
* 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

2004. áp ri lis

Ára: 100 Ft

XI. év fo lyam 4. szám

Aki meg ta nul ja, hogy a te rem -
tés cso dá ja a „Szent” Is ten sze re te -
té nek aján dé ka - és nem rös tel li ki is 
mon da ni: Szent vagy… Szent vagy, 
és ké pes meg val la ni test vé re i vel
kö zö sen -, an nak lel ké ben új fel is -
me ré sek szü let nek. Fel fe dez va la -
mit, ami nem hagy ja nyu god ni, míg
a Szent Is ten meg is me ré sé nek út ját
vé gig nem jár ja. Ha Is ten út ját el -
hagy va más útra tér, meg ta pasz tal ja 
a sze re tet nél kü li ség nyo mo rú sá gát.
Az em ber nem érzi jól ma gát eb ben
az ál la pot ban. 

A fel tá ma dás li tur gi á já ban, a
hús vé ti öröm ének ben ezt éne kel -
jük: - „Ó ki mond ha tat lan sze re tet és 
jó ság, hogy a szol gát meg ment sed,
Fi a dat sem kí mél ted érte, lám
mennyi re szük sé ges volt Ádám vét -
ke, hogy Krisz tus le gyen vi lá gos sá -
gunk dí ja. Ó sze ren csés vé tek, hogy 
ilyen ha tal mas és föl sé ges Meg vál -
tót kí vánt és ér de melt.” 

Igen, Ádá mig kell vissza ta po -
gat ni a múlt ba, hogy a ke reszt ha lál
és fel tá ma dás tit ka fel tár ja elõt tünk
az ér tel mes jö võt, a meg vál tott em -
ber élet út ját.

Az ün nep örö me olyan, mint a
si va tag ban járó ván dor örö me, ki
oá zis ra ta lál, friss víz zel olt ja szom -
ját és a fák gyü möl csi bõl meg erõ sí ti 
fá radt tag ja it. Új erõ re kap, s in dul -
hat az õ út ján to vább. És biz tos ben -
ne, hogy rá ta lál a kö vet ke zõ oá zis ra 
is. Ha az ün ne pet ko mo lyan
vesszük és a ma gunk szá má ra fon -
tos nak ítél jük, ak kor ért jük majd
meg.

Jó kai Anna idé zi egyik al ka -
lom mal Pascal sza va it: „Az em be -
rek nek a nagy kér dé sek iránt
gyak ran nincs ér zé kük, - a kis je len -
ték te len do go kat pe dig túl ér té ke lik, 
pe dig ezek ha mar el múl nak”.

Az ün ne pek nek az is hi va tá suk,
hogy a nagy kér dé sek elé ál lít son
min ket, e kér dé sek re rá nyis sa vak si
sze mün ket, s az Úr sza vá nak szá za do kat át íve lõ ta ní tá sa, mint zen gõ ha -
rang zú gás, vá la szo kat ad jon.

Ez a vá lasz, ez a fe le let rá vi lá gít a hús vét üze ne te ál tal a mi em be ri
lé tünk nek ér tel mé re és em be ri mél tó sá gunk nagy sá gá ra.

Az Úr az em ber te rem té se kor
így ve ze ti be lé te zé sünk õs min tá ját: 
- „Te remt sünk em bert sa ját ké -
pünk re és ha son la tos sá gunk ra.” Ez
az em be ri mél tó ság gyö ke re.

A „felix culpa” – a „sze ren csés
vé tek”, ami rõl éne ke lünk a hús vé ti
öröm ének ben ép pen az, ami ért a mi 
Urunk em ber ré lett, vé gig jár ta a ke -
reszt utat, meg halt ál do zat ként a ke -
resz ten.

A hi tet len ség gúnnyal áll ta kö -
rül, de Õ a hét elsõ nap ján élve
meg je lent ta nít vá nyai elõtt,
feltámadott.

Ezért a mi ön azo nos sá gunk,
em be ri mél tó sá gunk, ön ma gunk ra
ta lá lá sunk ün ne pe a hús vét, és ezt
az örö met ad juk át a fá radt test vé -
rek nek kör me ne tünk al le lu jás ün -
nep lé sé ben. Gyer tya láng ok lob-
bannak az éj sza ká ban, ha ran gok
zúg nak, mind nyá jun kat el tölt az
Úrra ta lá lás örö me: Föl tá madt
Krisz tus! Al le lu ja. Hála lé gyen az
Is ten nek!

Ugyan ak kor az em ber fel is me ri 
mél tat lan sá gát, a vi lág tisz tá ta lan -
sá gát, mert nem az Is ten tõl ka pott
mél tó sá gá nak út ját jár ja... Kö rül -
néz a vi lág ban s ön ma gá nak tisz ta
képe után kezd vá gya koz ni, Jé zust
szom ja zó, vá gyó szólintga-
tásainkra csen des sza vá val vá la -
szol: -„Jöj je tek, örök éle tet adó igé -
im van nak”. – „Aki eszi az én
tes te met, örök ké él” - mond ta
Kafarnaumban, s mily di csõ pil la -
nat, mi kor ke nyér be vál to zott ön -
ma gát adja apos to la i nak, s
pa ran csol ja:- „Ezt te gyé tek az én
em lé ke ze tem re!”

Van okunk örül ni, mert van
hús vé tunk. Van okunk örül ni, mert
tõle nyerjük igaz zá vált ön azo nos -
sá gun kat, Is ten ké pé re te remt vén
nyer jük em be ri mél tó sá gun kat, és
meg vál tott sá gun kat. 

Az öröm him nu sza zúg a ta vasz éb re dé sé ben, és zúg a mi öröm re ta -
lált szí vünk ben.

Réthy Ist ván

A Gol go tán át a fel tá ma dás al le lu jás örö me felé

Matthias Grünewald: Fel tá ma dás. Rész let az Isenheimi ol tár ról 1512-16

A  Fel tá madt Jé zus Krisz tus örö mé vel és di csõ sé gé vel kí ván Szer kesz tõ ségünk

min den Ked ves Ol va só nak ál dott Hús vé tot.
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let 2004.
már ci us 25-i ülé sén

Új emelt szin tû el lá tást nyúj tó Idõ sek Ott ho na épí té sé re köz be szer -
zé si pá lyá zat ke rült jó vá ha gyás ra. Ter ve ink sze rint 1 év múl va újabb
50 fõ el he lye zé sé re lesz le he tõ ség 30 szo bá ban Gyomán a Mirhóhát u
8 sz. alatt. Ti zen négy szo ba a föld szin ten, 16 szo ba az eme le ten lesz.
El fo gad ta a tes tü let az egy sze ri be köl tö zé si hoz zá já ru lás össze gét, és
eh hez kap cso ló dó jó né hány gya kor la ti tud ni va ló kat. A lak ré szek 20,
il let ve 27-28 négy zet mé te re sek lesz nek.

Az egy sze ri be köl tö zé si dí jak, Ft/fõ

       Most épü lõ 
Egy ágyas tea kony hás lak rész föld szint 1,800.000-
Egy ágyas tea kony hás lak rész eme let 1,700.000-
Két ágyas tea kony ha nél kü li lak rész föld szint          950.000-
Két ágyas tea kony ha nél kü li lak rész eme le ten    900.000-
Két ágyas tea kony hás lak rész föld szint 1,100.000-
Két ágyas tea kony hás lak rész eme le ten 1,050.000-

Aki az el he lye zé si ké re lem be nyúj tá sá val egyi de jû leg az ál ta la ki -
vá lasz tott la kás tí pus be köl tö zé si hoz zá já ru lá sá nak 67%-át be fi ze ti,
az a terv rajz ról ki vá laszt hat ja a neki tet szõ lak részt, aki 50%-ot fi zet
be, az a sor so lás ered mé nye sze rin ti be köl töz het be. Amennyi ben a
be köl tö zés a ké rel me zõ ol da lá ról meg hi ú sul, az ál ta la be fi ze tett
össze get ka mat men te sen vissza kap ja. A sze mé lyi té rí té si díj 2004.
év ben: Idõ sek Ott hon ban 36.730-Ft/hó, emelt szin tû rész ben:
40.410-Ft/hó. Fon tos még tud ni, hogy a lak rész nem örö köl he tõ, sem
csa lád tag gal, sem más sal nem oszt ha tó meg, ven dé get né hány nap ra
az in téz mény ve ze tõ elõ ze tes en ge dé lye alap ján le het fo gad ni, de be -
je len te ni nem! To váb bi rész le te ket a Gon do zá si Köz pont ban le het
meg tud ni (T: 66 284-603), és az igény lõ lap is ott sze rez he tõ be.

A 2004. évi vá sá ri és pi a ci díj té te lek át lag ban 6 % kö rül ke rül tek
eme lés re. 

A he lyi au tó busz jegy ár is mó do sí tás ra ke rült. Áp ri lis 1-tõl egy
útra szó ló vo nal jegy: 90 Ft, tel jes árú havi bér let:2.303 Ft, ked vez mé -
nyes havi bér let: 703 Ft. Az árak az ÁFA-t tar tal maz zák.

A Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la aján la tot tett a Vá ro si
Zene és Mû vé sze ti Is ko la mû köd te té sé re.

A tes tü let meg vizs gál ta az is ko la pénz ügyi hely ze tét, szak mai te -
vé keny sé gét, és arra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy fon tos nak lát ja a
meg lé võ kép zés sta bi li tá sá nak meg õr zé sét, és a mû kö dé si ki adá sok és 
be vé te lek szám ada tai alap ján nem kí vánt élni az aján lat tal.

A köz pon ti or vo si ügye le tet ed dig a hely ben, il let ve Hunyán prak -
ti zá ló or vo sok lát ták el. En nek az éves összes ki adá sa mint egy 18 mil -
lió fo rint volt, az ügye le ti órá ra 600 fo rint óra bér rel szá mol va. Az
Uni ós csat la ko zás után ér vé nyes sza bá lyo zás sze rint az or vo sok ál tal
vég zett egész ség ügyi te vé keny ség idõ tar ta ma hat havi át lag ban heti
60 órát, és egy nap tá ri na pon 12 órát nem ha lad hat ja meg. Az ügye le -
tet el lá tó or vo sok kal és Gedei Mar git fõ or vos asszonnyal tör tént
egyez te tés után a tes tü let fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy foly tas -
sa a tár gya lást és az el lá tá si szer zõ dést ké szít se elõ Dr. Abdul–Hamid
Nabil bé kés csa bai se bész fõ or vos sal. Eb ben a szer zõ dés ben ke rül
sza bá lyo zás ra a gyógy szer tár nyit va tar tá si rend je is.

A fo lyé kony hul la dék ke ze lé sét (szip pan tás) má jus 1-tõl
Gyomaszolg KFT vég zi, a szol gál ta tás díj té te le it csak au gusz tus 1-tõl 
eme lik, 11,68%-kal.

Az idei új út épí té si mun ká la tok ra a leg ked ve zõbb aján la tot a
Strabag Rt adta, (négy zet mé ter ár: 4.154-Ft +ÁFA). A Ki li án, Ju hász

Gyu la, Bocs kai, Sallai, So mo gyi, Vö rös mar ty, Kató J., Hu nya di és
Ál mos ut cák ról van szó. A Se lyem út II. üte mé nek meg épí té se ér de -
ké ben pá lyá zat ke rül be nyúj tás ra, amely nek sa ját erõ szük ség le te 10,4 
mil lió fo rint, igé nyelt tá mo ga tás 19 mil lió fo rint. A II. ütem a
Magtárlaposi ut cá ból in dul, a Kulich Gyu la ut cá ig.

Is mét fel csil lant a hal vány re mény, mert meg je lent az ülé sen a
Fiber Net cég kép vi se lõ je. Ez a cég vál la la ta leg utol já ra a ká bel tv ki -
épí té sét vá ro sunk ban. Most pe dig fel aján lot ta mû sza ki se gít sé gét egy
olyan pá lyá zat hoz, ami vel ha nye rünk, ak kor a ká bel tv ki épí té sé nek
na gyobb re mé nye le het.

A Vá ro si Sport csar nok bel sõ vi lá gí tá sá nak re konst ruk ci ó já val
kap cso la tos szer zõ dést a tes tü let jó vá hagy ta.

A Réthy Pál Kór ház fel ügye lõ ta ná csá ba az ön kor mány za tunk Dr. 
Gedei Mar git fõ or vos asszonyt de le gál ja.

Az Endrõdi Táj ház elõt ti té ren ke rül el he lye zés re az a fel te he tõ en
19. szá zad ban ké szült, ba rokk stí lus ban dí szí tett fo ga dal mi ke reszt,
amely a pa raszt ba rokk íz lés vi lá got örö kí ti meg. 

A ke resz tet a (régi) Szar vas-vé gi te me tõ ben lel ték fel. A Kul tu rá -
lis Örök ség vé del mi Hi va tal 13416/2003. szá mú ha tá ro za tá val mû -
tárggyá nyil vá ní tot ta. A ke reszt elõ de ink val lá sos sá gá nak is mél tó
õr zõ je. Az áp ri lis 24-i ün nep ség ke re té ben ke rül újra fel szen te lés re.

****

Már ci us 27-én tar tot ta a FIDESZ MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG, Ma gyar or szág elsõ eu ró pai nép párt ja szö vet sé gi gyû -
lé sét. MUNKA, OTTHON, BIZTONSÁG volt ol vas ha tó az aré ná -
ban, de az elõ adá so kat is ez a szel lem ha tot ta át. Or bán Vik tor
szó nok la tá ban el mond ta, hogy a szö vet ség, Ma gyar or szág elsõ nép -
párt ja nem hagy hat sen kit sem az út szé lén. Az em be rek nek érez ni
kell, hogy mi nem kö zel ál lunk hoz zá juk, ha nem mi kö zöt tük va -
gyunk, az õ ol da lu kon ál lunk, és ezt azok nak is érez ni ük kell, akik az
elõ zõ vá lasz tá so kon nem ránk sza vaz tak. El jött az idõ, hogy be tel je -
sít sük a rend szer vál tó Ma gyar or szág ál mát, a sza bad sá got és biz ton -
sá got, meg te remt sük azt az éle tet, amely nek 3 pil lé re a mun ka, az
ott hon, és a biz ton ság. Szét osz tás ra ke rült a Nem ze ti Pe tí ció: „Min -
den ki nek joga van az ott hon te rem tés le he tõ sé gé hez, a biz ton sá gos
meg él he tés hez, az egész sé ges élet le he tõ sé gé hez. Min den ki nek kö -
zös ér de ke, hogy a ma gyar élel mi sze rek árai ne emel ked je nek, hogy a 
gáz –és ener gia ár-eme lés ne je lent sen el vi sel he tet len ter het a csa lá -
dok szá má ra. 

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ

A Katona József Mûvelõdési Központ
áprilisi programja

A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület, a Bethlen
Gábor Szakképzõ Iskola és Kollégium, az Országos

Diákszínjátszó Egyesület, a Körös Menti Alapfokú Mûvészeti
Iskola rendezésében a Katona József Mûvelõdési Központban

és az Apolló moziban április 2-án (pénteken) és 3-án
(szombaton) a III. jubileumi ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ 

FESZTIVÁL 17 produkciója várja a kedves érdeklõdõket.

A Magyar Vöröskereszt szervezésében április 15-én,
csütörtökön és 19-én, hétfõn 8–12 óráig ismét VÉRADÁS lesz

Április 16. (péntek) 15 óra Az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezet küldöttgyûlése

Áp ri lis 21. (szer da) 10 és 14 óra ZENE-BONA KALÓZ
MÓDRA cím mel GYERMEKMÛSOR óvo dá sok nak és kis is -
ko lás ok nak TÜCSÖK PETI és HANGYA LEVI elõ adá sá ban

Be lé põ: 300 Ft
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Áp ri lis 5-én BOR- ÉS KOLBÁSZVERSENYT ren dez a
Gyo mai Nyug dí jas Kert ba rát Kör, a Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si
Ház ban. Meg nyi tó dél elõtt 10 óra kor. Ne vez ni reg gel 9 órá ig le -
het a ver seny zõk nek. Ne ve zé si díj 100 fo rint.

Bé kés Me gyei Kép vi se lõ tes tü let Ün ne pi Me gyei Köz gyû lés -
ét idén Vész tõn tar tot ta. Az ün ne pi szó nok Dr. Szent-Iványi Ist -
ván or szág gyû lé si kép vi se lõ volt, aki azt a ko kár dát tûz te
mel lé re, ame lyet még a rend szer vál tás elõt ti már ci us 15-i ün nep -
sé ge ken vi selt. Szó nok la tát az zal a gon do lat tal fe jez te be, hogy
„büsz kék len né nek a 48-as sza bad ság harc hõ sei a mai Ma gyar -
or szág ra. - Él jen a ma gyar sza bad ság, él jen a haza!"

A me gye gyû lés el nö ke ki tün te tés adott át: el sõ ként Dr. Ba -
log Eri ka osz tály ve ze tõ ve het te át a meg ér de melt ki tün te tést. Õ,
20 éve szer ve zi a me gye egész ség ügyi és szo ci ál po li ti kai mun -
ká ját, a gyer mek vé del mi struk tú ra kialakítása is az õ nevéhez
fûzõdik. 

A „Köz szol gá lat ért” ezüst fo ko za ta ki tün te tést kap ta, Ko -
vács Mi hály pénz ügyi osz tály ve ze tõ, 30 éves, igen ma gas fokú
szak mai mun ká ért és szol gá la tért, amit a me gyei köz gyû lés
pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada tai te rén lát el. Az em lék táb la-ava tó 
be szé det Vígh Ilo na, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ nõ je
mond ta el. Vé gül em lék fát ül tet tek a mai ese mé nyek me men tó -
ja ként. Ma gas szín vo na lú, meg ha tó an szép ün ne pi mû sort adtak
a helyi iskolások, „Hazánkat újra meg kell váltani” címmel.

BELLA RÓZSA Pi linsz ky -dí jas ta nár, gra fi kus mû vész gra -
fi ká i ból és fest mé nye i bõl ren de zett ki ál lí tá sát már ci us 2-án Kis -
kun fél egy há zán a Mû ve lõ dé si Köz pont ban. Al föl di Al bert a
Bács-Kis kun Me gyei Köz gyû lés al el nö ke nyi tot ta meg.

Nagy szá mú rész vé tel mel lett zaj lott le az Endrõdiek Ba rá ti
Kö ré nek ta lál ko zó ja már ci us 6-án Bu da pes ten. Késõ es té be
nyúlt a ba rá ti be szél ge tés az íz le tes est-ebéd után. Mint egy 80-an 
hall gat ták meg az el nök Dr. Lat or cai Já nos üd vöz lõ sza va it,
vers idé ze tét, Iványi atya be szá mo ló ját, meg hí vá sát a temp lom
200 éves év for du ló já nak ün ne pé re. Sza bó Zoltánné ala pít vá nyi
be szá mo ló ját és vé gül Csá szár né Gyuricza Éva tit ká ri be szá mo -
ló ját. Dön tés szü le tett ar ról, hogy az egye sü let a temp lom 200
éves év for du ló já nak em lé ké re az endrõdi temp lom elõt ti kõ ke -
reszt fel újí tá sát kez de mé nye zi és anya gi lag is tá mo gat ja. A je -
len lé võk sze re tet tel kül dik üd vöz le tü ket az itt hon és más hol élõ
endrõdieknek. 

Nagy szá mú rész vé tel mel lett zaj lott le az Endrõdiek Ba rá ti
Kö ré nek ta lál ko zó ja már ci us 6-án Bu da pes ten. Késõ es té be

Dr. E. SZABÓ ZOLTÁN fõ is ko lai ta nár, fes tõ kép zõ mû vé -
sze ti mun ká i ból ké pes is mer te tõt je len te tett meg.

HONTI ANTAL gra fi kus ki ál lí tá sát már ci us 16-án Banner
Zol tán mû vé szet tör té nész nyi tot ta meg a Kos suth úti
OVI-Galériában. A ki ál lí tást áp ri lis 30-ig le het meg te kin te ni
hét köz nap 8-17 órá ig. A ki ál lí tást He ve si Nagy Ani kó fes tõ mû -
vész ren dez te.

Az endrõdi csend õr sor tûz ál do za ta i ra em lé kez tek, lel ki üd -
vü kért imád koz tak a Szent Imre ró mai ka to li kus temp lom ban,
már ci us 22-én az esti szent mi sén. Mise után gyer tyát gyúj tot tak,
és el he lyez ték az em lé ke zés ko szo rú it Iványi Lász ló plé bá nos,
és a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat kép vi se lõi, va la mint
édes any ja em lé ké re Lapatinszkiné Ma ris ka néni. Az igen kis lét -
szám ban em lé ke zõk mind gyer tyát gyúj tot tak a sor tûz em lék he -
lyén. Fáj dal mas és szo mo rú, hogy mily ke ve sen em lé kez nek a
69 éve tör tént gyá szos ese mény re.  

Már ci us 15-én nem ze ti ün ne pün ket gyö nyö rû ta va szi nap sü -
tés ben ün ne pel het tük. Az endrõdi Szent Imre temp lom meg telt
az ün ne pi szent mi sén. A Hõ sök te ré re ha rang zú gás kí sé re té ben
vo nul tak az endrõdi te le pü lés rész ün nep lõi. Az ün ne pi mû sort a
Ró zsa he gyi Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói szol gál tat ták. Az ün ne pi
be szé det La dá nyi Gáborné nyu gal ma zott igaz ga tó nõ mond ta el.
Az egy ház, a vá ros, az is ko lák, pár tok, ci vil szer ve ze tek kép vi se -
lõi ko szo rúz tak mind két te le pü lés ré szen.

A gyo mai ün nep ség szó no ka Ko vács Kár oly ta nár volt, a
mû sort a Beth len Gá bor Szak kép zõ Iskola di ák jai szol gál tat ták.
Mél tó ság tel je sen, de vi szony lag ke vés fel nõtt rész vé te lé vel
ünnepelt a város…

Már ci us 18-án meg ér ke zett több gó lya fé szek tu laj do no sa a
messzi Af ri ká ból. Fá rad tan ki me rül ten pi hen tek meg fész kük -
ben. Saj nos még több gó lya fé szek üres. Ag gód va, de re mény -
ked ve vár juk, a még üres gó lya fész kek la kó it. 
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FÜLÖP PÁL

Endrõdön a 469. ház ban (Vá sár tér II. ker.)a ba nya ke men ce kö -
ze lé ben pis lá ko ló mé cse sek vi lá ga mel lett szü le tett 1901. jú li us
19-én, mind két szü lõ jé nek má so dik há zas sá gá ból. Édes any ja: Né -
meth Bor bá la(1861-1940), édes ap ja Fü löp Pál, (1848-1923), test -
vé re Er zsé bet, aki nek a fér je Tí már La jos volt, õk a 472. (Vá sár tér
mel lett) ház ban él tek.

Szü lei föld mû ve lõ õs ter me lõk vol tak. Édes any já val min den
hé ten temp lom ba járt, ahol ma gá ba szív ta az er kölcs, az igaz ság
és az em ber sze re tet gyü möl csét, hogy táp lál koz zon be lõ le élet út -
ja so rán. Az ele mi is ko lát Endrõdön vé gez te - mi vel szí ve és lel ke
a ta nu lás ra ese de zett -, szü lei be írat ták Nagy vá rad ra, ahol a gim -
ná zi u mot el vé gez te. Vá ra don gim na zis ta di ák tár sa i val több ször
ta lál ko zott az ak kor már nagy be teg Ady End ré vel, aki kint ül dö -
gélt a Szig li ge ti és Rimóczi ut cai sa rok ház elõt ti kis pa don. Pál igen
fé lénk fi a tal em ber volt, egy al ka lom mal di ák tár sai úgy mu tat ták be 
Ady nak, hogy néz ze meg jól ezt a di á kot, aki jól meg ta nul ja a la tin
ver se ket, és még sem meri el mon da ni a la tin órá kon. Ady rá te kin -
tett és annyit mon dott: „Pe dig az élet ben min dig csak ak kor szü -
let het tek és szü let tek nagy dol gok, ha vol tak bát rak, akik mer tek
nagy dol go kat csi nál ni”. Ez volt Pál út ra va ló ja az élet hez, ami éle te 
so rán ki tel je se dett és irá nyí tot ta éle tét.

Nagy vá rad ról Sze ged re ke rült az or vo si egye tem re, se -
bész-bel gyó gyász egye te mes or vos lett, ké sõbb a fo gász szak -
vizs gát is le tet te. Mint dip lo más or vos fo ga dal mat tett, hogy
min dig, min den kö rül mé nyek kö zött se gí te ni, gyó gyí ta ni fog ja az
em be re ket tes ti ek ben, lel ki ek ben nem ze ti ség re való te kin tet nél -
kül, a po li ti kát mel lõz ve. Éle te vé gé ig sze ret ték, be csül ték, szá zá -
val ke res ték a gyógy ul ni vá gyó be te gek. Pa rasz tok, mun ká sok,
ka to nák, pa pok, a vá ros ve ze tõi, pol gá rai.

Fe le sé ge Se bõk Má ria - aki nek szü lei Sze ge den pé kek vol tak,
az I. vi lág há bo rú után még Bécs be is szál lí tot ták a va jas kif lit -, aki
vé gig or vo si asszisz tens ként dol go zott mel let te Fü löp dok tor Sze -
ge den prak ti zált. So kat járt Endrõdre, amíg a szü lei él tek.

Édesanyját fia gyó gyí tot ta be teg sé ge so rán. Nem csak csa lá di kö -
tõ dé sei fûz ték Endrõdhöz. Szo ros szin te ba rá ti kap cso lat ba ke rült
Hunya Dá ni el je zsu i ta szer ze tes sel, aki a pé csi gim ná zi um ba ta ní -
tott, és az õ ja vas la tá ra ke rült Fü löp dok tor fia konviktornak, ab ban
az idõ ben az volt az egyik leg jobb kö zép is ko la. Min den endrõdit,
aki meg ke res te, és se gít sé gét kér te se gí tet te, így Hunya Benõ
ügy vé det, Tí már Má tyás gyógy sze rész, Hunyad Si mon Pé ter ag -
rár vál lal ko zót, és még so kan má so kat. Min den kin se gí tett öröm -
mel, és sze re tet tel. Szü le i tõl örö köl te ezt a tu laj don sá got is, akik
se gí tõ kész be csü le tes pa rasztem be rek vol tak.

Részt vett a II. vi lág há bo rú ban. A fron ton még a Don-ka nyar -
ban is ope rált, gyó gyí tott. Ka to na or vo si mun ká já ban Mar git fõ her -
ceg nõ –aki a fron ton ápo ló volt- se gí tet te. Fény kép õrzi ezt az
em lé ket. A fron ton el ha tá roz ta, hogy ha ha za tér, 1000 pen gõ vel
se gít egy olyan csa lá dot, aki a há bo rú mi att el ve szí tet te csa lád -
fenn tar tó ját. Fo ga dal mát be is tar tot ta a Sze ged-Mó ra vá ro si plé -
bá nos se gít sé gé vel.

Szin tén a fron ton tör tént egy ér de kes eset: 1945. már ci u sá ban
Ko má rom ból vissza vo nu ló ban a front ról mint ka to na or vos egy
moz donnyal ér ke zett Ba la ton fü red re, ahol ta lál ko zott fi á val. (E so -
rok író já val, akit mint sza bad ság har cost 2001-ben vi téz zé avat tak, 
és a köz tár sa sá gi el nök ki tün te tés ben is ré sze sí tet te). Ba la ton fü re -
den a be vo nu ló szov jet csa pa tok egyik tá bor no ka sú lyos sé rült
volt. Fü löp dok tor fo ga dal má hoz hí ven meg ope rál ta és meg is
men tet te a ha lál tól az orosz tá bor no kot, aki kö szö net ként egy
olyan do ku men tu mot adott a ka to na or vos Fü löp dok tor nak,
amellyel a fron ton át fi á val egy lo vas ko csin, több ka to na szö ke -
vénnyel együtt vissza tér he tett Sze ged re. Er rõl az ese mény rõl
1966-ban meg je lent egy új ság cikk, „Egy meg sár gult pa pír lap” cí -
men.

Éle te so rán gyó gyí tott és épí tett, óvo dát, böl csõ dét, cse cse -
mõ ott hont, zöld ke resz tes ta nács adót több or vo si ren de lõt:
Mihálytelken, Gyálaréten és Ságváritelepen.

A ki hú zott fo gak gyûj tõ je is volt, me lyek bõl fi gu rá kat ké szí tett,
fog-le ány, fog-fiú, fog-or vos. Ezek bõl több he lyen ki ál lí tást is ren -
dez tek.

73 éves ko rá ban 45 évi gyó gyí tó mun ka után - ami bõl 22 évet
a mihálytelkiek szogálatában töl tött-nyug ál lo mány ba vo nult. Bú -
csúz ta tá sá ra össze se reg lett a falu ap ra ja-nagy ja. A hála és kö szö -
net vi rá ga i val kö szön töt ték õt és fealeségét. Mint jó sá gos
nagy apó me sél te éle te igaz tör té ne te it, még az ál ma i ból is me sélt, 
hogy õ aki egész éle té ben min dig a ha lál lal vi as ko dott, több ször
azt ál mod ta, hogy meg halt a ha lál… 

Se gí tet te az egy há zat is, Szeged-domaszéki temp lom ban ké -
szít te tett egy ol tárt, ame lyen ez a fel írat ol vas ha tó: „Is ten di csõ sé -
gé re, Dr. Fü löp Pál, 1938”. 

77 éves ko rá ban Sze ge den fe jez te be ál dá sos föl di pá lyá ját.
Sze ge den, fe le sé ge mel lett alussza örök ál mát. Ér té kes, ön zet len
lel ki is me re tes or vo si mun ká ját, szer ve zé se it, épít ke zé se it, a köz jó
szol gá la tát, Gyulay End re Sze ged-Csa ná di püs pök fi á nak, Vi téz Fü -
löp Pál nak írt le vél ben mél tat ta 1988-ban. 

Csá szár né Gyuricza Éva
Vi téz Fü löp Pál (a fia) vissza em lé ke zé sei alap ján

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

1901-1978
az épí tõ és gyó gyí tó or vos

Gyo mai mazsorettesek a len gyel TV-ben

Aki ren del ke zik mû hold ve võ ké szü lék kel, meg néz he ti a
gyo mai mazsoretteseket a len gyel TV-ben.

TVP POLONIA - Hotbird1 satelit

Wielki Kon cert Charytatywny z Sali Kongresowej Palacu
Kultury i Nauki - 35-lecie Orderu Usmiechu (A 35 éves Mo soly
Lo vag rend Nagy Ka ri ta tív Kon certje a Tu do mány és Kul tú ra Pa -
lo tá já nak Kong resszu si ter mé bõl.)

 I. rész: áp ri lis 11. Hús vét va sár nap 9.20
II. rész: áp ri lis 12. Hús vét hét fõ      9.30
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1871. Már ci us ban a püs pök uta sít, hogy a
kán tort nem a kö zön ség, ha nem az egy ház ta -
nács vá laszt ja. Meg vá laszt ják Újházy Sán dor
egyeki kán tort. 

Au gusz tus. A Közokt. Mi nisz té ri um s a
me gyei köz pon ti is ko la szék meg ha gyá sá ból
egy ki kül dött bi zott ság a la kos sá got meg sza -
vaz tat ta az is ko lák jel le ge ügyé ben. 96 szó -
több ség gel a ka to li kus jel leg meg ma radt.
En nek kö vet kez té ben az elõljáróság fel hí va tott 
a be sze dett 5 % is ko la adó át adá sá ra. Az
elõljáróság ezt meg ta gad ván, a szol ga bí ró el -
ren del te.

Mi nisz te ri meg in tés és uta sí tás 5 új is ko la
fel ál lí tá sá ra. 

Szep tem ber 8-án új egy ház ta nács (40 tag -
gal) s en nek ke be lé bõl új is ko la szék (18 tag -
gal) ala kít ta tott, mely 

1/ ki de rí tet te, hogy a köz ség ben 900, a szõ -
lõk közt 180, a ta nyá kon 50, össze sen: 1.130
tan kö te les van. Ezek kö zül jár tak a fiú is ko lá ba
229, a le á nyo ké ba 194, a gyomavégibe 176,
össze sen: 679.

2/ el ha tá roz ta, hogy a mos to ha idõk da cá ra 
A/ fiú is ko la 36 négy szög öles, 350 ta non -

cot be fo ga dó ter mét ket té oszt ja, az új ta ní tót
400 fo rint tal ja va dal maz za és szá má ra la kást
bé rel.

B/ ugyan így tesz a 33 négy szög öl nagy sá -
gú le ány is ko lá val is, s ek képp már ez év ben
lesz 5 is ko la és ta ní tó.

3/ ki mond ja, hogy az 1870-tõl fi ze tett és
1.250 fo rint ra rúgó 5 %-ot ezen túl is fi zet ni
fog ják s több re is ké szek, az eh hez való hoz zá -
já ru lás ra jó mód já val az ura sá got is fel szó lít -
ják.

4/ az 1867-ben át vett 40 hold föld után ed -
dig be folyt s takpénzrárilag ke zelt 735 fo rin tot
a két tan te rem épí té sé re s a meg lé võ is ko lák ja -
ví tá sá ra for dít ja. 

Újházy új kán tor szer zõ dés sze rû ja va dal -
ma: 

1.Kész pénz 300 Ft
2.Stó la: kis in ges te me té sért (nagy és kis

ha lott után 1 Ft, ko por só szen te lé sért 1 Ft 50,
asszisz ten ci ás te me tés nél min den tény ke dé sért 
2 Ft, éneke4smiséért 50 kr, liberásért 1 Ft.

3.Min den négy so ros vers bú csúz ta tó 20 kr.
4.44 hold föld, mely nek adó ját õ fi ze ti.
5.400 négy szög öl kert.
6.Ta pasz tás, me sze lés az õ kö te les sé ge.
De cem ber. A püs pök se gélyt ígér a jövõ

év ben szán dé kolt is ko la épí tés hez.
Bredl Ist vánt az újon nan rend sze re sí tett

önál ló se géd ta ní tói ál lo má son meg erõ sí ti.
(Köz pon ti I-II. osz tá lyú fiú is ko la, el vá laszt va
a III-IV. osz tály tól.) La ká sá ul egy kis szo ba
szol gált az is ko la épü let ben.

Apos tol, gyu lai káp lán, Ritthammer
(Radnai) Far kas szep tem ber ben ide jön.

1872. A püs pök meg en ge di, hogy a nyár -
szeg-zu gi má sik 40 (1.200 négy szög öles) hold
föld az ál lí tan dó 4. és 5. is ko la ta ní tó i nak ja va -
dal ma zá sá ra fordíttassék 20-20 hol das rész let -
ben.

Balla Má tyás 50 Ft se gélyt kap.
Ritthammer az ud var ba megy, he lyé be jön

Mesterházy Imre ka pu ci nus, ké sõbb Sár ré ti Já -
nos.

1873. Turner éradonyi plé bá nos, Sár ré ti el -
hagy ja a papi pá lyát. He lyük re jön is mét
Mesterházy és Gyalay Béla, majd Mesterházy
után Spett Gyu la.

Wodianer Al bert a nagylaposi ma jor ban is -
ko lát ál lít, s nem en ge di meg, hogy a
kocsorhegyi gyer me kek ide jár has sa nak.

A köz ség uta sít ta tik, hogy is mét lõ is ko lák
fel ál lí tá sá ra néz ve ma gát a hit fe le ke ze ti is ko la -
szék kel érint ke zés be te gye. 

A tan fel ügye lõ a már lé te zõ 6 is ko lán felül
még öt nek fel ál lí tá sát kö ve te li. 

1875. Gyalay Új kí gyós ra megy káp lán nak, 
Spett szent szé ki jegy zõ nek. Jön nek: Langa
Lász ló és Kába La jos, majd en nek ki be te ge dé -
se után Ba lázs Béla.

A kép vi se lõ tes tü let köz sé gi is mét lõ is ko lát 
akar be ren dez ni, mi vég re meg ala kít ja a köz sé -
gi is ko la szé ket. Vég zést hoz, arra néz ve, hogy
az is mét lõ is ko la és ál lí tan dó köz sé gi ele mi is -
ko la he lyé ül és alap já ul a la kos ság ál tal épí tett
gyomavégi is ko la és 40 hold föld a „fe le ke ze -
ti” is ko lá tól el ve en dõ. Egy elõ re a fe lek is ko la -
szék tõl a Szebeni-féle is ko lát ké rik is mét lõ ül
át adat ni és Szebeni ta ní tó nak min den ta ní tá si
nap ra 2 Ft-ot sza vaz meg.

Pus kás Jó zsef és Mihálovics Dé nes ta ní tó -
ul vá lasz tat nak. 

1877. A ka to li kus is ko la szék já rás bí ró sá gi
íté let alap ján át ve szi a köz ség tõl az 1868-ban
„le ány is ko la” ré szé re ki ha sí tott 2 465/1200
hold le ge lõ föl det, ed di gi jö ve del mét át en ged -
vén a fel sõbb nép is ko la alap já nak.

Jú li us ban a püs pök köz li  „A ma gyar or szá -
gi 1 és … róm. kat. hit köz sé gek is ko la szé ke i -
nek szer ve zé se és ha tás kö ré re vo nat ko zó s a
ma gyar or szá gi püs pö ki kar ál tal meg ál la pí tott
rend sza bá lyo kat.” El ren de li ezek ér tel mé ben a
hit köz sé gi szer vez ke dést. Az is ko la szék kö -
vet ke zõ leg ala kult: Iványi Imre al el nök, Alt Já -
nos gond nok, Balla Má tyás jegy zõ, Ko vács j.
Ist ván, Tí már J. Mi hály, Ka to na Já nos, Jan csik
Ist ván, Var jú i. Imre, Dinya sz. Já nos, Hunya p. 
Má tyás, Var ga Jó zsef, Tí már g. s. Imre, özv.
Tí már Ist ván, Vallis Jó zsef, Hunya And rás.

1878. Pus kás Jó zsef ta ní tó meg halt. Öz ve -
gyé nek az orsz. nyug díj alap ból 84 Ft, két gyer -
me ké nek ne vel te té sé re 25–25 Ft
utal vá nyoz ta tik. A 84 fo rin tot a hit köz ség nek
133 Ft 33 1/3 kraj cár ra (400 fo rint fi ze tés nek
egy har ma da)

A szõ lõs ker ti is ko la épül 1.800 fo rin ton. 
1879. Wodianer Al bert 6. szá mú há zát az

ed di gi 60 Ft he lyett 30 fo rin tért adja bér be a
véd gát vé del me zé sé nek kö te le zett sé ge mel lett. 
A hit köz ség ezt 3 évre el fo gad ja. 
1880. Schiefner a mirhóvégi – Schiefner-féle – 
is ko la ta ní tó ja ré szé re 1.000 Ft ala pot tesz
le. 

Is ko lák ról ki mu ta tás:
Köz pon ti fiú is ko lák ban ta ní tók: III-IV. 

osz tály ban Szebeni Já nos, I-II. oszt. Mag -
dics Kár oly. Fel jár 312.

Köz pon ti le ány is ko lák ban: Vidovics
An tal (III-IV. oszt.), Ko vács La jos (I-II.
oszt.). Fel jár 277.

Gyomavégi ve gyes-is ko lá ban: Balla
Má tyás, fel jár 120 fiú és 108 le ány.

Nagylaposi vegyes-isk.: Csu ka
György ké pe sí tett, jár 10 fiú és 11 le ány.  

Ker ti vegyes-isk.: Orosz Já nos (en ge -
dé lyes), fel jár 60 fiú és 65 le ány.

Kocsorhegyi vegyes-isk.: Gyu ris And -
rás (n.kép. és n.eng.) 7 fiú, 10 le ány.

Is mét lõ fiú is ko lá ban: Mag dics, fel jár
61.

Is mét lõ le ány is ko lá ban: Ko vács, fel jár
64.

1881. Ta vasszal nagy ár víz. Kör gát
épí té se. 

A Schiefner-féle mirhóvégi is ko la meg -
nyí lik, az ide – a köz pon ti I-II. le ány is ko lá ból
– át tett be teg Ko vács La jos sal, de ez év köz ben
(1882. már ci us) meg hal ván, osz tá lyát ide ig le -
ne sen Var ga Gyu la ve zet te. 

A köz pon ti I-II. oszt. le ány is ko lá hoz
Hencz Vin ce, majd – ez év köz ben le mond ván
- 1882. ja nu ár ban Számborovszky Re zsõ vá -
lasz ta tott, 20 hold föld és 200 Ft kész pénz ja -
va da lom mel lett és 50 Ft is mét lõ is ko lai díj jal.

1882. Számborovszky Re zsõ át té te tik a
mirhóvégi Schiefner-féle is ko lá hoz. He lyé be a 
köz pon ti I-II. oszt. le ány is ko lá hoz jött Bencze
Sán dor Zsámbokról, a köz pon ti I-II. oszt. fiú is -
ko lá hoz pe dig, Mag dics tá vo zá sa után, Sán dor
Ala jos Ozoráról. 

A Kal már-fé le sze gény alap a bé kés me gyei 
ta ka rék pénz tár ból, aho vá 1869-ben a
Bolzáéktól tör tént vissza fi ze tés al kal má val he -
lyez ték, az egy ház me gyei fõ pénz tár ba té te tik. 

Úgy szin tén a Kál vá ri áé is, mely a foly to -
nos tõ ké sí tés s a há rom hold jö ve del me zé se
mel lett 2.216 Ft 20 kraj cár ra nö ve ke dett.

 
1885. Az el hunyt Csu ka he lyé be a

nagylaposi ma jo ri is ko lá hoz Ricsek Já nos jön
ta ní tó nak. Vidovics 50 Ft se gélyt kap. Szep -
tem ber ben Sán dor Ala jos le mond ván, meg vá -
lasz tot ták Szebeni Lász lót, aki la kás pén zül 80
fo rin tot ka pott. Osz toz ko dá suk nál, Sán dor éve
1884-tõl 1885. szep tem be rig szá mít ta tott, s
mi dõn emi att kér dést in téz tek, a vá lasz az volt,
hogy ta ní tó nál ez más kép nem le het. 

1886. A bal-la tor szob rá nak meg újí tá sa és
mind két la tor ke reszt jé nek be fes té se ke rült 50
fo rint ba. 

1888. Ja nu ár ban Újházy Sán dor kán tor
meg halt. Öz ve gye fél évig a ja va da lom él ve ze -
té ben ma radt. Au gusz tus 2-án pe dig az egy -
ház ta nács szó több ség gel fiát, Újházy Mik lóst
vá lasz tot ta meg, el hunyt aty já é hoz ha son ló
szer zõ dés mel lett. Töb bek ké ré sé re a püs pök
nem volt haj lan dó a pá lyá za tot mel lõz ve,
Újházy Mik lós hí vá sá ba be le egyez ni. Fi ze té -
se: 300 fo rint, 43 1100/1200 hold föld, 2 ha -
ran gos te me tés 4 so ros bú csúz ta tó vers szak 20, 
8 so ros 40 kraj cár.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Szent-Györ gyi Al bert:

Psal mus Humanus

Uram ki vagy? 
Szi go rú Atyám len nél?
Vagy sze re tõ Anyám?
Aki nek mé hé bõl a Min den ség meg szü le tett?

Te len nél a min den ség maga?
Avagy a Tör vény, amely ural ko dik fe let te?
Ad tál éle tet, hogy vissza vedd?
Te al kot tál en gem, vagy Té ged én?
Hogy a ma gányt és a fe le lõs sé get meg osszam?

Uram! Nem tu dom ki vagy,
De Hoz zád for du lok nagy ba jom ban,
Ret te gek em ber tár sa im tól és sa ját ma gam tól is!
De meg ér ted ze né met.

For rás: Ale xa Kár oly: Ma gyar Zsol tár: 
Kor társ 1994.

II.k. 614.o.
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ÁPRILISI ÜNNEPEK
    
  4. vasárnap: Virágvasárnap
  8. csütörtök: Nagycsütörtök
  9. péntek: Nagypéntek
10. szombat: Nagyszombat
11. vasárnap: Húsvétvasárnap
12. hétfõ: Húsvéthétfõ
18. vasárnap: Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
23. péntek: Szent Adalbert püspök, vértanú
24. szombat: Szent György vértanú
25. vasárnap: Húsvét 3. vasárnapja
28. szerda: Chanel Szent Péter áldozópap, vértanú
29. csütörtök: Sienai Szent Katalin egyháztanító
30. péntek: Szent V. Pius pápa

ÁPRILISI 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
áp ri lis 25-én, va sár nap fél 12.  

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

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

Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 18 óra kor va sár -

na pi elõ es ti mise. péntekeknként a mise után szent írás ol va sás.
Szom ba ton dél elõt tön ként (nagy szom bat ki vé te lé vel) 9 óra kor bér má -

lá si ok ta tás a pléábánián. Az elsõ áp ri lis 3-án lesz.

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

Vi rág va sár nap 8, 18 10 10

Nagy csü tör tök, utol só va cso ra miséje 18 16 18

Nagy pén tek

ke reszt út

az Úr szen ve dé se
9

15

16.30

17

17.30

18

Nagy szom bat

szent sír adoráció

Vi gí lia, fel tá ma dás mi sé je, kör me net

   

8-18

18

9-15

15 17.30

Hús vét va sár nap 10, 18 8 10

Hús vét hét fõ 10, 18 8 10

A nagy hét és Hús vét temp lo ma ink ban
áp ri lis 4-12.

 Imád sá gok (9.)

A ka to li kus hit ele mei (28)

Az imád sá gok te rén egy újabb fe je zet hez ér tünk. Né pek (al ka -
lo mad tán más val lá sok) imá it mu ta tom be, természetesen a ma gya -
rok kal kezd ve.

Valék siralom-tudatlan.
Siralomtól süppedek,
Bútól aszok, epedek.
Választ világomtól —
Zsidó fiacskámtól,
Édes örömemtõl.
Õ én édes uracskám,
Egyetlen egy fiacskám!
Síró anyát tekintsed,
Bújából kinyújtsad!
Szemem könnytõl árad,
Én keblem bútól fárad,
Te véred hullása
Én keblem alélása.
Világ világa,
Virágnak virága!
Keservesen kínzatol,
Vas szegekkel veretei:
Ó nekem, én fiam,
Édes, mint méz!
Szegényül szépséged,
Véred ürül vízként.
Siralmam, fohászkodásom —

Terjed kívül
Én keblemnek belsõ búja,
Mi soha nem hûl.

Végy halál engemet,
Egyetlenem éljen,
Maradjon uracskám,
Kit világ féljen!
Ó igaz Simeonnak
Biztos szava ére,
Én érzem e bú-tõrt,
Mit valamikor ígére.
Elválnám tõled,
De ne volna,
Hogy így kínzatol,
Fiam, halálra.
Zsidó, mit téssz,
Törvénytelen,
Mert fiam
Bûntelen hal.
Fogva, húzogatva,
Öklelve, kötve
Ölöd.
Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne legyen kegyelem magamnak,
Avagy halál kínjával
Anyját édes fiával
Egyetemben öljétek!

(Pais De zsõ ér tel me zé se sze rint)

1. Óma gyar Má ria-si ra lom (1300 kö rül)

3. Tinódi Lantos Sebestyén: Siess, keresztyén...

Siess, keresztyén, lelki jót hallani,
Régi törvénybõl harcolni tanulni,
Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,

Krisztusban bízni.

Mert nem hiába ezt az ó törvénybe,
Próféták írták Biblia könyvébe;
Szép tanulság ez most az új törvénybe’,

Mi eleinkbe’.

Jól tudja földön ezt minden keresztyén:
Nemcsak fegyverrel oltalmaz az Isten.
Ezt minden népnek tudására adóm:

Istenünk vagyont

Fejedelemség vagyon csak Istenben,
Minden hatalom vagyon õ kezében;
Kiket Õ akar, föld kerekségében:

Emeli égben.

Ne ess kétségbe õ nagy jóvoltában,
Az igaz hitben erõs légy magadban,
Mint Dávid, úgy jársz párviadalodban,

Hitvallásodban.

Dávidot Isten hagyó királyságban,
Õ ellenségit veté gyalázatban.
Dicsérjük Istent nagy hálaadásban,

Ének mon dás ban.

2. Jégesõ elleni bájoló imádság (Csík megye)

Dicsõség az Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek,
Miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen.
Ím elõdbe állok a teljes Szentháromság erejivel.
Teremtetlen az Atya,
Teremtetlen a Fiú,
Teremtetlen a Szentháromság egyisten.
Eloszolhatatlan az Atya,
Eloszolhatatlan a Fiú,
Eloszolhatatlan a Szentháromság egyisten.
Kényszerítelek téged, te gonosz Sátán,
Addig az én falum határára bé ne következzél,
Míg a Názáretbeli Jézus szájából szent igéit nem követed,
Addig az én falum határára bé ne következzél.

Erdõ ága-bogára, hol kakasszó nem hallatik,

Vakaru kalács nem illatik.
Vigyen el téged az Atya,
Vigyen el téged a Fiú,
Vigyen el téged a teljes Szentháromság egyisten.

(Er dé lyi Zsu zsan na gyûj té se)
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Ké rem Önö ket, hogy akik ol vas sák: ad -
ják to vább és kap cso lód ja nak be mun kánk -
ba mi nél töb ben. Sze ret nénk, ha el sõ sor ban
fi a tal ja ink meg ta lál ná nak ben nün ket, vagy
üze ne tünk ál tal meg ke res né nek min ket. Se -
gí tünk a drog le küz dé sé ben, se gí tünk egy
kö zös ség meg ta lá lá sá ban, se gí tünk egy jobb 
vi lág meg ta lá lá sá ban, se gí tünk igaz ba rá tok
ke re sé sé ben. GYERE EL TE IS! Sok a fa la -
dat és a ten ni va ló és az idõ rö vid. Hall ja meg 
Is ten hí vó sza vát min den ki, mert nem tud juk
sem az órát, sem a na pot, ami kor szá mot kell 

adni tet te ink rõl. 

1. Már ci us 15-én együtt ko szo rú zott a Lo vag rend ve ze té se az egy ház -
köz ség gel.

2. 2004. már ci us 19-21. kö zött a Né met lo vag test vé rek meg hí vá sá ra
dom. Iványi Lász ló és fr. Ungvölgyi Já nos az Auszt ri ai Lambachba utaz tak
fr. La ka tos Sán dor Pre cep tor ve ze té sé vel, ahol kö zös lel ki gya kor la ton vet tek
részt több eu ró pai nem zet lo vag já val és ve ze tõ jé vel. Dom. Iványi Lász ló plé -
bá nos úr meg kap ta a Nagy mes ter tõl a lelkivezetésre szó ló ki ne ve zé sét,
mely hez ez úton szív bõl gra tu lá lunk. Ne mes mun ká já hoz Is ten ál dá sát kér jük
ré szé re. Az össze jö ve te len szó esett ar ról, hogy a 2004. de cem ber 16-án
meg ren de zen dõ „Se gít sünk a rá szo ru ló gyer me ke ken!” ren dez vény Fõ véd -
nök sé gét ren dünk Nagy mes te re el vál lal ta, és je len lé té vel idén is meg tisz te li
ren dez vé nyün ket, me lyet szin tén az Endrõdi Temp lom ban ren de zünk. Al -
kal mi ka mi ont ke re sünk arra, hogy az ado má nyo kat Olasz or szág ból el -
jut tas sák Gyomaendrõdre.

3. Szo ká sos Commenda össze jö ve te lün ket már ci us 27-én, szom ba ton az
Endrõdi plé bá ni án meg tar tot tuk, és a vé gén ün ne pi szent mi sé vel zá rult, me -
lyet Lelkivezetõnk dom. Iványi Lász ló plé bá nos ce leb rált. Több ven dé günk
is meg tisz tel te je len lé té vel a Komtúria gyû lést és szent mi sét. Kö szön jük.

4. Leg kö ze lebb áp ri lis 24-én, szom ba ton lesz Lo vag ren di össze jö ve tel,
me lyet 15. 00 órá tól szent mi se kö vet az Endrõdi Temp lom ban. Mi nél töb ben
jöj jünk el e szép ta lál ko zó ra. Arra sze ret nék meg kér ni  min den kit, hogy aki
ezen túl részt vesz a lo va gok szent mi sé jén, az utá na is ma rad jon a temp lom -
ban és kér jük a ró zsa fü zér el imád ko zá sá val se gít sék mun kán kat, hogy a Lo -
vag rend tel je sí te ni tud ja kül de té sét. Kö szön jük. 

5. Nyá ron, Új kí gyó son sze ret nénk cser kész tá bort szer vez ni. Elõ re je lez -
zük, hogy csak azok je lent kez ze nek, akik re ké sõbb is szá mít ha tunk. Sze ret -
nénk egy ko moly csa pa tot lét re hoz ni azok ból, akik el jön nek. Ér dek lõd ni a
hit ok ta tók nál és a Lo vag rend nél le het. Szá mí tunk azok ra, akik ke re sik he lyü -
ket, de még nem ta lál ták meg és kö zös ség re vágy nak. Ezt itt meg ka pod.

6. Sze ret nénk a nyá ron, egy hét vé gén  lo vag tá bort is szer vez ni. Er rõl bõ -
veb ben a leg kö ze leb bi szám ban lesz szó.

7. A de cem be ri rajz pá lyá za ton in dult gyer me kek raj za i nak kö vet ke zõ
hely szí ne a Sze ge di Fo ga dal mi Temp lom (Dóm) lesz, ahol Gyulay End re
püs pök úr jó vol tá ból ün ne pé lye sen sze ret nénk meg nyit ni és meg mu tat ni a
gye re kek mun ká it Sze ged hí võ kö zös sé gé nek. Szer ve zé se most van fo lya -
mat ban. A meg nyi tó ról leg kö ze leb bi szá munk ban adunk hírt. A rajz pá lyá zat
elsõ he lye zett je (Tóth Sán dor) ju ta lom uta zá sa Olasz or szág ba a nyá ron lesz.

Most pe dig ha meg kés ve is, de hely hi ány mi att eb ben a szám ban nyí lik
le he tõ ség arra, hogy név sze rint meg kö szön jük azok ada ko zá sát, akik a 2003. 
de cem ber 18-ai ren dez vény re a Templárius Ala pít vány szá má ra ada koz tak. 

Csekk be fi ze tõk:
Gonda Pálné Gyomaendrõd, Sza bó Zol tán Gy., Csá szár né Gyuricza Éva, 

Gy., Han gya Lajosné Gy., Csányi Ist ván Gy., Czibulka György Gy., Gellai
Ta más Gy., Dr. Ve réb Lajosné Gy., Ba log Lajosné Gy., Ma jo ros Lász ló és
édes any ja, Gy., Gubucz Zol tán Gy., Dr. Palya Jó zsef Gy., Er dei Zol tán
Békésszentandrás, Farkasinszki Zsu zsan na, Gy., Csíkné Tí már Éva Gy.,
Sza bó Incéné Gy., Szurovecz Elekné Gy., Lel kes Jánosné és csa lád ja Szar -
vas, Porubcsánszki csa lád Gy., Tí már Má ria Gy., Ka to na La jos Gy., Zöld
End re Gy., Ungvölgyi Vincéné Gy., id. Far kas Máté Gy., Csúvár Dezsõné
Gy., Knapcsek Bálintné Gy., He ge dûs Imre Gy., Várfi And rás Gy., Ke resz -
tény de mok ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi Szer ve ze te, Marsiné Giricz Er zsé -
bet Gy., Hon is me re ti Egye sü let Gy., Akik az Endrõdi Plé bá ni án fi zet tek be:
Dr.Jánosik Bertalanné, Gyetvai Ernõné, Szakálos Dezsõné, Ambrózi Lász ló, 
Szakálos Ti bor, Sza bó Dezsõné, Véha Józsefné, Elek Miklósné. Is me ret len,
ne vét nem kí ván ja meg ad ni, Dinya Zol tán Gy., Új há zi Ernõ Gy., Tóthné Var -
ga Be á ta Gy., fr. Woth Imre Bu da pest, Csiz ma dia Sán dor Bu da pest, fr.
Csörghe Géza Kõ te lek, Porubcsánszki (csa lád) La jos Bu da pest, Gyo mai
Róm. Kat. Plé bá nia Gy., Bé res Já nos Gy., Bár di Zoltánné Gy., Dr.Csoma
An tal Gy., Is me ret len be fi ze tõ Gy., Neubort Lász ló és csa lád ja Gy., Ta kács
Zol tán és Ra fa el Ti bor al ko tá sa i nak be vé te lé bõl, Zenta Car Kft, Bu da pest 

Össze sen: 199. 400 Ft. Be fi ze tés tör tént.
Is ten fi zes se meg ön zet len sé gü ket és a Lo vag rend Ki rály nõ je, le gyen

köz ben já ró juk Is ten nél.
fr. Ungvölgyi Já nos

commendator

A Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria hí rei: Ked ves Ol va só!
A jú ni u si Eu ró pai Par la -

men ti vá lasz tá sok ra a
FIDESZ-MKDSZ lis tá ján me -
gyénk je lölt jé nek élet raj zi
ada ta it az aláb bi ak ban be mu -
tat juk. El mond juk még ol va -
só ink nak, hogy Becsey Zsolt
je lölt 14 éve fog lal ko zik azok -
kal a fel ada tok kal, ame lye ket
rész ben itt hon, rész ben
Brüsszel ben lá tott el, ame lyek
a csat la ko zást elõ ké szí tet ték.
A lis tán 7. a sor ban, or szá gos
szin ten „biz tos be fu tó”, de eh -
hez me gyei, il let ve he lyi szin -
ten is a FIDESZ-MKDSZ lis ta 
tá mo ga tá sa szük sé ges.

El jön vá ro sunk ba is, sze mé lyes be mu tat ko zás ra. Kér dé -
se ket le het fel ten ni neki, ame lyek vá ro sunk jö võ jé vel kap cso la -
to sak. Április 22-én a Mû ve lõ dé si Ház ban min den ér dek lõ dõt
vá runk.

Dr. Becsey Zsolt
A FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri

Szö vet ség Sza bad Eu ró pa lis tá já nak 
7. je lölt je 

1964-ben szü le tett Sze ge den, föld mû ves csa lád ban.

1982-ben érett sé gi zett Sze ge den.

1982-1983-ban sor ka to nai szol gá la tot töl tött Szom bat he -
lyen.

1988-ban dip lo mát sze rez a Marx Kár oly Köz gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem Nem zet kö zi Kap cso la tok Sza kán.

1988-ban dol goz ni kezd a Kül ügy mi nisz té ri um ban az eu ró -
pai in teg rá ci ós te rü le ten.

1988-91 kö zött az Eu ró pa Ta nács ügye i nek re fe ren se.

1991-95 kö zött a Brüsszel ben az EK mel let ti ma gyar kép vi -
se let tit ká ra.

1995-96-ban az Ipa ri és Ke res ke del mi Mi nisz té ri um Eu ró pai 
Ügyek Hi va ta la ve ze tõ jé nek fõ ta nács adó ja.

1996-ban a Kül ügy mi nisz té ri um In teg rá ci ós Ál lam tit kár sá -
ga he lyet tes ve ze tõ jé nek, majd 1998-tól ve ze tõ jé nek tit kár ság -
ve ze tõ je.

1999-tõl 2003-ig rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi -
nisz ter ként Brüsszel ben az EU mel let ti ma gyar misszió he lyet tes 
ve ze tõ je, a ma gyar EU Tár su lá si Ta nács tit ká ra. 2001-tõl 2003
má ju sá ig a ma gyar kor mány kép vi se lõ je az EU Ta nács Po li ti kai
és Biz ton ság po li ti kai Bi zott sá ga ki bõ ví tett ülé se in. 2003. áp ri -
lis-jú li us kö zött a ma gyar kor mány ak tív meg fi gye lõ je az Ál lan -
dó Kép vi se lõk Bi zott sá gá ban (COREPER I.) 

2002. feb ru ár óta fõ tiszt vi se lõ.

Tu do má nyos fo ko zat: 2003-ban Ph.D a Bu da pes ti Köz gaz -
da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem Nem zet kö zi Kap -
cso la tok prog ram já ban, az EU ke le ti bõ ví té sé nek elõ nyei az EU
szá má ra té ma kör ben.

Nyelv tu dá sa: an gol, spa nyol, fran cia és né met kü lön bö zõ
szin te ken.

1988 óta nõs, fe le sé ge Sze ge di Már ta köz gaz dász.
Há rom gyer me kük van: Zsolt (1990), Dóra (1993), Réka

(2003).
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Neve, éle te el vá laszt ha tat lan Szûz Má ria Lourdes -i je le né -
sé tõl, ahol ma a vi lá gon Lourdes -i grotta van, Ber na dett szob -
ra is megtalálható.

A fran cia or szá gi Lourdes vá ros ká ban szü le tett, sze gény
csa lád ban. Szü lei mol ná rok vol tak, hat test vé re kö zül õ volt a
leg idõ sebb. Ke reszt ne ve Marie-Bernard, de min den ki csak a
be cé zõ Ber na dett ne vet hasz nál ta. Nyo mo rú sá gos kö rül mé -
nyek kö zött élt a csa lád, Ber na dett emi att lett sú lyos aszt más
be teg. Ti zen két éve sen cse léd lány ként dol go zott, majd
Bartes-ban pász tor lány volt. 1858-ban iskolába járt, hogy
elsõáldozó lehessen.

1858. feb ru ár 11. és jú li us 16. kö zött, a Lourdes mel let ti
massabiele-i bar lang ban 18 lá to má sa volt.

A „hölgy”- ahogy Ber na dett ne vez te – elõ ször nem mond ta
meg, hogy ki. Már ci us 25-én, Gyü mölcs ol tó Bol dog asszony
ün ne pén be mu tat ko zott: „én va gyok a Szep lõ te len
Fogantatás.” 

Má ria fel szó lí tá sá ra a bar lang ta la ján ka par ni kez dett, s itt 
for rás fa kadt, mely mind a mai na pig ont ja ma gá ból a gyó gyí tó
vi zet. Azt is kér te a pász tor lány tól, hogy épí tes sen temp lo mot
a je le né sek he lyén. A bar lang nál tör tént je le né sek és gyógy -
ulá sok meg moz gat ták a kör nyék la kó it. A pap ság ele in te el -

uta sí tot ta a
je le né se ket, s csak las -
san, sok idõ után fo -
gad ták el Ber na dett
ta nú ság té tel ét. Min -
den na pi mun ká já ban a 
kí ván csis ko dók ál lan -
dó an za var ták. Õ pél -
da mu ta tó an áll ta a
kér de zést és a gya nú -
sí tást, amely több éven 
át tar tott. Leg na gyobb
vá gya az volt, hogy el -
vo nul jon az em be rek
sze me elõl, vé gül
1868-ban be lé pett a
nevers-i Is ko la és Sze -
re tet Nõ vé rek zár dá já -
ba. Renai név
ke reszt ne vét kap ta és
ápo ló nõ vér ként dol go -
zott. Itt sem volt nyug -
ta, ál lan dó an

zentek éle te
Az ol dalt szer kesz ti: Sóczó Géza

Szent Ber na dett

Ün ne pe: áp ri lis 16.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipõtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrõd Fõ út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mo bil: 06 20 451 1944

meg aláz ták. Éle te ese mé nyei közé tar to zik a kö vet ke zõ tör té -
net: Egy na pon ész re vet te, hogy nõ vér tár sa irigy ke dik rá a lá -
to má sok mi att. Ek kor a sep rõ höz ha son lí tot ta ma gát, amit
mun ka után az ajtó mögé rej te nek, ugyan is a fent em lí tet te ken 
kívül több jelenésben, hivatalos néven kinyilatkoztatásban
nem volt része. Igaz lett, amit a „Hölgy” ígért neki: „Boldoggá 
teszlek, de nem ezen, hanem a másvilágon.”

A ko los tor ban is so kat be te ges ke dett, lég szom ja ha lá lá ig
kí sér te. 1879. áp ri lis 16-án halt meg. 1925-ben bol dog gá,
1933-ban szent té avat ták. Ber na dett holt tes te 125 éves és tel -
jes ép ség ben lát ha tó a Nevers-i zár da temp lom ban, mint ha ép -
pen most szen de rült vol na álom ra. Szob ra min den „lourdes -i
bar lang ban” ott ta lál ha tó, pász tor lány nak öl töz ve, fe jén ken -
dõ vel vagy apá ca ru há ban. Ke zé ben ró zsa fü zér rel. A Lourdes -i 
je le nés híre ha zánk ban is fel kel tet te a Szep lõ te len Szûz Má -
ria irán ti tisz te le tet. Temp lo ma ink ban ol tárt emel tek a
Lourdi Szûz tisz te le té re és ki lenc na pos áj ta tos ság gal ün ne -
pel jük a cso dás je le nés for du ló ját min den év ben. Sok he lyen
ká pol ná ban, ma gán há zak ban, Lourd-i bar lang elõtt vég zik az
áj ta tos sá got. A mátraverebélyi Szent kú ton ha tal mas bar lang
épült a hegy ol dal ba, s a hívek ezrei imádkoznak elõtte.
Áldása nem marad el. Csodás ereje megerõsít hitünkben és a
távolból is gyógyulást hoz bajainkban.

„Szû zi tisz ta lá to má sunk, Má ria! 
Szí vünk bõl száll Lurdba, Hoz zád szent ima!
Lurdi Vi rág szál, Nyíl jék meg szí ved,
Zárd be es dek lõ – Ma gyar né pe det!

Szep lõ te len Szent Bol dog sá gos Asszo nyunk!
Irtsd ki min den bû nünk is, fo hász ko dunk:
Lurdi Vi rág szál…

Imád ko zó, fény lõ fe hér Má ri ánk,
Szent imád dal védd meg drá ga szép ha zánk!
Lurdi Vi rág szál…

KÚTFÚRÁS
Teljes körû ügyintézéssel - 63-250 mm-es csövezéssel

KÚTJAVÍTÁS
300 m-es talpmélységig

TALAJMECHANIKAI FÚRÁSOK
Megfigyelõ és észlelõ kutak telepítése

MÉLYALAPOZÁS
Centrifugál és merülõ szivattyúk forgalmazása és
telepítése

KOMÓCZY ATTILA
5502 GYOMAENDRÕD, Apponyi u 17
T.:06-66 386-338, 06-30-228-1848, 06-30-480-6758

az endrõdi temp lom 
Lourdes -i ol tá ra
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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.

XI. rész
A Ma gyar Szent Ko ro nán Dukász Mi hály

képe má sod la gos. Tény az, hogy Dukász Mi -
hály képe nem fér bele a fog la lat ba! Eb bõl azt
a kö vet kez te tést le het le von ni, hogy eb ben a
fog la lat ban ere de ti leg más kép volt, olyan kép, 
amely nek szá má ra ké szült ez a fog la lat. Ez
sok fé le le he tett, de egy biz tos, hogy nem
Dukász kép volt. Ak kor mi ért ez zel da tál ják a
ko ro nát?  

Nem ar ról van szó, hogy ne kem mi a vé le -
mé nyem a do log ról, itt Tény rõl van szó!

Hogy tud juk-e hogy ere de ti leg mi lyen kép
volt? Van egy olyan vé le mény, hogy Szûz
Má ria képe le he tett. De ez nem vé le mény, ha -
nem Tény! Tény, hogy egy ko ro na õr nyi lat ko -
zik a ko ro ná ról. (A ko ro na õr fel ada ta, hogy
mi kor ki ve szi a lá dá ból a ko ro nát ala po san
vizs gál ja meg min den négy zet mil li mé terét, és
ami kor vissza te szi, még egy szer.) A ko ro na õr
töb bet lát hat ta a ko ro nát az adott tör té nel mi vi -
szo nyok nak meg fe le lõ en mint bár me lyik
utód ja, v. elõd je. Egy ér tel mû en le ír ja
1613-ban, hogy Szûz Má ria képe van itt há tul.
Ki je len tõ mód, je len idõ ben ír. Szó ba sem jö -
het egy olyan csúsz ta tás, hogy õ gon dol ta
hogy ott van, õ ezt nem lát hat ta. Te hát va la kik -
nek na gyon fon tos, hogy: ’/ ne Szûz Má ria lett
le gyen itt; „/ hogy Dukász Mi hály lett lé gyen
itt! Hogy mi ért? Mert ab ban az eset ben a Ko -
ro ná nak mint egy ség nek a tár gya lá sa - ha ide a
Dukász Mi hályt ere de ti ként te szem-, le he tet -
len né vá lik, és a Ko ro na ké szí té se ké sõ i vé vá -
lik! Te hát több rend bé li ér dek fû zõ dik ah hoz,
hogy a Dukász-kérdést ne bolygassuk! 

Van egy olyan pil la nat a tör té ne lem ben,
ami kor azt mond ja az em ber, hogy lesz ami
lesz, már pe dig meg fog juk boly gat ni, mert
egy kö vet ke zõ év ez re det nem le het ilyen fokú
ha zug sá gok ra épí te ni. Itt most már olyan mér -

té kû ek ezek a ha zug sá gok, hogy nem csak
egyet len nem ze tet a Ma gyar Nem ze tet sér tik,
ha nem az egész em be ri mi nõ sé get, mint olyat.
És ebbe már nem le het bele men ni, mert cin ko -
sai le szünk ezek nek a ha zug sá gok nak.

Az em be ri ség fog ja raj tunk szá mon kér ni:
kap tunk egy ilyen kin cset, ak kor leg alább
miért nem tö re ked tünk az igaz sá got vele kap -
cso lat ban ki mon da ni, mert meg lett vol na rá a
le he tõ sé günk! Te hát Dukász Mi hály 1613-ig
nincs raj ta a ko ro nán. Ez nem vé le ke dés, ez
Tény! Az is tény, hogy 1790-ben ír nak elõ ször 
há rom olyan ké pet le, ami ma is ott van: A
Dukasz Mi hály ké pet, a Kontastinusnak ol va -
sott ké pet és a Geobicász felíratú, ame lyet Gé -
zá val azo no sí ta nak, ter mé sze te sen alap ta la nul. 
Ezt a 3 ké pet elõ ször
1790-ben ír ják le.
Szok tak rá hi vat koz ni, 
hogy 1750-ben már
Ré vai Pé ter nek a ha lá -
la után ki adott mun ká -
já ban már sze re pelt a
Constantin kép. Nem
igaz! Sze re pel ben ne a
Konstantinus név, de õ 
maga le ír ja, hogy nem
er rõl, ha nem Nagy
Kons tan tin ról be szél.
Ez Konstatinos
porfirogenitos (azt je -
len ti: bí bor ban szü le -
tett). Az elsõ
Kons tan tin nem volt
porfirogenitos, a bí bor 
te rem ek kor még nem
lé te zett. Te hát a cse rét
1613 és 1790közé kell

ten ni. Tud juk, hogy be ava tó ko ro na lé vén nem 
le het akár mi kor cse rél get ni. Mi kor le het cse -
rél get ni? Vagy a ko ro ná zás alatt: ami kor ki -
vet ték a lá dá ból, és mi e lõtt vissza tet ték. De
ak kor ezt egé szen biz tos, hogy le ír ták vol na!
Len ne róla do ku men tum. Van egy nem egé -
szen 6 év a tör té ne lem ben, ami kor egy sze rû en
nem tud juk mi tör tént a ko ro ná val. II. Jó zsef
ren de le ti leg ki vi te ti az or szág ból és nem tud -
juk, hogy mi tör tént vele! Az elsõ ren de let
1784. áp ri lis 4-én kelt, de a ko ro na õrök nem
tel je sí tet ték, éle tük és va gyo nuk koc káz ta tá sá -
val. A má so dik ren del ke zés nél le he tett tud ni,
hogy ez az õrült nem csak õket fog ja ki nyír ni,
ha nem a ko ro nát is. A le írá sok sze rint sírt a két
ko ro na õr, ami kor át kel lett adni a ko ro nát,
mert nem tud ták, hogy mi lesz a ko ro na sor sa.
És tény leg nem tud juk, mi tör tént. 1790-ben,
köz vet le nül a ha lá la elõtt en ged te, hogy haza
hoz zák, és tel je sen sza bály ta la nul tör té nik a
ko ro na át vé te le. Nin cse nek je len a ko ro na -
õrök! Ek kor a le írá sok már egy ön te tû en ezt a 3 
képet írják le!

 Egész egy sze rû en, ki zá rá sos ala pon ki le -
het je len te ni, hogy a ké pek cse ré jé re 1784 és
1790 kö zött ke rül he tett sor. Ez megint nem vé -
le ke dés, ha nem Tény!

Mi lyen cél ja vagy tét je le he tett a cse ré -
nek? Erre megint azt le het mon da ni, hogy nem 
is mer jük elég gé a tör té nel mün ket. Nem azért
mert bu ták vagy fe lü le te sek va gyunk, ha nem
azért mert gon do san el tit kol ták elõ lünk a lé -
tün ket mé lyen érin tõ té nye ket vagy tény cso -
por to kat. Ilyen pél dá ul az 1780-as évek egész
Eu ró pá ra vo nat ko zó gran di ó zus át ren de zé si
ter ve. Ez az úgy ne ve zett II. vagy Új Vi lág terv.

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

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

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.

A szent atya nagy böj ti üze ne te

II. Já nos Pál pápa 2004-es nagy böj ti üze ne té nek té má ja Máté evan -
gé li u má nak egy ver se:

„Aki be fo gad egy gyer me ket az én ne vem ben, en gem fo gad be.”
A szent atya fel eme li a sza vát a gyer me ke ket vissza uta sí tó ön zés sel

szem ben és ke mény sza vak kal el íté li a gyer me kek el len al kal ma zott
erõ szak min den for má ját: a sze xu á lis vissza élést, a csa lá dok szét hul lá -
sát, a gyer mek pros ti tú ci ót, az AIDS-fer tõ zést, a szerv ke res ke del met.

A pápa üze ne té ben arra szó lít ja fel a hívõ ke resz té nye ket, hogy a
nagy böj ti idõ szak ban szen tel je nek több idõt a gyer me kek re, kezd ve sa -
ját csa lád juk kal és tár sa dal mi szin ten egy aránt. A gyer me kek al kot ják
ugyan is az em be ri ség jö võ jét. A szent atya em lé kez tet arra is, hogy Jé -
zus mennyi re sze ret te a gyer me ke ket, majd mel lé jük so rol ja a töb bi ki -
csinyt: a szük ség ben lé võ ket, az éhe zõ ket, az ide ge ne ket, a
ru hát la no kat, a be te ge ket, a fog lyo kat. Vá laszt ha tunk: el fo gad juk és
sze ret jük õket, vagy vissza uta sít juk és kö zönnyel el ha la dunk mel let tük. 
Ugyan ez a bá nás mód Jé zus ra is ér vé nyes.

For rás: Ma gyar Ku rír
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Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

Protocollum Anni 1818. 

Tisz tel Ol va só!
Ka lan doz zunk vissza a XIX. szá zad ele ji Endrõdre 1818. má -

jus 20-án ün ne pé lyes ke re tek kö zött ülte meg, az újra né pe sült
falu szá za dik év for du ló ját, mely re a kör nyék elöl já rói és egyéb
je les sze mé lyi sé gei is meg hí vást kap tak. A jegy zõ könyv sze rint,
az ün nep sé gen je len vol tak, olyan éle me dett korú fér fi ak, akik
meg erõ sí tet ték az újra be né pe sü lés ide jét és a la kos ság nagy
ré szé nek Nemes-Kerekibõl való szár ma zá sát.

A protocollum ta nú sá got tesz, hogy eb ben az év ben nyert
Endrõd pi ac tar tá si jo got és a heti piac csü tör tö kön kén ti tar tá sá -
nak rend jét. Va la mint meg tud hat juk, hogy a tör vény el len vé tõk
mi ként fi zet tek vét sé ge i kért. 

Protocollum Anni 1818. Poonis Endrõd 
                             (rész let)
„4-a Ju lii.

No. 38.
Elõ-hozódván az hogy illy né pes Hely ség ben, a’hol mint hi -

va tal bé li, mint mes ter sé get ûzõ sze mé lyek és La ko sok már töb -
ben vagynak, egész szüséges vol na, hogy min den hé ten piatcz
tartatódna, a’hová hol mi konyhabélieket, s más ollyasokat a La -
ko sok fel-vívén el-adhatnák, s an nál fog va a sze gé nyebb sor sú
la ko sok is élel mek re való költ sé get könnyeb ben sze rez het né -
nek, a’melyre 

                                                  Vé gez te tett.
Je len tes sen be, s kérettesen meg a Msgos Ura ság, hogy ke -

gyes jó vá ha gyá sá val esz kö zöl né, hogy min den szer dán tar tas -
son piacz, a’mirenézve ki kül det nek Iványi Pál és Tí már Mi hály
ta nács bé li ek, hogy e’végett a Msgos Ura da lom Ttes Fö Tiszt sé -
gi nél te gye nek je len tést, s a végzettekrül ad ja nak Relanót.

11-a Julii

No. 39.
Iványi Pál Tör vény Bíró és Tí már Mi hály Eskütt a 38-dik pra

je len tik, hogy a Te kin te tes Ura dal mi Fö Tiszt. Csepcsányi Ta -
más Urnál a piacz erántt meg-fordulván, a tisz telt Úr azt hely ben
hagy ta olly kü lönb ség gel, hogy az nem szer dán ha nem csü tör tö -
kön tar tas son.

                                                   Vég zés
Adas son tud tá ra a Nép nek, hogy a jövõ csü tör tö kön kezd -

vén, annakutána min den hé ten ugyan csak  Csü tör tö kön piacz
fog-tar tat ni.

9-a Aug.

No. 41.
Víg Já nos a Zöld hal mi Fûz fák csõssze be pa na szol ván, hogy 

egy hete múl ván Ko vács Já nos ju hász õtet azért, hogy a ti la lom
alatt lévõ Fazekes Zug ban be nem eresz tet te, az õ bot já val, 

a’mint a be-adott Visum Repettimbúl meg tettzik, te te me sen
meg-ütötte, mirenézve kér elég té telt. Meg-halgattattván a be vá -
dolt, go nosz cse le ke de te it nem ta gad ta, s vá do lá sát nem ta gad -
ván meg-ösmerte, hogy Víg Já nost az elõ-adott ok mi att ütöt te
lé gyen meg olly sé rel me sen, a’mirenézve

                                                    Vé gez te tett
Több ily ve re ke dé se ket kö ve tett el már Ko vács Já nos,

a’mellyekért bün te tõ dött is, hogy te hát annyi vét kes cse le ke de te 
után már egy szer jóra fordullyon, ké ret tes sen meg T. Szol ga
Bíró Úr, hogy e cse le ke det re néz ve mos ta ná ban õ reá bûntetést
szab ni mél tóz tas son, a mi vé gett Iványi Pál Tör vény Bíró és Pin -
tér Má tyás Eskütt ki kül det nek ezen nel a gyûlésbül, hogy azt T.
Szol ga Bíró urnak be-jelentsék-Kik is mi nek utá na on nét meg for -
dul tak, on nét je len tet ték, hogy Ko vács Já nos a mos ta ná ban itt
lévõ Gyo mai Perzecutor ál tal 25 bo to kat szen ved jen, s a fáj da lo -
mért, szin túgy az or vos lá sért is fi zes sen meg. A’minek kö vet ke -
zé si ben Ko vács Já nos a Chyxurgussal a gyó gyí tá sért
meg-egyezni uta sít ta tott, Víg Já nos nak pe dig a fáj da lo mért 

5. fkat. fi zet ni ítél te tett, s a ki ren delt bün te té se pe dig vég -
re-haj ta tott.

12-a Sept.

No. 44.
Hunya Ádám pa na szul be-adja,,hogy a múlt hét fõn a ta nya -

bé li kút mel lett õtet Tí már Imre fiai Vin ce és Já nos
meg-támadván, a’mint az ide be adott Visum Repettumbúl ki
tettzik, sé rel me sen meg ver ték és se be sí tet ték, kéri õket azért
bün te tés alá fog ni, s nékie ele get té tet ni. A be vá dol tak nem ta -
gad ván ezen min den he lyes ok nél kül el-kö ve tett vét ke ket,

                                                     Ítél te tett
Hunya Ádám nak a fáj da lo mért 20 fkat, az Or vos lá sért a

Chyxurgusnak annyit, mint meg egyezkettek, fi zet ni a vét ke sek
tar toz ván, a fe lett Imre 16. Já nos 10 pál ca üté se ket szen ved je -
nek.”

For rás: „Protocollum Anni 1818.
            Poonis Endrõd”
            Endrõdi Táj ház Dok. Tára 

Bicentenáriumi Em lék bi zott ság ala kult 
a Plé bá ni án

A Szt. Imre Egy ház köz ség 2004. ja nu á ri gyû lé sén ha tá ro zat -
ban rög zí tet te, hogy lét re hoz egy Em lék bi zott sá got, mely nek fel -
ada ta lesz ko or di nál ni a Temp lom kétszázéves év for du ló já nak
mél tó meg ün nep lé sét. En nek meg ala ku lá sa 2004. március 23-án
volt a plébánián.

A Bicentenáriumi Em lék bi zott ság tag jai:
1. dom. Iványi Lász ló plé bá nos 
2. fr. Ungvölgyi Já nos vi lá gi el nök; 
3. Dr. Dá vid Imre Pol gár mes ter; 
4. Dr. Palya Jó zsef egy ház ta nács tag,az Em lék bi zott ság El -

nö ke; 
5. Kiss Pál, a Szt. Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la Igaz ga -

tó ja; 
6. Szon da Ist ván, az Endrõdi Táj ház és Hely tör té ne ti Gyûj te -

mény ve ze tõ je; 
7. Ambrózi Lászlóné, az Endrõdi Ol tár egy let ve ze tõ je 
8. Pfeiferné Var jú Ma ri an na hit ok ta tó.
A je len lé võk meg egyez tek ab ban, hogy a vá ro si ün nep sé gek

ré sze ként  áp ri lis 24-én (szom ba ton) dél elõtt 9-órakor szent mi -
sé vel ve szi kez de tét a ju bi le u mi ün nep ség so ro zat, me lyet a Táj -
ház ban egy szak rá lis ki ál lí tás meg nyi tá sa kö vet, me lyet eb bõl az
al ka lom ból szer vez nek a Hely tör té ne ti Gyûjtemény munkatársai 
Szonda István vezetésével.

Az év fo lya mán több prog ram: ve tél ke dõ, ki ál lí tás, mi nist -
ráns ta lál ko zó, elõ adás, ki ad vány ki adá sa. stb. sze re pel majd a
prog ra mok kö zött. Az egy ház köz ség záró ün ne pe 2004. no vem -
ber 6-án, a bú csún csú cso so dik ki, aho vá Endrõdrõl el szár ma zott 
pa po kat is sze ret nénk meg hív ni. Ha va la ki nek van a tu laj do -
ná ban Temp lom mal kap cso la tos fo tó ja, vagy bár mi lyen tár -
gyi em lé ke, azt ké rem, hogy a plé bá ni á ra mi e lõbb hoz za be.
(az ese mé nyek, - ki ál lí tás – vé gén vissza ad juk) To váb bá, ha
va la ki nek bár mi lyen gon do la ta és öt le te van, azt ké rem leg ké -
sõbb írás ban je lez ze az Em lék bi zott ság El nö ké nek cí mez ve
2004. áp ri lis 30-ig.

Ké szül jünk együtt - he lyi ek és el szár ma zot tak egy aránt -
temp lo munk kétszázéves év for du ló ján Is ten dicsõségére.

Dr. Palya Jó zsef
Em lék bi zott sá gi El nök
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
I. rész

A ha tár /be/ já rás, il let ve ha tár ke rü lés
a kö zép ko ri gaz da sá gi, köz igaz ga tá si és
jogi ha gyo má nyo kon ala pu ló el já rás,
mely nek so rán a bir tok test nek, a falu föld -
te rü let ének vég pont ja it ki je löl ték, azok vé -
del mé rõl gon dos kod tak és rend sze re sen
meg újí tot ták. A kö zép kor ban bir tok ado -
má nyo zás kor és – örök lés kor - a szó ban
for gó bir to kot a szom szé dok és „hi tes sze -
mé lyek” je len lét ében kö rül jár ták, ha tár -
pont ja it meg ál la pí tot ták. A
ha tár ki je lö lé sek rõl, be ik ta tá sok ról és pe -
res ke dé sek rõl a ha tár já ró ok le ve lek ta -
nús kod nak. A fal vak ha tá rá nak
sért he tet len sé gét a köz sé gi elöl já rók biz -
to sí tot ták, s a kö zös ség ben ál lan dó an tu -
da to sí tot ták a ha tár je lek he lyét. A
ter mé sze tes és mes ter sé ges ha tár je le ket, 
ha tár köny vek ben is rög zí tet ték né hol, de
az ál ta lá nos el já rás az volt, hogy a
„compossessoratus” /köz bir to kos sá gi/ ta -
ná csi em be rek vagy ezen al ka lom ra vá -
lasz tott tiszt ség vi se lõk ve ze té sé vel a
fér fi ak hús vét idõ sza ká ban éven te kö rül -
jár ták a falu ha tá rát. A ha tár já rás al kal má -
val a le gé nye ket fé lig föld be ás ták vagy
kép le te sen /sok eset ben va ló sá go san is/
meg vesszõz ték, meg csap ták, hogy ha lá -
lu kig em lé kez ze nek a ha tár ne ve ze tes
pont já ra. Ter mé sze tes ha tár je lek le het -
tek: fo lyó vagy ál ló víz, /vi dé kün kön bõ -
ség gel volt ilyen, erek, fo kok, ta vak ká
szé le se dett le fû zött holt ágak/, er dõ fol tok,
fa cso port ok, ná das, „hagyásfák”, jel leg ze -
tes nö vé sû fák /pl. „iker fa”/. Mes ter sé ges
ha tár je lek le het tek régi ko rok sán cai, ár -
kok, eké vel hú zott ba ráz dák, csó vák, /le -
vert karóra kö tö zött szé na, vagy
szal ma cso mó/, hancsikok /ki sebb föld há -
nyás ok/, hal mok. Ve gyes jel le gû nek ve -
he tõ pl. élõ fák ba vé sett je lek /ke reszt,
fél hold/, be vert vas szeg, ha lom tetejibe
ra kott kõ cso mó, vagy be le ásott tég la da ra -

bok, fazik, nyíl hegy, vagy fel ál lí tott fa táb -
la. Já szok, ku nok ha tár hal mok ra de ré kig
be ásott „ha zai vi se le tû” fá ból ké szült
szob ro kat – un. „kun kép, jász kép,- ál lí tot -
tak. Szá mos he lyen ül tet tek kö kény bo kor
sá vot is s bi zony eb bõl még sok he lyen
lát ni ma rad vá nyo kat régi ha tá rok men tén.
Ha tár hal mok ban rend sze re sen elõ ke rül -
nek ré gé sze ti le le tek; kézi ma lom kö vek,
fel ira tos kõ tö re dé kek, kö ze li el pusz tult kö -
zép ko ri temp lo mok fa ra gott kö vei. Hogy
mennyi re fon tos jogi ak tus volt a ha tá rok
ki je lö lé se, ha tár je lek kar ban tar tá sa szá -
za do kon ke resz tül, itt van rá egy gyo mai
pél da 1814-bõl; „Bí ró vá lasz tás után,
mihelyest az üdõ en ge di, a mult esz ten dõ
bí rá ja szá mo sabb la ko sok kal a ha tár szé -
li re kimegyen, és min den ha tár dom bo kat
azok nak meg ne ve zé si vel és a map pá ba
lejendõ ki mu ta tá sá val az uj birónak és ta -
nács nak meg mu tat ja és resignálja
/ellenjegyzi/, mely ha tá ro kat az ujbiró ilye -
tén kép pen ál tal vé vén, azo kat maga sze -
mé lye sen, vagy aztanácsból ki kül den dõ
deputások ál tal szá mo sabb la ko sok je len -
lé tek be gyak ran, leg alább min den há rom
hol nap ban egy szer el jár ja és meg vizs gál -
ja, és az elé for dult vál to zá sok ról s
tapasztaltakrúl az il le tõ ura dal mi tiszt nek
je len tést tégyen.”

Mint már em lí tet tem sok eset ben sü -
völ vény fiú gyer me kek nek az „em lé ke ze -
tet hátuljokra ver ték.” 

1620-ban Bé kés és Do boz kö zöt ti ha -
tár já rás al kal má val er rõl így val lott az ak -
kor 54 esz ten dõs Sá ros Ta más do bo zi
tanú; „An nak utá na mind a két helybûl
ugyan so kan voltanak az öregrendü Em -
be rek, iffjú Em be rek is, én is köz tük
vóltam… Kosdér Szigettyénél en ge met
megragadának, s egy Re kettye vesszõ vel 
egy Már kus Pál nevü Em ber éngemet
erõssen megvere, és meghagyák az Öreg 
Em be rek, hogy meg em lé kez zem rólla,…/
ti. a ha tár ról/.”

„Szeg hal mi és Csökmõi ha tár já rás nál” 
meg 1797-ben tör tént; „Vida And rás és
Ta nút po fon ütöt te mond ván, ne ecsém,

ezt azért cse le ked tem vólt, hogy
jö ven dõ ben is em lé kez zék ar ról, hogy ez
az hár mas ha tár egyik Csökmei, má so dik
Tordai, és az har ma dik Szeg hal mi”.

1755-ben Sze ke res ferenc 54 esz ten -
dõs ma kói la kos val lot ta, hogy 20 esz ten -
dõ vel elõt te Ványán volt gu lyás boj tár. Az
egyik határhalomba a ványaiak pénzt ás -
tak je lül, de azt már „szíj jel hány ták,
Ványárúl Ladányba, Ladánybúl Ványára
jö vet-me net a min den ko ri lakadalmas me -
net en nél a szíjjelhánt ha lom nál meg ál lott
és ott it tak tán col tak mond ván; ez az igaz
ha tár Ványa és Ladány kö zött”

„Határrúl való Inquisitio 
Bé kés me gye és Túr kö zött 1722-ben”. 

Har ma dik tanú Szá raz Já nos 60 esz ten -
dõs túri la kos bi zo nyo san tud ja, me lyet az
öcsö di ek ha lász tak és ha lász nak „Lajt
fok nak ne vez te tik, mely is a Körösbül sza -
kad ki. A tanú és töb bi túri la ko sok is bi zo -
nyo san tud ják, hogy az „igaz túri ha tár és
an nak elõt te az mi dõn az Szar va si Tö rök
Aga az Ko vács Laponyagi föl det bú zá val
be vet tet te vol na, s mi dõn már ke resz tek -
ben vólna, az fent em lí tett tö rök Aga ba sá -
ja neki hajt ván mindennémû mar há ját
össze ron tot ta Tú ron lakó Var ga Gás pár,
Szûcs Mi hállyal, Szar va si Tö rök Aga30
da rab mar há ját béhajtotta Szar vas ra  /Túr
szul tá ni khász vá ros volt/. Fent ne ve zett
gu lyá sok men tek Szar vas ra mar há i kat kö -
ve tel ni. Az Aga Körösmellyéki öreg em be -
re ket min den fe lõl béhívatván és
megeskütték ke mény hit tel Félhalmi
Hévvizi Já nost, Egei la kos Berde Já nost,
Gyomán la kos Kecs ke mé ti Mi hályt,
Endrõdön la kos Csamai Ist vánt, Ha lász te -
le ken la kos Ré pás Já nost, Szt. And rá son
la kos Fél Ist vánt, mi vel Szar va si Tö rök
Aga elõtt egyen lõ hit tel mind nyá jan Túri
ha tár nak val lot ták len ni, az Var ga Gás pár
mar há ját min den kár nél kül
visszabocsájtotta, s azu tán azon föl de ket
is vissza bo csát ván szar va si tö rök azt so -
ha sem szán tat ta.”

Cs. Sza bó Ist ván

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

Már ci us 15. meg ün nep lé se a Szent Gel lért
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la szín pa dán



72 2004. áp ri lisVÁROSUNK

Áp ri lis vé gén lát nap vi lá got a
Gyomaendrõdi ki ki cso da. A ki ad ványt az áp ri -
lis 23-24-iki ren dez vé nyek ide jén kez dik áru sí -
ta ni a Hon is me re ti Egye sü let és a Szü lõ föld
Ba rá ti Kör tag jai. Ezt kö ve tõ en a te le pü lés két
könyv tá rá ban két hé ten ke resz tül meg vá sá rol -
ha tó. (1900 Ft) Aki elõ ze te sen je lez te vá sár lá si
igé nyét, an nak biz to sít juk a meg fe le lõ pél dány -
szá mot. Az a ké ré sünk, hogy ha te he ti, ve gye át
a jel zett he lye ken. 

A le xi kon két év alatt ké szült el az a két
egye sü let tag jai, il let ve azok ba rá tai  - 54 em ber
- mun ká ja ré vén. A nyom dai költ sé get vá ro sunk 
ön kor mány za ta vál lal ta. 

A ki ad vány együtt so rol ja fel a gyo mai és az 
endrõdi em be re ket a ne vek sze rin ti be tû rend -
ben. Idõ ha tár : a XX. szá zad volt, en nél ko rább -
ról ak kor köz lünk ada to kat, ha azok
te le pü lés-tör té ne ti szin ten fon to sak  (Wodianer
csa lád pl.) 

Ki ke rült be?
Bár ki, aki nek az élet pá lyá ja a ke nyér ke re se -

ten túl egy ki csit ar ról is szól, hogy fon tos neki a 
szü lõ hely. A le xi kon ter ve it és ke re te it szer -
kesz tõ sé günk meg hir det te a há rom he lyi új ság -
ban, kér tük a se gít sé get. Arra szá mí tot tunk,
hogy ja vas la to kat ka punk, hi szen a szer kesz tõk -
nek is vé ges az is me ret sé gi köre, il let ve se gí te -
nek ne künk a ku ta tás ban. A be ke rü lés in gye nes
volt és ön kén tes. Min den ki annyit kö zölt sa ját
ada ta i ból, amennyit akart. Ami kor el ké szült az
em be rek rõl a szó cikk, azt vissza küld tük el ol va -
sás ra és jó vá ha gyás ra. Úgy gon dol juk, min den -
ki vel kor rekt volt a mun ka kap cso la tunk.
En ged jék meg, hogy ez úton is meg kö szön jük az 
együtt mû kö dést a le xi kon ban sze rep lõ ba rá ta -
ink nak. 

Gyomaendrõdi le xi kon, te hát a hely hez kö -
tõ dés volt a ki in du ló pont. At tól, per sze, még
endrõdi vagy gyo mai va la ki, ha mond juk a gyu -
lai kór ház ban szü le tett (1997-tõl, mint tud juk,
sen ki nem születhet Gyomaendrõdön, mert
meg szûnt a szü lõ ott hon). Ak kor is
gyomaendrõdi va la ki, ha más hon nan jött, de az
éle te je len tõs ré szét itt éli, ve lünk, eb ben a kö -
zös ség ben.

I. A szá zad elsõ fe lé bõl  - le he tõ ség sze rint -
össze gyûj töt tünk min den kit, aki a ma élõk re ha -
tás sal volt, em lé kez nek rá juk az em be rek, va la -
mi ma ra dan dót kap tunk tõ lük. Né hány pél da:
ol vas ha tunk a Gyo mai új sá got szer kesz tõ, de
sok más ban is ki vá ló Wag ner csa lád ról a két
gyo mai pa ti kus csa lád ról (Mácz, Máday), a
Legeza csa lád ról, Ko vács La jos fõ pos ta mes ter -
rõl. A ké sõb bi idõk bõl ol vas ha tunk Rácz La jos
bá csi és Vaszkó Mi hály bá csi gaz dál ko dók ról,
Ho mo ki Jó zsef ke res ke dõ rõl, Vincze dok tor úr -
ról, Bartha dok tor úr ról,  Tí már Sán dor ról és 
Uhrin Ná ndor ról, a két endrõdi or vos ról, Pa jor
Gyu la igaz ga tó ról, Szász Lajosné Ilon ka néni
ta ní tó nõ rõl, Sza bó Ernõ ta nár ról, és még
sok-sok, az utó kor ál tal tisz telt em ber rõl. 

II. El szár ma zott ba rá ta ink kö zül azo kat ke -
res tük meg, akik nek volt va la mi lyen pub li ká ci -
ó juk vagy önál ló ki ál lí tá suk, fel vet te õket más
le xi kon, te hát az át la gos nál je len tõ sebb az élet -
pá lyá juk. Na gyon fi gyel tünk si ke res fi a tal ja ink -
ra: Tí már Ju dit, Bé res Ma ri ka, Csa ba Gá bor,
Kiszely Zoli, Szujó Zoli, G. Fe ke te Éva, Fran kó
Tün de, Nagy Eri ka, Gyuricza Csa ba, Solymosi
Já nos, Ta más, Ma ri ka, a Ju hász-lá nyok, és még
so rol hat nánk, sze ren csé re (a le xi kon ban so rol -
juk is). Az idõ sebb, or szá gos hírû el szár ma zot -
ta kat is fel vet tük ki ad vá nyunk ba, egy részt mert
sze ret nénk ve lük büsz kél ked ni. Lát juk majd a

maga tel jes sé gé ben, hogy mi lyen sok csil la got:
írót, köl tõt, mû vészt, tu dóst, spor to lót adott szü -
lõ he lyünk az or szág egé re. Lé lek me len ge tõ ér -
zés. Egyéb ként ró luk is igye kez tünk köz re ad ni
olyan ada tot, a szü lõ hely hez kö tõ dõ él ményt,
ami nek más le xi ko nok ban nincs je len tõ sé ge, de
ne künk na gyon fon tos. 

  III. A ma is itt hon élõk nél csak a rend ked -
vé ért osz tot tuk szét az anya got gyo ma i ak ra és
endrõdiekre, ezt tu laj don kép pen nem is le he tett
tar ta ni. Ezen be lül fog lal ko zás sze rint igye kez -
tük a ma élõ ket fel ven ni. A gaz dál ko dás ban je -
len tõ se ket - Sár he gyi Ban di bá csit, Ma da rász
Laci bá csit, Csoma An talt -, a vál lal ko zó in kat
le he tõ ség sze rint tel jes mér ték ben. Rá juk na -
gyon oda fi gyel tünk, hi szen szü lõ he lyünk jö võ -
je ta lán el sõ sor ban az õ ke zük ben van. Az egyik
vál lal ko zó el is mond ja, hogy „Na gyon jó ér zés, 
nagy bol dog ság, ami kor mun ka he lyet tu dunk
adni az em be rek nek.” A ke res ke de lem bõl, az
üz le ti élet bõl is: Ta nai Fe ren cet, Róza
Vendelnét és még sok mást meg ke res tünk. Fel -
vet tünk a vas uta sok kö zül is né há nyat, ci pészt,
ácsot, asz ta lost, ha lászt stb. Azt re mél jük, hogy
azok, akik nem ke rül tek be, de jog sze rint ott
len ne a he lyük, nem sér tett sé get érez nek majd,
ha nem azt lát ják, hogy az õ fog lal ko zá suk ból is
be ke rül tek né há nyan az idõ seb bek kö zül. Fel -
vet tük ked ves ta ná ra in kat: Hunyáné Er zsi két,
Ba log Bá lin tot, Dar vas Ti bor bá csit, Ronyec
Pa lit, Hor nok La jost, Csüllög Fe ren cet, min -
den ki Tóni bá csi ját és má so kat. Meg ta lál juk a
le xi kon ban or vo sa in kat, fel vet tük az egész ség -
ügy dol go zó it, mû vé sze in ket, ama tõr mû vé sze -
in ket. Az ol vas ga tás ide jé re vissza tér nek
hoz zánk: Hév ví zi ta nár úr, Koós Feri, Putnoki
Elem ér, Gyetvainé Búza Te ri ke, Dom bi Béláné, 
Bela Jós ka Kí ná ból és má sok. 

Elõ for dult, hogy a köz lés hez a leg al kal ma -
sabb nak lát szott, ha a csa lá dot, a csa lád ta go kat
nem a sa ját ne vü kön, a le xi kon ban eset leg szét -
szó ród va kö zöl jük, ha nem együtt. Így ma radt
együtt a Tí már csa lád [Tí már Mi hály ta ní tó úr
csa lád ja], a Honti csa lád, a Bolehovszky csa lád, 
és más csa lá dok. 

 
Sen kit nem mi nõ sí tünk; ada to kat köz lünk.

Az ada tok vé gén van egy vas ta gon sze dett nagy
e betû [E.: =egyéb], itt ír juk le, ha az il le tõ nek
sa ját, a szü lõ hely éhez kap cso ló dó él mé nye,
köz len dõ je van. So kan ír tak ilyet, szí ves fi gyel -
mük be ajánl juk az idé zõ jel be tett köz lé se ket.

 So kan kö zöl ték a párt-ho va tar to zá su kat -
mi ki hagy tuk az ada tok ból. Úgy gon dol juk, ez
is, mint a val lá si ho va tar to zás, ma gán ügy.

 Re mél jük, ér de kes lesz a ki ad vány a szü lõ -
he lyünk tör té nel me iránt ér dek lõ dõk ré szé re is.
Gyoma és Endrõd sze mély név vel kap cso lat ban
ér de kes ada to kat, új ku ta tá si ered ményt köz -
lünk, je lez zük a ne me si csa lá do kat, a Holler
csa lá dot, a Kollmann csa lá dot, írunk a Beth le -
nek rõl, a Csu da csa lád ról és még sok kö zös is -
me rõ sünk rõl: - Vidovszky Bé lá ról, Corini
Mar git ról, Pász tor Já nos ról, Kis Bá lint ról, Kató
Jó zsef rõl. 

   Most, ami kor a kö tet el ké szült, csak meg -
ha tot tan tu dunk szól ni mind az öt ven négy mun -
ka tár sunk ról. A két egye sü let min den tag ja, és a
hoz zánk tar to zó ba rá ta ink is in gyen dol goz tak.
Az ala ku ló ülé sen meg be szél tük, ki mi lyen
mun ka te rü le tet vál lal el. Sem mit nem te het tünk
vol na, ha akár min den ki ott ha gyott vol na ben -
nün ket, meg mond tuk, hogy pénz nem jár a
mun ká ért. De nem így tör tént, csu pán né há nyan 
ma rad tak le, és, sze ren csé re, jöt tek újak a he -
lyük be. El men tünk Bé kés csa bá ra, Gyu lá ra és
Pest re ku tat ni a le vél tá rak ba - sa ját pénz bõl, sa -

ját idõ bõl -, annyit te le fo nál tunk a sa ját te le fon -
szám lánk ro vá sá ra, amennyit akar tunk, ren ge te -
get gé pel tünk, ada to kat egyez tet tünk,
le ve lez tünk, E-mail-eztünk. Az egyik idõs, ny.
ve ze tõ vé dõ nõ sor ra jár ta volt mun ka tár sa it. A
na pok ban mon do gat ta: mi lyen jó, hogy ezt ta -
valy meg csi nál ta, az idén már nem bír ta vol na.
Szép volt így együtt dol goz ni. Úgy ta pasz tal tuk, 
mos tan ra sem ko pott el a szó: szü lõ föld sze re te -
te. 

A ki ad vány el adá sá ból szár ma zó be vé telt
fe le-fe le arány ban el oszt juk a két egye sü let kö -
zött, ez rá ke rül mind két egye sü let szám lá já ra,
és újabb hely tör té ne ti cé lo kat szol gál majd,
ami rõl a ta gok dön te nek. 

**
Ír tuk mind ezt a ma gunk örö mé re, a

gyomaendrõdiek örö mé re. Nem lesz or szá gos
je len tõ sé gû ki ad vány, nem is an nak szán tuk.
Ma gunk  mi att ír tuk,  egy más nak . Ez a ki ad -
vány arra biz tat ben nün ket, hogy „ma gas sá gok -
ra” füg gesz tett te kin te tün ket vég re for dít suk
egy más felé, néz zünk kö rül sa ját kör nye ze tünk -
ben. Ne csak a más hon nan jött öt le te ket, esz mé -
ket fi gyel jük. Úgy tû nik, egy re in kább a „se gíts
ma ga don, az Is ten is meg se gít”- kor szak kö vet -
ke zik ránk. Ak kor néz zünk job ban kö rül sa ját
szü lõ he lyün kön. Ne fúj jon már el min ket se a
nyu ga ti, se a ke le ti szél.

Köz is mert a tény: míg 1930-ban 14000 em -
ber élt Endrõdön, ma nem sok kal több, mint
5000. A mun ka so rán szem be ta lál koz tunk egy
je len ség gel, ami elég gé ti pi kus, és az el ván dor -
lás sal össze függ. Az el szár ma zot tak kö zül, még
itt hon, sok csa lá dot ért igaz ság ta lan ság. Emi att
so kan gon dol nak fáj da lom mal, sõt ha rag gal
Gyom ára és Endrõdre; vol tak olya nok, akik
nem is kö zöl tek ada to kat ne künk emi att. Ezt
meg le het ér te ni, de nem le het vele egyet ér te ni.
A szü lõ he lyünk olyan, mint az édes anya, õ örül -
ne a leg job ban, ha mi min dig csak bol do gok le -
het nénk. Az egyes csa lá do kat ért bán tá sok a
szü lõ he lyün ket is meg vi se lik, lásd a fen ti ada -
tot! A szü lõ hely nem csak az az idõ szak, ami re
rossz vissza gon dol ni, a szü lõ hely egy fo lya mat.
Ben nünk van nak a kö zép kor ban itt élt endrõdi
ne mes csa lá dok, ben nünk van a harc a meg él he -
tõ sé gért, a csend õr sor tûz, ben nünk van nak a
póhalmi hon fog la lók, akik már ak kor, on nan, a
ta nyá ról két or szág gyû lé si kép vi se lõt jut tat tak
be a par la ment be, és ma gas szin tû kul tu rá lis éle -
tet él tek. Ben nünk van nak a gyo mai gaz dák,
akik már ak kor ki vá ló „vál lal ko zók” vol tak,
ami kor ezt a szót még nem is is mer ték, fel épí tet -
ték gyö nyö rû pol gá ri jel le gû há za i kat, ame lyek
máig meg ha tá roz zák Gyoma ar cu la tát. Ben -
nünk van nak a Knerek, akik már év ti ze dek kel
ez elõtt ide hoz ták ne künk Eu ró pát. És per sze,
ben nünk van nak a bán tá sok is. Ezek, együtt,
alap ve tõ jel lem vo ná sa in kat ad ják. És hová me -
het nénk sa ját ma gunk elõl? 

Jó vol na azt gon dol ni, hogy ez zel nincs
vége a mun ká nak. Hogy majd egy szer az or vo si
ren de lõk fa lá ra rá ke rül nek a régi or vo sok fény -
kép pel, rö vid élet rajz zal, vagy az is ko lák fa lá ra
a ré gen-volt pe da gó gu sok. A sport csar nok fo -
lyo só ján is szé pen el fér ne szü lõ he lyünk ki vá ló
spor to ló i nak képe, ez ra got is je len te, eset leg
célt is a fi a ta lok nak. Min den in téz mény nek fon -
tos a sa ját múlt ja, az elõ dök szel le me. — Idõt ál -
lób bak nak kel le ne len nünk. Vi gyáz ni kell a
fo lya mat ra.  Csak ak kor be csül nek má sok is
min ket,  ha mi be csül jük sa ját ma gun kat, egy -
mást. És van mire büsz kék len nünk; gyõ zõd je -
nek meg er rõl a Gyomaendrõdi ki ki cso dá ban.  

Dr. Szil ágyi Ferencné, 
Kovácsné Nagy Ka ta lin

A könyv fõ szer kesz tõ je

Gyomaendrõdi ki ki cso da
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Té nyek és tren dek cím mel tar tot tak ok ta tás po li ti kai fó ru mot a
Sapienta – EMTE csík sze re dai ka rai. A fel kért elõ adók hely zet ér té ke lést
tar tot tak, a fel sõ ok ta tá si re form és a mun ka erõ pi ac át ala ku lá sá nak össze -
füg gé se i rõl, a bo lo gnai egyez mény elõ írá sa i nak be ve ze té sé vel kap cso la -
tos te en dõk rõl, a ré gió ön kor mány za tai, gaz da sá gi sze rep lõi és
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyei stra té gi ai part ner sé gé nek le he tõ sé ge i rõl. A szé -
kely föl di ré gió leg fon to sabb kér dé se nap ja ink ban min den két sé get ki zá ró -
an a hu mán erõ for rás-po li ti ka, szö gez ték le. 

A tér ség adott sá ga i nak a hasz no sí tá sa, a né pes sé get meg tar tó gaz da sá -
gi fej lesz tés, az eu ró pai in teg rá ci ó ra való fel ké szü lés si ke re egy aránt függ
at tól, hogy a tér ség la kos sá ga mi lyen szak tu dás sal ren del ke zik. A ver seny -
ké pes szak tu dás ma már egy re hang sú lyo zot tab ban fel sõ fo kú szak tu dás,
en nek meg te rem té sé re a Szé kely föl dön ki ala kul tak az in téz mé nyi ke re tek. 

Eb ben a hely zet ben igen sok kér dés várt meg vá la szo lás ra, amely re a
ha zai és ma gyar or szá gi szak ér tõk pró bál tak vá laszt adni. Be szél tek ar ról a
pa ra dig ma vál tás ról, ami vi lág szer te vég be megy, és amely nek lé nye ges je -
gye a globalizáció. Ezt a mû szót Kötõ Jó zsef ügy ve ze tõ al el nök sze rint
nem kell szi tok szó nak te kin te ni, nem kell sem mit elé be ál lí ta ni, mert ak kor 
a be zár kó zás, a le ma ra dás kor sza ka jö het el. Kötõ Jó zsef egy má sik mû -
szót aján lott: glokalizáció, ami nek je len té se és lé nye ge: a lo ká lis ér té kek
fel ér té ke lé sé vel kom bi nál ni a globlozációt. El hang zott a fi gyel mez te tés,
hogy je len leg nincs szer ves kap cso lat a mun ka erõ pi ac és az egye te mi kí -
ná lat kö zött, és sok a ten ni va ló, hogy a szé kely föl di fel sõ ok ta tás a ré gió -
fej lesz tés mo tor já vá, a ré gió gaz da sá gi fej lõ dé sét ki szol gá ló
hu mán erõ for rás-kép zés nek a mû he lyé vé vál jon.

Az Or szá gos Restitúciós Bi zott ság ülé sén elvi dön tés szü le tett a
nagyenyedi Beth len Gá bor Kol lé gi um épü let együt tes ének vissza adá sá ról. 
A Beth len Gá bor Kol lé gi um nem csak az er dé lyi, de az egye te mes ma gyar
kul tú rá nak  és örök sé gé nek is szer ves ré sze, mi sem bi zo nyít ja ezt job ban,
mint az, hogy 2003-ban a nagyenyedi kol lé gi um le gen dás ne ve lõ mun ká ja
meg kap ta a Ma gyar Örök ség Dí ját. Ugyan ezen az ülé sen dön töt tek ar ról,
hogy újabb 71 in gat lan ke rül vissza jo gos tu laj do no sá hoz, eb bõl 41 az er -
dé lyi ma gyar tör té nel mi egy há zak tu laj do ná ba.

A Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének (MVSZ) nép sza va zás ára vo nat ko zó 
alá írás gyûj tés ét a ma gyar al kot mány bí ró ság jó vá hagy ta. Mint is me re tes,
az alá írás gyûj tés a ket tõs ál lam pol gár ság ról szó ló nép sza va zás ki írá sá ra
vo nat ko zik.

Né pes ség moz gal mi és asszi mi lá ci ós ten den ci ák ról tar tott kon fe ren ci át 
az RMDSZ Ügy ve ze tõ El nök sé gé nek De mog rá fi ai Mun ka cso port ja. A
szo ci o ló gu sok, nyel vé szek, elõ adók arra a kér dés re ke res ték a vá laszt,
hogy mi az oka an nak, hogy Er dély bõl az el múlt 14 év alatt 190 ezer em ber 
ment kül föld re. A de mog rá fi ai ered mé nyek ne ga tí vak. A rossz szü le té si
arány, a ki te le pe dés, az asszi mi lá ció oka it fel kell tár ni, és ezek is me re té -
ben kell meg ol dást ke res ni amely mun ká ba be kell von ni a ci vil szer ve ze te -
ket és az egy há za kat is.

Nyel vi ne héz sé gek kel küz de nek a sor ka to nai szol gá la tu kat töl tõ er dé -
lyi ma gyar fi a ta lok. A ro mán saj tó „mars la kó ként” mu tat ta be a ro má nul
nem tudó ti zen nyolc évet alig be töl tõ csí ki, gyergyói szé kely le gé nye ket.

Sep si szent györ gyön a pre fek tus so kall ta a pi ros-fe hér-zöld lo bo gó kat
a már ci us 15-ei ün nep sé ge ken, és ki fo gá sol ta még, hogy nem lát ta a ro mán 
nem ze ti jel ké pe ket, mert vé le mé nye sze rint min den ma gyar lo bo gó mel -
lett meg kel lett vol na je len nie egy ro mán nak is… 

HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBÕL

„... 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.

Krak kói nyi lat ko zat az Unió bõ ví té sé rõl és az Eu ró pai
me zõ gaz da ság ról

A Föld ba rá tai Eu ró pa és a Föld ba rá tai len gyel or szá gi tag szer ve ze te
kö zö sen ren de zett meg a Heinrich Böll Ala pít vány és a Hol land Kör nye -
zet vé del mi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val Krak kó ban egy kon fe ren ci át,
2003. no vem ber 7-én és 8-án „EU-csatlakozás és me zõ gaz da ság: az em -
ber- és kör nye zet ba rát Kö zös Ag rár po li ti ká ért” cím mel.

A kon fe ren cia ered mé nye kép pen meg szü le tett a „Krak kói Nyi lat ko zat 
az Eu ró pai Unió bõ ví té sé rõl és me zõ gaz da sá gá ról” címû do ku men tum,
ame lyet ed dig 38 eu ró pai or szág több mint 180 ci vil szer ve ze te írt alá. Az
aláb bi ak ban köz re ad juk a nyi lat ko zat pon tos szö ve gét. 

Krak kói Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió bõ ví té sé rõl 
és me zõ gaz da sá gá ról

A Nyi lat ko za tot alá író ci vil szer ve ze tek ké rik a 25 ta gú ra bõ vü lõ Eu ró -
pai Unió po li ti kai ve ze tõ it és a csat la ko zó or szá gok pol gá ra it, hogy biz to -
sít sák a kö vet ke zõ ket:

1. A csat la ko zó or szá gok ve ze tõi tart sák szem elõtt a fenn tart ha tó ság
el vét, il let ve a he lyi gaz da sá gok és az ott elõ ál lí tott élel mi sze rek mi nõ sé gét 
és sok fé le ség ét a Kö zös Ag rár po li ti ka be ve ze té se so rán, kü lö nös te kin tet -
tel arra, hogy:

a/ is mer jék fel az in ten zív me zõ gaz da ság okoz ta ká ro kat (nem biz ton -
sá gos és egész ség te len élel mi sze rek, a kör nye zet ál la po tá nak rom lá sa, a
he lyi gaz da sá gok ha nyat lá sa és az egy kor nagy hasz not hozó kisgazdasá-
gok el nép te le ne dé se),

b/ for dít sák vi dék fej lesz té si for rá sa i kat tel jes egé szé ben kör nye zet ba -
rát me zõ gaz da sá gi ter me lés re és a vi dé ki gaz da sá gok a fenn tart ha tó ság el -
vé nek meg fe le lõ szem pon tú fej lesz té sé re, ide ért ve a meg fe le lõ
bá nás mód dal elõ ál lí tott ál la ti ter mé ke ket is.

2. A 25 ta gú ra bõ vü lõ Unió ve ze tõi kezd je nek tár gya lá so kat a Kö zös
Ag rár po li ti ka ra di ká lis re form já ról, amely elõ se gí ti a fenn tart ha tó ság el vé -
nek ér vé nye sü lé sét, a gaz dál ko dás és az elõ ál lí tott élel mi sze rek mi nõ sé gé -
nek és sok fé le ség ének meg õr zé sét, il let ve amely:

a/ ju tal maz za a fenn tart ha tó me zõ gaz da sá got, és az ál la ti ter mék elõ ál -
lí tást, il let ve meg õr zi a ter mé szet ba rát ter me lé si mód sze re ket,

b/ erõ sí ti a sza bá lyok, és az un.” ke reszt irá nyú meg fe le lés” ér vé nye sü -
lé sét kör nye zet vé del mi, egész ség ügyi és jó lé ti szem pont ok alap ján -, és
ezen ke resz tül kor lá toz za a kör nye zet ká ro sí tó növényvédõszerek, a mes -
ter sé ges anya gok és a ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek al kal ma zá sát a
me zõ gaz da ság ban, élel mi szer ipar ban, 

c/ a vi dék fej lesz té si ala po kat meg cé loz va elõ se gí ti a táp lá lék lánc lo ka -
li zá ci ó ját, a sok fé le fog lal koz ta tá si le he tõ sé get te rem tõ gaz dál ko dó szek tor 
ki ala ku lá sát, a vi dé ki gaz da sá gok fenn tart ha tó vá té te lét és a kör nye zet ba -
rát gaz dál ko dást és az ál la ti jó lét nek meg fe le lõ bá nás mó dot,

d/ tisz tes sé ges ke res ke del mi gya kor la tot biz to sít az élel mi szer ter me -
lés ben és el osz tás ban az erõ tel je sebb ver seny po li ti ka vég re haj tá sán ke -
resz tül,

e/ meg szün te ti a köz vet len és köz ve tett ex port tá mo ga tá so kat, in téz mé -
nyes fe les leg ter me lést és nem té vesz ti szem elõl a fej lõ dõ or szá gok gaz dá i -
nak ér de ke it,

f/ szor gal maz za a vi lág ke res ke del mi gya kor lat re form ját a tisz tes sé ges 
és fenn tart ha tó ag rár ke res ke de lem elõ moz dí tá sa ér de ké ben, amely fi gye -
lem be ve szi a fej lõ dõ or szá gok la kos sá gá nak, tár sa dal má nak ér de ke it.

3. A ke res ke dõk - be le ért ve a szu per mar ke te ket, nagy ke res ke dõ ket, ki -
sebb üz le te ket és pi a cok az -, il let ve ét kez te tést vég zõk, pél dá ul kor há zak,
is ko lák, hi va ta lok te gye nek lé pé se ket a biz ton sá gos fo gyasz tás elõ moz dí -
tá sa ér de ké ben és véd jék a fo gyasz tók vá lasz tá si le he tõ sé gek hez való jo gát 
az zal, hogy:

a/ pri o ri tás ként ke ze lik a fenn tart ha tó ság nak meg fe le lõ me zõ gaz da sá -
gi el já rá sok kal elõ ál lí tott, kü lö nö sen a növényvédõszerektõl, mes ter sé ges
anya gok tól és ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek tõl men tes ter mé ke ket
(pl. bio ter mé kek),

b/ he lyi faj tá kat hasz nál nak, szor gal maz zák a ter mé kek kül sõ meg je le -
né sé re vo nat ko zó szab vá nyok eny hí té sét (amely sok eset ben, elõny ben ré -
sze sí ti a de ko ra tív, ám ma gas ve gyi anyag-fel hasz ná lás sal elõ ál lí tott
ter mé ke ket), to váb bá az „élel mi szer-ki lo mé te rek” – az elõ ál lí tás és a fo -
gyasz tás kö zöt ti tá vol ság csök ken té sét,

c/ tá jé koz tas sák a vá sár ló kat ar ról, hogy hol ál lí tot ták elõ a ter mé ket,
d/ fi zes se nek tisz tes sé ges árat a gaz dák nak a ter mé ke i kért és biz to sít -

sák, hogy nem tá masz ta nak ve lük szem ben in do ko lat lan igényt ára ik csök -
ken té se ér de ké ben,

4. Ösz tö nöz zék a vá sár ló kat, hogy óv ják meg kör nye ze tü ket és biz to -
sít sa nak meg fe le lõ bá nás mó dot az ál la tok szá má ra, tá mo gas sák a fenn tart -
ha tó gaz dál ko dást és ét kez ze nek egész sé ge sen, az ál tal, hogy:

a/ hely ben ter melt, or ga ni kus (szer ves) idény ter mé ke ket vá sá rol nak,
b/ több friss gyü möl csöt, zöld sé get és ke ve sebb fel dol go zott ételt fo -

gyasz ta nak,
c/ ke ve sebb, de jobb mi nõ sé gû or ga ni ku san elõ ál lí tott húst fo gyasz ta -

nak,
d/ füg get len élel mi szer ke res ke dõ nél, pl. a ter me lõk pi a cán vá sá rol nak,
e/ tisz tes sé ge sen elõ ál lí tott ter mé ke ket vá sá rol nak.
For rás: EU-Integráció Kör nye zet po li ti ka és kör nye zet vé de lem 2004-

ja nu á ri Hír le ve le. Köz re ad ta: Dr. Giricz Ka ta lin 
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„Mit ke re si tek a hol tak kö zött az élõt?!”
Luk ács evan gé li u ma 24,5

Ked ves Ol va só!
Há rom, na gyon ta nács ta lan asszony hoz hang zik el ez a köl tõi

kér dés, az elsõ Hús vét haj na lán, egy szik la sír elõtt. Oda igye kez -
nek, hogy meg ad ják a vég tisz tes sé get egy szerettüknek, majd ta -
nács ta la nul ál nak a vá rat lan for du lat elõtt. A sír üres, a test se hol.
(Lk 24, 1-12)

Jé zus fel tá ma dá sá nak öröm hí re abba vi lág ba ér ke zik, és ott szó -
lal meg ha tal mas erõ vel, ahol te he tet len ség, erõt len ség, re zig ná ció
és ér tet len ség fo gad ja. Jé zust nem ke res het jük a hol tak kö zött. Nem 
az el múlt idõ ka te gó ri á já ba tar to zik, nem egy le tûnt kor esz mé nye,
nem egy régi ha gyo mány szük sé ges fi gu rá ja. Jé zus él, mert fel tá -
madt, mert nem volt ott a hol tak kö zött, nem volt ott a sír ban. Nem
volt az asszo nyok nak kit be bal zsa moz ni uk, mert nem volt holt test.

Az a vál to zás, ami ak kor vég be ment az asszo nyok ban és a ta nít -
vá nyok ban – és az óta em be rek mil li ó i ban – most itt áll elõt tünk is
le he tõ ség ként. Ez a le he tõ ség azt je len ti, hogy az öröm hír be be le -
ka pasz ko dó em ber meg ta pasz tal hat ja a sa ját éle té nek éb re dé sét és
éle té nek meg úju lá sát Jé zus Krisz tus ere jé vel. Aki rá tud még cso -
dál koz ni az élet szép sé gé re és le he tõ sé ge i re, és el tud még töp ren -
ge ni az élet fo gas kér dé se in, az most meg ta lál hat ja hús vét örö mét
és bel sõ ener gi á ját. 

A hús vé ti hit szá má ra épp az a leg dön tõbb vál to zás, hogy a
gyen gék, a meg fá rad tak, a be le tö rõ döt tek és a küz de lem re kép te -
len nek lát szók épül nek fel és in dul nak el Krisz tus ere jé vel. Joó
Sán dor írja le így: „A ta nít vá nyok is olyan ne he zen jöt tek rá arra a
bol dog va ló ság ra, hogy Jé zus föl tá ma dott. Annyi ra meg ül te a lel -
kü ket a szo mo rú ság, a két ség beesés, hogy nem fért bele a lel kük be
a szo mo rú ság mi att a nagy öröm hír! Csak las san tud ta ki szo rí ta ni az 
öröm hír lel kük bõl a szo mo rú sá got, de ami kor föl esz mél tek, hogy
mi rõl is van szó: ak kor azu tán ör ven dez tek.”

Mi, a Jé zus ról szó ló öröm hír mai cím zett jei is át él het jük azt,
hogy az élet rõl szó ló hús vé ti evan gé li um ki szo rít ja lel künk bõl
mind azt, ami annyi ra ma ka csul és ke mé nyen el töl ti. Aki meg hal lot -
ta és át él te a hús vé ti öröm hír neki is szó ló üze ne tét, az töb bé már
nem jár hat-kel het úgy, mint aki nek nincs re mény sé ge az éle té ben.
Mennyi re sze ret nénk a hét köz na pi ter he in ket egy szer le ten ni.
Mennyi re sze ret nénk fel sza ba dul tan, öröm mel élni, erõ vel és re -
mény ség gel le küz de ni azt, ami elõt tünk áll az élet ben. Mi ért gon -
dol juk azt, hogy di va tos új don sá gok ban könnyeb ben ta lá lunk
meg ol dást, mint Jé zus fel tá ma dá sá ban? Hát nem a ha lál, az el mú lás 
az, ami leg na gyobb el len ség ként lé te zik az éle tünk ben? 

Mára a ke resz tény hit egy lett a val lá sok pi a cán. Sok új don ság
kí nál re cep tet az élet re, a jövõ ki für ké szé sé re, sor sunk meg is me ré -
sé re. De azt a ben sõ, mé lyen meg hú zó dó fé lel met a ha lál tól, az örök 
el mú lás tól, az oda ve ze tõ út tól csak az tud ja le gyõz ni, aki maga is
meg jár ta eze ket a mély sé ge ket, és elsõ fel tá ma dott ként hir de ti,
hogy Is ten ér tünk gyõz te le a bûn és a ha lál ha tal mát.

Krisz tus fel tá ma dá sa azt hir de ti ne künk is, hogy le zá rult és be -
fe je zõ dött a régi, el múlt a fáj da lom, meg tört a ha lál ural ma, az élet
gyõ zel mé ben, a Fel tá ma dott gyõ zel mé ben élünk. A hús vé ti öröm -
hír kö zénk és a ha lál közé olyan tá vol sá got te rem tett, amely töb bé
nem szün tet he tõ meg sa ját ha lá lunk ban sem, mert Is ten áll ott és Õ
ve zet ben nün ket. 

A Jé zus sír já hoz bal zsa mok kal vo nu ló asszo nyok kal és az ér tet -
le nül álló ta nít vá nyok kal együtt el mond hat juk a ma gunk hit val lá sát 

is: bi zony ne héz a fel tá ma -
dás üze ne tét el fo gad ni. Ne -
héz azok nak, akik Is ten
cso dá ját nem bír ják „be fog -
ni” a vi lág kép ük be. Ne héz
azok nak, akik min den mást
el fo gad nak gyógy ír ként,
csak a ke resz tyén ség ál tal
hir de tett sza ba du lást nem.
És ne héz azok nak, akik
sok-sok fáj dal mat, be teg sé -
get, ha lált hor doz nak ma -
guk ban. Ne héz meg ér te ni hús vét cso dá ját. Ezért kell a meg ér tés
mel lé a rá cso dál ko zás esz kö zét is fel hasz nál ni. Hadd for mál ja Is ten 
Szent lel ke ben nünk is azt a fo lya ma tot, ami re zig nált, cso dát már
nem váró, Jé zust te me tõ em be re ket is Krisz tus-kö ve tõk ké tett. 

„Mit ke re si tek a hol tak kö zött az élõt? Nincs itt, ha nem fel tá -
madt. Em lé kez ze tek vissza, ho gyan be szélt nek tek, ami kor még
Galileában volt: az Em ber fi á nak bû nös em be rek ke zé be kell adat -
nia és meg fe szít tet nie, és a har ma dik na pon fel tá mad nia.”

Tá mad jon fel Krisz tus a mi éle tünk ben és hi tünk ben is. Tör tén -
jen cso da ve lünk is, hogy ne künk is ré szünk le hes sen az élet örö mé -
ben, a meg úju lás ban és új cé lok meg ta lá lá sá ban. Éb red jünk mi is a
hús vé ti haj nal öröm üze ne té vel!

Hor váth Oli vér evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

Istentisztelet:
vasárnap 9 órai kezdettel a gyülekezeti teremben
(Minden hónap 2. vasárnapján úrvacsorai alkalommal.)

Gyülekezeti Bibliaóra:
csütörtök 15 órai kezdettel
Sorozatunk: A Tízparancsolat

Konfirmációi elõkészítõ 
Általános iskola 7-8 osztály:
csütörtökön 16.30 órakor
15-17 éveseknek:
kedden 14.30 órakor

Hivatali elérhetõség:
Telefonon egyeztetett idõpontban.
Telefonszám (hétköznap 9-17 óra között): 56/352-437

Ünnepi alkalmaink:

Április 4.   9.00 órakor Virágvasárnapi istentisztelet
Április 8. 16.00 órakor Nagycsütörtök – Úrvacsorás
istentisztelet
Április 9. 16.00 órakor Nagypéntek – Passió-istentisztelet
Április 11. 9.00 órakor Húsvét – Ünnepi istentisztelet,
úrvacsorai alkalommal

Al kal ma ink ra min den Test vé rün ket és Ér dek lõ dõt 
sze re tet tel vá runk!

Fe dett pá lyás ser dü lõ és gyer mek ver seny
FORG-TECH KUPA

Már ci us 13-án, Bé kés csa bán me gyénk
N.A.P. is ko lá i nak rész vé te lé vel ke rült meg ren -
de zés re e ran gos at lé ti kai sport ta lál ko zó. A Ró -
zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko la 28 ta nu ló ja
vett részt a ran gos me zõny ben, ahol a leg ered mé -

nye sebb nek bi zo nyult
is ko lánk. 5 arany, 9
ezüst, és 15 bronz érem -
mel meg véd tük ta va lyi
cí mün ket. Ezen a ver se -

nyen avat ták fel a ver seny zõk az új sze re lé sü ket ( 
nad rág, póló, me le gí tõ), amit az ön kor mány za ti
tá mo ga tás ból vá sá rol tak.

Arany ér me sek: Jó nás Ba lázs, Gonda Már -
ton, Gonda Bar ba ra, Dógi Ri chárd (2)

Ezüst ér me sek: Ba lázs Tí mea, Szakálos Edi -
na, Kurucz Éva Né meth richárd, Farkasinszki
Ma ri ann(2), Farkasinszki Zita, Dógi Ri chárd (2)

Bronz ér me sek: De me ter Jó zsef, Pin tér Ni -
ko lett, Bu rai Il di kó, Ba lázs Tí mea, Vári Ka ta lin,
Dá vid Imre, Sze re tõ Zol tán, Ba log Ist ván,
Szakálos Edi na, Kurucz Éva, Farkasinszki Ma ri -
ann, Farkasinszki Zita, Jó nás Ba lázs, Gonda
Már ton, Dógi Jenõ.

Vaszkán Gá bor
Test ne ve lõ ta nár, at lé ti ka szak edzõ
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T. Hor váth Imre: 

NÖVÖGETEK

Míg pici vol tam,
din-den-den,
anyu bölcsibe
vitt en gem.
Múl tak az évek,
dan-dan-dan,
az óvo dá ba
bal lag tam.
El jött az elsõ
szep tem ber,
mely is ko lá ba
hív en gem.
Jár nak az évek,
dan-dan-dán,
fel nö vök szé pen
las sacs kán..

Már ci us 7-én a
Gyomaenrõdi VSE ( volt Ba rát -
ság) Egye sü let tiszt újí tó köz -
gyû lést tar tott. A köz gyû lé sen
meg je lent 44 fõ. Az egye sü let tag ja i nak több mint 2/3-os több sé ge
el nök ké vá lasz tot ta Ko vács Mi hályt, el nök he lyet tes sé Fü löp Zol -
tánt, Szurovecz Istvánnét tit kár nak, és elnökség tag ja i vá: Almási
Ger gelyt, Csi kós Zol tánt, Fekécs Im rét, Feuerwerker Bé lát, Hunya
Pé tert, Vass Ig ná cot.

A köz gyû lés az Alap sza bályt is mó do sí tot ta. 

***
Ne he zen in dult az NB III a fo ci ban. Már ci us 7-én is mét a fo cié

volt a pá lya.
III. 7. Túrkeve-Gyomaendrõd VSE: 0:1
 A baj nok ság 16 mér kõ zé sét a szom szé dos Túrkevével kezd -

tük.. Az idõ sem ked ve zett. A hi deg, sze les idõ ben fi a tal ja ink tól a
sze ren cse is el pár tolt. 

Már az elsõ perc ben rosszul si ke rült át adást a 16-oson be lül el -
csíp te a ven dég csa pat, és nem hi bá zott: 0:1.

Et tõl kezd ve ke mény küz de lem folyt a pá lyán. Kü lö nö sen a má -
so dik fél idõ ben nagy nyo más volt a keviek ka pu já ra. Azon ban az
egyen lí tés nem si ke rült. A vég ered mény ma radt a 0:1.

13. Gyomaendrõd VSE  4 3 9  22-29. 15.
A Me gyei I. o. mér kõ zé se a gyo mai pá lya hasz nál ha tat lan sá ga

mi att el ma radt.
 III. 14. Algyõ-Gyomaendrõdi VSE: 7:0
A táb lá za ton az él me zõny höz tar to zó Algyõ ko moly já ték erõt

kép vi selt. A 10.perc ben Se bõk az üre sen ma radt ka pu ra lõtt:0:1 A
15. perc ben Csi kós a sa ját ka pu já ba lõt te a gólt: 0:2. For du lás után

el fá radt csa pa tunk. A vé dõk
nem tud tak el len áll ni a jl fo ci zó
Al gyõ i ek nek. Csak Séllei és
Nagy di csér he tõ a mi e ink kö zül.

13. Gyomaendrõdi VSE  4 3 10  22-36  15 
Gyoma FC-Békésszentandrás:3:1
A két jó ké pes sé gû gár da iz gal mas össze csa pá sa meg ér de melt

ha zai gyõ zel met ho zott.
III. 21. Gyomaendrõd VSE-Monor: 2:2
150 nézõ. Já ték ve ze tõ: Tóth.
Kiss, Csi kós, Séllei, Tóth Cs., Litauszki – Híd vé gi, Gál,

Zsibrita, Nagy, - Osán, Beinschrót (Gál Z.)
A ta bel la 5. he lye zett je ma ga biz to san kez dett. A 13. perc ben

egy hi bás passzot Csõke szer zett meg, és 5 mé ter rõl há ló ba vág ta,
0:1.

25. perc: Gál be adá sát Beinschrót a léc alá fe jel te:1:1.
45. perc: A jobb ról be adott lab dát Kerepeszki kö zel rõl jut tat ta a

há ló ba, 1:2.
70. perc Osán hú zott ka pu ra. A ven dé gek kö zép hát véd je a ti -

zen ha to son be lül fel vág ta. A meg ítélt bün te tõt Séllei léc alá vág ta,
2:2. A ha zai csa pat min den tag ja di csé re tet ér de mel. Lel ke sen és fá -
rad ha tat la nul küz dött, a jó erõt kép vi se lõ, a ta bel la 5. he lyén lévõ
Monor el len.

12. Gyomaendrõd VSE  4 4 10  24-38  16
Medgyesegyháza- Gyoma FC: 1:5
Gól: Sze ge di hár mat, Hunya ket tõt lõtt. Jó: Tol di, Sze ge di, Ko -

vács
Me gyei I. o.:2. Gyoma FC 12-5  38-17  36. 
III. 28. Gyomaendrõd-Jamia: 2:2

Sze pe si At ti la: 

VIRÁGMONDÓKA

Hó vi rág,
hószönyegen bú jik át.

Ibo lya,
sûrû er dõk mo so lya.

Kan ka lin,
fény a li get ár nya in.

Száz szor szép,
vi rá goz zál száz szor még!

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

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!

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.

Sarkady Sán dor: 

GÓLYAHÍR

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

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

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

-Jó a hír, jó a hír,
Is ten ho zott, gó lya hír!
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
Fü löp Zsó fia a Kner Imre Gim ná zi um II.

éves ta nu ló ja, a 2004-es Víz Vi lág nap ja pá -
lyá za ton ered mé nye sen vett részt az aláb bi
dol go za tá val.

Szer kesz tõ sé günk és ol va só ink ne vé ben
sze re tet tel gra tu lá lunk Zsó fi, büsz kék va gyunk 
Rád! 

Az ára dó fo lyó
Höm pö lyög… mit höm pö lyög!? Va ló ság -

gal ro han! Mint ha at tól fél ne, el ké sik va la hon -
nan. Ez még ön ma gá ban nem len ne rossz, és
azt is el le het vi sel ni, hogy úgy zúg, mint egy
me re dek víz esés, de ami lyen gát lás ta la nul át -
sza kít ja a par to kat és min dent ma gá val so -
dor… az már em ber fe let ti. Bár mi az út já ba
ke rül, le gyen az élõ, vagy élet te len, vá lo ga -
tás nél kül ma gá val ránt ja, ma gá val húz za. A 
hul lá mok egy re csak ma ga sabb ra és ma ga -
sabb ra hág nak, a ha ra gos zöld víz már ha bos 
és ko ránt sem olyan tisz ta, mint volt. Mi lyen 
is volt? Em lék szem va jon rá? Csen de sen
csör ge de zõ, las sú fo lyá sú kis pa tak nak in -
dult. Vize oly tisz ta volt, mint a fris sen le -
hul lott fe hér hó. Ahogy az apró kö vek
kö zött foly do gált, az maga volt a csin ta lan
ke cses ség. El ámult, bár ki lát ta… 

S mi lyen most? Össze sem le het ha son -
lí ta ni. El ve szett min den ke cses sé ge, csil lo -
gá sa, sõt már nem is csin ta lan. In kább
go nosz és un dok. S leg fõ kép pen fé lel me tes. 
Sen ki sem  búj hat el elõ le. Õ az ár most, õ
az, aki pa ran csol. Õ az ára dó fo lyó. 

Az ár te ret már ré gen el árasz tot ta: a fák
is meg ha jol tak elõt te, … per sze … nem volt 
más vá lasz tá suk! Re cseg ve, ro pog va dõl tek 
bele a fo lyó ba, a sod rás ba, s ma ga te he tet le -
nül õk is a pusz tí tás ré sze i vé vál tak. A zöl -
del lõ le ge lõk, a nyáj nak ott hont adó ré tek,
mind-mind víz alá ke rül tek. Most jön ne ki a
pász tor s ju hai! Most bõg né nek a te he nek!
De hi á ba! Amíg a víz vissza nem hú zó dik,
itt élet nek nyo ma sem lesz. Itt sem és más -
hol sem… 

A gát tö vé ben egy ap rócs ka falu fek szik.
Ta ka ros há zai szin te tel je sen egy for mák, szûk
ut cái tisz ták, az ud va rok ren de zet tek. Mennyi
bol dog em ber él het itt! Most azon ban a vi lá -
gért sem cse rél nék ve lük. De nem ám! A bol -
dog ság most nem lát szik raj tuk, az ag go da lom
azon ban an nál job ban. Az ut cák ki hal tak, a há -
zak ud va rán egy lé lek sem jár kál, még is nagy a 
zsi vaj. Va jon hon nan jö het? Ek kor  ész re ve -
szem, az egész falu a gát nál van. Gu mi csiz más
fér fi ak pa kol ják a ho mok zsá ko kat egy más ra, s
köz ben hol az emel ke dõ fo lyó ra, hol egy más ra
te kin te nek. Asszo nyok is van nak ám, õk is se -
gí te nek, õk is erõ sí tik a gá tat. Nya kig sá ros kis -
fi úk és kis lány ok ro han gál nak, de nem
jó kedv ük ben… ne kik is fel ada tuk van. Min -
den ki dol go zik. Még a sán ta öreg asszony is ki -
cso szo gott, s ha õ más sal nem is, biz ta tó
sza vak kal és imád ság gal se gít. Min den ki,
ahogy tud. Hi he tet len, hogy a baj ban mek ko ra
az össze tar tás. Ha két em ber ha ra go sa egy más -
nak, hát most azok is in kább se gí tik egy mást.
Õk is tud ják, ha szét húz nak, csak a fo lyó ke rül -
het ki gyõz te sen. Kell is az össze tar tás, hisz e
föl det már jó pár éve nem fe nye get te ár víz, ha
ve szély volt is, a mos ta ni hoz mér ve cse kély. 

A nap nyu go vó ra tér, de a fa lu be li ek nek ez
most nem je len ti a nap vé gét. Csak most kez -
dõ dik iga zán a harc. Harc az ár víz zel a fa lu ért,
az em be re kért. Hi szen mind két fél ugyan azt

akar ja: de míg a fo lyó jog ta la nul, bar bár
mó don tör a vé dõk re, ad dig a fa lu si ak csak azt
vé dik, ami az övék. A gát már jó val ma ga sabb,
mint egy pár órá val ez elõtt volt, de hosszú lesz
az éj sza ka, s ki tud ja, mi vár bár ki re is eb ben a
bi zony ta lan hely zet ben. Meg me ne kül nek-e?
Vagy át tö ri a fo lyó a gá tat? El vi szi mind azt,
mit õk ke mény, fá rad sá gos mun ká val fel épí tet -
tek? Nem gon dol nak arra, mi lesz majd a jövõ
hé ten. Lesz-e jövõ hét?! 

Eszük be sem jut. Még az imád ko zó öreg -
asszony is csak azt kéri: „Is te nem, Uram! Add,
hogy ezt a mai es tét ki bír ja a gát és az em be rek! 
Add!” Min den ki nek ez a fon tos, hi szen ha ma
este nem jön át a víz, hol nap reg gel még erõ -
seb bé és még ma ga sab bá épít he tik bás tyá ju kat. 
Ha nem így lesz, ak kor meg mi nek gon dol koz -

ná nak a jövõ hé ten. So kan kö zü lük már nem is
gon dol koz nak. Csak dol goz nak, s ma guk ban
mond ják: „Nem jö het át! Nem fog, nem le het!”

Már tel je sen sö tét van, ám csil lag nincs az
égen. Fel hõs. Csak egy pici folt tisz ta az égen,
ott pe dig a hold süt át, meg vi lá gít va maga kö -
rül a fel hõ fosz lá nyo kat. Gyö nyö rû! De erre
most sen ki sem fi gyel. 

Egy fér fi má szik fel a zsá kok te te jé re.
Kém le li a gát tö vét, s az elõt te még csak las san
hul lám zó fo lyót. Me resz ti a sze mét, majd
gyor san vissza má szik tár sa i hoz, s súg ne kik
va la mit. Bó lo gat ni kez de nek, s az egyi kük
oda bal lag a cso port ban álló nõk höz és gye re -
kek hez. Las san kezd el be szél ni hoz zá juk,
nyu gal mat erõl tet ve hang já ba. Mon dan dó ja
vé gén a cso port tag jai fe jü ket ráz zák, ijed ten
te kin te nek egy más ra, majd si kon gat nak. A fér -
fi pró bál ja nyug tat gat ni õket, per sze ez nem si -
ke rül neki. Majd
töb ben is oda lép nek
hoz zá juk, át öle lik
õket, és vé gül a csa pat
el in dul a há zak felé.
Egy-két fõs cso por tok -
ra osz la nak, és min -
den ki sza lad sa ját kis
por tá já hoz. Az össze -
ké szí tett cso ma go kat
he lye zik biz ton sá go -

sabb hely re, és vár ják a se gít sé get. Re mény -
ked nek, de tud ják, ha jön a víz, si et ni ük kell. A
fér fi ak szo mo rú an bá mul nak utá nuk. 

Ek kor fur csa mo raj lás hang zik föl az éj sza -
ka csend jé ben. Fé lel me tes, zú go ló dó mo raj lás, 
mint ha egy had se reg kö ze led ne a gát felé. S
ami kö ze le dik, az föl is ér egy had se reg gel…
sõt … rosszabb. A fér fi ak már nem áll nak a gá -
ton, le ül tek a tö vé be s vár nak. A hang egy re
erõ sebb és erõ sebb lesz, igen … jön a fo lyó…
Ha a vé dõk fel áll ná nak, lát nák, hogy az ár
olyan se be sen jön, annyi hor da lék kal, olyan
mér ge sen és ak ko ra erõ vel, hogy ké pes el pusz -
tí ta ni nem csak  ezt, de a kö vet ke zõ fal va kat is.
Össze szo rí tott fo gak kal húz zák meg ma gu kat
a gát tö vé ben. Fel ad ták, mi ért? Nem, õk nem
ad ták fel, csak be lát ták, hogy nem te het nek

sem mit. Rak hat ná nak még zsá ko kat, de mi
ér tel me len ne? Jól tud ják, a fo lyó az úr. Az a
höm pöly gõ ör dög, igen, õ pa ran csol. Vág tat
fe lé jük, s õk még csak meg sem kér dez he tik
tõle, mi ért? Mi ért? Ek kor az ára dó fo lyó át -
csap a gá ton, a hul lá mok el árasz ta nak min -
dent, s a go nosz zúg, ro han to vább… 

Hir te len ha tal mas sö tét ség vesz kö rül.
Éj fe ke te sö tét ség, de víz se hol. Hol va gyok? 
Mi ez? Mi… Ta po ga tóz ni kez dek. Meg ta lá -
lom a vil lany kap cso lót, és vi lá gos lesz. Kis
lám pám fé nye az egész szo bát be ra gyog ja:
és víz még min dig nin csen se hol. Na gyot só -
haj tok… csak álom volt! Csak  egy álom.
Pe dig va ló sá gos nak tûnt. A falu, a gát, az
ár… örü lök. Mo soly gok. Hol nap az lesz az
elsõ dol gom, hogy ki sé tá lok a fo lyó hoz. Re -
mé lem, a mi fo lyónk so ha sem lesz olyan go -
no szan zú go ló dó, mint az álmombeli.
Hi szen, ha egy fo lyó egy szer árad ni kezd,
nincs, aki meg ál lí ta ná. Ak kor õ az úr, õ az,
aki pa ran csol. Õ, az ára dó fo lyó.

Fü löp Zsó fia

Gon do la tok e pá lyá zat ol va sá sa után

Elsõ gon do la tom: Nem esik messze az
alma a fá já tól – tar ja a régi mon dás, és mi -

lyen igaz! Zsó fi nagy ap ja Fü löp Imre ma -
gyarta ná rom volt, so kun kat ta ní tott meg a
ma gyar nyelv tisz te le té re, sze re te té re, cso dá la -
tos jó ta nár volt. Em lé két sok ta nít vá nya õrzi
há lá val és sze re tet tel. Kö szö nöm Zsó fi, hogy
em lé kez tet tél nagy apád ra.

Zsó fi édes any ja szin tén magyarta nár nõ.
Így Zsó fi a gén je i ben hor doz za hál Is ten nek az
örö költ te het sé get. Biz tos va gyok ab ban, hogy
so kat hal lunk még róla..

Má sik gon do la tom, hogy ép pen 125 éve,
már ci us 12-én éj sza ka Sze ged vá ros la kó it fél -
re vert ha ran gok zú gá sa ver te fel ál muk ból. A
Ti sza va ló ban át tör te a gá tat, né hány óra alatt
el ön töt te a vá rost, 5723 ház ból mind össze 265
ma radt meg… Saj nos ez nem volt álom, va ló -
ság volt.

Csá szár né Gyuricza Éva

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tó ja meg kö szö ni a le en dõ el sõ osz tá lyo sok szü le i -
nek azt, hogy ezt az is ko lát vá lasz tot ták. Is ko lánk a
21. szá zad is ko lá ja. Jól fel sze relt, ok ta tá sunk-ne ve lé sünk
fõ irány adó ja a SZERETET. A tan ter vi kö ve tel mé nyek ma xi -
má lis el sa já tít ta tá sa mel lett igyek szünk ta nu ló ink ban a ke -
resz tény ér té ke ket ki ala kí ta ni: más ság el fo ga dá sa, se gí tés, 
to le ran cia, fe le ba rá ti sze re tet.



772004. áp ri lis VÁROSUNK

EURÓPA

Eu ró pa, te hût len anya,
már jöt tün ket aki át koz va vár tad,
apán kat szid tad, büsz ke sze re tõd,
ké nyét és gõg jét Ázsi á nak.

S mi kor meg let tünk, el lök tél ma gad tól,
de föl táp lált és föl ne velt
a Sors. Kel let tünk, ha nem is akar tad
e leg po é tább, leg szebb gyer me ked.

Va don ban hagy tál, far ka sok te jét,
mé nek vé rét s it tuk kan cák te jét –
de temp lo mo kat s köny vet ál mod nánk,
s ahogy if jú vá ser dült a le gény

ván dor bo tot vett, jár ta tá ja i dat:
Pá rizs, Bo lo gna, Heidelberga, Bécs –
a vi lág ban szer te szórt sír kö vek
ír ták nagy ál mát s nem szû nõ he vét.

Ro dos tó és Darzsiling és a Brodway
S a pá ri zsi em ber rej tõ Ba kony –
Egy vi lá got át já ró szom jú ság,
Egy vi lá got át fu tó fáj da lom!

-S te hût len vol tál, még is, te Anyánk!
És hú god is az if jabb Eu ró pa,
e szá zad má mo ros szü löt te,
szent sze rel münk –a céda

Õ is bi tang lett hoz zánk. Ál ta tott,
ronggyá tán colt ci põ jét hoz zánk vág ta.
A ka runk kel lett és a kar dunk –
de sze gény sé günk rossz sza gát nem áll ta.

Pe dig érte volt min den: vér és könny –
óh Eu ró pa, Eu ró pa!
ér ted let tünk kol du sok, rongyak, sen kik –
és még sem tu dunk le mon da ni ró lad.

Bár ki fosz tot tál, út szél re ve tet tél,
meg cson kí tot tál: kol du son, va kon
té ged imá dunk. Fo gadj kar ja id ba,
hadd él hes sünk mel let ted sza ba don

és em be rül! –Az nem, nem, nem le het,
hogy el ta szíts, hogy olyan céda légy,
hogy azt sze resd csak, aki nél a hír,
a ha ta lom és a csen gõ pénz!

Ná lunk csak ín ség, rongy és –be csü let,
és lán go lás. A szí vünk csu pa vágy,
mil lió dal. Kó rók ból és a hol tak
csont ja i ból csi ná lunk fu ru lyát,

El len stró fa
Öt ven év múl tán

Óh, Eu ró pa-anyánk, ezer éve a keb le den élünk
     s véd te ka runk bé kéd, míg özö nölt a po gány
vá ro sa id el len, de mi véd tük, áll va a gá ton,
     fény lõ temp lo ma id, kert je id, üz le te id - -
S vak Sa la mon ként vég té re te ket té vág tad azt, ami egy be tiéd volt:   
     adva a zsar nok nak fél gye re ked: Ke le ted.
Ten gõd tünk ár ván s beh anyát lan, ál la ti sor ban,
     von va igánk; s ami kor lázada büsz ke szivünk
rab tar tónk el len: te megint csak el- kitaszitál!
     És még is te fe léd vont s von örök re szivünk -
s  hát most meg mit akarsz? Ti zed áron ven ni a mun kánk
     drá ga gyü möl csét meg s von ni meg õsi jo gunk
hogy dol goz has sunk Te ne ked, a kö zös eu ró pai Ház ban
     egyen lõ bé rért - Mért ez a csúf  „ki- to lás” ?!
Mert ké sõn jöt tünk?! - De hisz ép pen el Te taszítál 
     s így let tünk késõ, árva, sze gény  ro ko nok;
jó ezer éve va gyunk, noha édes magzatid im már:
     hát ne kü lön böz tess meg: bû ne id így ne te tézd!
Vajh, új is te ne id :  a po gány Baál, Mam mon , a Pénz-Úr
     s a Bank dik tál így ? Óh, nem ez ör dö gi fény
volt, ami von ta szivünk vá gya it Te fe léd sóvárgva, eped ve: 
     mennyei tisz ta Su gár té ged, amely ve ze tett 
haj dan, és nem Baál, az arany, mely vért szül, s pénzt fial egy re
     s hit vány zsold ja so dor Sodoma sor sa felé…
-Job bítsd meg ma ga dat, mert mink, hord ván az Ábe li bé lyeg
     izzó seb he lye it: így, csak is így kö ve tünk! 
                    

Szil ágyi Fe renc

hogy hût len fü led csi gá já ba zúg juk,
önt sük, üvölt sük üsz kös bá na tunk:
bár fél re lök tél, vér be ta szí tot tál-
még is min dig ér ted vá gya ko zunk!

S lesz még ün ne pünk! Mert nem hall ga tunk,
a dalt és át kot ad dig nem hagy juk el,
míg két ka rod -a gyil kos és ke gyet len-
meg bo csá tó anyai sze re lem ben

újra édes mel led re nem ölel

Szil ágyi Fe renc (1955. I. 10.)
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Ízes  í z ek

áp ri lis

Tö pör tõs po gá csa

Hoz zá va lók: 80 dkg liszt, 3 dkg zsír, 3 dkg élesz tõ, 3 dkg só, 2 dl tej, 40 dkg tö -
pör tõ, 1 dkg bors, a ke nés hez 1 to jás.

A lisz tet össze dör zsöl jük a zsír ral, a tej ben fut ta tott élesz tõ vel. A lágy tész tát egy
órán át pi hen tet jük, majd nyúj tó desz kán ki nyújt juk. El ke nünk a te te jén 10 dkg tö -
pör tõt, meg szór juk bors sal. Össze haj to gat juk a tész ta la pot és ki nyújt juk nyúj tó fá -
val. Fél órán ként há rom szor meg is mé tel jük ezt a ke nést és ki nyúj tást. Te te jét
kés sel be vag dos suk. Ki szag gat juk, to jás sal meg ken jük és ki süt jük..

Seidl Amb rus

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 1.800-forintért.

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

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

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

Nö vény vé del mi szak mér nök szak ta nács adá si
mun ká kat vál lal. Gyomaendrõd ha tá rá ban lévõ föl de -
ken, a szük sé ges mun kák szak sze rû el vég zé se mel lett
a vegy sze rek be szer zé sét és szál lí tá sát is vál la lom:

PETRÓCZKI HUNYAD ÁRON
nö vény vé dõ szak mér nök Gyomaendrõd Tég la -

gyá ri Dûlõ 511.
Te le fon: 06-70-385-8918
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Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk
meg, akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá -
já rul tak!

BINGES BOLDIZSÁR, gyomaendrõdi
la kos, már ci us 7-én 81 éves ko rá ban be fe -
jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ja: csa lád ja.

GREGUS JÓZSEFNÉ DÓGI ESZTER
volt Gyomaendrõdi la kos már ci us 7-én, 77

éves ko rá ban az örök ké va ló ság ho ná ba köl -
tö zött. Gyá szol ja a családja.

NÁDASDI IMRE aki a Fazekasi úton
la kott, már ci us 8-án 42 éves ko rá ban vá rat -
la nul be fe jez te föl di pá lyá ját, el köl tö zött az
élõk so rá ból. Gyá szol ják: édes any ja és kis -
fia.

SZMOLA MÁTYÁS hunyai szü le té sû,
bu da pes ti la kos, 73 éves ko rá ban hosszú
szen ve dés után el köl tö zött az élõk so rá ból.
Gyá szol ják: fe le sé ge, le á nya, veje, uno kái,
test vé rei és azok csa lád ja, is me rõ sei.

TÍMÁR IMRÉNÉ Hor nok Esz ter, aki a
Blaha úton élt, már ci us 19-én 91 éves ko rá -
ban vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek, rö vid
be teg ség után.. Gyá szol ják: ro ko nai, ápo -
lói, ismerõsei.

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

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

Fény kép al bum

Üze net Kis ka tó nak

El men tél tõ lünk. Ott már vár tak,
hogy ked ves sza va id hall gas sák,
me lyek a föl di éle tün ket
va ló ság gá, szép pé for mál ták.

Ma da rak vi dám éne ké vel
fel fris sítsd régi em lé kük.
Tör pék, va rázs lók, me se hõ sök
cso dás tet te it mondd el ne kik!

A sze re tet cso dá kat mû vel
bé két, bol dog sá got áraszt,
tedd még szeb bé a Menny or szá got,
hi tesd el a me sés cso dá kat.

Kö szön jük cso dás szí ved, lel ked,
mely ha za ta lált az Atyá nál.
Légy véd an gya luk, patronájuk
az if jak nak az Egek Urá nál.

Me gyünk mi is, kér jük, hogy vár jál
akik sze ret tünk me gyünk utá nad,
ma gunk elõtt küld jük kö vet nek
kö nyör gõ, s kérõ szent imán kat.

Már ton Gá bor

jobb ol da li kép: hús vé ti lo csol ko dók az 1920-as évek ben: 
He ge dûs Elek és Gyuricza Gyu la
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A ku ko ri ca bo gár Gyomaendrõdön

Az ame ri kai ku ko ri ca bo gár/ Diabrotica virgifera virgifera/ hír -
hedt té vált ro var tár sa i hoz, a bur go nya bo gár hoz / Leptinotarsa
decemlineata/ és az ame ri kai szö võ lep ké hez / Hyphantria cunea/ ha -
son ló an szin tén az Új vi lág ból szár ma zik. Az elsõ egye dek Eu ró pá -
ban 1992. nya rán Belg rád ban je len tek meg. A ma gyar
nö vény vé del mi szer ve zet fel ké szült a ká ro sí tó fo ga dá sá ra és 1995.
jú ni us 30-án Mórahalom kö ze lé ben meg ta lál ták az elsõ ha zai pél -
dányt.

A ku ko ri ca Ma gyar or szág igen fon tos nö vény. Je len tõ sé ge az
Uni ó ba lé pé sün ket kö ve tõ en nö vek szik, ezért fon tos en nek a ve szé -
lyes ká ro sí tó nak a meg is me ré se

Mit tu dunk most a ku ko ri ca bo gár ról?
Kár té te le:
Az ame ri kai ku ko ri ca bo gár leg fõbb táp nö vé nye a ku ko ri ca. A

ta laj ban élõ lár vák a nö vény gyö ke rét rág ják, mely nek ha tá sá ra a nö -
vé nyek el dõl nek. A meg dõlt nö vény igyek szik to vább nö ve ked ni,
mi nek kö vet kez té ben jel leg ze tes „S” ala kot vesz fel. A gyö kér kár té -
tel a nö vény majd nem tel je pusz tu lá sát okoz hat ja, ami je len tõs ter -
més ki esés sel jár. A bo ga rak a bi bét rág ják, mely kár té tel hi á nyos
ter mé ke nyü lés ben nyil vá nul meg.

Élet mód ja:
A ku ko ri ca bo gár nak éven te egy nem ze dé ke van. A faj to jás

alak ban te lel a ta laj fel sõ 15-20 cm-es ré te gé ben. A pe té bõl a lár vák
má jus kö ze pé tõl jú ni us kö ze pé ig kel nek ki, majd az imá gók jú ni us
kö ze pén je len nek meg. A ki fej lett bo gár jól re pül, de passzí van, pl.
szál lí tó jár mû ve ken is jól ter jed. A bo ga rak a ta laj ba rak ják to já sa i -
kat.

Vé de ke zés:
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SZENT GYÖRGY HAVA
In for má ció gaz dál ko dók nak

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
áp ri li si aján la ta im:

• Ta va szi le mo só vegy sze rek
• Kézi és háti per me te zõk
• Nö vény vé dõ sze rek
• Ta sa kos ve tõ mag ok
• Ta va szi vi rág hagy mák, vi rág ma gok
• Ku ko ri ca ve tõ mag ok, Dekalb
• Kis kun, Martonvásári
• Mû trá gyák, Táp anyag ok
• Fó li ák, mû anyag ku kák
• Esõ ru hák, gu mi csiz mák
• Zo mán co zott kály hák
• Elekt ro mos fûtõ ké szü lé kek
• Kézi szer szá mok, sze gek
• Csa va rok, zá rak, la ka tok
• Iz zók, ele mek
• Ku tya, macs ka, ma dár ele del

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

A kár te võ elõ re jel zé sén kell, hogy ala pul jon, mely hez ra ga dós
és szexferomon csap dá kat al kal maz ha tunk. A bo gár több nyi re az
élõ he lyén rak ja le to já sa it, ezért ke rül ni kell a mo no kul tú rás ter -
mesz tést. A ké mi ai vé de ke zés a bo gár el len per me te zés sel, míg a
lár vák el len csá vá zás sal és ta laj fer tõt le ní tés sel tör té nik.

Mit nem tu dunk még?
Ter mé sze te sen sok min dent nem tu dunk a ku ko ri ca bo gár ról,

ami az el le ne való ha té kony vé de lem hez szük sé ges. Az ENSZ Me -
zõ gaz da sá gi és Élel me zé si Szer ve ze té nek (FAO) irá nyí tá sá val hét
kö zép-eu ró pai or szág ban foly nak ku ta tá sok és kép zé sek. A prog ram 
ke re té ben Ko má ro mi Ju dit a gö döl lõi egye tem ok ta tó ja a gaz da kép -
zés ko or di ná to ra ként se gít a gyomaendrõdi gaz dák nak a ku ko ri ca -
bo gár el le ni küz de lem ben. Az el múlt év ben is több al ka lom mal
ta lál koz tak a részt ve võk és a prog ram az idei év ben is, foly ta tó dik.
A gaz dák önál ló an vé gez nek fel vé te le zé se ket, majd a ku ta tók kal
kö zö sen meg vi tat ják az ak tu á lis prob lé má kat. Nem csak a ku ko ri ca -
bo ga rat fi gye lik, ha nem a ku ko ri ca ter mesz tés tel jes tech no ló gi á ját
vizs gál ják.

A tél fo lya mán az Endrõdi Gaz da kör adott ott hont a kép zé sek -
nek. Ko má ro mi Ju dit a tápanyaggazdálkodásról, a gya pot tok-ba -
goly lep ké rõl és még szá mos ku ko ri cá val össze füg gõ kér dés rõl
be szélt. Feb ru ár ban az endrõdi szár ma zá sú Dr. Gyuricza Csa ba
egye te mi do cens elõ adá sát hall hat ták a részt ve võk a ta laj mû ve lés -
rõl.

A prog ram jel lem zõ je még, hogy a gaz dák ak tí van köz re mû köd -
nek: szá mol nak, vi tat koz nak majd kö vet kez te té se i ket, el mond ják.

Várfi András

A Gaz da kör nõtagjai

Fü löp La jos fel adat ra vár


