vet ke zõ a
vád: eb bõl a Saulusból, - aki Gamáliel rab bi 
leg ki vá lóbb ta nít vá nya volt, - so ha sem lett
Paulus, mind vé gig meg ma radt pej tus rab bi -
nak, és be lül rõl bom lasz tot ta az egyéb ként
ígé re te sen ki bon ta ko zó ke resz tény sé get.
Rá akaszt ván konc ként egy Ószö vet sé gi –
egyéb ként már tel je sen el avult – tu dás-
rend szert, és ígé ret rend szert, amely után
már a ku tya sem ugat na, ha ez az áru ló, -aki
ma gát apos tol nak adta ki, de nem is lát ta Jé -
zust, -tehát ez be nem csem pé szi az egyéb -
ként tel je sen el avult és pusz tu lás ra ítélt
ide o ló gi át a ke resz tény ség be! Ez a má sik
ál lás pont.

Le het lát ni, hogy nem na gyon kí mé lik
egy mást, de Pál apos tolt sem. Egyik irány -
ból sem.

A hely zet az, hogy kulcs kér dés rõl van
szó! Lát ni fog juk hogy a Ko ro na mû kö dé si
szem pont já ból is kulcs kér dés. Nem le het
át lép ni raj ta! Ezért kell az elõ adás ele jén
tár gyal ni, mert ha nem az ele jén tár gyal juk
ki fog ma rad ni be lõ le. Mi rõl van szó?  Ar -
ról, van szó, hogy mind a ket tõ ál lás pont a
Tör vény ko rá ról íté li meg Pált, nem ve szi

ész re, hogy a Fel tá ma dás sal a Tör vény ko ra 
le zá rult!

Az a kor, ami nek mi gyer me kei va -
gyunk, nem a Tör vény ko ra, ha nem a Ke -
gye lem ko ra.

A Ke gye lem ko rá nak a név je gye nem
Saulus és nem Paulus, ha nem maga a
Pál-for du lás! Ez az a kor, ami kor elõ ször
vá lik le he tõ vé 180 fo kos for du lás, ahol a
180 fok elsõ fá zi sá ban is, má so dik fá zi sá -
ban is, tel jes hit tel és meg gyõ zõ dés sel cse -
lek szik va la ki!

Ez, ko ráb bi idõ szak ban, a Tör vény ko -
rá ban le he tet len lett vol na. Azt mond ta vol -
na, a Tör vény mit ír elõ, ha ezt írja elõ,
tes sék for dul ni, de ak kor nincs saulusi pá -
lya fu tás, vagy ma rad jak vesz teg, de ak kor
nincs paulusi pá lya fu tás! De csak az egyik,
vagy a má sik! És ezt ké rik szá mon mind a
két ol dal ról. Most én ne ve ket nem em lí tet -
tem egyik ol dal ról sem, mert túl is mer tek a
sze mé lyi sé gek ah hoz, hogy az em ber ki te -
gye õket, hogy a ki je len té sek alap ján ítél jék 
meg õket. De tud ni kell, hogy mind a 2 ol -
dal ról hab zó szá jú a tá ma dás. Azt je le ní tik
meg, ami en nek a kor szak vál tás nak a lé nye -
ge. Ma gya rul: fe lül bí rál ják a Ke gyel mes
Atya is tent, -érthetõ? Hát, ha va la ki ra gasz -
ko dik hoz zá, ám bí rál ja felül! Nem tu dok
neki tap sol ni, mert ép pen a ke gye lem a lé -
nyeg, eb ben az eset ben. És ezt
emblematikusan (jel ké pe sen) a leg tö ké le te -
seb ben épp Pál apos tol ese te jel zi. Nem vé -
let len, hogy az Új Szö vet ség lé nye ge a páli
ta ní tá sok lé nye ge. De aki ezen nem tud túl -
jut ni, ezen mind járt el csú szik, az soha sem -
mit nem fog meg ér te ni. Sem a krisz tu si
ta ní tás ból, sem a rá kö vet ke zõ le ve lek bõl,
amit más apos to lok ír tak.

Te hát itt rop pant ne héz té tel rõl van szó,
mert én, akik kel ed dig a hét köz nap ok ban
be szél tem, az mind sze mé lyes ta pasz ta la -
tok ra hi vat ko zik! „Hogy ilyen nin csen,
mert pld: Az én osz tály ve ze tõm is ki ke resz -
tel ke dett, ak kor még is mi lyen? Ez a te ta -
pasz ta la tod. Ez té ged pró bál meg! S pont a
te kin tet ben pró bál meg, hogy az Ószö vet sé -
gi ala pon íté led meg, vagy a Ke gye lem ko -
rá nak mér cé jé vel! S ha nem tu dod a
Ke gye lem ko rá nak mér cé jé vel meg ítél ni,
ak kor el buk tál! Sem mi vel nem vagy jobb
nála!

Te hát eze ket azért kell az ele jén na gyon
át rág nunk, mert fo lya ma to san vissza csú -
szunk a Tör vény ko rá ba, mi köz ben új jal
mu to ga tunk azok ra, akik át sem jöt tek még
a Ke gye lem ko rá ba. Vi gyá zat! Egy or to dox 
zsi dó nem is me ri el Jé zust Mes si ás nak!
Szá má ra még nem zá rult le a Tör vény ko ra! 
De ak kor meg mért mu to ga tunk rá? Épp az
új jal való mu to ga tás - je len ti, hogy mi sem
lép tünk még át. Ha most Pál apos tolt nem
tu dom el fo gad ni hi te les ta nú nak, sõt na -
gyon fon tos, in dí tó jel le gû ta nú nak, a Ke -
gye lem ko rá ra vo nat ko zó an, a Szent
Ko ro na ta ná val nem tu dok mit kez de ni!

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

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!
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Tisz telt Ol va só!
Ro va tunk ban Endrõd régi ut ca ne ve i -

vel is mer ked het meg, majd a vissza ku tat -
ha tó köz sé gi bí rák név so rát ol vas hat ja.
Te le pü lé sünk nép ének fur fang ját pe dig jól
pél dáz za a kü lön fé le csa lá dok ne vei elé
biggyesz tett ra gad vány ne vek, me lyek el -
iga zí tá sul szol gál tak az egy for ma ve ze ték -
ne vû csa lá dok meg kü lön böz te té sé ben.

Ut ca ne vek:

„Nagy vá ra di Pol gá ri ke rü let Bé kés Me -
gye Szar va si já rás Endrõd köz ség, mely -
ben lé te zik 39 utcza.

  1.Szt. Já nos utcza
  2.Nagy utcza 
  3.Temp lom utcza
  4.Kis bolt utcza
  5.Te me tõ utcza
  6.Orosz utcza
  7.Kö rös utcza
  8.Ne sze utcza
  9.Gáts (?) utcza
10.Nad rág utcza
11. (ol vas ha tat lan)
12. Ka to na utcza
13.Nyanszeg (?) utcza
14.Tor ma utcza
15. Nyo más utcza
16. Két ke reszt utcza 
17. Gyep szél utcza 
18. Tö vis utcza
19. Se lyem utcza
20. Hakkel utcza
21. Oláh utcza
22. Denkó utcza
23. Csil lag utcza
24. Ma lom utcza
25. Fü löp utcza
26. Mikus utcza
27. Zöld fa utcza
28. Tarczal utcza 
29. He ge dûs utcza
30. Litvák utcza  
31. Czakó utcza
32. Dula utcza
33. Négyház utcza
34. Pit lés utcza
35. Szar vas vég utcza
36. Nász utcza
37. Sá ros utcza
38. Szo ros utcza
39. Kis utcza

Költ Endrõdön 1851. Jú ni us 12-én.

Endrõd Köz ség elöl já rói
Ne ve ze te sen
Tí már Ist ván Bíró
Gyicsitca Il lés Törv. Bíró
Uhrin Jó zsef Es küdt”

Bí rók Endrõdön (1731-1836):

  1.1731. Mol nár György
  2.1744. Bacsa Já nos
  3.1745. Szer zõ Pál
  4.1746. Hor nok Fe renc
  5.1747. Bacsa Já nos
  6.1748. Sza bó And rás
  7.1749-53. Ka pus György
  8.1754. Mikó Ger gely
  9.1755-57. Fekécs And rás
10.1757. Vaszkó And rás
11.1758. Hor nok And rás
12.1759. Duda Já nos
13.1760. Hor nok Fe renc
14.1761-62. Ka to na Ist ván
15.1763-64. Tí már Mi hály
16.1765-66. Ka to na Ist ván
17.1767. Hor nok And rás
18.1768. Var jú György
19.1769-74. Ka to na Ist ván
20.1775. Dá vid György
21. 1776. Ka to na Ist ván
22. 1777-78. Draho Jó zsef
23. 1780-81. Far kas Pál
24. 1782. Csuvár And rás 
25. 1783-84. Far kas Pál 
26. 1786. Var ga Már ton
27. 1788. Far kas Pál
28. 1790. Tí már Mi hály 
29. 1791. Far kas Pál
30. 1794. Ka to na Ist ván
31. 1795. Binges Já nos
33. 1798. Kal már Mi hály
34. 1803. Tí már Mi hály
35. 1805. Kal már Mi hály
36. 1807. Tí már Já nos
37. 1809. Kal már Mi hály
38. 1810. Ka to na Imre
39. 1811. Tí már Já nos
40. 1812. Pin tér György
41. 1813. Kal már Mi hály
42.1815-18. Vaszkó Ist ván - Iványi Pál
43.1820. Pin tér György
44.1821. Tí már Mi hály
45.1822. Hunya Má tyás
46.1824. Kal már György
47.1827. Iványi Pál
48.1829. Hunya Má tyás
49.1831. Uhrin Imre

50.1832. Hunya Má tyás
51.1833-36. Dinya Mi hály

Ra gad vány ne vek:

  1.Gön dör Tí már
  2.Do bos Tí már
  3.Szük ség Tí már
  4.Kor mos Tí már
  5.Kofa Tí már
  6.Zsí ros Tí már
  7.Ka bát Tí már
  8.Plavec Tí már
  9.Fe hér Tí már
10.Há jas Tí már
11.Va jas Tí már
12.Csöre Tí már
13.Fe ke te Tí már
14.Óvá ri Tí már
15.Szemõcsös Tí már
16.Zsombok Tí már
17.Zsan dár Tí már
18.Lyu kas Tí már
19.Nagy Gyura Tí már
20.Csihar Tí már
21.Ma gyar Tí már
22.Szép Tí már
23.Vi téz Tí már
24.Kis Szurovecz
25.Baka Szurovecz
26.Moker Szujó
27.Bocs kor Szujó
28.Szép Szujó
29.Ka kas Vaszkó
30.Csöre Vaszkó
31.Sár tói Vaszkó
32.Fin gos Hor nok
33.Picsik Hor nok
34.Hár mas Hor nok
35.Kor mos Hor nok
36.Pencko Gyuricza
37.Ga lam bos Gyuricza
38.Po cok Gyuricza
39.Porubcsánszki-Plesko
40.Kiszely-Sesták
41.Etem Var jú
42.Két szer Ko vács
43.Mag zat Ko vács
44.Ra gyo gó Ko vács
45.Korsóhasú Ugrin
46.Hu szár Ugrin
47.Báró Ugrin
48.Maz na Ugrin

Gyomaendrõd 2003. au gusz tus 25.
Vaszkó Irén gyûj té se

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

A ta va szi sze zon vé gén utol só elõt ti he -
lyen vég zett lab da rú gó csa pa tunk, a
Gyomaendrõdi Vá ro si SC. Ak kor sok szó
esett ar ról, hogy nem való ne künk az NB III. 
Sem já té ko sa ink, sem anya gi le he tõ sé ge ink
nin cse nek meg hoz zá. De úgy hoz ta a sors,
hogy mégis az NB III-ban maradtunk. 

Új em be rek, já té ko sok ke rül tek a csa pat -
ba. A fel ké szü lés so rán, a Jamina el le ni
meccsen meg le põ ered mény szü le tett: 1:1!
A játékoskeret: Kiss, Csi kós, Ka to na, Sza -
bó, Uhrin, Litauszki, Híd vé gi, Szán tó,

Zsibrita, Beinschrót, Kõ vá gó, Farkasinszki,
és Göblyös. 

A sze zon au gusz tus 20-án kez dõ dött,
Túrkevén. Idényeleji já ték kal 5: 1-es ve re -
sé get szen ved tünk. A mér kõ zés ele jén ka -
pott po tya gó lok le tör ték a fiúk ked vét,
re mél jük, lesz nek még szebb napok!

Au gusz tus 20-án Gyo mai FC –
Békésszentandrás: 3: 0

Au gusz tus 24-én Algyõ volt a ven dé -
günk. Rek ke nõ hõ ség, az elsõ fél idõ ben a
ven dé gek vol tak a job bak. Fél idõ után sok
le he tõ ség kí nál ko zott csa pa tunk nak, de el -
kap kod ták, így a vég ered ménnyel meg kel -
lett elé ged nünk: 0: 0, 1 pontot szereztünk.

A ta bel lán a 12-ik he lyen va gyunk.
A me gyei I. o Gyoma –

Medgyesegyháza: 2: 0, gól lö võ: Mátyus,
Hunya. 

A ta bel lát a Gyo mai FC ve ze ti.

Már ton Gá bor
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Köz igaz ga tá si te vé keny ség Gyomán
A 19. szá zad ban
A kö vet ke zõk ben egy gyo mai ipa ros

Zöld Já nos ko vács mes ter ha gya té ki lel -
tá rát is mer te tem, aki 1863. már ci us 2-án 
fe jez te be föl di pá lyá ját. A lel tár ban elõ -
for du ló ma gya rá zat ra szo ru ló ki fe je zé -
se ket, fo gal ma kat, sza va kat a „leltár”
végén igyekszem értelmezni.

Az elöl já ró ság –„Bí ró ság”- ré szé rõl a
lel tár fel vé tel re meg je lent es küd tek:
Csa pó Mi hály és Har ma ti Sán dor, az
„ér de kel tek” ré szé rõl pe dig; Szil ágyi
Sára a „hát ra ha gyott há zas társ” és Szil -
ágyi Bá lint „gyám”. Ez utób bi sze mély
nagy va ló szí nû ség gel a fe le ség-öz vegy
fi vé re, aki a 2 hát ra ma radt 2 gyermekek
gyámjául lett kiszemelve.

In gó sá gok; 1 ki hú zós asz tal, 1 ócs ka
kék láda, 1 ta ka rék tûz hely 3 vas fa zék -
kal, 1 réz gyer tya tar tó. Kony ha be li ek: 1
ócs ka réz üst, 1 vas mo zsár ütõ vel, 3
evõ tál, 6 bá dog ka nál. Ka ma ra be li esz -
kö zök: 2 cseb res dé zsa, 1 pár szû rõ szi -
ta, 1 ócs ka négy nyüs tös pony va, 1
ócs ka két nyüs tös pony va, 1 sze nes
zsák, 1 öt itzés bõ rös ku lacs, 1 két itzés
bõ rös ku lacs, 1 két élû csá kány, 1
metczõ kés, 1 vas macs ka, 19 ócs ka ló -
pat kó, 1 ócs ka ló békó, 1 disz nó fo gó, 1
ócs ka ka ri ka, 2 ócs ka szán tó vas, 8 ócs -
ka per gõ, 3 10/es /acél üveg, 2/5-ös/acél 
üveg. Ko vács mes ter ség be li szer szá -
mok; 40 font dirib-darab vas, 1 fúvó ál -
lás, és csák lya vas sal, 1 nagy ütõ vas, 1
ócs ka ütõ vas, 1 szar vas ülõ, 1 sotu pa -
dos tul, 1 sróf metczõ haj tó já val, 4 verõ
ka la pács, 1 franczia sróf kulcs, 5 szeg
fe je zõ, 4 ten gely fo gó vas, 2 pánt fogó
vas, 3 tüzi fogó vas, 2 mu ter fogó vas, 2
gör be fogó vas, 3 Kohba való szer szám
vályuval, 4 spáring vas, 7 ülõ be való
szer szá mok, 8 stekli zeng for ma, 5 lyuk
sojri 3 nye les vágó, 7 ka ri ka haj tó, 7 nye -
les lyu kasz tó, 3 ráf lyu kasz tó, 5 szem zõ,
1 betû stemp li, 1 fej sze fokzó, 6 sróf
kulcs, haj tott, 1 két tal pú ka la pács, 2 per -
sely ve rõ, 2 szeg hú zó ha ra pó fo gó, 7 ló -

va sa lás hoz való szer szá mok szék kel, 2
ráf húzó, 2 pat kó húzó, 2 ráf húzó bak,
13 göm bö lyû dorni, 9 dorni, 27 nye let len
kéz be li szer szám, 1 vo nó kés, 1 ráf húzó
láncz, 9 kopott lapos reszelõ, 3 kisebb
reszelõ, 1 szerszám szék, 1 zeng forma
és egy furó hajtó 3 fúróval, 1 reszelõtartó 
fogas.

In gat lan ság: 900 négy szög öl szõllõ,
a Czifrakertben.

( Cse ber-mér ték egy ség- fõ leg bor -
mé rés re - Gyomán, a
Debrecen-Nagyvárdkörnyéki nagy vagy
100, kis vagy 50 ic cés jár ta- 85, il let ve
42,5 li te res, te hát „cseb res-dé zsa”=  egy 
cse ber ûr tar tal mú dé zsa. „Négy vagy két 
nyüs tös pony va” = a szö võ szék fõ al kat -
ré sze, a nyüst, a ké szü lõ szö vet
hosszan ti fo na la i nak a sík ját szá lan ként
két, eset leg több rész re egyet len moz -
du lat tal szét vá lasz tó be ren de zés, te hát
ahány „nyüstös”, annyi hosszanti
szál/fonal.

„Bõ rös kulats” = a csi kó bõr rel be vont
diszes fa ku lacs.  „Metczõ kés” = fa nyél -
lel el lá tott ko vá csolt vas szé les, fel sõ
har ma dá ban eny hén be fe lé görbûlõ
szõlõmetszõ kés.

 
„Vas macs ka” = há rom, négy ágú ko -

vá csolt vas ho rog, cél sze rû esz köz, pld.
kút ba esett tár gyak ki ha lá szá sá ra. „Per -
gõ = leg ki sebb ko lomp faj ta, mely nek
per gés sze rû hangaj van. Nagy ság sze -
rint 20-40 dkgrammos ko lomp, a neve,
de ne ve zik csat rang nak is. Lo vak, te he -
nek, bor júk ju hok, ser té sek nya ká ba kö -
töt ték, ez zel az ál la tot meg je löl ték, hogy
pl. a csi kós tud ja mer re le gel a nyer ges
lova. Ün ne pi al kal mak ra szán ba fo gott
lo vak hám já ra is fel rak ták. Anya ga sár -
ga réz volt. „Lóbékó” = vas lán cos
mozgásgátló, ame lyet rend sze rint a ló
két elsõ lá bá ra csa tol tak. „Sróf-met szõ”
= me net vá gó, „fran cia sróf kulcs” = fran -
cia (csa var) kulcs. „Mu ter fogó vas” =
anya csa var fo gó vas. „Kohba való…” =

ko hó ba való… „Betû stemp li” = nyil ván
vaból ké szült be tû jel be ütõ. A töb bi régi
meg es küd nék rá, né met ere de tû ko -
vács mes ter ség be li mû szót ne saj nál ja
az érdeklõdõ olvasó kikeresni Frecskay
János: Mesterségek szótára Kovács
mesterség (1-33 sz. füzet/Budapest

Te kint sünk most rá egy má sik hús ba
vágó te rü let re, ti. a „szol gák” /mái szó -
hasz ná lat tal al kal ma zot tak/ bé re zé sé re. 
1792. ja nu ár já ban meg ál la pít ta tott,
hogy a „Gyoma Hely ség be li Gaz dák a
Ne mes Vár me gye ren de lé si nek el le ne
jár tak, és a Szol gák rendkivül való nagy
bé rek be fo ga dód tak”. Mind járt az új esz -
ten dõ elsõ nap ján a gaz dák és szol gák a 
Hely ség Há zá hoz fel hi va tód tak, ezen hi -
bát te hát egy szer már el le hes sen in téz -
ni. Meg kér dez tet vén a  bé rek azok ha
rendkivül vóltak, le szál lít tat tak és ne ve -
ze te sen az elsõ Szol gá nak bére 38
frt.-ra min dent egy ben ért vén a 2-dik
28-ra, a 3-diknak pe dig 16 frt.-ra ha tá -
roz ta tott egy esz ten dõ re, en nek meg tar -
tá sá ra Consignatio té te tett; Elsõ
Szol gá nak Bun da 9 frt.-ért, Kan kó/szür -
ke posz tó ból ké szült ka bát fé le
gyapjuruha/, 2 frt. 16 kr.-ért, Nad rág 2
frt., 2 pár fej ér ruha/vá szon ing s ga tya/ 4 
frt., Sü veg vagy Ka lap 51 kr., 1 pár
Tsizma 2 frt.16 kr., - 3-dik Szol gá nak
Bun da 5 frt., Kan kó 1 frt. 30 kr., Nad rág 1 
fr.30 kr., 2 pár fej ér ruha 3 frt. 24 kr., Sü -
veg vagy Ka lap 45 kr., Egy pár Tsizma 1
fr. 42 kr., Ha szûrt kér az Elsõ szol ga az
ára 6 fr. 46 kr. Köd mön nek 4 fr. 30 kr./ ti.
bun da he lyett szûr, kan kó he lyett köd -
mön/.  – „Extraserialis” / va gyis
soronkivül/ Bakkants 1 frt. 30 kr.-ért,
Botskor 51 kr., 4-d fü / azaz ne gye dik
éves/ mar ha 20 frt., 3-d fü mar ha 12 frt.,
Rugott / választott / bornyu 7 frt., 1 Köböl 
vetés / akkora darab földe, melybe 1
köböl = kb. 120 liter búza vethetõ =
520-540 négyszögöl/.

Cs Sza bó Ist ván

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

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

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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-Nem 
fáj a
szíved?

- De
fáj. Ne -
héz. Az
volt éle -
tem
álma,
hogy pe -
da gó gus
le gyek,
és
Endrõdön 
ta nít sak.
És ak kor
most le -
telt az
idõ… Ér -
zel mi leg

ezt nem le het egyik nap ról a má sik ra le zár ni. 

- Miért lettél tanár?
- Tisz tel tem a ta ná ra i mat. Úgy gon dol -

tam, hogy okos nak len ni, meg jó nak len ni –
ez nagy do log. A leg ked ve sebb ta ná rom
Paróczai Ger gely bá csi volt, de na gyon tisz -
tel tem Sza bó Elek bá csit is. Al só ban Gáb ri el
Irma né ni hez jár tam, ke mény, ha tá ro zott
volt, jól meg ala poz ta a ké sõb bi éve ket.
Azu tán a gim ná zi um ban is volt egy ta -
nár-pél da ké pem: Ba logh Bá lint. Õ hi he tet -
len egy sze rû en, tisz ta, vi lá gos lo gi ká val
ma gya ráz ta a ma te ma ti kát. Min dent meg
le he tett neki ér te ni rög tön.

- So kan fo gad ták meg le põd ve a nyug dí -
ja zá sod hí rét.  Ezt a dön tést nem az ön kor -
mány zat hoz ta, ha nem Te. Mi ért?

- Ami kor igaz ga tó let tem - 12 év vel ez -
elõtt - vol tak el kép ze lé se im az is ko lá val
kap cso lat ban. Eze ket szé pen sor ban, év rõl
évre, lé pé sek ben ha lad va meg va ló sí tot tam. 
Ez kész van. De a fej lõ dés nem áll meg,
most is mét egy na gyobb el kép ze lés be kel le -
ne be le fog ni, az szin tén leg alább tíz év.
Ennyi idõm ne kem már nincs, de ener gi ám
sincs. Na gyon sok erõt ki vett be lõ lem ez a
12 év. Mert ha csak a szak ma lett vol na… 

- Pró bál juk meg a le he tet lent: is mer tess 
meg min ket az „igaz ga tó sá god” tör té ne té -
vel.

- Ha em lék szel, kü lön is ko la egy sé gek
vol tak: pol gá ri is ko la, nagy lány is ko la stb.
Eze ket meg szün tet tük és min den osz tály ki -
jött a ki bõ ví tett li ge ti is ko lá ba. Egy részt
mert a rész-is ko lák kor sze rû sí té se töb be
ke rült vol na, mint a li ge ti is ko lá nak a bõ ví -
té se. Más részt mert köz ben fel épült az egy -
há zi is ko la, és tud ni va ló volt, hogy a
gye rek lét szám meg fog osz la ni a két is ko la
kö zött. Ki sebb lét szá mú lett a mi is ko lánk,
csa lá di a sabb. Jó az is, hogy együtt van nak
ki csik-na gyok — mint a va ló ság ban. 

- En nél ta lán még fon to sabb volt az is -
ko la tar tal mi éle té nek meg vál to zá sa. Az ho -
gyan tör tént?

- Leg fon to sabb volt, hogy a tan tes tü let -
nek meg kel lett ál la pod ni azok ban az alap -
ér té kek ben, ame lyek ve zér lik a pe da gó gi ai
mun kán kat. Mert et tõl egy sé ges egy is ko la.
Eze ket az alap el ve ket az 1993-as tör vény
már min den is ko lá tól el vár ta. De az is ko lák
több sé ge nem volt fo gé kony erre és ha gyo -
má nyos mó don mû kö dött to vább. Negy ven
éven ke resz tül szó ról szó ra meg kap tuk
„fent rõl” a te en dõ ket, eh hez vol tunk szok -
va. A mi is ko lánk ki iz zad ta az új alap el ve -
ket: az egész tan tes tü let kö zel két éves
mun ká ja ként, hét rõl hét re kü lön bö zõ cso -
port be szél ge té se ken ke resz tül meg vi tat va
ala kí tot tuk ki, hogy mit tar tunk a leg fon to -
sabb ér té kek nek. Eb bõl az tán el ké szí tet tük
a prog ra mun kat, en nek meg va ló sí tá sá hoz
pe dig kel lett egy szer ve zet, amely az ér té -
kek sze rint mû kö dik. Több jo go sít ványt ka -
pott a tan tes tü let a dön tés
elõ ké szí té sek ben; több lett a kö zép szin tû

ve ze tõ; be von tuk a ve ze tés be a gye re ke ket
és a szü lõ ket is. Így vál to zott meg fok ról
fok ra az elõ zõ idõ szak hoz vi szo nyít va az is -
ko la.

- Melyek azok az értékek, amelyeket az
endrõdi iskola a legfontosabbnak tart?

- Egész sé ges ön be csü lés; le gye nek ha -
gyo má nyai az is ko lá nak – et tõl van ar cu la ta 
is; rend, tisz ta ság; tes ti és lel ki egész ség;
mû velt ség igé nyek ki ala kí tá sa; ud va ri as, il -
lem tu dó vi sel ke dés; de mok ra tiz mus, má -
sok au to nó mi á já nak tisz te le te; ké pes ség az 
együtt mû kö dés re; tö rek vés az ön ki fe je zés -
re. Ez utób bi, a kom mu ni ká ció – ki emelt te -
rü le tünk. Hogy min den gye re künk ki tud ja
fe jez ni sa ját ma gát, meg tud ja fo gal maz ni a 
gon do la ta it, hogy a meg szer zett tu dá sát
ért he tõ en vissza tud ja adni – ezt kulcs-ké -
pes ség nek tart juk, amely nél kül nem lé te zik 
még a ma te ma ti ka sem. 

- A felsoroltakból hiányzik a vallás.
- A mi iskolánk nem elkötelezett

egyetlen vallás mellett sem. Arra tanítjuk a
gyerekeinket, hogy a vallási nézetek
egymás mellett békésen megférnek és
mindenkinek a magánügye, hogy mely
vallás mellett kötelezi el magát. 

- Milyen pedagógus közösséget sikerült
kialakítani?

- Együttmûködõk és kreatívak.
Nyitottak, tele vannak ötlettel. Jó
szakemberek. Például: az nagy dolog, hogy
egy általános iskola végén több gyerek is le
tudta tenni az alapfokú nyelvvizsgát. Ennek
a tanévnek a végén több gyereknek is
sikerült ez a mi iskolánkban. Szépen
beszélnek a gyerekeink. Sokat
szerepeltetjük, õket, hihetetlenül élvezik
ezt, és közben megtanulnak nagyon szépen
beszélni. Jók a magyarosaink is. Reál
tárgyakból is jók az eredményeik.
Öntevékenyek a tanárok. Régebben nem
így volt, megküzdöttem egy-egy
rendezvénnyel, aprólékosan ki kellett
osztani a feladatokat. Mostanra mindennek
megvan a sorja, és mindenki tudja a
feladatát. Az idei Rózsahegyi napokon
szinte nem volt már feladatom. Ha ilyen
tantestület van, akkor nagyszerû
eredményeket lehet elérni.

- Nagyon szép helyen van az endrõdi
iskola. A természet ölén – mondhatnánk.

- Igen, ezt senki, aki vidékrõl jön, nem
állja meg szó nélkül. Vízparton van,
ligetben, jó a levegõ, télen nagyon jókat
korcsolyáznak a gyerekek. A liget a
hatalmas tölgyfáival szinte hozzánk
tartozik, a gyerekek ott töltik az
ebédszünetet. A holtág partján szobrok
vannak, díszcserjék Mellettünk a
sportpálya, ott a gát – ez egy szabad,
természetes környezet.

- Igazgatóként mit tartasz a legnagyobb 
sikerednek?

- Azt, hogy a mi is ko lánk or szá go san el -
is mert is ko la lett. Ezt itt hon nem is igen tud -
ják, pe dig így van. Az zal van
össze füg gés ben, hogy az ön fej lesz tõ is ko -
lák hoz tar to zunk, aho vá csak na gyon ko -
moly pe da gó gi ai mun ká val le he tett
pá lyáz ni. Mi ezek nek a fel té te lek nek — ke -
mény mun ka után — meg fe lel tünk. Mos tan -
ra igen ko moly kon fe ren ci á kon ve szünk
részt, il let ve mi is jo got kap tunk or szá gos
kon fe ren cia szer ve zé sé re eb ben az év ben.
230 em ber jött el hoz zánk az or szág min den 
ré szé bõl.  Az iga zi ered mény az volt, hogy
eb bõl az al ka lom ból mi is be tud tuk mu tat ni
pro jekt je in ket, sa ját fej lesz té se in ket, amit
az egész tan tes tü let ki iz zadt ma gá ból, pél -
dá ul a ta nu lás ta ní tá sa té ma kör ben. A mi is -
ko lánk ból is vol tak elõ adók. Erre én na gyon
büsz ke va gyok.

 

- És tanárként mit tartasz a legnagyobb
sikerednek?

- Egy ta nár, ha az ered mé nye i rõl kér de -
zik, a ta nít vá nya it so rol ja. Polányi Évi, Ko -
vács Tibi, az élet út juk hoz zá kap cso ló dik a
tör té ne lem hez.  Farkasinszki At ti la, igen
szí nes egyé ni ség volt, Farkasinszki Il di kó is. 
Az utó dom, Farkasné Sza bó Ma ri ka, aki az
igaz ga tó lesz mos tan tól az endrõdi is ko lá -
ban, õ is a ta nít vá nyom volt.  So kan let tek
pe da gó gu sok a ta nít vá nya im kö zül, itt,
Endrõdön is ta ní ta nak kö zü lük jó né há nyan.  

- Te is mindig tanultál. Hallottam, hogy
egy kiránduláson a helyettesed, Varjú Jóska
megkérdezte, hogy milyen múzeumi
belépõjegyet kérjen neked, diákjegyet,
vagy felnõttet? 

- Úgy gon dol tam, ha ve ze tek egy in téz -
ményt, an nak el mé le ti leg meg ala po zott nak
kell len ni. Öt ven há rom éves ko ro mig min dig 
ta nul tam. Elõ ször ve ze tés el mé le tet, azu tán
pe da gó gi ai el mé le tet a deb re ce ni egye te -
men. Egy igaz ga tó nak a pe da gó gi át na gyon 
kell tud ni. Az egész is ko la egy ne ve lé si
rend szer. Ezt lát ni kell, kü lön ben szét hull az 
egész. Ké sõbb mé rés me to di kát ta nul tam a
sze ge di egye te men. Hogy meg ál la pít sam,
je len leg hol tar tunk.

- A nehéz életpálya a házastársnak is
nehéz. Szerencsésnek tartod magad a
házasságod felõl nézve?

- Teljes mértékben. A férjem mindenben 
a társam. Tiszteli azt, hogy felelõs
beosztásban dolgozom. Biztonságban
érzem magam mellette. Segít, támogat.

- Vidámak is vagytok, észrevettem.
- Igen op ti mis ták va gyunk. 

- Három gyermeked van. Mikor egyszer
felvetettem, hogy három gyereket
felnevelni biztosan nagyon nehéz lehetett,
azt válaszoltad, hogy észre se vetted. 

- Hát persze. Így volt szép. Nagyon
szép. A legboldogabbak azok az ünnepek,
mikor együtt a család. Olyankor tízen
vagyunk, mindenki leül az asztal mellé,
ennél szebb látvány nincs a világon. Két
unokám van, és várjuk a harmadikat.

- Hunyd be a szemed és gondolj az
iskolád épületére. Mi villan be elõször?

- Az udvar. Ott látom együtt a
gyerekeket. Szünetben minden gyerek kint
van az udvaron, zsibongás van, játszanak.
Ezt olyan jó látni. 

- Ha újrakezdhetnéd, ismét pedagógus
lennél?

- Igen, egé szen biz to san, ez egy ér tel -
mû. Én más nem is tud nék len ni. 

- És az igazgatóságot is elvállaltad
volna, ha elõre tudod a nehézségeket?

- El, persze. Igen, el, így ahogy van.
Szép munka volt. Nehéz volt, de értelme
volt. Igazi szakmai kihívás volt, és én úgy
érzem, eleget tettem.

- Milyen jó tanáccsal indítja útjára a mai
világ fiataljait egy igazgató?

- Azt nem tudom, hogy egy igazgató mit
mond, de én úgy gondolom, a legfontosabb, 
hogy felismerje a gyerek a saját értékeit,
higgye el, hogy van értéke. Mindenkiben
van érték, ezt higgye el, és találja meg
ezeket az értékeket. És egy életen át
maradjon hû hozzá.

- Azt biztosan tudom, hogy Endrõdnek
szerencséje volt azzal, hogy Ladányi
Gáborné több mint tíz évig itt volt
iskolaigazgató. Hogy Ladányi Gábornénak
szerencséje volt-e Endrõddel, ez a
kérdésem.

- Az ember a szülõhelyét nem válogatja
meg. Úgy szereti, ahogy van. 

Szilágyiné Né meth Esz ter

Aki ar cu la tot adott azt endrõdi is ko lá nak
Be szél ge tés La dá nyi Gáborné igaz ga tó val nyug dí ja zá sa al kal má val
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Szep tem ber 1-én tár gyal ta újra az al kot mány mó do sí tó bi zott ság az igaz -
ság szol gál ta tás ban tör té nõ anya nyelv hasz ná lat ra vo nat ko zó RMDSZ –in dít -
ványt. Markó Béla szö vet sé gi el nök a ja vas lat el fo ga dá sá ra szá mít. Frunda
György hoz zá szó lá sá ban hang sú lyoz ta, hogy az anya nyelv hasz ná la tá nak
joga nem ne he zí te né, ha nem ép pen könnyí te né a tár gya lá sok me ne tét, mert a
hi va ta los tol má csok úgy is ke ve sen van nak, és pénz be is ke rül. 

Száz ezer ro mán-mol do vai ál lam pol gár szer zett ro mán ál lam pol gár sá got
és kö zü lük több mint 27 ez ren ro mán út le ve let is. Va la mennyi ket tõs ál lam -
pol gár ro má ni ai sza va za ti jog gal is ren del ke zik. Kö zü lük 11507-en ál lan dó
ro má ni ai lak hellyel sze rez ték meg az úti ok mányt, 15746 mol do vai pol gár
vi szont meg õriz te mol do vai ál lan dó lak cím ét. A kül föl di ál lan dó lak hellyel
ren del ke zõk szá má ra ugyan azok a sza bá lyok ér vé nye sek, mint bár me lyik ro -
mán ál lam pol gár szá má ra, aki a vá lasz tá sok ide jén kül föld ön tar tóz ko dik.
Szá muk ra ál ta lá ban Ro má nia kül kép vi se le tén biz to sí ta nak sza va za ti le he tõ -
sé get. A má jus ban ren de le ti leg mó do sí tott ál lam pol gár sá gi tör vény 10. cik -
ke lye egy ér tel mû en le szö ge zi, ké rés re akár ro má ni ai lak cím mel, akár más
or szág ban lévõ lak hellyel is meg ad ha tó a ro mán ál lam pol gár ság azok nak, a
sze mé lyek nek, akik egy kor már ro mán ál lam pol gár ok vol tak.    

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.

Ez a tör vény biz to sít ja mind azok nak a volt ro mán ál lam pol gár ok nak és
má sod fo kig ter je dõ le szár ma zot ta ik nak, akik 1989. de cem ber 22. elõtt neki
nem fel ró ha tó okok ból ve szí tet ték el a ro mán ál lam pol gár sá gu kat, vagy aka -
ra tu kon kí vül von ták azt meg tõ lük, ké rés re vissza kap hat ják ro mán ál lam -
pol gár sá gu kat.. Emel lett meg õriz he tik az ide gen ál lam pol gár sá got, és
meg õriz he tik kül föl di lak he lyü ket, vagy át he lyez he tik azt Ro má ni á ba. Az
ál lam pol gár ság vissza szer zé se fen ti ese tek ben költ ség men tes. Más sza bály
ér vé nyes a már Ro má ni á ban élõ egy ko ri ro mán ál lam pol gár ok ra. Õk csak 4
év ott tar tóz ko dás után kér he tik az ál lam pol gár sá got. A ké re lem meg adá sá -
nak fel té te le a ro mán nyelv tu dás.

A Kró ni ka címû köz éle ti na pi lap ban Gaz da Ár pád tol lá ból ol vas tuk:
„Nem le het nem ész re ven ni azt a hang vé tel be li kü lönb sé get, amely Ko vács
Lász ló kül ügy mi nisz ter, és Bár sony And rás kül ügyi ál lam tit kár, il let ve Sza -
bó Vil mos ál lam tit kár leg utób bi ma gyar ál lam pol gár ság gal kap cso la tos
meg szó la lá sa it jel lem zi. Míg a kül ügye sek ele ve ne ga tív meg kö ze lí tés ben
vi szo nyul tak a kér dés hez, meg szó la lá sa ik ban azt igye kez tek el ma gya ráz ni,
hogy mi ért aberráns a Vaj da ság ban meg fo gal ma zott igény, íme, hang sú lyo -
san je lent meg a ma gyar kor mány ban az el len té tes meg kö ze lí tés is. Sza bó
Vil mos sza bad kai nyi lat ko za ta egy ér tel mû en ar ról szól: mi ként le het ne meg -
ad ni a ma gyar ál lam pol gár sá got a ha tá ron tú lik nak. Mert hát mi mást je len te -
ne az az óhaj, hogy min den ki egy faj ta nem ze ti ügy ként ke zel je az
ál lam pol gár sá gi kér dést. A nem ze ti ügyek nek ugyan is kö zös jel lem zõ je,
hogy azo kat meg kell ol da ni. Az új sze rû hely zet azt a kér dést veti fel: va jon
idõ be li fej lõ dés je gye it vagy a kü lön bö zõ tiszt sé gek köz ti né zet kü lönb sé gek
je gye it vi se lik ma gu kon a ma gyar kor mány ol da lon tett nyi lat ko za tok. Az el -
lent mon dás ok tud ni il lik azt is je lez he tik, hogy min den ki mond ja a ma gá -
ét,…de je lez he tik azt is, hogy a ma gyar kor mány kez di meg ta lál ni a hang ját.
Túl lé pett az ide ges re a gá lá sok kor sza kán. A le hig ga dást min den kép pen se -
gí tik azok a ro mán –mol do vai ál lam pol gár sá gi vi szo nyok ról szó ló ada tok,
me lyek most ke rül tek elsõ íz ben nyil vá nos ság ra. A bal ol da li ma gyar kor -
mány két ség kí vül új han gu la tot ho zott a ma gyar kül kap cso lat ok ba. Míg a Fi -
desz a szom szé dok kal való konf ron tá ci ó tól sem ri adt vissza, a le sza kí tott
nem zet ré szek tá mo ga tá sa ér de ké ben, a szo ci a lis ták min dig a szom szé dok kal 
fenn tar tott jó vi szonyt he lyez ték elõ tér be. Egy más mo dell je i nek a le má so lá -
sa pe dig e jó vi szonyt ala poz hat ja meg. Adrian Nastase az utób bi he tek ben
több ször is pél da ként em le get te a ha tá ron túli ma gyar po li ti kát. Ro má nia
Moldova-politkájából vi szont a ma gyar kor mány me rít het ne. Ez a pél da tud -
ni il lik azt bi zo nyít ja, meg le het ta lál ni az ál lam pol gár ság ki ter jesz té sé nek azt 
a mód ját, ame lyik nem vonz za tö me ge sen az anya or szág ba a ha tá ron tú li kat.
A ro mán ál lam pol gár sá gi tör vény ma gyar or szá gi al kal ma zá sa azt je len te né:
szü lõ föld jén ma rad va sze rez het né meg a ma gyar ál lam pol gár sá got va la -
mennyi er dé lyi pol gár, aki be szé li a ma gyar nyel vet, és fel me nõi va la mi kor
ma gyar ál lam pol gár ok vol tak.”   

A 2003. év ben sem állt meg a Táj ház -
ban el in dult bõ ví té si és újí tá si fo lya mat. 

Mú ze u munk 2000-ben meg nyi tot ta a
Táj ház szom széd sá gá ban lévõ épü let ben
a hely tör té ne ti ki ál lí tá sát, mely 2001-ben
Kun ko vács Lász ló fo tó ki ál lí tá sá val gaz da -
go dott. Még eb ben az év ben egy újabb
szom szé dos te lek csa to ló dott a mú ze um -
hoz, me lyen sza bad idõs par kot kí vá nunk
lét re hoz ni az ide lá to ga tó és a he lyi ven dé -
gek ré szé re. A tel ken épül, a ha ma ro san
be fe je zé sé hez ér ke zõ épü let, amely ben a
vi zes blokk, il let ve az iro da és adat tár kap
he lyet.

 A na pok ban ké szül el az ud va ri ke -
men ce, mely se gít sé gé vel bõ ví te ni tud juk
a lá to ga tó ink nak nyúj tan dó prog ram ja in -
kat. A ke men cé ben sült ka lács és ke nyér,
va la mint ezek el ké szí té sé nek be mu ta tá sa
még több ér dek lõ dõt vonz majd a Táj ház -
ba. A zord ta va szi idõ já rás el le né re már
már ci us ban el in dult sze zon. Még ha vas volt a
táj, ami kor a Duna Te le ví zió ké szí tett ri port fil met 
a Táj ház ban, Kun ko vács Lász ló ról. Be fû töt tünk a 
ke men cé be és a nagy szo ba me le gé ben folyt a
for ga tás. Ha ma ro san a Hír TV mun ka tár sai is
meg ke res tek és má jus el se jén az „Egy nap
Gyomaendrõdön” címû mû sor egy ré sze ugyan -
csak a Táj ház ban ké szült el. Má jus tól a Pájer
Campingban tá bo ro zó Er dei is ko lás cso por tok
tet ték han gos sá a Táj ház ud va rát, ahol meg is -
mer ked het tek né hány ha gyo má nyos kéz mû ves
mes ter ség gel.

Jú ni us ban a he lyi fo gya té kos fi a ta lok tá bo rá -
nak ad tunk ott hon, majd jú li us 20 és 30 kö zött, a 
har ma dik éve mû kö dõ nép raj zi tá bor ku ta tói
mun kál kod tak a Táj ház ban. A nép raj zi tá bor,
mely ben a he lyi fi a ta lo kon kí vül a Deb re ce ni
Egye tem és a sze ge di Jó zsef At ti la Tu do mány -
egye tem nép rajz sza kos hall ga tói vet tek részt,
to vább foly tat ta a ta va lyi év ben meg kez dett lel -
tá ro zá si, il let ve „te rep mun kát” az endrõdi vá ros -
ré szen. A Szarvasvégi Te me tõ fel mé ré sé nek

utó mun ká la ta it be fe jez vén, Endrõd ar cha i kus
épí té sze té nek fel tér ké pe zé sét in dí tot tuk el.
Olyan fotó adat bá zist kí vá nunk lét re hoz ni, amely 
rög zí ti és be mu tat ja te le pü lé sünk épí tett örök sé -
gét. A fo tó do ku men tá ció el ké szí té sé hez nagy -
sze rû út mu ta tást kap tunk Kun ko vács Lász ló
fotómûvész-etnofotográfustól, aki tá bo runk
egyik ve ze tõ sze mé lyi sé ge volt. A tá bor prog -
ram já ban most is sze re pelt is me ret ter jesz tõ elõ -
adás, amely re az ér dek lõ dõ ket min dig szí ve sen
lát juk. Szik la raj zok, ál do zó he lyek, kõ em be rek
cím mel Kun ko vács Lász ló tar tott nagy si ke rû dia -
ve tí té ses elõ adást. Az elõ adás a Táj ház nagy szo -
bá já ban tar ta tott és bi zony annyi ér dek lõ dõ
gyûlt össze, hogy nem is fér tek be mind annyi an.
S így jó né há nyan kí vül rõl hall gat ták meg a
mély-mon da ni va ló jú, ma gá val ra ga dó elõ adást.
Kun ko vács Lász ló nem is me ret len ol va só ink szá -
má ra, hi szen ki ál lí tá sa i ról, si ke re i rõl több ször
be szá mol tunk la punk ban. Õ még a Ma gyar or -
szá gon fi a tal tu do mányt, a vi zu á lis ant ro po ló gi át 
mû ve li ma gas fo kon. Sze mé lyé ben tu dós és a

mû vész kap cso ló dik eggyé; s az így meg szü -
le tett al ko tá sai nem csu pán do ku men tum
ér té kû mun ka fo tók, ha nem mû vé szi pro -
duk tu mok, me lyek meg ál lít ják és el gon dol -
ko zás ra kész te tik a szem lé lõ dõt. 

A tá bor prog ram ját ka lács sü tés szí ne sí -
tet te, mely nek rej tel me i be Lapatinszkiné
Ma ris ka néni ve zet te be a tá bor la kó it. Az
utol só na pot kecs ke pör köl tös ebéd zár ta és 
bíz va a jövõ évi foly ta tás ban bú csúz tunk el
egy más tól.

Au gusz tus 23-án újra nagy ese mény
szín hely évé vált a Táj ház. „Rá kó czi em lé -
ke ze te” címû elõ adást hall hat tuk, a ma gát
csak mû ked ve lõ nek ne ve zõ Giricz Lász ló -
tól. Az elõ adás ra több mint negy ve nen
gyûl tünk össze az esti órá ban a hely tör té -
ne ti épü let rész ud va rán. 

Giricz Lász ló olyan mû ked ve lõ, a szó
ere de ti, XIX. szá za di ér tel mé ben, aki nagy
buz gó ság gal gyûj ti ha zá ja tör té nel mé nek

ese mé nye it. Nem rest fel ke res ni fon tos is mert
és ke vés bé is mert em lék he lye it. S nem utol só
sor ban, meg osz ta ni ér dek lõ dõ hon fi tár sa i val. A
dia ve tí té ses elõ adást ko ra be li ze ne mû vek fel -
csen dü lõ dal la mai szí ne sí tet ték.

Az elõ adá sok meg szer ve zé sé ben orosz lán -
részt vál lalt a Mú ze um ba rá tok Köre Egye sü let és 
ez úton sze ret ném meg kö szön ni min den tag já -
nak a se gít sé gét. 

Ezek tör tén tek ed dig mú ze u munk ban. Az év
hát ra le võ ré szé ben sze ret ném foly tat ni az elõ -
adá sok szer ve zé sét, mely nek kö vet ke zõ elõ adó -
ja Dr. Kis An tal et nog rá fus, aki a ma gyar nép rajz
tör té ne ti át te kin té sét vég zi el elõ adá sá ban.  

Mú ze u munk sok fé le te vé keny sé gé vel pró bál 
szol gál ni a „KÖZMÛVELÕDÉSNEK”. 

Hi szen nem csak az el múlt ko rok ha gya té ká -
nak õr zé se és be mu ta tá sa a fel ada tunk, ha nem
a té mánk hoz kap cso ló dó, a kul tú rát és a kul tu -
rált sá got elõ se gí tõ pe da gó gi ai mun ka is.

Gyomaendrõd, 2003. au gusz tus 26.                                                                          
Szon da Ist ván 

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

V. rész

18. KÖZÉLETI BÁZISKÖZÖSSÉGEK: IFJÚSÁGI
CSOPORTOK, POLGÁRI KÖRÖK, PÁRTSZERVEZÉS

A mun ka nem csak a par la ment ben zaj lik. Hí vunk min -
den kit, aki el ve ink kel egyet ért, és gon do la ta ink to vább -
fej lesz té sé ben, il let ve meg va ló sí tá sá ban kész
te vé keny ked ni, csat la koz zon hoz zánk! A csat la ko zás nak
a párt ba való be lé pés tõl, a pol gá ri kö rök ben való te vé -
keny sé gen, a ke resz tény köz éle ti klu bok lét re ho zá sán át
a szak ér tõi mun ká ig vagy csak a ren dez vé nye ken való
rész vé te lig na gyon sok for má ja van. Kü lö nö sen nyi tot tak
va gyunk a fi a tal nem ze dék sze rep vál la lá sa iránt. Min den
for ma ér té kes, be le ért ve a ro kon pár tok ban való ak tív po -
li ti zá lást is. A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ugyan is nem 
a ro kon erõ ket te kin ti ver seny tár sa i nak, ha nem az úgy -
ne ve zett bal ol da li pár to kat. 

19. PÁRBESZÉDET!
A mai kor mányt és az azt tá mo ga tó pár tok te vé keny -

sé gét kri ti ku san szem lél jük, de meg gyõ zõ dé sünk, hogy
az a me rev szem be ál lás, amely nem csak a hi bá kat íté li el, 
ha nem el len ség nek te kin ti azok el kö ve tõ it is, nem szol -
gál ja a nem zet ér de két. A ké sõ- ká dár ko ri po li ti kai elit
kép te len el vi sel ni a po li ti kai vál tó gaz da sá got. Ál lan dó bel -
po li ti kai har cot foly tat azok kal, akik a ha ta lom gya kor lá -
sá tól már két szer el tá vo lí tot ták. Ez a lég kör csak arra

al kal mas, hogy a pol gá rok vég képp el ve szít sék a po li ti ku -
sok ba ve tett bi zal mu kat. Mi a má sik ra való oda fi gye lés
kész sé gé vel ren del ke zõk szá má ra kí vá nunk a mind annyi -
un kat érin tõ és ér dek lõ prob lé mák meg ol dá sá ról esz mét
cse rél ni. Pár be széd re tö rek szünk te hát min den ki vel. A
köl csö nös meg be csü lést ál lít juk szem be a gyû lö let tel.

20. CSAK A TISZTA IGAZAT!
Az egy há zak tól és más füg get len szer ve ze tek tõl, va la -

mint a saj tó tól azt kér jük, hogy emel jék fel a sza vu kat az
er kölcs vé del mé ben. Szó lal ja nak fel min den ha mis be ál lí -
tás, tor zí tás, rá gal ma zás, a lé nye ges dol gok el hall ga tá sa,
a hi bák el tus so lá sa el len. A füg get len mé dia 

(saj tó, rá dió és TV) szol gál ja a hi te les, tár gyi la gos tá -
jé koz ta tást és a tár sa da lom ne mes ér te lem ben vett, kul -
tu rá lis és er köl csi gaz da go dá sát. Csak a ma gyar
tár sa da lom egé sze tud ja el ér ni, hogy a ma gyar köz élet bõl 
el tûn jön a dur va ság, és a ha zug ság. 

21. ÖNÁLLÓAN ÉS ÖSSZEFOGÁSRA KÉSZEN
Mi ma gyar ke resz tény de mok ra ták, egy más ér té ke i nek 

és önál ló sá gá nak tisz te let ben tar tá sá val ké szek va gyunk
az össze fo gás ra mind azok kal, akik kel kö zö sek a cél ja ink.
Ugyan ak kor pár be széd re tö rek szünk a tõ lünk el té rõ en
gon dol ko dók kal. Együtt so kat és ha té ko nyan te he tünk
Ma gyar or szág ért eb ben az új ki hí vá sok kal teli kor szak -
ban, az Eu ró pai Uni ó ban.

Köz re adta: Csá szár né Gyuricza Éva
Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség

Bé kés Me gyei el nö ke

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

He ted szer tisz tel gett Gyõr vá -
ro sa és az ott egy be gyûl tek a ma -
gyar ke resz tény de mok rá cia elõtt.
Idén, au gusz tus 22-én 60 éves év for du ló ra
em lé kez tek, 1943 au gusz tu sá ban ala kult
meg a De mok ra ta Nép párt. A ma gyar po li ti -
kai tör té ne lem e je len tõs ese mé nyé re kö zel
4000-en em lé kez tek Gyõr ben. Ezen em lék
elõtt tisz tel gett. Or bán Vik tor a Fi desz Ma -
gyar Pol gá ri Szö vet ség el nö ke, volt mi nisz -
ter el nök és min den meg je lent, aki a
ke resz tény de mok ra ta esz mé nek híve. Mély
tisz te let tel em lé kez tek a kö zel múlt ban el -
hunyt Var ga Lász ló em lé ké nek is. A gyõ ri
em lék ülés fõ haj tás a Barankovics István
által vezetett Demokrata Néppárt alapításán
túl az 1947-es választási gyõzelem elõtt is.

Az idei gyõ ri em lé ke zés a XXI. szá zad
ele ji ma gyar ke resz tény de mok rá cia tör té ne -
té nek is je len tõs szín te re volt. Itt ke rült alá -
írás ra az MKDSZ-FIDESZ szer zõ dés,
Or bán Vik tor és Harrach Péter elnökök
részérõl.

Az alá írt do ku men tum né hány lé nye ges
gon do la tát meg is mer tet jük ol va só ink kal is.

„Együtt mû kö dé si meg ál la po dás a
Fidesz-Magyar Pol gá ri Szö vet ség és a
Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szövetség 
között

An nak tu da tá ban,
– hogy nem ze ti cél ja ink el éré se ér de ké -

ben a pol gá ri erõk leg tel je sebb, tar tós
össze fo gá sá ra van szük ség;

– hogy nincs pol gá ri po li ti zá lás a ke -
resz tény de mok rá cia hang sú lyos rész -
vé te lenél kül, mely nek
Ma gyar or szá gon az MKDSZ meg ke -
rül he tet len és hi te les kép vi se lõ je;

– hogy a szé les bá zi son nyug vó nép pár -
ti po li ti zá lás ve ze tõ ere je a
Fidesz-Magyar pol gá ri Szö vet ség,
mely nél kül a pol gá ri együtt mû kö dés
nem va ló sít ha tó meg;

a Fe lek kö zös ér té ke ik tõl ve zérel ve és
kö zös cél ja ik meg va ló su lá sa ér de ké ben je -
len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ban rög -
zí tik tar tós együttmûködésük kereteit.  

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és
a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség
együtt mû kö dé se elvi alapokra épül.

A Fe lek
– ki emelt je len tõ sé get tu laj do ní ta nak az 

em be ri mél tó ság sza bad sá gá nak;
– tu da tá ban van nak, hogy a nem zet

fenn ma ra dá sa és a jövõ ge ne rá ci ók
– egész sé ges fej lõ dé se ér de ké ben az ál -

lam nak min dent meg kell ten nie a 
– gyer me ket ne ve lõ csa lá dok vé del mé -

ért és bol do gu lá sá ért;
– min den kit meg il le tõ en esélyt kí ván -

nak biz to sí ta ni a ta nu lás ra, a mun ká ra
és a

– sa ját ott hon meg te rem té sé re;
– erõ sí te ni kí ván ják a nem ze tet meg tar -

tó csa lá di, pol gá ri, egy há zi kö zös sé -
ge ket;

– olyan kor mány za ti mû kö dést tar ta nak 
el fo gad ha tó nak, mely tisz te let ben
tart va

– a pol gá rok és kö zös sé gek önál ló sá gát, 
csak azo kat a dön té se ket von ja

– ma gá hoz, me lyek meg ho za tal ára csak 
a kor mány zat ké pes;

– kü lö nös fi gyel met kí ván nak
for dí ta ni, és fo ko zott vé del -
met kí ván nak nyúj ta ni a

– vi dék tár sa dal má nak, hogy an nak hát -
rá nyos hely ze te mi nél elõbb meg -
szûn jön;

– min den ren del ke zé sük re álló esz közt
igény be vesz nek az ál la mi va gyon és
a 

– ter mõ föld vé del mé re, az ér té ken alu li
ki áru sí tás meg aka dá lyo zá sá ra.

A Fi desz és az MKDSZ je len Meg ál la -
po dást az 1998 óta tar tó, meg ál la po dá sok -
ban rög zí tett együtt mû kö dés, va la mint az
1998 és 2002 kö zöt ti ered mé nyes kö zös
kor mány za ti mun ka foly ta tá sá nak te kin ti,
mely nek cél ja egy újabb országépítõ kor -
mány za ti cik lus le he tõ vé tevõ választási
siker megalapozása.

Az MKDSZ össze kö tõ sze re pet kí ván
be töl te ni a Fi desz il let ve az új já szer ve zõ dõ
Ke resz tény de mok ra ta Néppárt között.

A Fe lek szak mai együtt mû kö dé sé ben az
MKDSZ ki emelt fe le lõs sé get vi sel az egy -
ház po li ti ka, a csa lád-és szo ci ál po li ti ka, a
kör nye zet vé de lem, a köz le ke dés-, a me zõ -
gaz da sá gi és a kisebbségpolitika területén.

Az MKDSZ mint nem párt jel le gû tár sa -
dal mi szer ve zet a Fi desz társ szer ve ze te ként
önál ló fél ként kí ván fel lép ni a ma gyar po li -
ti kai életben. 

A Fe lek együtt mû köd nek a 2004-ben
sor ra ke rü lõ Eu ró pai Par la men ti vá lasz tá so -
kon…

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

Ke resz tény de mok ra ták gyõ ri ta lál ko zó ja
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Ne mes Nagy Ág nes
A LOPÓS KUTYA

Az én ku tyám, Fic kó, min dig
ki megy az aj tón, le megy a lép csõn, be megy a bolt ba.
Kimegy-a-lemegy-a-bemegy-a.

Az én ku tyám, Fic kó, min dig
sze di a polc ról, ve szi a tál ból, eszi a cson tot.
Szedi-a-veszi-a-eszi-a.

Nem le het, te Fic kó, min dig
Kimegy-a-lemegy-a-bemegy-a!

Nem le het, te Fick, min dig
Szedi-a-veszi-a-eszi-a!

Baj lesz eb bõl, Fic kó, nagy baj:
Szalad-a-szalad-a-üti-a!

Tamkó Si ra tó Kár oly
ÁLLATKERTI HÍR

Apja – zeb ra.
Any ja – sza már.
Meg szü le tett
már
a
zeb-már!

Meg szü le tett!

Ví gan ug rál!
Mert azt hi szi,
nincs is ál lat
ná-
la
szebb már!!!

Thúróczy Má ria:
A HEGEDÛ

Négy húr ja van,
azon ze nél,
az é-n, az á-n,
a dé-n, a gé-n.

Ma ga san szól
az á, az é,
de mé lyen búg
a dé, a gé.

A hú ro kon
vonó sza lad,
gyors dal la mok

kiszállanak.

De las sul nak
majd dél után, 
el nyug sza nak
egy más után.

S alud ni tér
es te fe lé
az é, az á,
a dé, a gé.

Simai Mi hály:
BÉKAHANGRA

Haj la do zó ber ke nye
ágán ül egy bre ke ke.

Kér de zi a ber ke nye:
-Mit akarsz itt, bre ke ke?

- Csak azt né zem, csak azt né zem,
hogy az ég ke rek-e.
-Miért né zed, bre ke ke?

- Fel hõ ke re ke dik-e?
Je ges esõ esik-e?
Meg fáj dul-e majd a tor kom,

Idén elõ ször, igaz csak egy
na pot töl töt tem a Szi get Fesz ti -
vá lon, jú li us 30-án. Egy ba rá -
tom mal men tünk, és
na gyon-na gyon vár tuk az ide jét. 
Elõt te sok szor el kép zel tük, hogy 
mi lyen él mény ben lesz ré szünk,
de ami ott várt ben nün ket, az
min den kép ze le tün ket felül
múlt. Sok-sok fi a tal lal ta lál koz -
tunk, prog ra mok, ak ci ók, de a
mi ér dek lõ dé sünk fõ cél pont ja a
Nagy szín pad volt, ahol ne ves
elõ adók lép tek fel. Kö zöt tük
volt vá ro sunk szü löt te, Uhrin
Be ne dek elõ adó mû vész is. Mû -
so ra kö ze pén kö rül néz tem és
egy fan tasz ti kus lát vány tá rult
elém,: több ezer fi a tal ün ne pel te
Be ne dek bá csit. De még is a nap
fény pont ja az esti Shaggy kon -
cert volt, mely ed dig éle tem leg -
fan tasz ti ku sabb bu li ja volt.
Amer re a szem el lá tott min den -
hol em ber. Az éj sza ka egyet len
pil la na tá ban sem unat koz tunk,

még haj nal 
há rom óra -
kor He ve si 
Ta más
kon cert jét
hall gat tuk. 
Rö vi den
ennyi az
egy na pos
él mé -
nyem,
amit meg
pró bál tam
le ír ni, de
azt se el -
mon da ni
sem lehet,
azt érezni kell! Azt tudom, hogy
jövõre is ott leszek és akkor már
felkészülten várom a Sziget
fesztivál szuper buliját. 

„Egy szi get lakó”

UTÓHANG:
Éle tem ben
én is elõ -
ször vol tam 
az Óbu dai
szi ge ten,
avagy a Di -
ák szi ge ten,
Uhrin Be -
ne dek nek
kö szön he -
tõ en. Ve -
gyes
ér zel mek -
kel in dul -
tam el.
Kel le me -

sen csa lód tam ab ban, amit ott
lát tam. Sze lek tív hul la dék gyûj -
tés, ren de zett sát rak, kul tu rált
öl tö ze tû fi a ta lok… né hány ese -
tet ki vé ve. A könnyû ze nei szín -
pad mel lett ko moly ze nei

szín pad is volt. A
Nagy szín pa don fõ leg kül föl di
elõ adók vol tak, egy ki vé tel tõl
el te kint ve, Uhrin Be ne dek sze -
mé lyét, aki a szi get „ün ne pelt
éne ke se” új da lá val a
Szigetinduló-val ruk kolt elõ,
pat to gós in du ló sze rû éne ké vel.
Több ezer em ber szószerint tom -
bolt és együtt éne kelt Be ne dek
bá csi val. Kü lö nös él mény volt, a 
sza ka dó esõ el le né re a tö meg
dup lá já ra sza po ro dott. Há rom -
szor vissza tap sol ták. A
gyomaendrõdi és bé kés me gyei
szi get la kók mind ott vol tak.
„Be ne dek, Be ne dek, Be ne dek!
Skan dál ta a több tí zez res tö meg. 

Kö szön jük szi get la kók a
kul tu rált vi sel ke dést, kö szön jük
Be ne dek bá csi a
gyomaendrõdiek ne vé ben.
Gyomán a li get ben szep tem ber
6-án az Uhrin Be ne dek-kon cer -
ten ismét találkozunk.

Ungvölgyi Já nos

Szi get Fesz ti vál
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
A kõ te le ki, endrõdi, hunyai,

szol no ki, szik szói cser kész csa pat a
Do bo zon élõ Wenckheim gróf nõ,
Jeanne Mari Dickens meg hí vá sá ra
tá bo ro zott a do bo zi plé bá nia ud va rán. 

A cser kész csa pat pa rancs no ka
Csörghe Géza, aki egy ben a Temp lo mos 
Lo vag rend lo vag ja, így köz vet len volt a
kap cso lat Ungvölgyi Já nos sal aki szin -
tén en nek a lo vag rend nek a lo vag ja. E
kap cso lat se gí tet te a kõ te le ki és az
endrõdi csa pat egy más ra ta lá lá sát a tá -
bo ro zás ide jé re. A hunyai gye re ke ket
Sóczó Géza hit ok ta tó kí sér te el, és tá bo -
ro zott ve lük együtt.  

A tá bor részt ve või kö zül so kan elõ -
ször íz lel ték meg a cser kész-fé le tá bo ro -
zás örö me it, ki hí vá sa it.

Úgy gon dol juk, hogy egy-egy tá bor
si ke rét el sõ sor ban a részt ve võk él mé -
nyei, vé le mé nye in ke resz tül le het le -
mér ni. Ezért meg kér dez tünk 3 endrõdi
tá bo ro zót, kér tük osszák meg ol va só -
ink kal él mé nye i ket.

Kiss Ani kót ar ról kér dez tük, hogy
mi kor ke rült kap cso lat ba a cser kész
moz ga lom mal?

1993-ban a hit tan ta ná rom, ifj. Kiss
Pál szer vez te Gyomaendrõdön a cser -
kész csa pa tot, majd ifj. Var jú Lász ló õrs -
ve ze tõ vit te a moz gal mat to vább. 

- Esze rint már nem kez dõ, volt már
több ki kép zé sen is?

- Igen, több tá bor ban is vol tam már,
1993-ban és 94-ben.

El mond ta, hogy vé le mé nye sze rint a 
do bo zi tá bor, te kint ve, hogy „ala ku ló tá -
bor” így kis sé la zább volt, hi szen sok
volt a kez dõ.

Ra fa el Ti bor kér dé se ink re el mond -
ta, hogy már kis is ko lás ko rá ban is so kat
hal lott a cser ké szek rõl, de ez volt éle té -
ben az elsõ tá bor, ahol si ke rült kö ze lebb

is meg is mer ni a moz gal mat. A kõ te le ki
cser kész-pa rancs nok Csörghe Géza ál -
tal ke rült szo ro sabb élõ kap cso lat ba a
moz ga lom mal, és ezt el sõ sor ban a jó Is -
ten nek kö szö ni. El mond ta még, hogy a
jó szer ve zés el le né re ta pasz talt némi ne -
ga tí vu mot is, de a po zi tí vu mok na -
gyobb súllyal es tek a lat ba. Sze rin te a rá
ki osz tott fel adat volt az egyik leg fon to -
sabb, hi szen õ volt az ét ke zé si fe le lõs. A
reg ge li, ebéd, va cso ra el ké szí té sé hez
szük sé ges anyag be szer zés is az õ fel -
ada ta volt. Mun ká ját töb ben is se gí tet -
ték, és so kan vol tak az ado má nyo zók is. 

Be szá molt az el mé le ti és gya kor la ti
ki kép zés rõl, amit az „öreg cser ké szek”
ok tat tak. Meg ta nul tak jó né hány fo gást
is, amit a gya kor lat ban is tud nak al kal -
maz ni.

A cser ké szek hite az Is ten ben, a ha -
zá ban és a fe le ba rát ok ban, ez a leg fon -
to sabb erény, amit min den fi a tal ban ki
kell ne vel ni.

Barta Mó ni ka szin tén elsõ cser -
kész-tá bo ro zó volt. Be val lá sa sze rint ve -
gyes ér zel mek kel tért haza, de nála is a
sok ked ves él mény fe led te ti azt a né -
hány za va ró mo men tu mot, amit ta lán a
„nagy” kor kü lönb ség oko zott. Tet szett
neki a tár sa ság össze fo gó ere je.

A rá bí zott kony -
hai fel adat ban
nagy se gít sé gé re
volt a
gyomaendrõdi Fe -
hér Zsom bor és La -
ka tos Robi, de a
kõ te le ki ek is se gí -
tet ték a mun ká ját.

A kü lön -
bö zõ ki kép -
zé sek, az
ala ki, az õrs -
ala kí tás, a
kü lön bö zõ
je lek is me -
re te, a mor -
ze, és kézi
je lek, a cser -
kész da lok,
a gya log tú -
rák, a ki rán -
du lá sok,
mind- mind
ked ves em -
lé kek, per -
sze ju tott
idõ pi he nés -
re is. 

Mó ni ka
mond ta el a
na pi ren det
is: Reg gel 6
óra kor éb -
resz tõ, 7
óra kor so ra -
ko zó a zász -
ló fel vo nás h

oz, szol gá lat át adás- át vé tel. 8 óra -
kor reg ge li, és 13 órá ig a napi
prog ram vég re haj tá sa kö vet ke zett.
13 óra 30-kor ebéd, utá na kis pi he -

nõ, és dél után 4 óra kor fog lal ko zás. A
nap fény pont ja a va cso ra utá ni tá bor tûz 
volt. Éne kel tek, ját szot tak, vi dá mak vol -
tak.

A do bo zi em be rek ál ta lá ban ked ve -
sen fi gyel ték a csa pa tot. A do bo zi fi a ta -
lok kal foci meccset is ját szot tak, több
ba rát ság szö võ dött.

Mind há rom részt ve võ val lo má sa
alap ján nyu god tan ál lít hat juk, hogy
sok-sok él ménnyel gaz da god va, lel ki leg 
fel töl tõd ve fe jez ték be a részt ve võk a tá -
bort, és bon tot tak sát rat. Jó kedv vel, vi -
dá man tér tek haza ott ho na ik ba. Hogy
ez mennyi re így van, mi sem bi zo nyít ja
job ban, hogy már a jövõ évi tá bor he lyét 
is meg ha tá roz ták, ami a szabadkígyósi
kas tély park, ahol a két csa pat is mét
együtt akar tá bo roz ni.

Ezt a rö vid tu dó sí tást az el mon dot -
tak és a lá tot tak alap ján ál lí tot tam össze.
Mind há rom „ri port alany ból” csak úgy
öm lött az él mé nyek sora, és bol do gan
me sél tek. Az el mon dot tak nak ti zed ré -
sze sem ke rül he tett – hely szû ke mi att-
pa pír ra. A le írt él mé nyek nek nagy részt
ma gam is szem ta nú ja vol tam.

„Egy cser kész ba rát”

Cser kész tá bor Do bo zon
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Áprily La jos (1887-1967)
„…lé lek van te ve led…”

„Ol vass ver se ket oly nyel ve ken is, ame -
lye ket nem ér tesz. Ne so kat, min dig csak
né hány sort, de több ször egy más után. Je -
len té sük kel ne tö rõdj, de le he tõ leg is merd az 
ere de ti ki fe je zés mód ju kat, hang zá su kat. Így
meg is me red a nyel vek ze né jét, az al ko tó-lel -
kek bel sõ ze né jét. S el jut hatsz oda, hogy
anya nyel ved szö ve ge it is ol vas ni tu dod a
tar ta lom tól füg get le nül is, a vers bel sõ, iga zi
szép sé gét, test te len tán cát csak így él he ted
át” – hang zik Weöres Sán dor ta ná csa a
Vers rõl c. mû vé ben. 

Elõt tem a fe led he tet len ze né jû – ta lán a
leg is mer tebb Áprily-vers – a Már ci us cseh
nyel vû for dí tá sa. Kí sér le te zem. Több ször el -

ol va som ma gam ban, majd han go san. Íz lel ge tem az ál ta lam nem is mert
nyelv sza va it, elõbb bá tor ta la nul, majd egy re bát rab ban, s köz ben áram lik
ben nem a gyer mek ko rom tól jól is mert vers ma gya rul.

Egy idõ után cseh nyel ven is ugyan azt a lük te tést ér zem, csen gõ-bon gó
rí me ket hal lom, s a lo cso gó-fe cse gõ he gyi pa ta kot lá tom, mely ta vasszal
árad va-zú dul va töri meg az er dé lyi he gyek õs har mó ni á ját. 

Va ló ban – sok szo ri ol va sás után – el jut ha tunk a „vers bel sõ szép sé gé ig”,
„test te len tán cá ig”, az idõ mér ték sza bá lya in túl mu ta tó lé nye gig.

Mi a tit ka a Március-nak, vagy más Áprily –vers nek? Ta lán ez a ra gyo -
gás, „gö rö gös ra gyo gás”, ami át lép a sza va kon túl ra, s az idõt len ség be vi szi az 
ol va sót…

„Pók ezüs töz holt me zõ ket” – vissz hang zik ben nem a bal la dai szép sé gû
Hol ló-ének egyik sora, s vissz hang zik az er dé lyi ma gyar és em be ri lét va la -
mennyi tra gi kus for du la ta is a hol ló-pár szim bo li kus tör té ne té ben. A ma -
gány, a csa pa ton kí vü li ség, a zord ter mé sze ti, ég haj la ti vi szo nyok, a
fel le be gés-vissza hul lás, a „messze száll nánk – vissza szál lunk” sors sze rû sé ge.

Mi tõl vá lik ez a vers is kü lö nös fé nyû vé? Az arany ló lomb, az ezüs tö sen
csil lo gó kí sér te ti es táj, a ham vas ég, a fel leg-út már egy má sik vi lág ba eme li
a hol ló-párt, s valamennyiõnket. Szét nyí lik a je len pil la na ta: a most, ki tá gul
a tér: az itt, idõt len ség be emel ke dik, ahol már csak szár nya lás van.

Áprily (-Jékely-) La jos vég te le nül sze líd, von zó, sze mé lyi ség, nagy tu dá -
sú, po é ta doctus volt, aki sze mé lyes is me rõ se i ként üd vö zöl te a fá kat, nö vé -
nye ket, ál la to kat, he gye ket, aki pan te isz ti kus kö zös ség ben élt a ter mé szet tel.
A nagyenyedi Beth len Kol lé gi um ta ná ra volt, majd ta ní tott a ko lozs vá ri re -
for má tus kol lé gi um ban, ahol egy kor diák volt, Ma gyar or szág ra át köl tö zé se
után a Lónyai ut cai re for má tus gim ná zi um ba ke rült, majd ki ne vez ték a Baár
–Madas Le ány ne ve lõ In té zet igaz ga tó já nak. Szer kesz tet te az El len zék va sár -
na pi mel lék le tét, az Er dé lyi He li kont, a Pro tes táns Szem lét… De min de nek -
elõtt KÖLTÕ volt. És EMBER…

„Hi szek Arany Já nos igaz sá gá ban, a bölcs ta nács ban, ame lyet élet el vül
adott ta nít vá nyá nak: „Em ber len ni min dig, min den kö rül mény ben”. Hi -
szem, hogy a nem zet áru lá son kí vül az em ber áru lás is Dan te leg mé lyebb po -
kol bugy rá ba való bûn”.

Esze rint élt a „leg mé lyebb” idõk ben is.
A má so dik vi lág há bo rú alatt (1944-ben) in kább fel men té sét kér te is ko -

la igaz ga tói ál lá sá ból, mert nem volt haj lan dó vég re haj ta ni azo kat az uta sí tá -
so kat, me lyek a di á kok fel vé te lé re és ki til tá sá ra vo nat koz tak. 

„Tra dí ció és har mó nia -írja Bata Im re-, arány és er kölcs nyíl nak - mint a
vi rá gok- ver se i ben, ti tok ból, szél bõl, vi har ból, he gyek bõl, er dõk bõl, kö dök -

bõl és sok fény bõl épült lí rá já ban”.
Polányi ÉvaMÁRCIUS

A nap tüze, lá tod,
a für ge di á kot
a hegy re ki csal ta: a csúcs ra ki állt.
Cseng ve, ne vet ve
ki buggyan a ked ve
s egy õs evo ét a fény be ki ált.

Régi, ki szá radt
tó vize árad,
néma ku tak ban a víz ki bu zog.
Zeng a pi ciny ke
szén fe jû cin ke
víg dithyrambusa: dactilusok.

Sely mit a bar ka
már ki ta kar ta,
sár ga vi rág ját bont ja a som.
Fut, fut az áram
a déli su gár ban
s hök ken a hó a hi deg ha va son.

Bar na pa tak ja
nap ra ka cag va
a lom ha Ma ros ba cseng ve siet.
Zeng a csa tor na,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?

TETÕN
Kós Kár oly nak

Õsz nem so dort még annyi árva lom bot,
annyi ri adt szót: „Min den össze om lott…”

Nap pal kó szál tam, éj jel nem pi hen tem,
va sár nap reg gel a he gyek re men tem.

Ott lenn: sö tét kö döt ka vart a kat lan.
Itt fenn: a vén hegy ál lott moz du lat lan.

Idõk be látó, mez te len tetõjén
tisz tást ve tett a buj do só ve rõ fény.

Ott lenn: zsi bon gott még a völgy a láz tól.
Itt fenn: fe hér sajt tal kí nált a pász tor.

És bé kes sé ges szót ej tett a szá ja,
és bé kes ség gel várt az esztenája.

Tá vok, hol már a hó ki rá lya hó dít,
az ég len get te örök lo bo gó it.

Te kin te tem szár nyat re pes ve bon tott,
Át ölel tem a hul lám-ho ri zon tot

s te tõ it, töb bet száz nál és ezer nél –
s ti tok za tos szót mond tam ak kor:
      Er dély…

LASSÚ SZÁRNYON

Uram, a két szár nyam ne héz,
hoz zád emel ked ni ma nem mer.
Ne bi lin cselj meg és ne bánts
nagy sú lyod dal, a fé le lem mel.

Te nagy völ gyed ben ne le gyek
ének re béna, hit re gyá va.
Úgy ka pasz kod jam, Kéz, be léd,
mint ki csi ko rom ban anyám ba.

Hí vott erõ se id da los
la ko má ján min dig ne kés sem.
Ka pud tól ne té rít sen el
utat ve szí tõ szé dü lé sem.

Vi har sze les mé lyed fe lett
me re de ket bíz va jár jam,
szi la fa lon haj nal ma dár,
örömpiros le gyen a szár nyam.

És hogy ha még is hul la nék
su ga rad ban vagy sûrü hó ban,
so ha sem lá tott ar co dat
lát has sam egy szer, zu ha nó ban.

HOLLÓ-ÉNEK

Lomb arany lik
len ge ágon,
pók ezüs töz
holt me zõ ket.
Hol ló-han gok
ham vas égen –
hol ló-pá rom
hal lod õket?
Fel leg-úton
itt vo nul nak,
fel le beg nek,
vissza hull nak.
Pár a pár ral
csak ma guk ban,
szél elõt tük,
tél nyo muk ban.
Pár a pár ral,
soha had ban,
ri ká cso ló
nagy csa pat ban.
Éj sza káz va
dúlt be rek ben,
rom-fa luk ban,
ren ge teg ben,
s új bi rok ra
kel ve reg gel
köd del, faggyal,
fer ge teg gel.

Pók ezüs töz
holt me zõ ket,
hol ló tart a
lormos éj nek.
Hol ló pá rom,
zeng fö löt ted,
zeng fö löt tem
sor sos ének:
Csak ma gam ban,
csak ma gad ban,

vir ra dat ban,
al ko nyat ban,
soha csacs ka
csó ka-had ban,
ri ká cso ló
vad csa pat ban.
Messze száll nánk –
vissza szál lunk:
vissza vár a
szik la szá lunk.
Dur va fész ken
vad fa rin gat,
ott ne vel jük
fi a in kat.
Sír domb já ról
kur ta nyár nak
egy szer õk is
útra száll nak.

Észak út ján,
soha dél nek
- zeng fö löt tük
sor sos ének -,
soha had ban,
csak ma guk ban,
szél elõt tük,
hó nyo muk ban,
éj sza káz va
rom-be rek ben,
dúlt fa luk ban,
ren ge teg ben.

Jaj, ma gá nyos,
kó sza faj ta,
ár va ság nak
átka raj ta.
Nap su gár ban,
fel leg-ár ban,
tél-sza ká ban
jár ma gá ban – 
úgy vesz el az 
Éj sza ká ban.
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Káposztás csirke

Kö ze pes fej ká posz tát fel sze le te lünk, be sóz zuk, majd egy idõ múl va ki csa var juk.
Be áz ta tunk egy ró mai tá lat. A fele ká posz tát az al já ra tesszük. Barbecue-vel be fû -
sze rez zük a csir ke com bo kat, szár nya kat, tesszük rá. Híg tej fel lel vagy fõ zõ tej -
szín nel (6 dl) meg lo csol juk, majd a ma ra dék ká posz tát rá tesszük, el igaz gat juk és
30 dkg saj tot re sze lünk rá. Be fed jük a tá lat és 1 órát süt jük. Ke nyér rel fo gyaszt juk. 

Seidl Amb rus

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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!

FÜLÖP MÁTÉ , aki a Móra Fe renc ut cá ban
élt, au gusz tus 28-án, 68 éves ko rá ban be fe jez te
föl di pá lyá ját. Hosszú szen ve dés után, Is ten aka -
ra tá ban meg nyu god va vissza ad ta lel két Te rem tõ 
Urá nak. Gyá szol ják: fe le sé ge, gyer me kei, uno -
kái, ro ko nai, is me rõ sei.

HAMZA JÓZSEFNÉ HORVÁTH ILONA,
aki Hunya, Tán csics u. 9. sz. alatt élt, szep tem -
ber 1-én, 68 éves ko rá ban Is ten Or szá gá ba köl tö -
zött. Gyá szol ják: fér je, gyer me kei, uno kái,
déd uno kái és a 

HUNYA IMRE volt endrõdi, Lá bas ut cai la -
kos, au gusz tus 13-án, 61 éves ko rá ban vá rat la -
nul el köl tö zött az élõk so rá ból az
Örök ké va ló ság ho ná ba. Her ceg hal mon te met ték 
el szü le tés nap ján, aug.22-én. Gyá szol ja a csa -
lád ja és az Endrõdiek Ba rá ti Köre. Nyu god jon
bé ké ben.

KMELLÁR MÁTÉ, aki Hunya, Vö rös mar -
ty u. 27. sz. alatt élt, jú li us 27-én, 80 éves ko rá -
ban vissza ad ta lel két az Élet Urá nak.
Gyá szol ják: fia, me nye, uno kái, déd uno kái és a
ro ko nok.

LÁTKÓCZKI ETELKA, aki Hunya, Vö rös -
mar ty u. 38 sz. alatt la kott, au gusz tus 12-én, 63
éves ko rá ban vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek.
Gyá szol ják: fér je és a ro ko nok.

PINTÉR LAJOS IMRE aki a Se lyem ut cá -
ban la kott, au gusz tus 5-én, 56 éves ko rá ban el tá -
vo zott az élõk so rá ból. Gyá szol ják: Csa lád ja.

POHARELECZ LÁSZLÓ, volt endrõdi la -
kos, éle té nek 70. évé ben, jú li us 30-án vártalanul
be fe jez te föl di pá lyá ját, az Örök ké va ló ság ho ná -
ba köl tö zött. Gyá szol ják: fe le sé ge, fia és csa lád -
ja, ro ko nai, is me rõ sei.

SOCZÓ JÓZSEFNÉ KISZELY
MAGDOLNA, aki hunyai la kos volt, au gusz tus
3-án 80 éves ko rá ban Mis kolc-Ta pol cán el -
hunyt. Gyá szol ják: fiai, me nyei, uno kái, déd -
uno kái és a ro ko nok.

Kö szö net nyil vá ní tás
Drá ga ha lot tun kat, Gyebnár Já nost so kan el -

kí sér ték utol só út já ra. Sír já ra vi rá got hoz tak.
lelkiüdvéért imád koz tak, rész vé tü ket szó ban,
írás ban ki fe jez ték. A gyá szo ló csa lád Is ten ál dá -
sát kéri mind nyá juk ra, kö szö ne te je lé ül.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,
akik Hunya Im rét utol só út já ra el kí sér ték, fáj -
dal munk ban osz toz tak, sír já ra vi rá got hoz tak.

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.

Az Ala pít ványt 1999-ben öt fõ hoz ta lét re.
Ala pí tók vol tak: Dinya Zol tán, Far kas Ist ván,

Jakus Imre, +Ko vács La jos Szurovecz Istvánné.
Az Ala pít vány a Pk. 60.146/1999 jú li us 14-i

bí rói dön tés alap ján köz hasz nú.
Az Ala pít vány a vá ros ban fo lyó sport te vé -

keny ség fej lesz té sé re, kü lö nös te kin tet tel az
endrõdi te le pü lés rész lab da ru gó, ver seny sport az
után pót lás, a ta nu ló if jú ság is ko lai és sza bad idõ
sport te vé keny sé gé nek támogatására jött létre.

Az, aki az Ala pít vány cél ja i val egyet ért, tá -
mo ga tá sát, az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet ál tal ve ze tett, 52000015-10003640
szám la szám ra fizetheti be..

Az Ala pít vány cél jai el éré se ér de ké ben gyûj ti
és ke ze li a tá mo ga tók ado má nya it, va la mint pá -
lyá za tok út ján pró bál anya gi tá mo ga tást sze rez ni
céljai eléréséhez. 

A vá ros ál tal éven te szét osz tás ra ke rü lõ Sport
Alap-ból az Ala pít vány meg ala ku lá sa óta tá mo -
ga tást nem ka pott, pá lyá za ta it év rõl-év re sor ra
ked ve zõt le nül bí rál ta el az Ön kor mány zat
Humánpolitikai Bizottsága.

Az el múlt (2002 év) év ben az Ala pít vány a
gyomaendrõdi Kö zös sé gi Ház zal együtt meg -
szer vez te a „A Vi lág Fut ball csil la gai A-Z-ig”
címû fotó ki ál lí tást. (Mol nár Ist ván ma gán tu laj -
do na).

2002. évi au gusz tus 20-i, ma gas szín vo na lú
vá ro si ün nep ség szer ve zé sét se gí tet te az Ala pít -
vány (a Mû ve lõ dé si Ház volt a fõ szervezõ).

I.Szám vi te li, pénz ügyi be szá mo ló be szá mo ló:
BEVÉTELEK:
1./Elõ zõ évi pénz ma rad vány:68.955.-Ft

2./2002 évi ado mány 10.000.-„
3./APEH ál tal jó vá írt Szja 1%     296.-„
4./Bank ka mat     3.889.-„
ÖSSZESEN:83.140.-Ft 83.140.-Ft
KIADÁSOK:
1.Kul tu rá lis szol gál ta tás (fo tó ki ál lí tás)

10.000.-Ft
ÖSSZESEN 10.000.-Ft10.000.-Ft
2002. évi ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:

73.140.-Ft

II. Az Ala pít vány ala pí tói va gyo na az ala pí tói
szán dék sze rint 50 ezer fo rint alá nem csök ken -
het, ezt a kö ve tel ményt fen ti szám adás
alátámasztja.

III. Az Ala pít vány 2002 év ben költ ség ve té si
tá mo ga tás ban nem ré sze sült., sem cél sze rin ti
juttatásban.

IV. Az Ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, a
ku ra tó ri um tag jai fel ada tu kat dí ja zás nél kül lát ták 
el, szá muk ra sem mi lyen jut ta tás nem került
folyósításra.

V. A 2002. év ben be nyúj tott pá lyá za tok nem
nyer tek ked ve zõ el bí rá lást, így az Ala pít vány
csak ma gán sze mé lyek tõl ka pott ( igen cse kély ér -
té kû) ado mánnyal és a bank ka mat tal tudta
bevételét növelni. 

Az endrõdi te le pü lés rész ver seny, va la mint if -
jú sá gi és sza bad idõs sport te vé keny sé gé nek tá mo -
ga tá sát a jö võ ben sze ret nénk meg va ló sí ta ni, és
re mé nye ink sze rint a kö vet ke zõ idõ szak ban si ke -
re sebb pá lyá za ta ink és több civil támogatónk
lesz. 

Fü löp Zol tán a ku ra tó ri um el nö ke

Az Endrõdiek Ba rá ti
Köre az APEH ál tal 2002
év ben jó vá írt 1 % össze gét,
25.565.-forintot 

(jó vá írás dá tu ma: 2002. 
10. 09) a Hõ sök napi ün -
nep ség ren de zé si és pos ta
költ sé ge i nek rész be ni fe de -
ze té re hasz nál ta fel. Az
Egye sü let Ve ze tõ sé ge ez -
út tal is kö szö ne tét fe je zi ki
mind azok nak, akik úgy
ren del kez tek adó el szá mo -
lá suk so rán, hogy az egye -
sü let mun ká ját tá mo gat ják.
To váb bi tá mo ga tá su kat a
jö võ ben is tisz te let tel kéri a
E.B.K.E Ve ze tõ sé ge. 

Az Endrõdi Szent Imre
Egy ház köz ség ért Köz hasz -
nú Ala pít vány az APEH ál -
tal 2002. év ben jó vá írt:
44.282,-forintot, az
endrõdi, egy há zi ke ze lés -
ben lévõ te me tõk kar ban -
tar tá si mun ká i nak rész be ni
fe de ze te ként hasz nál ta fel.
Az Ala pít vány ku ra tó ri u ma 
kö szö ne tét fe je zi ki azok -
nak, akik ren del ke zé sük kel 
se gí tet ték az Ala pít vány
cél ja it. A ku ra tó ri um to -
vább ra is kéri és vár ja a tá -
mo ga tást.

A BARTÁSÁG SPORT EGYESÜLETÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2002. év rõl
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Hör csög

Egész Eu ró pá ban õs ho nos. Ná lunk ha zánk ban a sík vi dé ken igen gya -
ko ri. Fõ leg a kö töt tebb ta lajt sze re ti, ahol ki épít he ti tar tós „la ká sát”, a laza,
ho mo kos ta laj erre a cél ra nem al kal mas. Nem csak a he gyes vi dé ket, de az
er dõt, a la pos, vi zes te rü le tet is ke rü li. Tes tét szür kés bar na vö rö ses szõr zet
bo rít ja, de van nak kö zöt tük egész sö tét (vö rö ses- fe ke tés) szí nû ek is. Rö -
vid, zö mök tes tû ál lat, nagy sze mek kel. Föld alat ti la ká sát tar tóz ko dás cél -
já ra épí ti, de épít a mag vak tá ro lá sá ra is szol gá ló hely sé ge ket. Eze ket a
hely sé ge ket több irány ból fo lyo sók kö tik össze, a ki já rat kö ze lé ben van az
ürü lék és a táp lál ko zás so rán el hul lott nö vé nyi tör me lék.

A fi a tal hör csög csak egy-két élés kam rát épít, míg az idõ sebb 3-5 hely -
sé get. 

A hi deg be áll tá val mé lyebb re hú zó dik, és ott is épít ma gá nak egy kam -
rát. Az elsõ lába se gít sé gé vel ka par ja a föl det a hasa alá, majd a hát só lá ba i -
val a háta mögé túr ja. Ha össze gyûlt már sok föld, a hát só fe lé vel a
fel szín re nyom ja. Az elsõ lá ba it ügye sen moz gat ja, ezek se gít sé gé vel tisz -
tít ja (va la mint a fo gá val) meg a sze mes ta kar mányt, me lyet a po fa zacs kó já -
ba gyûjt össze, és ha tele lesz, úgy el vi szi az „élés kam rá já ba”. 

Egyéb ként dü hös, vak me rõ ál lat. Szem be száll még az em ber rel is, ku -
tyá val, meg ha rap ja a ló lá bát, ha el kap ja egy ra ga do zó, (ege ré szõ-ölyv, réti 
sas stb.), ak kor an nak kör mei kö zött is vé de ke zik. Hoz zá ha son ló nagy sá gú 
ál lat tal élet re-ha lá ra menõ harc ba száll az éle té ért. El len fe lét ha rap ja, kör -
me i vel kar mol ja. A ki sebb tes tû ál la tok ra egye ne sen va dá szik, mert táp lá -
lé ka a mag va kon kí vül a ro va rok, ege rek, ki sebb ma da rak, gyí kok. A
nö vé nyi anya gok kö zül a sze mes ta kar má nyon túl a zöld ve tést, ré pát, hü -
ve lye se ket, bur go nyát, gyü möl csöt sze re ti.

Té len egy foly tá ban al szik, és csak már ci us áp ri lis tá jé kán bú jik a fel -
szín re. Éb re dé se már feb ru ár vé gén kez dõ dik, ami kor már a kész le té bõl
táp lál ko zik. Áp ri lis ban nyá ri la kást ké szít ma gá nak, mely nem olyan mély, 
mint a téli, (30-60 cm) és a hím ál lat a nõs tény la ká sá ba köl tö zik. A nõs tény 
két al ka lom mal fial, elõ ször má jus ban, majd má sod szor jú li us ban. Mind
két al ka lom mal 8-16 köly köt hoz a vi lág ra, me lyek va kok és csu pa szok. A
köly kök két he tes ko ruk ban más tud nak ásni, és túr ják a föl det, majd önál ló 
éle tet kez de nek.

Nyá ron a ter més be ér té vel kez dik gyûj te ni a mag va kat az esti, il let ve a
haj na li órák ban. Po fa zacs kó juk ban 5 dkg ter mést is ké pe sek össze gyûj te ni
és a tá ro ló ba vin ni. Tu laj don kép pen ezért tart ják kár té kony ál lat nak. El len -
sé gei az öly vek, és ál ta lá ban a nap pa li ra ga do zó ál la tok, va la mint a bag -
lyok, a gö rény és a me nyét. 

Bu dá ju kat szí ve sen hasz nál ták a szû csök, mert könnyû és tar tós szõr -
me.

Ürge

Eu ró pa ke le ti fe lé ben el ter jedt, ha zánk ban a sík vi dé ken, a kö töt tebb
ta la jo kon szán tó föl de ken, ré te ken ter jedt el.

Va la mi vel ki sebb tes tû mint a hör csög, bun dá ja sár gás rozs da-sár ga
szí nû ( elõ for dul ho mok szí nû vál to za ta is). Tes te kar csúbb mint a hör csö -
gé, szin tén van po fa zacs kó ja. Fü lei ki csik és a szõr zet el ta kar ja.

A föld fel szí ne alatt egy-más fél mé ter nyi re van a kam rá ja, me lyet fo -
lyo sók kal vesz kö rül. A kam rá ba elõ sze re tet tel hur col ja a mag va kon kí vül
az üveg és por ce lán cse re pe ket, fé nyes fé me ket. Egyé ként a hü ve lye sek
mag va i val, bo gyók kal, gyen ge fû vel, gyö ke rek kel, ló he ré vel táp lál ko zik.
Ügyes moz du lat tal meg le pi és el fog ja a ki sebb ma da ra kat, ege re ket, me -
lyek kel szí ve sen táp lál ko zik. Ér de kes lát vány amint két hát só lá bá ra áll va
táp lál ko zik és köz ben ébe ren fi gyel.

Ha na gyon el sza po ro dik, ak kor sok kárt tud okoz ni. Mély szán tás sal,
rend sze res ta laj moz ga tás sal hat ha tó san vé de kez he tünk el le ne. Ré geb ben
sok kal több ürge volt a föl de ken, mint ma nap ság, ezért több mó don is ir tot -
ták. Él mény szám ba ment gyer mek ko rom ban az ür ge ön tés, eh hez víz és
egy erõs bot kel lett. Sok gaz da fi ze tett is a ki ön tött és el pusz tí tott ür gé kért.
A ví zen kí vül csa pó vas sal is va dász tak rá juk.

Ta vasszal 4-8 csu pasz, vak köly köt hoz vi lág ra a nõs tény. A fiak igen
gyor san fej lõd nek, egy éven be lül már ezek is ivar éret tek és sza po rod nak. 

Mire el jön az õsz, meg híz nak, a ki já ra tot be tö mik és téli álom ra szen -
de rül nek. Ha csa pa dé kos hosszú a tél, sok el pusz tul be lõ lük.

El len sé gei még: a me zei sas, ege ré szõ-ölyv, var jú, só lyom, gém, me -
nyét, gö rény.

Hunya Ala jos
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Em lõ sök a szán tó föld ön 
- IV. 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!
 aján la ta im:

• virághagymák
• grill sü tõk, bog rá csok, áll vá nyok
• hû tõ tás kák, jég ak kuk
• szi vattyúk, ön tö zõ töm lõk, szó ró fe jek
• fû nyí rók, sze gély nyí rók, sö vény vá gók
• ké zi szer szám ok, sze gek, csa va rok
• háti és kézi per me te zõk, vegy sze rek
• fó li ák, ta ka ró pony vák, mû anyag áruk
• gu mi csiz mák, vé dõ kesz tyûk
• be fõ zés hez üve gek, üveg te tõk
• ven til lá to rok, 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

Jú li us 30-tól szep tem ber 2-ig Gyoma 

bel te rü le tén 17,5 mm csa pa dék hul lott.

Ta valy jú li us 13-augusztus 20 kö zött 55,8 mm.
Û

hör csög

ürge


