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István ki rá lyunk
fe jez te be a hon -
fog la lást az zal,
hogy or szá gá nak 
meg al kot ta tör -
vé nye it, tö rek vé -
se it. Hi te le sen
õrzi ezt két fenn -
ma radt tör vény -
köny ve,
va la mint fi á hoz,
Imre her ceg hez
írott In tel mei. 

Az 1000
éves tör té nel -
münk iga zol ta
Ist ván ki rályt,
aki val lot ta,
hogy csak az a
nép tud meg ma -
rad ni, amely a
jog ál la mi ság és
az al kot má nyos -
ság út ján ha lad. 

Or szá gunk -
nak, né pünk nek
nem min den kor -
ban volt olyan
ve ze té se, akik
Szent Ist ván ki -
rály esz méi, in tel mei alap ján kor má nyoz tak,
de ezen vál sá gos idõk ben is min dig akad tak,
akik nem hagy ták lan kad ni, el vesz ni az esz -
mé ket, és ezek ta ní tá sa i ból pró bál tak erõt
me rí te ni –si ker rel!- a ne héz sé gek le küz dé sé -
re.

Ist ván ki rály két tör vény könyv ét meg -
elõz te: Szent Ist ván ki rály in tel mei fi á hoz,
Imre her ceg hez, amit atyai sze re tet tel fia szá -
má ra ál lí tott (vagy ál lí ta tott) össze, ezek az
írá sok is örök ér vé nyû ek.

Min de nek elõtt arra inti: tart sa meg a ka -
to li kus hi tet, erõ sít se az egy há zi ren det, tart -
sa tisz te let ben a fõ pap ok mél tó sá gát,
sze res se a vi té ze ket, szol gál tas son igaz sá got, 
és gya ko rol jon tü rel met min den cse le ke de te -
kor, fo gad ja szí ve sen a jö ve vé nye ket és lás sa 
el õket szí ve sen, ta nács nél kül sem mit sem
te gyen, le gyen kö nyö rü le tes, ele it tart sa
szün te le nül szem elõtt, és az õ életük le gyen
a pél da. Az er kölcs, a tisz tes ség, a kö nyö rü -
le tes ség, az igaz ság sze re tet, a pél da mu ta tás,

a bé ke tû rés, a gyen gék, az el eset tek, a
ki szol gál ta tot tak se gí té se, fel ké szült bí rák al -
kal ma zá sa, a tiszt ség vi se lõk, a mun kát vég -
zõk, az ér té ket te rem tõk meg be csü lé se, a
fe le lõs ség vál la lás fon tos sá ga, a cél irán ti alá -
zat, mint örök ér vé nyû esz mék és kö ve tel mé -
nyek. Meg ta pasz tal ta, ezért fi gyel mez tet te
Imre fiát, de egy ben min den utód ját, hogy a
ha ta lom könnyen gõ gös sé tesz, a ke vély ség
gyû lö le tet in du la to kat éb reszt, és elõbb
utóbb a meg alá zot tak fel lá zad nak az ilyen
ha ta lom gyakorlója ellen. 

Ist ván ki rály ma ra dan dót al ko tott, mert
né pünk meg tu dott ma rad ni im már 1000 éve
Eu ró pa vi ha ros tör té nel mé ben, sõt több al ka -
lom mal is az eu ró pai né pek nek bás tyá ul is
szol gált.

Most a 21. szá zad elsõ éve i ben né pünk
1000 éves eu ró pai múlt tal in dul ha tott el az
Eu ró pai Kö zös ség or szá ga i val együtt egy új
kö zös úton. 

Szent Ist ván  örök ha gya té ka

Élet raj zi ada tai:
1921. feb ru ár 21-én Me zõ he gye sen

szü le tett. Te o ló gi ai ta nul má nya it 1940-45
kö zött Sze ge den vé gez te. Papá szen te lé se
1945. au gusz tus 19. Sze ge den volt. Se -
géd lel kész: 1945-49. Kis te lek, 1949-52.
Mórahalom. Lel kész: 1952-60. Pusz ta -
szer, 1960-66. Makó-Bogárzótanya. Plé -
bá nos: 1966-67. Domb ira tos, 1967-84.
Szentetornya, 1984-86. Klárafalva,
1986-93. Magyarcsanád, 1993-97.
Tiszasziget, 1997-tõl GYOMAendrõd, c.
es pe res.

Min den kit meg döb ben tett  a hír, hogy
a gyo mai plé bá nos atyát 2004. jú li us
20-án bal eset érte, és még az nap el hunyt a
bé kés csa bai kór ház ban.

Hét évet töl tött köz tünk. Meg cso dál -
tuk egyé ni sé gét. Hi he tet len ma gas fokú
hi va tás- és mun ka sze re tet jel le mez te.
Min den ki ben nagy fo kú tisz te le tet és szim -
pá ti át vál tott ki egyé ni sé ge, ked ves sé ge,
sze rény sé ge. Õ maga mon dot ta, hogy pá -
lya fu tá sa so rán ko ráb ban a sze gény sé get
meg szen ved te, majd meg szok ta, és a vé -
gén meg sze ret te. Lé lek ben volt gaz dag és
nagy. Egy igaz, hi te les sze mé lyi ség tá vo -
zott kö zü lünk. 

Vég aka ra ta sze rint a gyo mai hí vei kö -
ré ben, a te me tõ nagy ke reszt jé nek tö vé -
ben, a föl tá ma dást ígé rõ keresztrefeszített
Krisz tus ár nyé ká ban kí ván pi hen ni a föl tá -
ma dá sig.

†Mag La jos 
gyo mai plé bá nos

Szent Ist ván ki rály hadi dísz ben (Ké pes Kró ni ka)
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Jú li us 10-én, szom ba ton dél elõtt 10 óra kor
meg kon dul tak az endrõdi temp lom nagy ha rang -
jai, a Véha csa lád ra em lé kez tet tek. Az ün ne pi
szent mi sét Véha Já nos és Benkó Má ria szü lõ kért,
és a Véha csa lád min den tag já ért aján lot ta fel
Iványi plé bá nos úr. Szent be széd ében mél tat ta azt 
az örök sé get, ami 35 év után is így össze tud ta
hoz ni ezt a nagy csa lá dot. Saj nos ma már rit ka ság 
szám ba megy, hogy így együtt em lé kez ze nek a
nagy szü lõk re, déd szü lõk re az utó dok. 

„A múl ton nyug szik a je len, s azon a jö ven -
dõ”, gon dol ta Szé che nyi Fe renc, és a pá lya társ,

Kos suth pe dig azt val lot ta, hogy a „múlt a jö ven -
dõ nek tük re”. S ha már az idé ze tek nél tar tunk, ez
ese mény hez illõ gon do lat: „Nem mind egy, hogy
mi lyen vi lá got ha gyunk az utó da ink ra, de nem
mind egy az sem, hogy mi lyen utó do kat ha -
gyunk a vi lág ra!”.

Lát va és hall gat va a ro ko ni ta lál ko zón meg je -
len te ket, csak gyö nyör köd ni le he tett ki csi ben,
nagy ban, fi a tal ban, öreg ben, ki vé tel nél kül na -
gyon szép, te het sé ges, jó arcú, jó ki ál lá sú, ki fe je -
zet ten szép em be rek Véha Já nos és Benkó Má ria
még élõ gyer me kei, uno kái, déd uno kái, sõt az ük -
uno kák is. Töb bük élet út ját meg is mer ve, si ke res, 
tisz tes sé ges, te het sé ges, jó em be rek õr zik és ad -
ják to vább a gé ne ket.

A há rom élõ „gyer mek”, Mar git né nit,(85
éves) Vin ce bá csit (87 éves) és Já nos bá csit(89
éves)kér tem meg, hogy em lé kez ze nek vissza a
gyer mek ko ruk ra:

„Nagy apa, Véha Jó zsef Kon do ros ról jött
Endrõdre, az elsõ fe le sé gé tõl, Ju hász Ve ro ni ká tól
6 gyer me ke szü le tett, Já nos, Jó zsef, Ist ván,
Imre, Kár oly, Te réz. Öz ve gyen ma radt, 6 gyer -
mek kel újra meg nõ sült, má so dik fe le sé ge
Benkóné Kar dos Bor bá la öz vegy asszony volt, aki
3 gye re ket ho zott a há zas ság ba, La jost, Má ri át,
Bor bá lát, ez után szült még Véha Jó zsef nek 3
gyer me ket, (Sán dor, Al bert, Elek) ez a fe le ség is
meg halt. Har ma dik fe le sé ge idõ sebb ko rá ban
Fekécs Te ré zia volt”.

Véha Jó zsef te me té se kor az Öreg kán tor így
kezd te a bú csúz ta tót 1938-ban:

„Öreg dió fá nak le haj lott az ága,
hat van há rom uno ka ka pasz ko dott rája."

Véha Já nos el vet te fe le sé gül apja má so dik fe -
le sé gé nek elsõ há zas sá gá ból szü le tett Benkó Má -
ri át, fel te he tõ en 1897-ben, hi szen az elsõ
gyer me kük 1898-ban meg szü le tett. Ezt kö ve tõ en
25 éven át 2 éven ként szü le tett gyer me kük, akik
kö zül 3 kis ko rá ban meg halt, 11-et felneveltek.

A fiúk a leg ki sebb ki vé te lé vel mind az apa pa -
rasz ti fog lal ko zá sát foly tat ták. A leg ki sebb, Jós ka
gye rek fel te he tõ en azért le he tett ipa ros, mert
neki a pa rasz ti fog lal ko zást át ad ni már az apa
idõs nek érez te ma gát, a töb bi ek pe dig már vagy
meg nõ sül tek, vagy ka to nák vol tak.

A lá nyok té len a sa ját ter me lé sû ken dert fon -
ták, ta vasszal szõt tek, és nyá ron õk is ka pál tak,
arat tak, kint dol goz tak a ta nyán. A fa lu ban a ház -
ban a mama volt, a ki csi gye re kek kel és az is ko lá -
sok kal. Az apa ál ta lá ban min den este haza jött,
ki vé ve ami kor a nagy mun kák foly tak. Volt ugyan -
is 30 hold föld, a Bo gár zó ban, és Me zõ túr ha tá rá -
ban és 2, majd ké sõbb 3 ta nya. A fiúk ami kor
be fe jez ték a 6 ele mit, ki ke rül tek a ta nyá ra. Ott
meg ta nul tak fõz ni, ta ka rí ta ni, és min den olyan
mun kát, amit a pa rasz ti gaz da ság ban il lett tud ni.
Az apa na gyon jól gaz dál ko dott, és ér tett a ló te -
nyész tés hez is. Lo vai ke re set tek vol tak, még kül -
föld re is el ju tot tak. A sok gye rek re való te kin tet tel 
a föl det ál lan dó an gya ra pí tot ta Véha Já nos, hogy
a fi ú kat ki tud ják há za sí ta ni, ahogy az ak kor il lett.
Min den fiú ka pott nõ sü lés kor 1 lo vat, gaz da sá gi
szer szá mo kat, hogy el tud ja nak kez de ni gaz dál -
kod ni, kez det ben „fe les” for má ban.

A ta nyán élõ fiúk szom ba ton dél után fél há -
rom kor hagy hat ták abba a mun kát a föl de ken,
utá na jött a házi mun ka. Ke nye ret ott hon sü tött
az édes any juk, a fõ zést na pon ta õk ol dot ták meg. 
„ Egy al ka lom mal az édes anyánk ho zott ki ebé det
a ta nyá ra és meg lá to gat ta a fi a it is, akik a nagy
me leg ben ebéd után azon nal mun ká ba kel lett
hogy áll ja nak. Az édes any juk fél ve mond ta az
urá nak „mi ért nem en ge di dél ben egy ki csit pi -

hen ni eze ket a gye re ke ket, biz tos, hogy be hoz nák 
a pi he nés ide jét. Apánk, aki szi go rú ke vés be szé -
dû em ber volt, nemigen tûrt el lent mon dást, sem
be le szó lást, de ezen túl ebéd után ha gyott egy kis
pi he nõt”, em lé ke zett vissza mo so lyog va Já nos
bá csi.

Az ágya kon nem volt szal ma zsák, csak a
csép lés után cse rélt tisz ta szal ma le volt ta kar va a
lá nyok ál tal szõtt pok róc cal, ló pok róc cal ta ka róz -
tak. Ét ke zés hez min dig volt ke nyér, sza lon na, és
tej. Név na pot, szü le tés na pot nem volt szo kás ün -
ne pel ni. Ka rá csony kor volt ka rá csony fa, de nem
volt szo kás az aján dé ko zás, az ap juk fel do bott
egy ma rék al mát, amit a gye re kek össze szed tek,
cso ko lá dét nem is lát tak. Ka rá csony es té jén an -
gya li-csí kot et tek, (má kos -csíktészta mé zes-víz -
zel le önt ve) meg be fõt tet, a va cso ra után a
mor zsát is össze szed ték, mert meg volt szen tel ve
a ka rá cso nyi asz ta lon lévõ ka lács. Te kint ve, hogy
nagy volt a csa lád, ezért a disz nó vá gá son ál ta lá -
ban 2 fel nõtt fiú jött a fe le sé gé vel se gí te ni. Ami -
kor még ki csik vol tak a gye re kek, ak kor össze jött
a ro kon ság, és nagy „vajling” fán kot is sü töt tek,
em lé ke zett vissza Mar git néni.

Vin ce bá csi fá tyo los szem mel me sél te el,
„hogy ami kor 1939 õszén el ve tet ték az õszi bú zát, 
ak kor az ap juk még vé gig ott dol go zott ve lük a
ve tés kor. Fáj lal ta a gyom rát, és Ko vács dok tor ra -
gasz ko dott, hogy men jen el kór ház ba, nem igen
akart, de vé gül is gyõ zött a be teg ség. Meg ope rál -
ták, de lát ták az or vo sok hogy ment he tet len, mert 
gyó gyít ha tat lan be teg ség vett raj ta erõt, gyo mor -
rák. 

Biz tos érez te a vé gét. Ami kor ha za jött a kór -
ház ból, rö vi de sen hí vat ta Harsányi jegy zõ urat, és
le dik tál ta a vég ren de let ét, Já nos fia ép pen ka to na 
volt, a töb bi ek itt hon vol tak. Nevenapján ka rá -
csony kor fe jez te be ál dá sos föl di éle tét, élt 67 ne -
héz, küz del mes évet”. 

A vég ren de let sze rint a föld va gyont fel osz tot -
ták a gye re kek kö zött, és a fe le ség nek is ju tott a
ha szon él ve ze ten felül is. 

A vég ren de let sze rint min den fiú ka pott 5 ma -
gyar hol dat (6000 négy szög öl), a lá nyok kap tak 4
ma gyar hol dat (4800 négy szög öl,), a meg ma radt
2400 négy szög öl föld a fe le sé gé ma radt, amit kö -
zö sen mû vel tek. Min den gye rek az örö költ föld
után fe jen ként 2 má zsa bú zát, egy ko csi szal mát
vitt haza any juk nak ko men ci ó ként. A 4 te hén, és
más ap ró jó szág úgy lett el oszt va, hogy azt azok a
fiúk kap ták, akik még nem vol tak nõ sek, er rõl az
idõ seb bek dön töt tek így.

Édes any juk még 30 évet élt öz ve gyen, sok
örö mét lel te szé pen gya ra po dó csa lád já ban, nõt -
tek az uno kák, és szá má ra ez je len tet te a leg na -
gyobb bol dog sá got.

Ne héz, küz del mes éle tük volt, de soha sem
pa nasz kod tak, tisz tes sé ge sen él tek, be csü le tes
tisz tes sé ges gyer me ke ket ne vel tek. Gyer me ke ik
már most a sa ját uno ká ik ban, töb ben már a déd
és ükuno ká ik nak is örül het nek.

A ta lál ko zó szer ve zé sén uno kák és déd uno -
kák dol goz tak; Sze lei Bálintné, Szõnyiné Véha
Mar git, Koloh Béla, és Sze lei Gab ri el la. Szeleiné
Véha Ka ta lin (uno ka) kö szön töt te a meg je len te -
ket, kér te, hogy a fi a ta lok majd foly tas sák ezt a
csa lá di össze tar tást je len tõ ta lál ko zó szer ve zé sét, 
és a je len lé võ egy nagy né ni nek és két nagy bá csi -
nak, azaz Mar git né ni nek, Vin ce bá csi nak és Já nos 
bá csi nak, va la mint Irma án gyi nak, és Kati nagy -
ma má nak a kis dédik, vagy uno kák aján dé kot ad -
tak át. Nem ma radt el az uno ka test vé rek há lá ja
sem. Véha Kati, a fõ szer ve zõ gyö nyö rû vi rág csok -
rot ka pott a há lás uno ka test vé rek tõl a kö vet ke zõ
ta lál ko zó szer ve zé sé nek re mé nyé ben.

Min den je len lé võ rõl su gár zott a bol dog ság,
de biz tos va gyok, fent is örül tek a menny ben…

A csa lá di ese mény rõl nagy meg ha tott ság gal
és öröm mel tu dó sí tott:

Csá szár né Gyuricza Éva

A Véha csa lád ta lál ko zó ja
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

„Csu da dol got lát nak még az egek
egy kor, ha a dom bo kat itt egy szer
ki vi lá gí tom majd új tü zek kel;
holt ha muk he lyé re
me leg sé get ho zok.
Bá mu ló sze mek kel jön nek az em be rek,
le jön nek ra gyog ni oda a csil la gok,
s jö ven dõ sor sun kat meg tár gyal juk vég re.
Sá mán le szek én ott, aki tánc nak ered,
aki csil la gok nak per ge ti a do bot.”

Sinka Ist ván: De lej

Jú ni us 26-ról 27-re vir ra dó éj sza kán töb ben vir rasz tot tunk Mágor hal -
mán, kint a sza bad ban.

A telephalom 270 x 170 mé te res ki ter je dé sû, 9 mé ter nyi re ma ga so dik 
az egy ko ri Kö rös-me der ár te re fölé. Szent Ivá ni éj sza ka után 2 nap pal ke -
rült itt sor Bú za vá gó Szent Já nos for du ló ján régi nép szo kás ok meg ele ve -
ní té sé re, Szent Lász ló ki rály lo vas szob ra elõt ti hó do lat ra, és a fel ke lõ Nap
ide jén haj na li szent mi se ál do zat be mu ta tá sá ra, amely ben ha zán kért
imád koz tunk. Nem le het szak vak ba fog lal ni a vir rasz tás nak és a har ma tos 
haj na li mi sé nek a lel ki ha tá sát.  Ta lán nem is sza bad, mert van nak dol gok, 
ese mé nyek, ame lye ket ha va la ki nem él meg, nem is tud ja el kép zel ni, a
leg szebb, vá lo ga tott sza vak is csak hal vá nyan ad ják vissza.

Ezért úgy gon dol tam, csak a meg hí vó ban ol vas ha tó prog ram pont ok
is mer te té sé re sza bad vál lal koz nom, a töb bit rá bíz va az ol va só fan tá zi á já -
ra.

Maga a hely ha tá sa is le ír ha tat lan, va rázs la tos. Meg ér kez vén, so kunk -
ban azo kat a gye rek ko ri em lé ke ket idéz te fel, ami kor este, vagy kora reg -
gel el in dult vagy meg ér ke zett a fa lu ba a csor da. A te he nek nya ká ban
ko lom pok szól tak. A Vésztõ-Mágori Holt-Kö rös ár te rén most bir ka nyáj le -
gel, a ve zér-ürü nya ká ban szé pen szól a csen gõ, mi köz ben a fris sen ka -
szált le ge lõ ha mi sít ha tat la nul il la to zik.

Este 8 óra kö rül ima, ének, tûz ra kás után el kez dõ dött a vir rasz tás. A
hal mot kör be tûz del tük fák lyák kal, ame lyek egész éj szaka ég tek. A tûz -
gyúj tást kö ve tõ en a Mágori Szent Lász ló lo vas szob rá hoz ve ze tõ utat is
fák lyák kal vi lá gí tot ták ki, és az ott fel ál lí tott tá bo ri ol tár elõtt imád koz tunk
ha zánk szent jé hez. Éj jel 2 óra kor át vo nul tunk a Szent Ke reszt erek lyé hez, 
majd Szent ség imá dás, kö zös ima, Lorettói Li tá nia el ének lé se után is mét
vissza a tá bor tûz höz. Ott nép dal ok ének lé sé vel Szokolai Ba lázs duda és
fu ru lya kí sé re té vel együtt éne kel ve vár tuk a haj nal ha sa dá sát. Négy óra -
kor kör me net tel a Csolt-monostor te te jén fel ál lí tott tá bo ri ol tár elõtt el -
kez dõ dött a haj na li szent mi se, ame lyet Szi ge ti An tal újkígyósi plé bá nos úr 
mu ta tott be. Idõ köz ben a ma da rak is fel kel tek és cso dá la tos da la ik kal üd -
vö zöl ték a Nap fel kel tét. Mi kor ra a szent mi sé ben az Úr fel mu ta tás ra ke rült
sor, ad dig ra va ló ban fel jött a Nap. A har ma tos pá rás haj nal kü lö nös va rá -
zsa tet te örök re em lé ke ze tes sé az éj sza kai vir rasz tást, amely ben kö zös
imánk ha zánk meg ma ra dá sá ért, csa lá dun kért, ha lot ta in kért szólt az Úr -
hoz, aki va ló ban köz tünk volt.

A mise után a Szent Ko ro na Fo ga da lom té te le kö vet ke zett. 
Ál dás sal és lel ki ta risz nyánk meg töl té sé vel, lel ki leg meg újul va in dul -

tunk haza.
A Szent Ko ro na Fo ga da lom té tel szö ve ge:
Te rem tõ Atyám!
Szent Fiad, Jé zus Krisz tus ta ní tá sát kö vet ve, Bol dog asszo nyunk irán ti

sze re tet tõl át hat va ki nyil vá ní tom, irán tad való hû sé ge met.
Én,…………..(név) di csõ õse ink irán ti tisz te let bõl, és utó da in kért ér zett 

fe le lõs ség tõl ve zérel ve sza bad aka ra tom ból fo ga dom, hogy ha zám jog -
rend jét fi gye lem be véve éle te met a Szent Ko ro na ál tal su gallt Is te ni tör -
vé nyek hez iga zí tom.

Fo ga dom, hogy Jé zus Urunk Új Szö vet sé ge sze rint em ber tár sa im ra
test-vér ként te kin tek a sze re tet tör vé nyé nek be tar tá sá val.

Fo ga dom, hogy csa lá dom, nem ze tem és az em be ri ség fel emel ke dé -
sén mun kál ko dom.

Tisz te let ben tar tom az élet szent sé gét, föl di élõ kör nye ze tün ket se gí -
tek meg õriz ni utó da ink szá má ra.

Õse ink re ánk bí zott ha gya té kát, nem ze tünk gaz dag élõ mû velt sé gét
igyek szem meg õriz ni és gyer me ke ink nek át ad ni.

Tö rek szem rá, hogy tet te im ben az égi tör vé nyek ve zé rel je nek, a
kereszt-én-i tu dat vál la lá sá val.

Mi kép pen ezen fo ga dal mam sze rint élek, Is ten en gem úgy se gél jen.
Csá szár né Gyuricza Éva

Kö szö net a
prog ram szer -
ve zõ jé nek,
Koszecz Sán -
dor nak, az Élet -
fa Kul tu rá lis
Ala pít vány nak,
az Ipo lyi Ar nold 
Nép fõ is ko lá nak 
és a Temp lo -
mos Lo vag rend 
Ti szán tú li
Komtúriájának.

CSALÁDI NAP GYOMAENDRÕDÖN
A Csa lá di Nap pal a Vá ro si Csa lád se gí tõ Köz pont 2001-ben ha -

gyo mányt in dí tott el. Idén a Vá ro si Gon do zá si Köz pont és a Vá ro si
Ze ne-és Mû vé sze ti Is ko la is részt vett a szer ve zés ben.

A Csa lá di Na pon jól érez ték ma gu kat a részt ve võk, az egész sé -
ge sek, és a se gít ség re szo ru ló gyer me kek és fel nõt tek egy aránt.
Min den ki ta lált ér dek lõ dé si kö ré nek és fej lett sé gi szint jé nek meg fe -
le lõ prog ra mot. 

A ren dez vé nyen lévõ szín pa di elõ adá sok, a kéz mû ves sá tor ban
és a népi mes ter sé gek sá tor ban fo lyó te vé keny sé ge ken (pa pír haj to -
ga tás, pa pír me rí tés, agya go zás, gyöngy fû zés) való ak tív rész vé tel, a 
gye re kek élet ko ri sa já tos sá ga ik nak meg fe lel tek.

A dél után fo lya mán mint egy 150-200 fõ szó ra ko zott az endrõdi
sport pá lyán. Fo lya ma to san jöt tek-men tek, cse ré lõd tek az ér dek lõ -
dõk. Kozsó és az Ámok fu tók, és a kom man dó sok be mu ta tó ja ide jén
már igen nagy szá mú kö zön ség gyûlt össze. Aki nem lát ta a prog ra -
mot ele jé tõl fog va, saj nál hat ja. Min den prog ram szín vo na las, szó ra -
koz ta tó volt. En ged tes sék meg e so rok író já nak, hogy a
mû sor szám ok kö zül ki emel je a Gyomaendrõdi Gon do zá si Klub se -
gít ség re szo ru ló gyer me ke i nek mû so rát. Fer ge te ges si ke rük volt.
Ci gány tán cot ad tak elõ az in té zet gon do zott jai és gon do zói kö zös
pro duk ci ó ban, hi te les jel me zek ben. 

A Csa lád se gí tõ Köz pont ne vé ben Czikkely Eri ka kö szö ne tet
mondott a ren dez vény tá mo ga tó i nak, akik ado má nya ik kal nagy ban
hoz zá já rul tak a fe lejt he tet len dél után hoz:

Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet, Gyo mai Kner Nyom da
RT, Gyomaendrõd Vá ros Ön kor mány za ta, Barna-Ker Bt, Gellai
Imre vál lal ko zó, Gschwindt és Tár sa Bt, Hõtechnikai és Gé pi pa ri
Kft, In teg rál Épí tõ ipa ri Rt, Ke sely õsi Föld mû ve lõ Kft, Kurilla bu -
tik, Ma mut Tec. Hun ga ry Kft, Rá dió 1., Róza Ven del vál lal ko zó,
SIKÉR Sü tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft, Beth len Gá bor Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um, Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Köz pont,
Poharelecz Lász ló vál lal ko zó, Gyomaendrõdi VSE, Gyomaszolg
Ipa ri Park Kft, Se lyem úti óvo da, Vá sár té ri Óvo da, Se bõk § Se bõk
Kft, Vá ro si Ze ne-és Mû vé sze ti Is ko la sze rep lõi, Kõrõsi Nép tánc
együt tes, Tí már Krisz ti án és tánc cso port ja, és a Kincs az Éle ted ala -
pít vány. 

Mó ricz Zsig mond szü le té sé nek 125. év for du ló ja al kal má ból az író
szü lõ he lyén Tiszacsécsen jú ni us 26-án meg kez dõ dött a
Móricz-emlékév.

Jú ni us 17-én, az Öreg szõ lõ ben 23 ver seny zõ fõ zött
paprikáskrumplit. Az egésznapos mû so ros szó ra ko zást tû zi já ték
zár ta.

Túri Ko vács Béla or szág gyû lé si kép vi se lõ elõ adást tar tott az
Endrõdi Gaz da kör meg hí vá sá ra, jú ni us 24-én a Mû ve lõ dé si
Házban.

Gyomaendrõdi programok:
Augusztus 6-8-ig: VIII. Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó

(Hármas-Körös szabad strand Gyoma)
Augusztus 7: V. Nemzetközi Cigányzenész és Tánctalálkozó

gasztronómiai nappal (Endrõd Kossuth tér)
Augusztus 7: 19 óra 30: Farmer Est a nagylaposi Popfarmon

Augusztus 9-24-ig TÜDÕSZÛRÉS (Közösségi Ház Blaha u 21)
Augusztus 20-i sokadalom (mûsor, zene, kenyérszentelés az Endrõdi

Ligetben) Halász Judit és Bródy János koncert, és a Romantic együttes
Augusztus 21. VI. Nemzetközi Halfõzõ verseny (Endrõdi Ligetben)
Augusztus 28-29: Nemzetközi Kawasaky Motocross Kupa (Endrõd,

Eurocross Ring) 
Szombat: 4 kerekû quad és amatõr versenyek

Vasárnap: profi futamok 
MÚZEUMOK:

KNER Múzeum (Kossuth u 16) Ny: kedd-vasárnap 9-15 óráig
Endrõdi Tájház és Helytörténeti Múzeum (Sugár u 20)

(T.:06/30/4939-311)
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyûjtemény (Kossuth út 11) T.: 66/282-067
Gyomaendrõdi Liget Gyógyfürdõ T.: 66/386-038) mindennap 9-20 óráig

Pájer strand és kemping o6/30/9672-741 (Endrõdi Templom-zugban a
46-os út mellett)

Gyo mai Sza bad-strand (Gyoma Hár mas-Kö rös part ja) 



VÉHA JÁNOS (1872-1939) élt 67 évet.
BENKÓ MÁRIA (1878-1969) élt 91 évet, öz vegy volt 30

éven át (14 gyer me ket ho zott a vi lág ra, fel ne vel tek 11 gye re -
ket.

Gyer me kek:
1898. +Mik lós, 1900. +Máté, 1902. +La jos, 1904.

+Vik tó ria, 1907. +Meny hért, 1910.  +Esz ter, 1912.   +Etel ka,
1915.  Já nos, 1917. Vin ce, 1919. Mar git, 1923. +Jó zsef.

Rend ha gyó em lé ke zés meg írá sát hoz ta a Sors. Tör tént
ugyan is, hogy a Véha csa lád ból már majd nem kö zép ko rú uno -
kák elkezd ték gyûj te ni, ta lán meg men te ni a nagyszülõk képeit.

En nek so rán fel ke res ték az uno ka test vé re ket, hogy mi nél
tel je seb bé te hes sék a „gyûjteményt”.
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A Véha csa lád

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

Ek kor jött a ne mes gon do lat, amit tett kö ve tett, és el ha tá -
roz ták, hogy nem csak ké pek ben ha nem az élet ben is össze -
hoz nak egy csa lá di ta lál ko zót, ahol még az. uno ka test vé rek is
ta lál koz hat nak, (esetleg elõször?). 

Így ke rült sor jú li us 10-én a VÉHA CSALÁD ta lál ko zó já ra.
Ta lál ko zott és össze ért a múlt, a je len nel és a jö võ vel. A

„nagy öre gek”-bõl a 11 fel ne velt Véha gye rek bõl még 3-an él -
nek, akik kö zül leg fi a ta labb Mar git néni 85 éves, a leg idõ sebb
Já nos bá csi, aki 89 éves, és Vin ce bá csi, aki 87 éves. Mind hár -
man tes ti leg lel ki leg jó erõ ben, egész ség ben van nak, csa lád juk 
kö ré ben ültek és láthatóan boldogok voltak.

A je len lé võ ün nep lõ ro kon ság kö zött a leg fi a ta labb, - aki az
5. ge ne rá ci ót kép vi se lõ, szépuno ka - 12 hó na pos Weigert
Zsolt, õ is na gyon jól érez te ma gát, hi szen emel tes kis „ete tõ -
szék bõl” ké nyel me sen, jól la kot tan szem lél te a nagy szá mú
vigasságot, mert szólt ám a zene is a Bowling étteremben!

Szép szám mal – 107-en- ha za jöt tek a hí vás ra a ro ko nok,
uno ka test vé rek, hogy ta lál koz za nak egy más sal. Ha min den ki
haza tu dott vol na jön ni, lét szá muk meg ha lad ta volna a 150 fõt!

Ne mes gon do lat volt, hogy a nagy ma ma ha lá lá nak 35. év -
for du ló ja le gyen a ta lál ko zás idõ pont ja. A mise után a csa lád ki -
ment a Szar vas-vé gi te me tõ be, vi rág er dõ bo rí tot ta be Véha

Já nos és Benkó Má ria sír ját. Te -
me té sük óta egy szer re ennyi
utód biztos nem volt együtt. 

Véha nagy ma ma igen val lá -
sos asszony volt. Ahogy
vissza em lék szem rá, mint 90
éves idõs öreg né nit lá tom ma -
gam elõtt, aki szin te min dig az
ágya szé lén ül dö gélt, ol va sót
mor zsol ga tott resz ke tõs ke zé -
ben. Em lék szem, jó sá gos,
mosolygós arca volt.
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1892
Au gusz tus. Apá cá kat egy elõ re még kap -

ni nem le he tett, ha tá ro zat ba ment, hogy az
épü le tek el ké szül té vel a két óvo da, ide ig le -
nes óvó nõk kel – akik 200-200 fo rint tal dí -
jaz tat nak – megnyittassék. Két ide ig le nes
ta ní tó pe dig (Szebeni Já nos és Balla Má tyás
he lyett) 300-300 fo rin tot fog kap ni. 

A püs pök 1862/1892. szám alatt meg en -
ge di, hogy a Szebeni- és Balla-féle ta ní tói
föl dek hit köz sé gi ke ze lés alá vé tes se nek, s
ezen túl az új ta ní tók csak kész pénz fi ze tést
kap ja nak. Ezek re néz ve az egy ház ta nács azt
ha tá roz ta, hogy a Szebeni-féle ta nya föld te -
hén le ge lõ, az ugar szán tó föld, a Balla-féle
pe dig a falu mel lett – köz óhaj tás ra – ser tés -
já rás gya nánt adas sék bér be. 

Szep tem ber. Szebeni Já nos, a köz ség nek
1847. óta ta ní tó ja, tel jes fi ze té sé nek él ve zé -
se mel lett nyug dí jaz ta tott. Húz ugyan is az
ál la mi nyug díj in té zet tõl 520, a hit köz ség tõl
pe dig 290, össze sen 810 fo rin tot kap 1892.
jú li us 1-tõl szá mít va. Ez a ja va da lom az ál tal
gya ra po dott így meg, hogy ta nya föld je
1857-ben le ge lõ il le ték kel sza po ro dott s az
így 62 hold ra föl me nõ szán tó föld ter més ho -
za ma foly ton emel ke dett. 

Szebeni is ko lá ja, a III-VI. fiú osz tály,
Bencze Sán dor ra, ed di gi köz pon ti I-II. oszt.
le ány ta ní tó ra bí za tott, aki ez al ka lom mal az
is mét lõ le á nyok ta ní tá sá tól föl men tet vén, ez
Heffner Fe renc Szarvasvégi fiú ta ní tó kö te -
les sé gé vé té te tett s egyút tal fi ze té se 400-ról
500 fo rint ra emel ke dett, és pe dig 50 fo rint tal 
egye ne sen az is mét lõ sök ok ta tá sá ért. 

Szebeni nyug dí jaz ta tá sá val, Balla el -
huny tá val és Iván Kál mán (Szarvasvégi le -
ány ta ní tó) eltávoztával egye ne sen vagy
át he lye zés ál tal meg üre se dett ál lo má sok ra,
az apá cák vá rá sa mi att, ide ig le ne sen a kö vet -
ke zõk nyer tek al kal ma zást: a gyomavégi ve -
gyes-is ko lá nál Leviczky Mik lós okl. ta ní tó,
a köz pon ti I-II. oszt. le ány is ko lá nál
Lombayné Haj nal Ka ta lin, gyön gyö si nyu -
gal ma zott ta ní tó nõ, endrõdi la kos, a
szarvasvégi I-II. oszt. le ány is ko lá ban Ke -
mény Vil ma okl. ta ní tó nõ. A két ta ní tó nõ a
Schiefner-ház apá cák nak szánt la ká sá ban
kap tak el he lye zést. 

A no vem ber ben meg nyílt Schiefner-féle
óvo dá hoz ide ig le nes al kal ma zást nyert
Harsányi Emma, a gyomavégiben Harsányi
Ilo na, hely be li jegy zõ nek le á nyai, akik ott -
hon lak tak s csak 200-200 fo rint fi ze tést kap -
tak. 

Szep tem ber 17. Görgényi Jenõ és Tarnay 
Já nos káp lá nok Kí gyós ra és Várad-olasziba,
ide pe dig Brösztel La jos
Békésszentandrásról és Pálfy Béla új mi sés
ren del ve. 

A Porubcsánszki-féle ke reszt fe szü le te
ön tött vas sal föl cse rél ve 36,56, az osz lop és
ke rí tés ja vít va és fest ve 11,40, össze sen
47,96 fo rin tért, a
Porupcsánszki-Földi-Habzda-keresztalapok 
kö zös ipar tõ ké jé bõl.

Az ez év ben épült Schiefner-féle apá ca -
ház és a ki sebb (gyomavégi) óvo da épü le tek
be vé te le i nek és ki adá sa i nak átnézete:

Be vé tel: B. Wodiáner Al bert aján dé ka
1.000 fo rint, Schiefner aján dé ka 8.000 fo -
rint, en nek ta ka rék pénz tá ri ka ma ta 110 fo -
rint, Tisz ta Já nos is ko lai ha gya té ka 1.000
fo rint, az endrõdi ta ka rék- és hi tel szö vet ke -
zet tõl köl csö nöz ve 3.000 fo rint, Wágner vál -
lal ko zó bá nat pén ze 420 fo rint, a hit köz ség
pénz tá rá ból ide át té ve 840 fo rint. Össze sen:
14.370 fo rint.

Ki adás: 1. Wágner Már ton vál lal ko zó -
nak: a/ szer zõ dé si leg ki kö tött mun ka bé re
8.000 fo rint, b/ mun ka több let ért 265,39, c/
le tett bá nat pén ze 420 fo rint, d/ a vissza tar tott 
800 fo rint nak évi 5 % ka ma ta 40, össze sen:
8.725,39 fo rint. 2. A Sza bó-fé le há zért vé tel -
ár 1.200, szá za lék 51,60, össze sen: 1.251,60
fo rint. 3. Az eh hez vett Tí már-fé le por ta rész
vé tel ára 300, szá za lék 12,90 = 312,90 fo rint.
4. A Dá vid-fé le há zért vé tel ár 900 fo rint. 5.
Víz hor dás ért az épí tés hez 28,45 fo rint. 6.
Óvo dai sze rel vé nye kért 25 fo rint. 7. Óvo dai
tan sze re kért 33,56 fo rint. 8. Ta ka rék pénz tá ri 
köl csön tör lesz té se 3.000 fo rint. 9. En nek
idõ kö zi ka ma tai 93,10 fo rint. Össze sen:
14.370 fo rint.

De cem ber. Alt Sán dort … év tõl egy ház -
fi-ha ran go zót, ké rel mé re az egy ház ta nács 72 
fo rint tal nyug dí jaz za s fiát, Alt Fe renc sza -
bót – a régi fi ze tés sel – utód já ul vá laszt ja. 

Az egy ház ta nács  fe le rész ben való meg -
újí tá sa al kal má val 6 évre meg vá lasz tat tak:
Hunya j. Mi hály, Ju hász Imre, Hunya Já nos
(ker ti), Hunya j. And rás, Gyuricza Bá lint,
Bacsa György, Gyuricza Mi hály, K. Ko vács
Pál, Tí már m. Já nos, Óv. Tí már And rás,
Venczák Ger gely, He ge dûs i. Já nos,
Farkasinszki Já nos, Ka to na And rás, Gellai i
Jó zsef. Pót tag ok: Dá vid Ist ván, Czenger
Lász ló, Far kas Jó zsef. Ezek mel lett az 1889.
de cem ber ben meg vá lasz tott ré geb bi ta gok,
akik nek meg bí za tá sa 1895. de cem ber vé gén
jár le, név so ruk a 109. la pon ol vas ha tó. Al el -
nök lett to vább ra is: Hunya j. Mi hály, jegy -
zõ: Sár he gyi Kár oly mirhóvégi ta ní tó,
gond nok: Kurilla p. Pál. 

Hit köz sé gi be vé tel volt: 
Egy há zi adó ból:2.739,96 fo rint
Is ko lai adó ból5.303,72 fo rint
Egyéb for rás ból (föld, stb.)2.542,14 fo -

rint
ÖSSZESEN  10.585,82 fo rint
Ki adá sok9.520,94 fo rint
M A R A D V Á N Y :1.064,88 fo rint.

Ala pít vá nyok 1892. év ben.
Mi se ala pít vá nyok: Horecz Já nos és Bor -

bá la Horecz Bor bá lá ért egy ko por sós mi sé re
100 fo rint. Uhrin Má ria (Tí már ist. Jánosné)
Uhrin Györ gyért és He ge dûs Er zsé be tért két
ko por sós mi sé re 200 fo rint. Tí már Er zsé bet
(Mé szá ros Pálné) Mé szá ros Györ gyért,
Dinya Bor bá lá ért, Mé szá ros Pá lért há rom
ko por sós mi sé re 300 fo rint. Gellai Ro zá lia
(Boh rát Józsefné) Gellai p. Jó zse fért,
Venczák Ro zá li á ért és Gellai Ro zá li á ért há -
rom éne kes mi sé re 195 fo rint.

Egyéb ala pít vá nyok: Tisz ta Já nos
(+1891. no vem ber ben) ha gyott: 

1; Az is ko lák ra 1.000 fo rin tot. Ezt Tóth
György, vég ren de le ti vég re haj tó be fi zet te
1892. jú ni us 30-án, s ugyan ek kor köl csön -
ada tott az épí tés alatt lévõ Schiefner-féle és
ki seb bik óvo da épí té si pénz tá rá ba. (Lásd a
be vé te lek közt el szá mol va fen tebb, ugyan -
ezen a la pon.)

2; A temp lom ra 1.000 fo rin tot. Ezt be fi -
zet te Tóth György 1892. no vem ber 26-án, és 
pe dig kész pénz ben 869 fo rin tot, köt vény ben 
139 fo rin tot. Ezen köt vény azon ban az alá író 
Cse rép Györgynén be hajt ha tat lan nak lát -
szik, mert be táb láz va nincs és Cserépnének
tény leg sem mi je sincs. A kész pénz bõl 1893.
jú li us 14-én kincs tá ri szá za lé kul 100 fo rint
fi zet ve, ma radt 769 fo rint. 

(A fõ pász to ri el fo ga dás és a ha gya ték
ren de zé sé re vo nat ko zó 1891. évi fõ pász to ri
in téz ke dés s egyéb ide vo nat ko zó ira tok a
Le vél tár XIII. szá ma alatt. 

3; A sze gé nyek alap já ra 1.000 fo rin tot.
Ez zel tar to zás ban ma radt Gyuricza gy.
Mátyásné és fiai. Be táb láz va 1892. ok tó ber
1-tõl fi ze ten dõ 6 % ka mat tal. (Író asz tal fi ók -
já ban a VII. szám adá si – sze gény ala pi – cso -
mag ban.)

Ter més:
Búza 4 má zsás. Plé bá nos nak 165 mm. 

El ad va 7 és 7,60 fo rin tért.
Ku ko ri ca 30 vé kás.Plé bá nos nak 872

véka.El ad va 4 fo rin tért.

1893.
Ja nu ár 6-16-ig nép missziót tar tot tak P.

Hodung, Gu lyás és Kuluncsics Jé zus tár sa sá -
gi atyák. Rend je: 8-kor mise és pré di ká ció,
dél után – a te me té sek mi att – 4-kor pré di ká -
ció és li tá nia. Va sár na po kon a szent mi se fél
10-kor volt. A gyón ta tás ja nu ár 7-én 8 óra -
kor tar tott elõ ze tes ok ta tás után, az is ko lá -
sok kal kez dõ dött és foly ta tó dott na pon ként
dél elõtt 6-12-ig és dél után 2-7-ig. Ál doz ta -
tás min den fél órá ban, dél után is, ha ….. vol -
tak. Se gí te ni vol tak: Spett, Dunay, Szirmay,
Szent ki rá lyi, Dósa (Kunszentmártonból),
Gyón tak 7 ez ren fölül. A misszió-ke reszt
meg ál dá sa 15-én, va sár nap volt.

Áp ri lis: A szarvasvégi egyik ta ní tó ház
ár ve ré sen, 860 fo rin ton el ada tott, te kin tet tel
arra, hogy a le ány is ko lát apá cák ve szik át. 

A Vida-ház fo lyo sói ja vít va 50 fo rin tért.
Má jus: Krisz tá tól egy fe hér mi se ru ha

véve 38.70 fo rin ton.
Jú ni us: A Vida-ház ke rí té sé nek és ár -

nyék szék ének ja ví tá sa 78 fo rin ton. 
Szep tem ber: Müller Kár oly, nagy vá ra di 

ara nyo zó, a szen télyt dí szí tet te: a fa la kat
mû vé szi ki vi tel lel már vá nyoz ta, fes tet te és
ara nyoz ta – a Szent há rom ság, Úr va cso ra,
Szent Ist ván ke resz te lé se, Szent Er zsé bet ké -
pe ket és szim bo li kus díszítvényeket fes tet te.

Az összes fes tõ, már vá nyo zó, ara nyo zó,
má zo ló, lak ko zó, kõ mû ves és ács mun ká ért
ka pott 2.869 fo rin tot, mely bõl 500 ada ko zás, 
a töb bi pe dig a temp lom fo lyó be vé te lé bõl és 
1.550 fo rint ki utal vá nyo zott ipar tõ ké jé bõl
gyûlt egy be. Ma radt ek kor a 8.940 fo rint. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
    
  1. vasárnap: Évközi 18. vasárnap 
  2. hétfõ: Vercelli Szent Özséb püspök
  4. szerda: Vianney Szent János áldozópap
  5. csütörtök: Havas Boldogasszony
  6. péntek: Urunk Színeváltozása
  7. szombat: Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk 
  8. vasárnap: Évközi 19. vasárnap
  9. hétfõ: Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)
10. kedd: Szent Lõrinc diakónus, vértanú
11. szerda: Szent Klára szûz
12. csütörtök: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetes
13. péntek: Boldog XI. Ince pápa
14. szombat: Szent Maximilian Kolbe pap, vértanú
15. vasárnap: Nagyboldogasszony
16. hétfõ: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz
19. csütörtök: Szent Bernát apát és egyháztanító
20. péntek: Szent István király
21. szombat: Szent X. Piusz pápa
22. vasárnap: Évközi 21. vasárnap
23. hétfõ: Limai Szent Róza szûz
24. kedd: Szent Bertalan apostol
25. szerda: Kalazanci Szent József áldozópap
27. péntek: Szent Mónika
28. szombat: Szent Ágoston püspök és egyháztanító
29. vasárnap: Évközi 22. vasárnap

AUGUSZTUSI MISEREND

Endrõd

Csak au gusz tus ban, a plé bá nos sza bad sá ga alatt: va sár nap: 8-kor, és
es te 7 óra kor szentmise. Hét köz nap reg gel fél 8-kor ró zsa fü zér. 

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban nincs mise!

Hunya
Csak au gusz tus ban, a plé bá nos sza bad sá ga alatt: va sár nap:reg gel
8-kor. Ked den, csü tör tö kön és szom ba ton  es te 6-kor ró zsa fü zér. 

Gyoma

A plé bá nos ha lá la mi att át me ne ti leg hét köz nap nincs mise, 
a va sár na pi mi sék a meg hir de tett idõ pont sze rint.

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

11. Fo há szok Maximilian Kolbéhoz

Bol dog Maximilian Kolbe, te ha lá lod ál tal ta nú sá got tet tél
Krisz tus nak olyan sze re te té rõl, amely meg ha lad min den ér tel met!
Vér ta nú, aki éle te det más he lyett ad tad oda,
kö nyö rögj ér tünk, hogy mi is
a Ke reszt tit ká ból él jünk!

Az Is ten anya buz gó tisz te lõ je,
kö nyö rögj ér tünk, hogy Má ria
el ve zes sen ben nün ket Krisz tus hoz!

As si si Szent Fe renc buz gó ta nít vá nya,
kö nyö rögj ér tünk, hogy Krisz tus kö ve té se által
éle tünk új ala kot nyer jen!

Ha za sze re tet tel el telt len gyel ha za fi,
kö nyö rögj ér tünk, hogy a kü lön bö zõ né pek
az egy ház ban egye sül ve di csér jék és ma gasz tal ják Istent!

Sze re tet ta nú ja, mely erõ sebb a ha lál nál,
kö nyö rögj ér tünk, hogy a vi lág sem mi lyen ha tal ma
ne vá lasszon el ben nün ket Krisz tus tól!

Min den ha tó örök Is ten,
Te bol dog Maximilian Kolbénak erõt ad tál,
hogy ha lá lá val vall ja meg Krisz tus-hi tét,
jöjj gyen ge sé günk se gít sé gé re,
hogy igaz sá god ról éle tünk kel te gyünk ta nú sá got,
Krisz tus, s mi Urunk ál tal!
Ámen.

Ma gyar Ka to li kus Rá dió - Kö zép hul lá mon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

A ka to li kus hit ele mei (31)

 Imád sá gok, né pek imái (12.)

13. Jan Kochanowski zsol tár imá ja

Uram, tró nu sod lép csõ jé hez hadd; száll jon el sza vam! 
Is te nem, Ki rá lyom, kö nyör gé se met ne en gedd el fü led mel lett!
Alig me rül föl a ten ger hul lá ma i ból a haj nal pír sze líd fé nye, 
bo rús te kin te te met már is föl emel tem imám ban.
Az is, ki nek szí ve tel ve bûn nel, me ne dé ket re mél  ta lál ni ná lad,
de hi á ba, re mé nye csa ló dik, a go nosz nem ér el szí ned elé.
Mert bár ajka hû sé get ha zu dik, s nyá jas han gon hí ze leg ne ked,
 keb lé nek Bú bar lang já ba rejt ve ott van fe ke te lel ke.
Uram, Te le lep le zed az áru ló kat, 
elõt ted nem áll meg a go nosz te võ, 
akik meg ta gad nak té ged, 
azo kat Te is meg ta ga dod és meg ve ted.

Adj bá tor szí vet azok nak, akik ne ked szen tel ték ma gu kat, 
a nagy örö met,
 hogy ma gasz tal hat nak té ged,
ó, ezt add meg ne kik mind örök re.

Jan Kochanowski (Sycyna, 1530 - Lublin, 1584) len gyel köl tõ és
hu ma nis ta. A krak kói ud var ban az olasz hu ma nis ta mû velt ség ter jesz tõ je

volt. A len gyel nyel vû iro da lom egyik megalapítója.

Len gyel or szág

12. Imád ság a ha zá ért
Is te nünk, ki a len gye lek nek ne héz idõk so rán vi lá gos sá got és

erõt ad tál, ol tal mad ba vet ted õket, s meg õriz ted a pusz tu lás tól, ol tá -
rod elé ho zom ké ré se met: Áldd meg, Uram, a sza bad ha zát!

Te õriz ted meg a pusz tu lás tól a szent ügy csa tá zó har co sa it; Te
ad tad, hogy a bal sors ban meg nõtt az erõ, s az egész vi lág volt ta nú -
ja! Ol tá rod elé ho zom ké ré se met: Áldd meg, Uram, a sza bad ha zát!

Sír já ból tá madt föl szent sza vad ra! Len gye lek, a né pek kó ru sa
uj jong: bé ké sen ke ring is mét a fe hér sas és biz ton sá got ad nek tek!
Ol tá rod elé ho zom ké ré se met: Áldd meg, Uram, a sza bad ha zát!

Maximilian Kolbe, az
ausch witzi vér ta nú, aki
egy rab tár sá ért ön ként
fel ál doz ta éle tét.
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Bi zo nyá ra so kan em lé kez nek arra a meg döb ben tõ hír re,
ami 1999 jú ni u sá ban hang zott el a mé di ák ban, hogy le égett a
hunyai temp lom. A hír re so kan meg moz dul tak a hunyai hí vek
kö zül, de so kan az or szág ban és a nagy vi lág ban egy aránt.
En nek kö szön he tõ en a kö vet ke zõ év de cem ber 23-án már a
hí vek az új, a régi he lyén épült Szt. Lász ló temp lom ban ve het -
tek részt a szent mi sén, mely nek költ sé ge több mint 50 mil lió
Ft volt.

A cso da to vább foly ta tó dott. A temp lom épí tés bõl ma radt
pénz bõl és a mél tá nyos sá gi Áfá nak kö szön he tõ en a bel víz tõl
tönk re ment régi plé bá nia he lyett és he lyén szin tén egy új épü -
let tel gaz da god ha tott az egy ház köz ség. Az idei Szt. Lász ló
napi bú csúi ün nep ke re té ben szen tel te fel Gyulay End re, Sze -
ged-Csa ná di me gyés püs pök. A több mint 30 mil lió Ft-ból fel -
épült plé bá ni án hit tan te rem, kö zös sé gi te rem, iro da,
ven dég szo ba, kony ha, für dõ szo ba ta lál ha tó. Hála a ter ve zõ -

nek, hogy az ud va ron az öreg fák meg ma rad tak, és kel le mes
kör nye zet ben, nagy ud var ral tá bo ro zás ra, fõ zés re és a sza -
bad idõ hasz nos el töl té sé re is nyí lik le he tõ ség a sza bad ban. 

A nap fény pont ja volt, hogy a hely bé li hit ok ta tót, az egy -
ház köz ség tagját Soczó Gé zát, a hely bé li plé bá nos Iványi
Lász ló lel ki pász to ri ki se gí tõ jé vé avatta az egy ház me gye püs -
pö ke. Fon tos fel adat há rul az akolitusra, hi szen az ott szol gá -
la tot tel je sí tõ lel ki pász tor az Endrõdi Szt. Imre
Egy ház köz ség bõl jár át na pon ta. Feladata lesz töb bek kö zött
a be te gek lá to ga tá sa és ál doz ta tá sa, ige li tur gi ák meg tar tá sa
a plé bá nos aka dá lyoz ta tá sa ese tén. Fon tos ez a fel adat egy
olyan te le pü lé sen, ahol a hit ere je „he gye ket tud moz gat ni”.
Sóczó Géza sze mé lye ga ran cia erre, hi szen fi a ta lok és idõ -
sek el is me rik mun ká ját. Gyulay End re püs pök né hány év vel
ez elõtt Szent Gel lért-díj jal ju tal maz ta, a Temp lo mos Lo vag -
rend Ma gyar or szá gi Pre cep to ra pe dig a „Lo vag rend ba rát ja”
el is me rést adta át neki 2003-ban. Is ten nek és a ha zá nak ilyen 
õszin te és ne mes lel kû fi a ta lok ra van szük sé ge, akik mun ká -
ju kat hi va tás nak te kin tik.

A hunyai hí vek buz gó imád sá ga kí sér je az akolitus min -
dennapi mun ká ját; és az új plé bá ni át pe dig tölt sék meg tar tal -
mas prog ra mok kal, és min dig se gít sék lel ki pász to ruk
mun ká ját, fá ra do zá sát ki zá ró lag Is ten di csõ sé gé re. 

Fr. Ungvölgyi Já nos 

Új plé bá nia szen te lés és akolitus ava tás Hunyán

„Amit Isten egybekötött…”

Mészáros Zoltán és Farkas Szilvia 2004. július 17-én kötöttek
házasságot a gyomai katolikus templomban. Isten kísérje õket
áldásával, és adjon nekik hosszú, boldog közös életet!
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Ausch witz 16670-es szá mú
rab ja egy len gyel or szá gi kis vá -
ros ban, Zduñska Wolában szü -
le tett 1894. ja nu ár 8-án. A
ke reszt ség ben Raj mund lett. A 
csa lád annyi ra sze gény volt,
hogy a gyer me kek az ele mi is -
me re te ket a csa lád ban sze rez -
ték meg. 1907-ben a fe ren ces
atyák mis si ói ha tá sá ra Raj -
mund és Fe renc be lép tek a fe -
ren ce sek közé. Raj mund a
rend ben a Ma xi mi li án ne vet
kap ta. 1912-tõl Ró má ban foly -
tat ta ta nul má nya it, 1915-ben a 
fi lo zó fia dok to ra lett. 1918. áp -
ri lis 28-án szen tel ték pap pá.
1919-ben te o ló gi ai dok to rá tust 
szer zett. Ez után vissza tért ha -
zá já ba. Val lá sos fo lyó ira tot in -
dí tott „A SZEPLÕTELEN
SZÛZ LOVAGJA” cím mel.
1927-ben új ferences kolostort
épí tetett, amelyben saját
nyomdával rendelkezõ
sajtócentrumot létesített. 

Az egész vi lá got meg akar ja
nyer ni Krisz tus és a bol dog sá -
gos Szûz Má ria ügyé nek, ezért

Tá vol-Ke let re is el uta zik új misszi ót tar ta ni. Ja pán ban meg -
ala pí tot ta a má so dik saj tó köz pon tot, a Mugenazai no Sonót (a 
Szeplõtelen Kertje).

1936-ban ha za tért, s há rom évig vi sel te a niepokalanowi
guardián tiszt sé gét. A Ges ta po 1939-ben tar tóz tat ta le elõ -
ször, majd 1941. Má jus 20-án má sod szor is le tar tóz tat ta, a
hír hedt var sói Pawiak bör tön fog lya volt, majd Ausch witz ba
szál lí tot ták. Itt a 16670-es rab szá mot kap ta. Egy fo goly nak si -

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

Szent Maximilian Kolbe
ün ne pe: au gusz tus 14.

ke rült meg szök nie, s meg tor lá sul a tá bor pa rancs no ka, Karl
Fritsch a ba rakk ból tíz fog lyot éh ha lál ra ítélt. Az egyik fel zo -
ko gott, ha meghal, a felesége és két gyermeke egyedül marad.

A pa rancs nok re vol vert ránt:
- Mit akarsz?
- Sze ret nék az egyik el ítélt he lyett meg hal ni.
- Mi ért?- kér di nagy sze me ket me reszt ve.
- Én már úgy is idõs va gyok, de en nek – és ek kor a len gyel

hon fi társ ára mu ta tott – fe le sé ge és gyer me ke van.
- Ki vagy te? – val lat ja to vább.
- Ka to li kus pap va gyok.
A pa rancs nok egy ki csit gon dol ko dik, az tán re ked tes han -

gon mondja:
- Nem bá nom, menj ve lük!
Most ki vé te le sen nincs szit ko zó dás, se gúny. Kolbe atya,

pe dig fel ajánl ja éle tét hon fi tár sa i ért és rab tár sa i ért, sõt
kínzóiért is.

Ab ban az éh ség bun ker ban, amely ben Kolbe atya és tár sai
a ha lál ra vár nak, sen ki sem or dí to zik. Na pon ta egy szer rá juk
nyit ják az aj tót. A fog lyok imád koz nak, vagy éne kel nek. Egy
nap az tán hol tan ta lál ják õket, csak Kolbe atyá ban volt még
élet. Karbolin in jek ci ó val vé gez tek vele 1941. augusztus
14-én. Arca még holtában is megbékéltséget mutatott.

Ál do za ta nem volt hi á ba va ló, a meg men tett hon fi társ ha -
za ke rült csa lád já hoz. 1971-ben je len volt Kolbe atya bol dog gá 
ava tá sán (VI. Pál pá pa-). II. Já nos Pál pápa 1982-ben szent té
avat ta. A le gen da sze rint gyer mek ko ri ál ma i ban fe hér és pi ros 
vi rá go kat mu ta tott Szûz Má ri á nak, uta lás ként ár tat lan sá gá ra
és el jö ven dõ vér ta nú ság ára, hogy me lyi ket vá laszt ja. Mind ket -
tõt kér te. Késõbbi élete és halála, mintegy ennek
megvalósulása volt.

Kolbe atya a csa lá dok, új ság írók, hír köz lõ szer vek, a po li ti -
kai ül dö zöt tek, a fog lyok pat ró nu sa. A fe ren ces szer ze tes rend -
ben, Len gyel or szág ban és Ja pán ban nagy a tisztelete.

Ál ta lá ban fe ren ces szer ze te si ha bi tus ban, fém ke re tes
szem üveg gel, rö vid sza kál lal, fény kép fel vé tel alap ján, ma gas
hom lok kal; vagy csí kos ru há ban (mint a kon cent rá ci ós tábor
foglya) ábrázolják.

- AKI UTÁNAM AKAR JÖNNI, TAGADJA MEG MAGÁT,
VEGYE FEL KERESZTJÉT, ÉS KÖVESSEN ENGEM-,

MONDJA AZ ÚR.-(Mt 16, 24)

A gyo mai Zsi dó te me tõ ben jú ni us 20-án
em lé kez tek a 60 éve el hur colt ál do za tok ra,
akik nek a fele soha nem tért haza. Fel újí tás ra
ke rült az 1970-ben fel ál lí tott em lék mû, amely
név sze rint örö kí ti meg az ál do za to kat.

El sõ ként Preisz György mond ta el em lé ke -
zõ gon do la ta it, majd az egy há zi szer tar tást
Tóth Pé ter bu da pes ti rab bi tar tot ta meg.

„Két an gyal áll õrt és kí sé ri imán kat, amely 
most a ma gas ba száll. Az Örök lét an gya la, és a
mély bõl elõ tö rõ em lé ke ké.

Ahogy a köl tõ mond ja: „az élõt kí nál ja
gyü mölccsel a ta vasz, a nyár, és kí nál ja bor ral
a tél, de én már tu dom, mi bõl él a ha lott; a ha -
lott könnyek bõl él.”

A ki ej tett sza vak, az el mon dott me sék és
em lé ke ink elõ hoz zák könnye in ket, ame lyek
gyöngy ként a föld re hul la nak, és nem szá rad -
nak fel, ha nem mind egyik igaz gyöngy ben
azok mo so lya csil lan meg, akik re em lé ke zünk, 
akik rõl me sé lünk, akik ma nem le het nek ve -
lünk. A mil li ó nyi mo soly, mint mil lió ked ves
szó biz tat ben nün ket és tart ja ben nünk a lel ket
ak kor is, ami kor na gyon gyen gé nek érez zük
ma gun kat. Imá ink, könnye ink és em lé ke ink

ke re sik az utat az el tá vo zott szü lõk höz, test vé -
rek hez, ked ve sek hez, csa lád tag ok hoz. El re be -
gett sza va ink, ké ré se ink, kö nyör gé se ink olyan
mély rõl és õszin tén jön nek, szin te imád ko zunk 

hoz zá juk, ar cun kat ke zünk be te met jük, sze me -
in ket be huny juk és õk ott áll nak elõt tünk. És
tud juk õk meg lát ják könnye ink csil la ná sát,
meg hall ják halk fo há sza in kat, mert örök ti tok
ma rad szá munk ra, hogy aki ket annyi ra súj tott
a tör té ne lem, hogy akik szin te min dent el vesz -
tet tek, hogy sze ret het ték ennyi re az em bert?
Mert az a nem ze dék is mer te a tit kot, tud ták, õk
tény leg tud ták, mi lyen is az  ha az ér zel mek
cso dá la tos szí nei, és sza vai el vesz nek eb bõl a
vi lág ból és nem ma rad más, csak a vég te len
egy han gú ság. A szü le ink, nagy szü le ink a szí -
vük ben és sza va ik ban õriz ték a szí ne ket. 

Az em ber sze ret tei el vesz té sé vel a biz ton -
sá gát ve szí ti el. Le he tünk bár mi lyen erõs fák,
ha tá ro zot tak és na gyok, de a táp lá ló gyö ke rek
nél kül, a szü lõk nél kül oly erõt le nek és eset le -
nek va gyunk. És ha õk már nin cse nek, nap ról
nap ra kell meg ke res nünk, hogy mibe tu dunk
ka pasz kod ni. Meg kell küz de ni a hol nap pal,
mert a bi zony ta lan is me ret len el len fél!  

Ha len ne va la ki ve lünk, biz tos gyõ ze del -
mes ked nénk. Ép pen ezért min den erõnk kel ka -
pasz kod nunk
kell az em lé -

AZ EGÉSZ VILÁG CSUPÁN EGY KESKENY HÍD
Emlékezés a Holocaust 60. évfordulóján a gyomai zsidó áldozatokra

foly ta tás a 159. oldalon
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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.

XV. rész

Ha a har ma dik ké pet néz zük: ez már hal -
ma za ti bûn eset! Tud ni il lik, leg alább há rom -
szor kell el tör ni az al kart, amíg el ér ke zik a
kéz hez. S az egész nek van va la mi gyû rûs fé -
reg szer ke ze te. Ez azért fel tû nõ, mert a kéz
mé re te nem il lik a fej mé re té hez. A kéz mé -
re te ugyan az, mint a má sik két kép nél, de a
fej mé ret sok kal na gyobb. Itt fi gyelt fel rá az
a Bradák Kár oly, akit már em lí tet tem, hogy
en nek nem is fenn ál ló a keze, és ez a kép a
Szent György kép rõl van le ko pí roz va egy az 
egy ben, és et tõl az arány ta lan ság! 1790-ben
nem tud tak bi zán ci mód ra ke zet raj zol ni.
Egyet len mód szer ma radt a hi te les ké pek
ke zét egy az egy ben át ten ni. Csi ná lunk ma
is ilyet, re kesz haj to ga tás sal, de ez nem hi te -
les! Ugyan ez a Bradák Kár oly meg néz te a
má sik há rom ke zet is. Döb be ne tes az ered -
mény! Egyet len önál ló ter ve zé sû kéz sincs!
Mind egyi ket va la hon nan le szed ték! In nen
az a sok idét len moz du lat. Ha meg néz zük az 
ere de tin hogy old ják meg: 3 sor ban 3 kü lön -
bö zõ mó don, de cso dá la to san. Te hát õ is
tud ja, a spi rál lal le het vissza for dí ta ni a for -
mát. Egy egé szen fan tasz ti kus tu dás ról van
szó! Eze ket ves sük össze az zal a Szûz Má ria 
kép pel, ami Kákuliti trip ti cho non volt. Egy -
sze rû en fel há bo rí tó! Tel je sen más meg ol -
dás ról van szó! A há rom meg ol dás 3
kü lön bö zõ át for dí tást mu tat! Egyik zse ni á li -
sabb, mint a má sik! Egyik egy tel jes for du -
la tot ad. Itt ark an gya lok ról van szó. A

má so dik eset ben egy tel jes pá lya ké pét
lát juk. Ez egy spi rál moz gás, ezek har cos
szen tek. A har ma dik eset ben -orvos szen -
tek- gyö nyö rû en meg ter vez ve! Eze ket a ke -
ze ket nem tör ték el, meg tol dot ták azt a
pon tot, ahol a ke zet haj lí ta ni le het. Tar tal mi
rész! Azt sze ret tem vol na ér zé kel tet ni, hogy
a cse rélt ké pek nem csak tar tal mi lag nem il -
le nek a sor ba, ha nem for ma i lag is alat ta van -
nak. Ha rang so ro lom: az ere de ti e ket mû vész 
csi nál ta, ami a Dukász kép és a má sik ket tõ,
az egy jó val ala cso nyabb szint! Iszo nya tos
nagy a mi nõ sé gi tá vol ság, s aki fog lal ko zik
a té má val, azt nem le het át ver ni! Az alsó ko -
ro na kép rend jé rõl van szó. S ha emlékszünk
még a felsõ korona részen emeleteket és
emeletes párosokat találtunk. Emelet a
Teremtõerõ forrásához, való közelség
alapján minõsült felsõnek, s alsónak! Azt
jelenti, hogy egy hatás közvetlenül középrõl 
indul el, sajátos elosztás révén érkezik le a
földközelbe. 

A fen ti ek in kább az el osz tó, a Te rem tés
köz pont já val van nak kap cso lat ban, az al sók 
a föl di el osz tás alap ján. A föld re való köz -
ve tí tés ez le gyen mél tó és kor hoz illõ! Itt
kell meg szûr ni a tu laj don sá go kat. Mert ha
ez föld re száll va ve szé lyes sé vá lik –mint
Ber ta lan vagy Ta más ese té ben, ott nincs
mese, azt meg kell szûr ni, mert kü lön ben le -
jön a földre, mert ott földközelben vagyunk.

Az al só ré szen na gyon szé pen lát ni,
hogy az al só rész be le nyú lik a fel sõ rész be,

az elül sõ Pantokrátor képe. Ami raj ta
ke resz tül jön, az üze net köz ve tí tõ re to váb bí -
tó dik. Ezek az ark an gya lok. Te hát jó hír nek, 
Evan gé li um nak a köz ve tí tõi, már itt el kez -
dõ dik egy po la ri zá ló dás. Ez azt je len ti, a két
ark an gyal fel cse rél he tet len! De el tá vo lít ha -
tat lan is! Te hát az egyik ol da lon Mi hály ez
az ural ko dó jobb ja fe lõl van, a bal ja fe lõl
Gáb ri el. Szembenézetbõl ter mé sze te sen
pont for dít va! Itt most min dent az ural ko dó
sze mély hez kell vi szo nyí ta nunk, mert hi -
szen rá hat, és raj ta ke resz tül hat! Azt je len ti,
hogy jobb kéz fe lõl így mond hat juk a jobb
fél te ke köz vet le nül, el sõd le ge sen. Szent
Mihály-i tu laj don sá gok kal van ve zérel ve.
En nek meg fe le lõ en a bal ol da li fél te ke gáb -
ri e li. Az ark an gyal egy más ki egé szí tõ ket -
tõst ad! Gáb ri el az Anunciáció an gya la, ami
azt je len ti, hogy egy in for má ció for má já ban
Te rem tõ erõt hoz be a vi lág ba, amely Te -
rem tõ erõ ma ga sabb szint re eme li ezt a mos -
ta ni lét for mát. Ez az öröm hír, mely
nem zés ér té kû! Hogy mi ért mond juk rá,
hogy nem zés ér té kû? Azért, mert 9 hó nap ra
rá szü le tik meg Jé zus! Az Em ber fia! Na -
gyon lé nye ges, hogy Õ a jó Hír nek ho zá sá -
val hoz be egy olyan jó Ma got, az
em be ri ség nek, ami tõl az ha haj lan dó rá han -
go lód ni, ma ga sabb szint re ke rül het. Mi tör -
té nik Mi hály ol da lán? Ha én a Föld re ho zok
le akár mi lyen jó a hír, mi kor ra az meg va ló -
sul óha tat lan, hogy hi bá kat kö ve tünk el a
Föl dön, eze ket a hi bá kat kell vissza met sze ni 
s nem ak kor, ami kor már a vi lág láng ba bo -
rult, ha nem rög tön, ami kor már az ér tel me -
zés elsõ szint jé nél va gyunk. Te hát a gábrieli 
jó hírt hozó sze rep nek óha tat lan meg kell fe -
lel ni egy a még is csak be kö vet ke zõ rosszat
vé re sen vissza ve rõ mér sék let nek.

En nek fe lel meg a pa ra di cso mi ki ûze tést
vé re sen vissza ve rõ fel adat kör, de en nek fe -
lel meg az a Szent Mi há lyi fel adat kör is,
mely Apo ka lip szis köny vek ben kap han got, 
ami kor is a Sá tánt sár kány for má já ban leveti 
a földre. Ilyet Gábriel soha nem csinál, mert
ez nem az õ feladata! Ez tipikusan Szent
Mihály-i feladat, de a kettõ csak egymással
kapcsolatosan tud mûködni. Ez azt is
mutatja, hogy a Magyar Király ság minden
eligazító jellegû hírt Felülrõl kap! Tehát
szakrális királyságként mûködik!

Köz re ad ta:
Kis Andrea

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

Végrendelkezés 

Tisz telt Ol va só!

Var jú J. Imre, Szel le mi és po li ti kai vég ren de le tem…- címû 
írá sá nak utol só, be fe je zõ ré szét ol vas hat ják. A há rom egy -
más utá ni szám ban kö zölt rész le tek együt te se al kot ja, a tel -
jes, fenn ma radt vég ren del ke zést (in tel me ket). Ta nul sá gos
és ér de kes ol vas mány a mai em be rek nek is, hi szen jó ta ná -
csai, mér ték tar tó pa rasz ti gon dol ko dá sa, ak tu á lis sá te szi
szá munk ra, a XX. szá zad elsõ fe lé ben ke let ke zett írá sos do -
ku men tu mot.

„A jó papi, úri és ta nult em be rek kel jó ban le gye tek, õket
tisz te let ben tart sá tok, mert ilyen urak tól so kat ta nul tok, és raj -
ta tok so kat se gít het nek, úgy anya gi lag, mint er köl csi leg. De
azért óva to sak le gye tek. Én már sok úri em bert is mer tem és
is me rek, akik én raj tam so kat se gí tet tek és mond ha tom, ke -
vés volt olyan, aki vel ki ne tud tam vol na jön ni. Nagy hi bá juk,
hogy a parasztembernek a vezetésbõl ott sem …

…öl tö zött an gyal és szent volt. Mert, ha én az Úr Is ten nek
let tem vol na, örök élet tel aján dé koz tam vol na meg õt, s az
egész vi lág kor mány zá sát reá bíz tam vol na, s nem lett vol na
sem há bo rú, sem kom mün. A má sik volt egy ka to li kus pap:
Lep sé nyi Mik lós. Ez az ál dott lel kû pap ala pí tot ta meg a nép -
pár tot. Ez a párt akart len ni a nép nek párt fo gó ja és gyá mo lí tó -
ja. Lep sé nyit be vá lasz tot ták or szág gyû lé si kép vi se lõ nek és
õ, a sze gény nép ér de ké ben mû kö dött. Ké sõbb a nép párt ba
be let tek vá laszt va gró fok, bá rók és fõ pap ok, és ezek az urak
Lep sé nyit ki dob ták a párt ból. Ta lál ko zott két füg get len sé gi
kép vi se lõ, akik Lep sé nyit Bu da pes ten, az ut cán meg bo toz -
ták és így ezen jó lel kû embert lehetetlenné, tették. Volt pedig
ez azért, mert Lepsényi a népnek igaz pártfogója volt. 

Az em be rek nek ba ja i tok ról, kü lö nö sen csa lá di ba jo tok ról
soha ne pa nasz kod ja tok, mert az em be rek az tán ren de sen
ki kö ve te lik, hogy és mint van sor so tok. Azu tán ha jól megy
dol go tok, ha rag sza nak, irigy ked nek, ha baj ban vagy tok sze -
me tek re hány ják, ki ne vet nek. Azért ha baj ban vagy tok, soha
ne pa nasz kod ja tok, ha jól megy so ro tok, ne di cse ked je tek.
Ha baj ban lesz tek, men je tek olyan em ber hez, aki tud és akar
rajtatok segíteni, ennek elmondhatjátok bajotokat. 

Én is sok szor vol tam nagy ba jok ban. Pa nasz kod tam min -
den ki nek és mi tör tént? Volt egy pár em ber, aki ki gú nyolt és
sze mem be ne ve tett. Vég te le nül bán tott. Sír tam, pa nasz kod -
tam Jó zsef bá tyá tok nak, mint jó test vé rem nek; õ azt fe lel te:
Úgy kell, mi nek pa nasz kodsz! Di cse kedj, majd ak kor az em -
be rek ha rag sza nak és irigy ked nek. Te hát ezt is, mint a töb bit
le ír tam; raj tam tör tént meg. Ilyen az em be rek nek egy na -
gyobb ré sze, nem érdemes velük barátságot kötni; azért
vigyázzatok.

X. rész. A po li ti ka és köz ügyek

Köz ügyek kel ne igen fog lal koz za tok. Ha va la mi nek be vá -
lasz ta nak ben ne te ket, fo gad já tok el; ha sok anya gi ká ro tok
nem lesz ben ne. Vi sel jé tek ma ga to kat sze ré nyen, ne le gye -
tek reá büsz kék. Akik hoz zá tok men nek, bán ja tok ve lük szé -
pen. Dur ván, gõ gö sen soha sen kit el ne iga zít sa tok,
hall gas sa tok meg mindenkit. Ha esetleg a nép pártol
benneteket…

Po li ti ká val egy ál ta lán ne fog lal koz za tok, mert nem be csü -
le tes em ber nek való. Sem mi fé le po li ti kai párt ba be ne irat -
koz za tok soha, egy fil lért be ne fi zes se tek, mert ezen pár tok
mind egyi ke a maga önzõ ér de két akar ja ér vény re jut tat ni a
má sik osz tály ro vá sá ra és mind azt ha zud ja, hogy a töb bi
mind gazember, csak õk a szentek és igazak.

Hi szen az a ba junk, hogy min den osz tály és fog lal ko zás -
bé li a má si kat akar ja nyom ni és meg sem mi sí te ni és kü lön
párt ba ala kult; így akar ják õk ezt a sze gény nem ze tet bol dog -
gá ten ni. Ezen pár to kat mind fel kel le ne osz lat ni, és csak
olyan, pár tot le het ne párt fo gol ni, ahol min den osz tály és min -
den fog lal ko zás bé li ben ne vol na. De ez nem lesz soha, mert
ezt ma guk a ve ze tõk nem akar ják, mert ak kor so kan nem
lesz nek ve ze tõk, és ez zel el es nek a jó lét tõl és dúslakodástól, 
amit sok szegény ember nekik megkeres.

Vi gyáz za tok, ha po li ti kai áram lat ta lál jön ni, ame lyik az
urak ha tal mát le akar ja tör ni, ab ban a vi lág min den kin csé ért,
gaz dag sá gá ért részt ne ve gye tek, mert az urak a ve ze tést a
ke zük bõl soha sem mi fé le kö rül mé nyek kö zött ki nem en ge -
dik és ret te ne tes bosszút áll nak érte, ir gal mat la nul bán nak
azok kal, akik a ve ze tést az õ ke zük bõl ki akar ják venni, amint
ezt a világtörténelem igazolja.”

For rás: Endrõdi Táj ház Do ku men tum tára (má so lat ban)

Bal ol da lon Var jú Imre, jobb ról Var jú Ta más (Var jú Jó zsef
ny. ta nár nagy ap ja), kö zé pen az édes anya: Var jú Józsefné
Hunya Anna (1848-1942)
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
V. rész

A 18.szá zad kö ze pé re Gyomán /is/
a kez det ben tá gas ha tár egy re „ke ve -
sebb nek” bi zo nyult a la kos ság lé lek -
szá má nak nö ve ke dé sé vel, kü lö nö sen
a jobb mi nõ sé gû „eke alá való” föl dek
fogy tak el, va la mint  le ge lõ-és rét, me -
lye ket ár víz nem fe nye ge tett. A la kos -
ság nö ve ke dõ föld igé nye arra ve ze tett,
hogy a szom szé dos hely ség gel
Dévaványával ke rül tek össze üt kö zés -
be a gyo ma i ak. Itt „túl a Körözsön” való
ré sze ken el sõ sor ban nem a szán tó te -
rü let nö ve lé se, gya ra pí tá sa ér de ké ben
akar tak újabb te rü le te ket a hely ség ha -
tá rá hoz kap csol ni, ha nem a nö vek võ
kül ter jes ál lat tar tás szá má ra kel let tek
újabb le ge lõk. 1750-ben a föl des úr tól
Gyoma meg kap ta a Póhalmi pusz tát,
/haj dan volt  Apróhalomegyháza tö rök
hó dolt ság vé gén s a 18. szá zad ele jén
a „rác já rás kor” vég le ge sen el pusz tult
hely ség határa/.

Ezt sze ret ték vol na a /déva/
ványaiak is bir tok ba ven ni, mi vel a hó -
dolt ság alatt 1700-ig az õ hasz ná la tuk -
ban ál lott, de a föl des úr en nek el le né re
a gyo ma i ak nak adta. A gyo mai bí rák
1770-ben fel is  osz tot ták a la ko sok kö -
zött. S ez zel kez de tét vet te a „ha tár vil -
lon gás ok kora”. Kü lö nö sen ke mény
csa ták zaj lot tak, még az 1241. évi ta tár -
já rás ide jén el pusz tult Varsányegyháza 
te rü le tén át hú zó dó gyo mai -/déva/ vá -
nyai ha tár mel lett.

A föl des úri vég zés is me re té ben
elébbi IV. rész ben le írt jegy zõ könyv
alap ján ezért mond ta /déva/vá nyai ne -
me sek had na gya Nem ze tes Dékány
Já nos uram a gyo ma i ak nak, hogy tud ja
azt; gyo ma i a ké a póhalmi föld, urak ha -

mis sá ga tet te ezt így, hogy egy mást
nyúz zuk, de ak kor is!…

„Hely sé günk Fõ Bí rá ja Sza bó Já nos 
Úr, Nagy Esküttyével edgyütt a Szé na
hor dó kat meg tekinten ki men vén s
azo kat nem találvánn, ot tan kivül von ta -
tó Gyo mai Lakósók, Tõke Já nos, Kis
Miháj, Já nos, Rácz Ist ván és Szõ ke
Miháj mon dot ták, meg, hogy a
Ványaiak el haj tot ták õket. Meg vár ván
vissza jõveteleket már ak kor nemis lé -
vén több bogja há rom nál hármokat a
há rom mel lé ál lí tot ták s mi kor ép pen
meg ra kod tak hát ott te rem Dékány Já -
nos egy ne há nyad ma gá val vol tak leg -
alább ti zen ket ten, kik közzül meg
es mér ték eze ket ugy mint Dékány Já -
nos, Bige György, Tót Ist ván, Boda
Lász ló, Pap Já nos, Vad György és a
Balai Csõsz. Kik ak kor is elõ ször a ra -
kott Sze ke re ket akar ták vissza for gat ni, 
s haj ta ni Mar jai Kis Já nos Sze ke rét a
bé ra kott boglákhoz kö zel vissza is
fordétották és egyik lo vát ugy le ütöt ték, 
hogy mingyárt a fõldre le esett és so ká -
ig ott he vert. A’ Gyo mai Hely ség
kotsissa Sárfi Gá bor ug rott le a
szekérrül egy vas vil lá val és nyom ta el
õket a Szé nás Sze ke rek mel lõl, en nek
is ele get ki ál toz ták mond ván; Lõdd le a
lá bát az ör dög te rem tet té nek. Az után a 
Szé nás Sze ke rek el men vén onnat és
Bí rák Uraimék csak ma gok ma rad ván a 
Falu Sze ke ré vel, ha son ló fegy ve res
kéz zel bí rák Urak ra tá mad tak, a
gyeplûket meg kap kod ván és a Lo va kat 
ver vén el akar ták a Sze ke ret ma gok kal
együtt haj ta ni, s mindnyájokat ve rés sel, 
lõvéssel fe nye get ték. Kérdezvén 

Fõ Bí ránk tõllök Mitsoda fõld ez ahol 
ezen Violentiat /=erõ sza kos sá got/
tészitek? Arra fe lel tek ma gok is hogy
Póhalmi fõldön vad nak, de az zal sem -
mit sem gon dol tak, ha nem azomba
tõrtént hogy mind azon há rom Szé na
hor dó mind más Póhalmon dol go zó
em be rek lát ván lát va Bí rák Uraimékat

ve sze de lem ben fo rog ni, ki gya log, ki
Lo von ke zek ben ka pott rakontzákkal
/=sze kér ol da lak, ra ko má nyok meg tá -
masz tá sá ra szol gá ló hosszabb-rö vi -
debb kb. 10 cm átm.-jü ru dak/ s
vil lák kal arra in dul tak, ugy is más ha tá -
rán igen sze me sek lé vén a Ványaiak,
távulrúl meg látvánn eze ket és ugy kez -
det tek az tán tágétani Bíró Uramékon s
úgy nem haj tat ták el.” /ti.a szé nás sze -
ke re ket/.

„1775. szep tem ber 7.-én Fe ke te
Miháj keze alatt való egy Vá nyai Lo vat
/mely a’mint mon da tik Bigéjé vólt/ s a’
mel lett a magájét is, Fe ke te Mihájét,
egyet, Póhalmi fõldrûl a Pusár/Pósara,
Pósár „mó do sult” Pusárrá/ szélibûl Vá -
nyai csi kós iccakának idejin el lop ta.

Szept. 26-án Fe ke te Miháj hat Vá -
nyai Lo va kat a’ sé re lem nél kül ha gya -
tott Póhalmi Kölesbûl bé haj tott. Szept.
27-én A ’Maga Lo vát Fe ke te Mihájnak
ke zé be Szol gál tat ván vissza Vá nyai
Em ber, Fe ke te Miháj is a’ Vá nyai Em -
ber több Lo va it is vissza atta, ha nem
tsak eggyet tar tott meg Ma gá nál azon
egy Vá nyai Ló ért, mejjett keze alól a
Vá nyai csi kós el lopvánn vissza nem
adák ke zé hez, de kísûbbet ez is vissza
adó dott. Ok tó ber 15-én haj tot ta el vá -
nyai Csi kós Szap pa nos Mihájnak egy
ök rét. Úgyszinte Kováts Mihájnak há -
rom ök rét, a Gyo mai ökör Csordárul,
mind a Csor da, mind Tuba Miháj Gu -
lyá ja ak kor edgyütt lé vén, a’Széles Ér
szélibûl a Nád hoz kö zel, de ezek
osztán haza ke rül tek. Okt. 28-án Szap -
pa nos Lo vát mejjen azon el lo pott ök rö -
ket ke res te ki rán gat ták alúlla, de haza
ke rült, Szap pa nos haza hoz ta. No vem -
ber 9-én haj tot ták bé Szap pa nos Miháj
és Kováts Já nos, Vá nyai Bogya Miháj
tíz da rab ök rit a Ke rek tóbúl, az Õri
színája mellûl, de visszabocsájtották
eze ket tserébe.”  

Cs. Sza bó Ist ván

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

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

EGYEDI
CIPÕGYÁRTÁS!

34-tõl 48-as méretig 
nõi és férfi alkalmi és utcai modellek.

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidõre készítjük a cipõket.

MÉRETFELVEVÕHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrõd, Fõ út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60
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Az al föl di hely sé gek ré geb bi ál lan dó
„dí szí tõ jel zõ”-je volt a „por fé szek”, ami
fõ ként arra az ál la pot ra utalt, hogy ha a
köz sé gen a ko csi úton —- ami föld utat
vagy leg jobb eset ben makadámutat je len -
tett — vé gig zör gött egy-egy sze kér vagy
vé gig ro bo gott egy ide té vedt autómobil,
mo tor ke rék pár, sûrû fel hõk ben szállt a
por, mint õsszel a liszt a ma lom ban, be fed -
ve vas ta gon az akác fák lomb ja it, a ke rí té -
se ket, az em be rek ru há za tát.  Ez alól
Gyoma és Endrõd  sem volt ki vé tel, s ha
mára — az asz fal to zott utak épí té sé vel —
so kat ja vult is a hely zet, még min dig ke vés 
a zöld te rü let a két te le pü lé sen, bár a vá ros -
köz pont ok fás, par kos, szö kõ ku tas fõ te re a 
ké nyel mes pa dok kal,  a Holt Kö rö sök öle -
lé sé ben, iga zi sze met-lel ket nyug ta tó pi -
he nõ hely. S a par kok, a li ge tek nem csak a 
por el len je len te nek vé del met, ha nem egy
kis hûs pi he nõt is ad hat nak a hosszú utat
járó gya lo go sok nak és ke rék pá ros ok nak,
hi szen a két te le pü lés köz le ke dé se máig
sincs meg old va. 

De nem csak a fen ti e kért ja va sol tam a
gyomaendrõdiek 2000. évi vi lág ta lál ko -
zó ján a régi, hasz ná la ton kí vü li te me tõk
em lék ker tek ké való ala kí tá sát: ezek tel ve
van nak tör té nel mi, te le pü lés tör té ne ti, nép -
raj zi, s gyak ran mû vé szet tör té ne ti ér de -
kes sé gek kel, ér té kek kel; s a kel le mest a
hasz nos sal kap csol hat nánk össze, ha gon -
do zott, ápolt, pa dok kal föl sze relt, vi rá gos,
szép em lék ker tek ké, pi he nõ he lyek ké ala -
kí ta nánk õket, ar ról nem is szól va, hogy itt 
nyug vó õse ink nek is tar to zunk annyi val,
hogy szé pen rend ben tart juk vég sõ nyug -
vó he lyü ket. 

Ak kor el hang zott gon do la ta im, ja vas -
la ta im meg ra gad ták a Gyomáról el szár ma -
zott Köhler Mi hályt (me zõ gaz da sá gi

mér nök, egye te mi
tu do má nyos ku ta tó
Deb re cen ben): idén, 
a gyomaendrõdiek
újabb ta lál ko zó ján
párt fo go ló an föl ele -
ve ní tet te a té mát,
arra is utal va, amit
ko ráb ban már ve lem 
kü lön is kö zölt,
hogy a meg szün te -
tett me zõ gaz da sá gi
bir to ko kon a te rü le -
tek ré geb bi ar cu la -
tát, jel le gét õrzõ ún.
„refugium”-ok, me -
ne dék he lyek, pi he -
nõ he lyek
ki ala kí tá sá val is fog -
lal ko zik, te hát az
em lék ker tek ügye
vol ta kép pen „szak -
má já ba vág”.

Elsõ fel szó la lá som ban, 2000-ben a
régi gyo mai re for má tus te me tõt hoz tam
szó ba (a Kató Jó zsef ut cá ban), de a Kis ré ti
te me tõ re is gon dol tam, amely épp úgy
meg ér de mel né ezt a vé del met és át ala kí -
tást, mint Endrõdön a régi Szarvasvégi te -
me tõ, vagy az endrõdi zsi dó és a
kö ze lé ben levõ Gyomavégi te me tõ. 

Gyomán a régi re for má tus te me tõ a
gyo mai pa raszt mû vész, Papp Zsig mond
szo bor em lé kei mi att is meg ér dem li a fo -
ko zott vé del met és fi gyel met; de itt ta lál -
ha tó Gyoma hí res ének szer zõ re for má tus
lel ké szé nek, Kál mán Far kas nak sír em lé ke 
is, an nak az Is tók Jó zsef szob rász mû vész -
nek dom bor mû vé vel, aki a gyo mai Hõ sök
em lék mû vét is ké szí tet te a 48-as öreg hon -
véd és az elsõ vi lág há bo rús fi a tal ka to na
alak já val.  Sok nép raj zi ér de kes sé ge is van 

ezek nek a régi te me tõk nek: va ló sá gos sza -
bad té ri mú ze u mok; ke ve sen tud ják ma
már, hogy az egy más mel lé te me tett há -
zas pár ok fej fái kö zül (ezek még a régi
„csó na kos” fej fák em lé két õr zik alak juk -
kal, a régi po gány kori hi e de lem re utal va,
hogy a túl vi lág ra csó na kon evez nek át a
lel kek) a ma ga sabb a férj, az ala cso nyabb
a fe le ség em lé két õrzi.  A re for má tu sok
ke reszt he lyett szo mo rú fûz fát fa rag tat tak
a fej fák ra. A régi sír em lé kek fel ira tai az itt
la kók nak, a hely tör té net iránt ér dek lõ dõk -
nek  va ló sá gos tör té ne lem köny vet je lent -
het nek, azon túl, hogy a vá ros ala pí tó és
–fenn tar tó õsök tisz te le te és em lé ké nek
ápo lá sa ter mé sze tes kö te les sé günk. 

Köhler Mi hály azt is föl ve tet te, hogy a
gyo mai régi re for má tus te me tõ ben egy
em lék táb lán el kel le ne he lyez ni azok nak a
név so rát, akik e te me tõ ben vol tak/van nak
el te met ve, de a Ke nyér gyár épí té se kor a
hoz zá tar to zók nak nem volt mód juk ex hu -
mál tat ni sze ret te ik ham va it. En nek az em -
lék táb lá nak az el ké szí té sé hez ma gam is
sze ret nék hoz zá já rul ni. Egy ben ja vas lom,
hogy az em lék táb lá ra ke rül jön rá Papp
Zsig mond fa dom bor mû vé nek: A Mag ve tõ
és a Nagy Ara tó (Ka szás) réz dom bo rí tá sú, 
vagy kõbe vé sett má so la ta. Ör ven de tes,
hogy Köhler Mi hály fel szó la lá sa után,
majd a Gyomán 60 éve kon fir mál tak pün -
kös di ta lál ko zó ja nyo mán már is mint egy
40 000 fo rint egy be gyûlt e ne mes cél ra.

Fel kér jük azo kat, akik nek a re for má tus 
te me tõ ben hoz zá tar to zó ik van nak, tá mo -
gas sák az el kép ze lést. Azok se gít sé gét is
vár juk, akik egyet ér te nek az zal, hogy a te -
me tõk ren de zés re ke rül je nek és le gyen
egy szép em lék park Gyomán.  

A be fi ze té se ket  a Gyo mai Szü lõ föld
Ba rá ti Kör szám lá já ra vár ják: 

       Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet gyo mai fi ók ja 53200125 —
11046295                                                                                                                            

Szil ágyi Fe renc

Te me tõk bõl em lék ker tek
Szil ágyi Fe renc

Papp Zsig mond

A föld ben míg járt ekevassa, fö löt te az égen
   szán ta pa csir ta fi nom éne ke az azuron:
tit kos mes te rei – s lent pi pa csok meg bú za vi rág ok;
   vász na a kék ég lett s szob ra anyag ja a föld;
s õ, aki vil la nye let fa ra gott: szob rok ba le hel vala lel ket
    vé sõt for gat ván: s Sinka, Sza bó Pali néz
ránk a mû hely ben; s „A Ka szás s a Pa raszt” re me ké ben
    dom bo rul õs ere je; s temp lo ma tölgy ka pu in
ott a ke nyér és bor: föld nek meg az ég nek a kin cse,
    mely bõl szent va cso rát egy kor Urunk te rí tett;
s õ most mint mû vész vendégli ke nyér rel, bor ral a né pet:
     jól for gat ván meg égi talentomait.
     Népfi, s pres bi ter is: föld- s ég nek a tit ka tu dó ja,
    õrzi ne ved böl csõ-he lyed, az or go na szó
mely nek síp so ra it el méd ter vez te, s amíg szól,
    sújt hat a san da Ka szás: áll a ka lász fe jed: élsz!

Papp Zsig mond gyo mai gaz dál ko dó fametszete
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A Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség (RMDSZ) 38 je lölt -
je szer zett pol gár mes te ri man dá tu mot a jú ni us 20-án tar tott hely ha -
tó sá gi vá lasz tá so kon. Ez zel 186-ra nö vek szik a szö vet sé get
kép vi se lõ pol gár mes te rek szá ma. Négy év vel ezelõtt 146 helyet
szerzett a szövetség.

A Kár pát-me den cei au to nó mia tö rek vé se ket han goz ta tó ma gyar 
szer ve ze tek ál tal Sze ge den má jus 29-én alá írt együtt mû kö dé si
meg ál la po dás alap ján tar tot ta meg ala ku ló ülé sét Nagy vá ra don a
Kár pát-me den cei Ma gyar Nem ze ti Ta nács (KMMNT). Ezen ott
volt az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács, a Szé kely Nem ze ti Ta -
nács, a Hor vát or szá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé ge, a Mu -
ra vi dé ki Ma gyar Ön kor mány za ti Nem ze ti Kö zös ség, a Kár pát al jai
Ma gya rok Kul tu rá lis Szö vet sé ge, a Vaj da sá gi Ma gyar De mok ra ta
Párt. Nem vett részt: az RMDSZ, a Felvidéki Magyar Koalíció
Pártja, és a Vajdasági Magyar Szövetség.

Tõ kés Lász ló re for má tus püs pök az ülé sen el mond ta, hogy az
au to nó mia le het a ki kris tá lyo so dá si pont ja a ma gyar ság új bó li egy -
sé gé nek. Csa pó Jó zsef a Szé kely Nem ze ti Ta nács el nö ke be szé dé -
ben azt fej te get te, hogy az ön ren del ke zés nem más, mint a
szülõföldön való megmaradás alapfeltétele.

A ha tá ron túli szór vány te le pü lé se ken ma gya rul szol gá la tot tel -
je sí tõ 1524 lel kész bõl 370 lel kész kap ki egé szí tõ tá mo ga tást. Azok
a lel ké szek jo go sul tak erre, akik ma gyar nyel ven tel je sí tik lel ké szi
szol gá la tu kat, Ro má nia, Uk raj na, Szer bia és Montenegró5 ezer fõ
alatti határon túli szórványtelepülésein. 

Létavértesen új ha tár át ke lõ hely ke rült át adás ra. Ez zel kö zel 100 
km ke rü lõ utat spó rol hat nak, akik ezen az át ke lõ he lyen jön -
nek-men nek Ro má ni á ba. Az át adá son ott volt mind két érin tett or -
szág mi nisz ter el nö ke. Medgyessy Pé ter ezt kö ve tõ en elõ adást
tar tott a fi a ta lok Tusnádfürdõi Sza bad egye te men, ahol Bé kés me -
gyé bõl Oros há zá ról is ott vol tak MSZP-kö ze li Alapítvány
támogatásával fiatalok.

Szat már né me ti ben újra lesz ma gyar nyel vû tv adás.

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.

MÉG MINDIG ÉS ÚJRA: MI TÖRTÉNIK ITT A VIDÉKKEL?

II. rész

- Az ún. ked ve zõt len adott sá gú tér sé gek nor ma tív, föld ala pú tá -
mo ga tá sa a gyen ge ter mõ he lyi adott sá gú, a hegy és domb vi dé ki
lej tõs, il let ve a kör nye zet és/vagy ter mé szet vé del mi kor lá to zá sok
alá esõ te rü le tek, va la mint a de mog rá fi ai és/vagy fog lal koz ta tá si
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû tér sé gek gaz dál ko dó i nak jö ve de -
lem ki egé szí té sét szol gál ja. E ki fi ze té sek fel sõ ha tá ra ma az EU-ban
200 euró/ha/év, azaz mint egy 50 ezer fo rint /ha/év.

- Az ún. fé lig-ön el lá tó gaz da sá gok egy sze rû sí tett, nor ma tív tá -
mo ga tá sá nak össze ge 2004-ben 1000 euró/gaz da ság lesz. Ez a 10
hek tár alat ti te rü le tû gaz da sá gok cél zott tá mo ga tá si for má ja le het.

- Vé gül a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz nyúj tott vi dék fej -
lesz té si tí pu sú tá mo ga tás a cso port ter me lé si ér té ké tõl füg gõ en
50-100 ezer euró/cso port/év, és a meg ala ku lá sát kö ve tõ 5 év ben
fo lyó sít ha tó. Ez az esz köz egyút tal jel zi az eu ró pai ag rár po li ti ka
azon stra té gi ai el kép ze lé sét, hogy kis mo za i kok ból - csa lá di gaz da -
sá gok ból - épít kez ve, de azok pi a ci ver seny ké pes sé gét tár su lá sok -
kal meg te remt ve kí ván ja az egyé ni gaz dál ko dás és tu laj do no si
szem lé let, va la mint a mé ret öko nó mia elõ nye it egye sí te ni. (Ez az el -
kép ze lés gyö ke re sen el tér at tól, a nagy la ti fun di u mok ra, nagy bir -
tok ok ra és bér mun ká ra épü lõ ag rár stra té gi á tól, mely sa ját
„agrárelitünk” fe jé be ma ka csul be fész kel te ma gát, fel té te lez ve per -
sze, hogy õk le het nek a né hány ezer megabirtok tu laj do no sai. Így a 
vi dék fej lesz tés té ma kö ré vel fog lal ko zó FVM ve ze tõi ér te kez le ten
va ló szí nû leg nem vé let le nül hang zik el: „A ter me lõi cso por tok lét re -
ho zá sa mi ni má lis szin ten van, így is kell ke zel ni!”

A fel so rolt tá mo ga tá si for mák több sé ge a ké szü lõ Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv (NVT) va la mint az Ag rár-és Vi dék fej lesz té si
Oporatív Prog ram (AVOP) ha zai és brüssze li jó vá ha gyá sá tól füg gõ -
en 2004-tõl, EU csat la ko zá sunk tól lesz el ér he tõ, ha Ma gyar or szág
en nek in téz mé nyi, el len õr zé si, nyil ván tar tá si és egyéb fel tét ele it ki -
ala kít ja….Ezek vár ha tó an az EU-ban is nö vek võ, tar tós tá mo ga tá si
for má vá vál nak. Ám, ha mind ez igaz, már pe dig az, ak kor mi ért nem 
hal la ni szin te sem mit mind er rõl, kik és mi lyen szán dé kok moz gat -
ják az ese mé nye ket? Mit mu tat eb bõl a szem pont ból a kop pen há -
gai meg ál la po dás, és mire utal nak az az óta is so ka so dó vész jós ló
jel zé sek?   

A kop pen há gai meg ál la po dás ag rár fe je ze te és a mö göt tes
szán dé kok:

A kop pen há gai meg ál la po dás ag rár fi nan szí ro zá si fe je ze te alap -
ján az aláb bi té mánk szem pont já ból fon tos meg ál la pí tá sok te he tõk.

-Az 1 ha me zõ gaz da sá gi te rü let re jutó kö zös sé gi for rá sok 3
éves tel jes ér té két te kint ve Ma gyar or szág eb ben a 6. hely re ke rült. 

-A ter me lés hez, mennyi sé gek hez, „kvó ták hoz” kö tött ún.1. pil -
lé res régi tí pu sú kö zös sé gi ag rár tá mo ga tá si ke re tek te kin tet ében
Ma gyar or szág a má so dik leg na gyobb hek tá ron kén ti ér té ket érte el,
amely a leg jobb adott sá gú 3-3,5 mil lió ha te rü let, zö mé ben ga bo -
na ter me lõ nagy üze me i nek ver seny po zí ci ó it hi va tott ja ví ta ni. A Vi -
lág gaz da sá gi Ku ta tó in té zet sze rint e for rá sok „…mint egy 90%-át a
re giszt rált ter me lõk nem több mint 5%-a fog ja él vez ni…A nagy ter -
me lõk lesz nek olyan hely zet ben, hogy a tá mo ga tá sok hoz hoz zá jus -
sa nak…Ha a tá mo ga tá sok el osz tá sá nak fen ti egyen lõt len sé ge
be áll, ak kor erõ tel jes po la ri zá ció kez dõ dik majd az ag rár ter me lõk
kö zött, és nõni fog az ag rár szek tort el ha gyók szá ma.”

-A 2. pil lé res vi dék fej lesz té si (ökoszociális) ag rár tá mo ga tá si ke -
re tek te kin te té ben Ma gyar or szág a 10 or szág kö zül az utol só hely re 
ke rült, szin te esélyt sem adva a ke vés bé jó adott sá gú és egyút tal
je len tõs mun ka nél kü li ség gel küz dõ mint egy 3 mil lió ha me zõ gaz da -
sá gi te rü let 900 ezer mik ro-, kis és kö zép bir to ka, a vi dék igen je len -
té keny ré sze, az itt élõ csa lá dok és a ter mé sze ti kör nye zet szá má ra.

A Kop pen há gá ban el ért ered mé nyek fur csa, bár nem
meg le põ tö rek vé se ket tük röz nek!

Ezek is me re té ben meg kell ál la pí ta nunk, hogy iga za van a kül -
ügy mi nisz ter nek, ami kor azt nyi lat koz za: „A csat la ko zó or szá gok el -
té rõ tár gya lá si stra té gi át kö vet tek.” Ezek rõl a tö rek vé sek rõl sok
min dent el árul hat egy eu ró pai ag rár ügyek kel fog lal ko zó, a ma gyar
tár gya ló de le gá ci ó hoz kö zel álló ta nács adó cég stra té gi ai ta nul má -
nya, amely egye bek mel lett a kö vet ke zõ ket ja va sol ta: „… A ma gyar
ag rár po li ti ka a „fel sõ har mad” gaz dál ko dó i ra kon cent rál jon, és min -
den ren del ke zé sé re álló esz köz zel erõ sít se meg (ár)ver seny ké pes -
sé gi hely ze tü ket. A fõ fel adat az áru ter me lõ üze mek
jö ve de lem ter me lõ ké pes sé gé nek erõ tel jes nö ve lé se… A CAP kö ré -
bõl ki ke rü lõ, „üze mek” jö võ kép ét ki kell dol goz ni…és szo ci á lis po li ti -
kai esz kö zök kel kell biz to sí ta ni fenn ma ra dá su kat…
Ag rár po li ti ku sa ink nak rend kí vül fon tos fel ada ta tisz táz ni az Unió
szak ér tõ i vel, hogy a …ház tar tá sok túl nyo mó több sé ge nem fog ag -
rár tá mo ga tá si alannyá vál ni a csat la ko zás után. Ez már is sok fél re -

ér tés oko zó ja Brüsszel ben.”
Ez vi lá gos be széd! A bir to kok két har ma dá val egy sze -

rû en nem kell fog lal koz ni, ha nem a föl sõ egy har ma dot, a

leg na gyobb bir to ko kat kell hoz zá jut tat ni a tel jes eu ró pai ag rár -
tá mo ga tá si ke ret hez. Sõt rá kell döb ben te nünk Eu ró pát, hogy
os to ba sá got mû vel, ami kor a ki sebb bir to ko kat tá mo gat ja, és
en nek je gyé ben mo du lá ci ó ról, degresszióról, a
nagybirtoktámogatás csök ken té sé rõl be szél! A Kop pen há gá ban
el ért „ered mé nyek” két ség te le nül e stra té gi ai el kép ze lés meg va -
ló sí tá sát tük rö zik!

Án gyán Jó zsef ag rár mér nök
A gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem Kör nye zet- és Táj gaz dál ko dá si

In té zet igaz ga tó ja

Foly ta tás kö vet ke zik
Köz re adta Dr. Giricz Ka ta lin

Köz gaz dász B
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Úgy hogy mi mos tan tól fog va sen kit nem is me rünk test sze -
rint: ha is mer tük is Krisz tust test sze rint, most már õt sem így is -
mer jük. Ezért ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem tés az: a régi
el múlt, és íme: új jött lét re. Mind ez pe dig Is ten tõl van, aki meg -
bé kél te tett min ket ön ma gá val Krisz tus ál tal, és ne künk adta a
bé kél te tés szol gá la tát. Is ten ugyan is Krisz tus ban meg bé kél tet te
a vi lá got ön ma gá val, úgy hogy nem tu laj do ní tot ta ne kik vét ke i -
ket, és re ánk bíz ta a bé kél te tés igé jét. Te hát Krisz tu sért jár va
kö vet ség ben, mint ha Is ten kér ne ál ta lunk: Krisz tu sért ké rünk,
bé kül je tek meg az Is ten nel! Mert azt, aki nem is mert bûnt, bûn né 
tet te ér tünk, hogy mi Is ten igaz sá ga le gyünk õben ne. 

2Kor 5,16-21

Ked ves Ol va só!

Kö zös gon dol ko dás ra hí vok most min den kit eze ken a so ro -
kon ke resz tül a bé kél te tés szol gá la tá ról, az Úr szent va cso rá já -
ról.

A harc, a küz de lem az élet és a vi lág moz ga tó ru gó ja. Egy
óko ri gö rög fi lo zó fus gon do la ta ez, és le het vele egyet ér te ni, il -
let ve le het vi tat ni a jo gos sá gát.

A vi lág, az éle tem mint had szín tér…
Kény te len va gyok be száll ni, itt nincs al ter na tív szol gá lat.

Min de nért meg kell küz de ni.
Saj nos már el sem tud juk kép zel ni a vi lá got har cok, küz del -

mek nél kül. Vi lág bé ke? Utó pia, el ér he tet len vágy álom, gyer -
mek me se.

Va jon mi lyen len ne? Ta lán bele tud nánk azért szok ni. Ta lán
még jól is esne azt lát ni, hal la ni, hogy nem ol ta nak ki se hol em -
ber éle te ket.

Gö rög fi lo zó fu sok esz mé nye sem mi vé vál na.
Va la hol azon ban lát ha tat la nul dúl a harc. Nem tu dó sít róla a

hír adó. S nem múl nak raj ta em ber éle tek.
Ez a had szín tér az egyes em be ri lé lek. Min den ki nek a sa ját -

ja. Itt a küz de lem sa ját ma gam el len fo lyik. A két sé ge im, vá gya -
im, gyá va sá gom vagy épp el bi za ko dott sá gom el len.

Az Úr is ten keze nyo ma küzd ben nem; nem hagy nyu god ni.
Sok szor két ség be ejt; ma gam ra hagy, po rig aláz.

Vesz tés re ál lok. Egy szál ma gam ban.
Bel sõ bé kes ség, nyu ga lom, lel ki béke. El ér he tet le nül tá vo li -

nak tû nik.
El ér he tet len. El aka rom érni. Szük sé gem van rá.
Szük sé gem van rá, hogy lé le gez ni tud jak, hogy má sok sze -

mé be néz hes sek. Hogy el fo gad has sam vég re ön ma gam.
Harc ban ál lok. Harc ban ál lok ön ma gam mal. Harc ban ál lok

Is ten nel.
Õ ha rag szik rám, én ha rag szom rá. Sem mi kép pen sem irigy -

lés re mél tó ál la pot. Jobb mi nél elõbb ki mász ni be lõ le.
Jó len ne elõ ven ni a fe hér zász lót, s meg len get ni: Ennyi. Elég 

volt. Bé két ké rek!
Jó len ne lé pé se ket ten ni. Ne kem in dul ni az Is ten felé.
In dulj!
Mer re? Ho gyan?
Nem tu dok. Te he tet len va gyok.
Egy hely ben ál lok csak. Moz du lat la nul. Nem is lá tom az el -

len fe le met. El tûnt mel lõ lem az Is ten.
Ön ma ga mat lá tom csak. Bár jobb len ne sok szor, ha nem lát -

nám. Nem jó szem be néz ni a tö ké let len sé gem mel, a te he tet len -
sé gem mel. Moz du lat lan va gyok.

Va la ki más moz dult meg. Va la ki más in dult el fe lém.
Õ maga ér ke zett meg. Em ber ként a vi lág ba. Meg vál tó ként,

test vér ként, Krisz tus ként.
„Is ten a Krisz tus ban meg bé kél tet te a vi lá got ön ma gá val.” Õ

a bé kes sé get szer zõ.
Tõle jön a bé kes ség.

Meg bé kél tet ön ma gá -
val. En gem is. Sõt, õ kér,
bé kül jek meg vele. Nem
fe hér zász lót tart a sze mem
elé, ha nem fel fe lé irá nyít ja
a te kin te te met.

Fel a hegy re; ame lyet
Gol go tá nak ne vez nek. Fel
a ke reszt re, ahol ár tat la nul
egy szü lött Fia szen ve dett.
Szen ve dett ér tem, az én bû -
ne i mért.

Õ bûn hõ dött ér tem, küz dött az egész vi lág el len, a Sá tán el -
len.

Õ gyõ zött. Le gyõz te a ha lált, le gyõz te az én bû ne i met.
A gyõ ze lem je lét lát ha tod az ol tá ron. A ke resz tet, ame lyen

még ott függ a ha lott Krisz tus. De te tu dod, hogy mö göt te ott
van az üres szik la sír is.

Ér tem, ér ted üres a sír!
A gyõ ze lem je le it ve he ted ma gad hoz. A meg bé ké lés je le it a

gyõz tes Krisz tus tól.
Tes tét és vé rét. Bû ne id bo csá na tát.
Bé kes sé get és bo csá na tot íz lelsz a ke nyér ben és bor ban. Hi -

he tet le nül drá ga aján dé kot, pá rat lant, meg is mé tel he tet lent.
Aján dé kot kapsz.
Is ten rá éb reszt, hogy soha nem volt és soha nem is lesz az el -

len fe led. Nem har col ve led, el le ned, de küzd, tel jes ere jé vel és
ha tal má val küzd ér ted!

Bé kes sé get ajánl fel; sõt bé kes sé get te remt ben ned; bé kes sé -
get te rem te ni hív té ged is az em be rek kö zött.

Lát ja bû ne i det, küz del me i det, az örö mö det és há la adá so dat.
Vár té ged! Ke res! Hív!
Nála õszin tén szem be néz hetsz ön ma gad dal; a bû ne id he lye

is az õ ke zé ben van.
Asz ta lá hoz hív, hogy erõ re kapj.
Asz ta lá hoz hív, hogy iga zán kö zös ség be ke rülj az ott lé võk -

kel.
Asz ta lá hoz hív, hogy on nan meg tisz tul va in dul hass to vább.
In dulj az ott ho nod ba; a régi kö zös ség be, de Õ ott is mel let ted 

áll.
Atya ként és nem el len ség ként; mel let ted és nem ve led szem -

ben.
Úgy in dul hatsz, hogy Õ már eléd ér ke zett.
Ki hí vott a te he tet len ség bõl, a ma gá nyod ból, új élet re hí vott.
Olyan élet re, amit az Õ ir gal mas sze re te té ben, a vele való kö -

zös ség ben él hetsz.
Hor váth Ani kó, 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.)

Kedves Szülõk! A 2004-2005-ös tanévben induló
konfirmációi elõkészítõre és gyülekezeti hittanórákra a
nyáron folyamatosan lehet bejelenteni a gyermekeket
(konfirmációi elõkészítõre 12-13 éves kortól) a hivatal
telefonszámán.

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

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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A gyomaendrõdi után pót lás csa pa ta i nak baj -
nok sá ga is vé get ért.

A na gyon fi a tal ser dü lõ csa pa tunk Gál Ist ván
ve ze té sé vel a 13. he lyen vég zett.

Er rõl a csa pat ról el mond ha tó, hogy ha a jö -
võ ben is ilyen szor gal ma san edze nek, va la mint a
szü lõk anya gi se gít sé ge is meg ma rad (pld. a fut -
ball ci põ ket is a szü lõk vá sá rol ták meg), ak kor a
jö võ ben sok si ker ben le het ré szük.

Az if jú sá gi csa pa tunk vé gig ver seny ben volt
a baj no ki cím meg szer zé sé ért. Na gyon szín vo na -
las mér kõ zé se ket ját szot tak, saj nos a baj nok ság
be fe je zé se elõtt 3 for du ló val térd re rogy tak. Egy
hét vé gén két baj no ki mér kõ zést ját sza ni sok
volt! A csa pat 5. he lyen vég zett.

A jö võt il le tõ en - ha ta nul má nya ik en ge dik –
biz tos, hogy kö zü lük töb ben a fel nõtt csa pat ban
is helyt fog nak áll ni, mint ahogy már az el múlt
baj nok ság so rán is 8 já té kos be mu tat ko zott a fel -
nõtt csa pat ban. Az, hogy a fel nõtt csa pat nem
úgy sze re pelt, ahogy az el vár ha tó lett vol na, nem
eze ken a gye re ke ken múlt.

Össze gez ve: a jövõ épí té se már évek óta fo -
lya ma tos, saj nos, a leg ügye sebb sa ját ne ve lé sû
já té ko sa ink sor ra el ván do rol nak tõ lünk. En nek
oka it vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy rész ben az
is ko lai ta nul má nya ik, rész ben az el he lyez ke dé si
gon dok mi att más hol pró bál nak sze ren csét

Saj nos a fel nõtt csa pat ból is so kan el men tek.
A ve ze tõ ség min dent meg pró bál hogy új já té ko -

so kat
sze rez -
zen, a
prob lé -
mát el sõ -
sor ban a

szû kös anya gi le he tõ sé gek je len tik. Re mél he tõ -
leg a ré geb bi já té ko sok ból si ke rül né há nyat
vissza hó dí ta ni, és az „ifi” csa pat ból is töb ben ké -
szül nek a fel nõtt csa pat ba.

Fény kép:

Gyomaendrõd Ba rát ság SE csa pa ta:
Álló sor: Gyuricza Máté, Var ga Ti bor, Kiss

Imre, Tóth Csa ba, Uhrin Ta más, Szurovecz Ti -
bor, Tí már Ri chárd, és az edzõ Pely va Miklós

Gug go ló sor: Fekécs Lász ló, Vinkovics Nor -
bert, Alt Zsolt, Dá vid Ig nác, Tóth Lász ló,
Beinschróth Zsolt, Kiss Gá bor, (hi ány zik a kép -
rõl: Tí már Attila)  

Simai Mi hály: JÁNOSBOGÁR

Lám pá sát ló bál ja
szent já nos bo gár ka:
a vak si va kond nak
jó szív vel ajánl ja.

- Fi gye lem, fi gye lem!
Csudajó zseb-elem!
Maga a pénzt adja,
én meg be-
zsebelem.

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.

Csoóri Sán dor: HELYSZÍNEK

Nem volt soha zsá mo lyom,
bár szü let tem Zámolyon.

Lo vam sem volt, vér tem sem,
noha él tem Vér te sen.

Ro ko na im Vereben
szá zan vol tak ke re ken.

Ba kos bá tyám föld alatt
most is gyöngy-bú zát arat.

Gyön gyös, Gyön gyös, dom bo don
volt két hé tig ott ho nom.

Csong rád, Makó, Ti sza-part,
nyár-ke ze tek ki ta kart.

Ha lon él tem he te kig,
him bált a víz Sze ge dig.

Kiss Anna: TUDAKOLÓ

Haja kóc
he gyi móc,
az a vá ros
ott Grabóc?

Az a vá ros
nem Grabóc.

Takonpóc
bergengóc,
az a vá ros
ott Grabóc?

Az a vá ros
Nem Grabóc,
Én sem va gyok 
Takonpóc!
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NAGYENYED-GYOMAENDRÕD
„Barátsághét” 

Az 1999-es év jel leg ze tes dá tum volt a 2.
sz. Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói, szü le ik, és ne ve -
lõ ik szá má ra. Ek kor kez dõ dött kap cso lat fel -
vé tel Gyomaendrõd test vér vá ro sá nak
Nagyenyednek egy ro mán tan nyel vû is ko -
lá ja és is ko lánk kö zött. 

Az óta min den nyá ron, éven kén ti vál tás -
ban meg lá to gat juk egy mást. A
talákozásainkat „Ba rát ság he té nek” ne vez -
zük. Ed dig több mint 40 ta nu ló ju tott el
Nagyenyedre, ne ve lõ ink kö zül pe dig 10-en.  
Ah hoz, hogy test vér vá ro sunk ból ven dé ge -
ket fo gad junk, a mi ta nu ló ink, szü le ink és
ne ve lõ ink se gí tõ kész hoz zá ál lá sá ra is szük -
ség van, hi szen az enyedi gye re kek és ne ve -
lõ ik el szál lá so lá sá ról, ét kez te té sé rõl a
prog ra mok össze ál lí tá sá ról, költ sé ge i rõl kö -
zö sen gon dos ko dunk. Örü lünk, hogy vá ro -
sunk ön kor mány za ta is tud eh hez anya gi
tá mo ga tást adni.

Hogy mi ért is jó ez a ba rát ság? Rész ben
meg is mer jük egy más or szá gát, be mu tat juk
vá ro sunk ne ve ze tes sé ge it, gye re ke ink más
or szá gok já té ka it is meg ta nul ják, a ne ve lõk a 
ta ní tás sok fé le sé gé rõl, ér té ke lé sek rõl, pe da -
gó gi ai prog ra mok ról kon zul tál nak. 

A cso por to kat Fü löp Istvánné igaz ga tó
ve ze ti, a tol má csunk Hornokné Ollár Má ria,
aki na gyon jól be szé li a ro mán nyel vet, a
szer ve zé se kért Ve res Antalné a fe le lõs. 

2003-ban mi vol tunk a fo ga dó is ko la, 12
gye rek és 5 ne ve lõ lá to ga tott meg ben nün -
ket. Egy hét fo lya mán si ke rült be mu tat ni vá -
ro sun kat. Jár tunk a Kner Nyom dá ban, és a
mú ze u má ban, a Táj ház ban, a re for má tus és
ka to li kus temp lo mok ban, vi dám dal és
sport ve tél ke dõ ket szer vez tünk, szá mí tó gé -
pes és kéz mû ves prog ra mok vol tak, a pa pír -
me rí tés for té lya it is mer tük meg kö zö sen,
me lyet az egyik ro mán ta ní tó néni ve ze té sé -
vel a nagyenyedi is ko lá ban is al kal maz nak.
Si ke rült ven dé ge ink kel el jut ni Sze ged re,
Ópusztaszerre, Szar vas ra az ar bo ré tum ba, a
tú zok te lep re Dévaványára, a Fa ze kas zug ba
az õs ho nos szürkemarha gu lyát is meg néz -
tük. A ma gyar éte lek és sü te mé nyek is íz let -
tek ven dé ge ink nek.

2004. jú ni us 22-én haj nal ban a Kis Bá lint
Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói és ne ve lõi in dul tak

út nak, Nagyenyedre. 380 km meg té te le után 
a késõ dél utá ni órák ban ér kez tünk meg.
Ter mé sze te sen út köz ben több ször meg áll -
tunk egy-egy tör té nel mi vagy föld raj zi
szem pont ból ne ve ze tes he lyen. Nem fe led -
kez tünk meg Nagy sza lon tán Arany Já nos -
ról, Nagy vá ra don I. Lász ló (Szent Lász ló a
szerk.) ma gyar ki rály ról, Ady End ré rõl és so -
rol hat nánk to vább…

A Ki rály há gó 582 m ma gas sá gá ban meg -
fi gyel tük Bi har és Ko los me gye ha tá rát, va la -
mint a Réz- és Me szes-hegy sé get, a
Ki rály er dõt. A Se bes-Kö rös for rás vi dé ké nél
it tunk a kris tály tisz ta for rás víz bõl, a Tordai
ha sa dék ki ala ku lá sát, va la mint a hoz zá kap -
cso ló dó mon dát is fel idéz tük. Sok faj ta kõ ze -
tet gyûj töt tünk. Ka lo ta szeg
nép mû vé szet ében is gyö nyör köd tünk. Ven -
dég lá tó ink gaz dag prog ra mok kal vár tak
ben nün ket. A tordai só bá nyá ban ki ál tá sa ink
vissz hang ját nem fe lejt jük el. A 300 lép csõ
meg má szá sa után izom lá zunk is volt.

Ko lozs vá ron a bo ta ni kus kert ben a pál -
ma ház tet szett a leg job ban mind nyá junk -
nak, a cit rom és na rancs fá kon lévõ
gyü möl csök, a ba ná nok, orchiedeák stb. 

Jár tunk a Szent Mi hály temp lom ban,
meg pi hen tünk a Má tyás szo bor nál, meg lá -
to gat tunk egy apá ca ko los tort is. 

Torockó kö ze lé ben a „Kõ köz ben” a
mész kõ szir tek kö -
zött töl töt tünk egy
cso dá la tos na pot.
Ro mán ha gyo má -
nyos éte le ket fo -
gyasz tot tunk,
he gyet mász tunk,
pa tak ba es tünk, ját -
szot tunk. Ér de kes
volt, hogy a gye re -
kek ro mán és ma -
gyar egy aránt,
egy más nyel vét nem 
is mer ve- kéz zel, láb -
bal ma gya ráz va a já -
ték ban fel ta lál ták
ma gu kat.

El ju tot tunk a
ven dég lá tó ink is ko -

lá já ba is, ahol az igaz ga tó úr –di rek tor- is me -
rõs ként üd vö zölt ben nün ket. Meg néz tük
Nagyenyeden a vá rat is.

Combordra ró zsa ki ál lí tás ra men tünk. Ez 
a te le pü lés Nagyenyedhez tar to zik. Itt be -
szél get tünk a pol gár mes ter rel és a kép vi se -
lõ-tes tü let né hány tag já val. Cso dá la tos
ró zsa csok ro kat kap tunk.

Akik a prog ra mo kat meg szer vez ték, el lá -
tá sunk ról gon dos kod tak: Maier Anna, Jarda
Mira, Badea Oana, Stanciu Despina, Banciu
Delia, Gilyan Pi ros ka, valmint az is ko la di -
rek to ra és a vá ros pol gár mes te re. 

Na gyon gaz dag él mé nyek kel és sok
hasz nos ta pasz ta lat tal gaz da god va tér tünk
haza. Min den ked ves ven dég lá tónk nak,
szü lõk nek, ne ve lõk nek a vá ros és az is ko la
ve ze tõ i nek min dent kö szö nünk. Re mél jük,
hogy a kö vet ke zõ év ben mi is ha son ló an
meg tud juk szer vez ni a „Ba rát ság Hét”
prog ram ját, és az éven kén ti kap cso la ta ink
egy re job ban mé lyül nek.

A ki rán du lá son részt vevõ ta nu lók és nevelõk

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak

1.

2. 3.

Ké pek:

1. Pi he nés Ko lozs vá ron, a Má tyás szo bor nál
2. A Se bes-Kö rös for rá sá nál
3. Ven dég lá tók és ven dé gek a bo ta ni kus kert ben
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HAJTOGATÓS

„A meg tör tént és a meg ál mo dott
met szés pont já ban tér del a gye rek kor.” /Ger gely Ág nes/

A gye rek kor. 
Tit ka i val és ál -
ma i val, fé nye i -
vel és ár nya i val,
szí ne i vel és il la -
ta i val, az is mert -
tel és az
is me ret len nel, a
kö ze le dõ vel és
tá vo lo dó val,
nagy anyánk kal
és nagy apánk -
kal, ku tya uga tás -
sal és nyár fa
su so gás sal, sü te -
mé nyes tá lak kal
és ott ho ni ízek -
kel. Kert tel,
mely bok ra i val
és fá i val maga a
ki für kész he tet len 
cso da, az uno ka -
test vé rek kel,
akik min dig ma -
guk kal hoz zák a
szü ne te ket; a
hús vé ti ka -
láccsal, vi rág zó
ágak kal te lit; a
Kö rös-part tól
zöld, szik rá zó
nyá rit s a szán -

kós, hi deg-ha va sat, az éj fé li mi sék kel…Mind annyi unk éle té ben ott 
„tér del a gye rek kor”, hogy min dig vissza tér jünk hoz zá, fel fe dez zük
újra, meg pi hen jünk ben ne, olyan ter mé sze te sen és egy sze rû en,
ahogy „a bok rok al ján meg te lep szik a hó”, vagy aho gyan el in dul
egy moz du lat.

Haj to ga tós a címe an nak a kö tet nek, amely az Ün ne pi könyv -
hét re je lent meg a No vel la Ki adó gon do zá sá ban.

„Haj to ga tós…Em lé kez nek a gye rek ko ri já té kok ra? Ír junk meg
együtt egy tör té ne tet! Enyém a kez dõ mon dat, s rá haj tom a pa pírt,
hogy ne les hess. Most te kö vet ke zel, írsz, rá haj tod, írok, rá haj tom,
nagy ne ve té sek kö ze pett, mind ad dig, amíg úgy nem érez zük, a vé -
gé re ér tünk…mi nek is? a tü rel münk nek? a mon da ni va lónk nak? az
éle tünk nek?” – ol vas hat juk a könyv hát só bo rí tó ján.

Két élet tör té net fut egy más mel lett pár hu za mo san –  Ger gely
Ág ne sé és Fenákel Ju di té- me lyek nek kö zös met szés pont já ban ott a
gye rek kor, Endrõddel, az endrõdi múlt tal.

A két gye rek – akik uno ka test vé rek- s akik bõl író, köl tõ lett, sok
év tá vo lá ból pró bál ja meg idéz ni a múl tat, a múlt ju kat. A kö zö sen
meg él tet, s a már kü lön vál tat.

Mi lyen is az ott hon? A régi, a gye rek ko ri? Mi lye nek a tár gyak,
amik, s az em be rek, akik meg ha tá roz ták, for mál ták éle tü ket?

Az egyik a csú nya ház ról ír, ami csak kí vül rõl volt „or mót lan”,
ta lán a fe ke te kát rá nyos ke rí tés s a Habs burg-sár ga szín mi att. Ta -

lán. Az em lé ke zés bi zony ta lan, de a múlt hoz kap cso ló dás bi zo nyos -
sá ga ott van az il la tok ban, a ró zsás kert ben, a vö rös szil va fa
ár nyé ká ban, az élet re szó ló kö zös já ték ban. Bent, a kert ka pun be lül
a kép ze le té a fõ sze rep, míg kint más tör vé nyek ural kod nak. „Csak ki 
ne menj a ház ból. Ott kí vül már nem a kép ze let az úr Nem mond -
tam ilyes mit, nem is gon dol tam. Tud tam.” 

A má sik vár kas tély ról ír, köl tõi szép sé gû val lo más ez, a köl tõ ta -
nú ság té te le: „Ahogy idõ ver te vo ná sa i mat, azt az endrõdi há zat sem
fo gom csú nyá nak lát ni soha, anyánk érin té se ele mi él mény, az
aesthetica post mortem tö ké le tes el len ké pe. Tu da tunk ban a szü lõ -
ház Noé bár ká já val egy idõs… A ha lot ta ink ott áll nak ab ban a ka -
pu ban, kinn, a bib li ai lel kû fa lak elõtt, a kas tély elõtt és gond juk van 
rá, hogy játsszunk, mind ha lá lig.”

A kö zös já ték kez de te, ere de te, a két gye rek fan tá zia vi lá ga, a
„gyerekabszurd” már a jö võt elõ le ge zi. Ki je lö li az utat, mely az
írói-köl tõi lét felé visz. De ad dig is meg is mer het jük a le le mé nyes
gyer me ki vi lág fõ hõ se it, Trottyországot, Fõ ku tya ki rályt, Fõ macs ka
ki rály nét, Dok tor Szõ ke Far kas Ku tyát, a nem zet hõ sét, Hü lye Mo -
solyt, aki fõ szer kesz tõ volt, s a kö ré jük szõtt tör té ne te ket. Pró zá ban
és vers ben. A ke rí té sen túl ról azon ban be szû rõ dik a je len, a II. Vi -
lág há bo rú val meg pe csé te lõ dik min den és min den ki. A já ték is.

Az tán ahogy haj to gat juk sor ban ki fe lé a pa pír la pot, újabb és
újabb tör té ne tek vál nak ki az idõ bõl. A bé ke be li kert bõl, a vö rös
szil va fá tól el in du ló gye re kek egy re tá vo labb, egy re messzebb jut -
nak, s mel let tük, ve lük me ne tel nek az évek – a há bo rú utá ni ko a lí ci -
ós idõ szak, „ami bõl még min den le het”, a foj to ga tó 50-es évek;
1956 a maga tra gi ku má val és nagy sze rû sé gé vel; a Ká dár-kor szak –
hogy az tán is mét meg ér kez ze nek ah hoz a szil va fá hoz, ami vár ja
õket ak kor is, ha már ré gen ki vág ták. 

A kö zö sen meg élt múlt és já ték nyo mai, az endrõdi gyö ke rek
fel lel he tõk mind ket tõ jük élet mû vé ben, a sze mé lyes sors ala ku lá sá -
ban, a fel nõtt lét sú lyos ta pasz ta lá sok kal, fel is me ré sek kel ki tel je se dõ 
vi lá gá ban, s erõs nek bi zo nyult az egy más tól tá vo lo dás idõ sza ká ban
is.

Régi fe ke te-fe hér fo tók õr zik a múlt pil la na ta it, mo so lyo kat, a
bölcs nagy pa pa te kin te tét, a biz ton ság sze re tet-kör fo gá sát, ami kor
még együtt a csa lád, a sze líd arcú Mar git csen des ma gá nyát, a tár -
gya kat és raj zo kat, me lyek egy ön fe ledt vi lág „do ku men tu mai”, a
kát rá nyos ke rí tés sza gát, a szü lõi ház napfénysárga szí nét, a ka to na -
nó ták bús fér fi as sá gát… az em be ri lét pil la na ta it.

Mire ki haj to gat juk a Haj to ga tós könyv lap ja it, úgy érez zük,
hogy sze mé lyes is me rõ se ink ké vál tak nem csak az írók, de he lyek,
em be rek, il la tok, ese mé nyek…

Sze mé lyes sé gük kel szó lí ta nak meg a ké pek, a tör té ne tek. Meg -
szó lí ta nak és el gon dol kod tat nak. Aho gyan ezek a szép so rok a „ré -
gen-volt” nagy apá ról.

„Nem is mer tem em bert, aki ennyi re tud ta vol na mi az, hogy a
föl di lét hez kö tött dol gok hir te len ér tel mü ket vesz tik. Aki nek a fia
meg hal, mi nek kell an nak szó tárt ki ad nia? Az írás szép, de a ki -
nyom ta tott vá szon kö té ses szó tár is csak tárgy, akár a va do na túj ing
vagy zseb ken dõ. Meg men te ni egy le fa gyott lá bat Szi bé ri á ban, egy -
is ten hit re té rí te ni a po gá nyo kat, néz ni az aj tót: „jön az uno kám” –
ezek, ezek a lé ten túl ra ve ze tõ pil la na tok.”

Polányi Éva

A KERESZTÚT

Ne gon dolj a ha lál ra.
Bár mi kor élet ben ma rad hatsz.

Késõ la tin mon dás

A meg tör tént és a meg ál mo dott.
Az üt kö zés. Né hány szor. Nem elég szer.
Ahogy a ket tõ kö zött át lo bog
a me ta fi zi kai kény szer.

Ahogy ket te jük kö zött át lo bog
hogy volt vá lasz tás, de nem volt elek tor.
A meg tör tént és a meg ál mo dott
met szés pont já ban tér del a gye rek kor.

Ger gely Ág nes
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Ízes  í z ek
au gusz tus

Gyön gyös fok hagy más zsí ron

Hoz zá va lók: 1 gyön gyös, 10 ge rezd fok hagy ma, 10-15 dkg zsír.

A gyön gyös fe jét, lá bát el dob juk. A le ves ben fõz zük az el da ra bolt gyön gyöst. Az
ap ró lék ja ott ma rad, a mel le hú sát, há tát, com bo kat át süt jük fok hagy más zsír ban.
(A zsír ba ka ri ká ra szel tük a fok hagy ma ge rez de ket, ke vés vi zet is ön töt tünk elõbb
hoz zá.)

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

VIRTUÁLIS VÁMKEZELÉS HELYBEN!
ELEKTRONIKUS VÁMKEZELÉS 
AZ ÁRU UTAZTATÁSA NÉLKÜL 

(EXPORT – IMPORT) 
ELEKTRONIKUS VÁMKEZELÉS, INTRASTAT ÜGYINTÉZÉS,
KOMLETT VÁM – ÉS TERMÉKPÁLYA ENGEDÉLYEZÉSEK.

MINDEZ KEDVEZÕ FELTÉTELEKKEL! To váb bi
in for má ció: 06-20-9815-771
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Fény kép al bum

Timafalvi Ve ro ni ka és Tóth And rás
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kek be, a be szél -
ge té sek be, az
együtt lét ál dott

per ce i be. Ami kép pen meg ta nul tuk tõ lük a hi tet 
is, mert az a ge ne rá ció hitt ön ma gá ban, hitt a
jö võ ben, hitt az em ber ben. De ezt a hi tet ször -
nyû kar mok tép ték szét. Egy olyan kor ban,
ahol nem ze ti erénnyé emel ték a be sú gást, hõs -
tet té az áru lást, ha za fi as kö te les ség gé a gyil ko -
lást, új rend dé az ön kényt, és a
tör vény te len sé get.

Okult-e be lõ le az em be ri ség? S a vá lasz,
hogy nem! Pe dig meg ta nul hat ta vol na, hogy
sen ki sem kü lön szi get, mert min den em ber a
szá raz föld egy-egy da rab ja.  

Okult-e be lõ le a zsi dó ság? S a vá lasz: 
igen! Hogy nincs, aki ben bíz hat na, csak egye -
dül ön ma gá ban.

Ami kor Titus 1900 év vel ez elõtt be lé pett a
Je ru zsá le mi Szen tély be, egyet len szó hagy ta el 
az aj kát: „NIHIL”, va gyis, sem mi. Nem fog ta
fel, nem ér tet te meg, hogy amit õ sem mi nek
lát, ab ban rej lik a min den! A zsi dó ság eb bõl a
„sem mi bõl’” el vit te szí vé ben hor doz ha tó szen -
télyt, és át men tet te nap ja in kig. El vit te a Lát ha -
tat lan nak a ta ní tá sát és át men tet te
ül dö zé se ken, már tí rom sá go kon és a Ho lo ca us -
ton.

Van egy szép zsi dó dal. Ezt azok éne kel -
ték, akik a bor zal mak után a Szent föld re ván -
do rol tak ki, és en nek a ko moly szo mo rú hé ber
nép dal nak hang jai és sza vai ke re sik az utat a
fü lünk höz, szí vünk höz, és a lel künk höz:

„Az egész vi lág csu pán egy kes keny híd
  Ám a lé nyeg, hogy soha sem sza bad fél -

ni.”
Né hány szó az egész vers, és még is mennyi 

ér zés, és mennyi fáj da lom la ko zik a so rok kö -
zött. A lé nyeg, hogy soha sem sza bad fél ni!
Vé gig men ni az úton, és nincs an nál bol do gabb 

ér zés, mi kor érez zük, nem va gyunk egye dül..
Se gí te ni egy más nak és szin te csak ön ma gunk -
ra tá masz kod ha tunk.

Az egész vi lág csu pán egy kes keny híd. A
sze ret te ink most en nek a híd nak a má sik ol da -
lán áll nak, és néz nek ben nün ket, on nan vi -
gyáz nak ránk. Õk azért imád koz nak oda fent a
Te rem tõ tró nu sá nál, hogy mi egész sé ge sek le -
gyünk itt az élet ben. Õk most al sza nak, örök
pi he nés sel. És mi in nen messzi rõl õriz zük az õ
örök ál mu kat és pró bá lunk mél tó ak len ni em -
lé kük höz. 

Mi, akik annyi ra vágy tunk rá, hogy szin te
el hit tük és el is hisszük, hogy szü le ink hal ha -
tat la nok, hogy a test vé re ink kel együtt öreg -
szünk meg, vé gig jár va ezt az éle tet, de õk
el men tek! Mind el men tek!

Az egész vi lág csu pán egy kes keny híd,
és most egye dül kell vé gig men nünk raj ta!

Tud juk, bár test ben egye dül va gyunk,
ezer nyi lé lek, em lék és ta pasz ta lat kí sér min ket 
min den úton. Be lénk ívód tak, ér zék szer ve ink -
be. Most önt sük sza vak ba az em lé ke ket, s em -
lé kez zünk az el tá vo zot tak ra! Hi szen amíg a
szí vünk ben van nak, az em lé ke ink ben, a sza va -
ink ban, s lát juk õket ha lehunyjuk sze me in ket,
ad dig min dig itt lesz nek ve lünk”.

A rab bi ez után hé be rül mon dot ta el imá ját,
amely után Ke re kes Gá bor, volt gyo mai la kos,
- aki túl él te a Ho lo ca ust -, em lé ke zett, amely -
bõl rö vid idé zet:  

„… két gon do lat és ér zés ke rít ha tal má ba
ben nün ket. Az elsõ a meg nyug vá sé és az er köl -
csi elég té te lé: már tír ja ink em lé ke nem megy
fe le dés be, kõbe vé sett ne vük mind örök re hir -
de ti utó da ink nak, hogy egy ko ron õk is szer ves
ré szei, be csü le tes és szor gal mas tag jai vol tak e
te le pü lés nek. Igaz õk nem tá mad nak fel; erre
az ün nep ség re ne künk, túl élõk nek van szük sé -
günk, hogy nyugtathatgassuk lel ki is me re tün -

ket. Mert a má sok gon do lat és ér zés nyug ta la -
ní tó. Hi szen tör tén he tett vol na for dít va is:
hogy nem mi ol vas suk az õ ne vü ket, ha nem õk
a mi en ket. Mi vel ér de mel tük ki épp mi a jó sors 
ke gyét? Mi vel vol tunk kü lön bek?… És néz ve
a ne ve ket –sor ra meg ele ve ned nek. Lát juk a
sze mü ket, ar cu kat, alak ju kat, moz gá su kat,
gesz tu sa i kat… Hall juk a hang ju kat… Igen,
már tír ja ink úgy él nek lel künk ben, mint ha a va -
ló ság ban is él né nek, és élni is fog nak, míg csak 
mi meg nem ha lunk… 

… Jó hogy van Jad Vasem, jó hogy van -
nak a Vi lág Jám bo rai, e nagy sze rû nõk és
fér fi ak – hála és di csõ ség ne kik – de õk vol -
tak a ki vé tel! Ilyen ki vé tel volt Csernay
Géza ka to li kus plé bá nos, Gyomán, aki az
Is ko la szék el nö ke és az Ár va ház igaz ga tó ja
volt. Aki meg aka dá lyoz ni ugyan nem tud ta
a hely bé li zsi dók el vi tel ét az ott ho nuk ból,
de min den te kin té lyét lat ba vet ve el ér te,
hogy ne a ci gány te lep re szál lít sák õket, ha -
nem a ko ráb bi Ár va ház ba, ahol leg alább is a
be va go ní ro zá su kig em ber sé ge sebb kö rül -
mé nyek kö zött le het tek. Dr. Szil ágyi Fe renc 
já rá si tisz ti or vos az egész ség ügy ér de ké re
hi vat koz va szin tén elére, hogy a gyo mai két
zsi dó or vos az ott ho ná ban dol goz ha tott az
el vi tel ükig. Õk is mél tóak arra, hogy em lé -
kü ket tisz te let tel meg õriz ze az utó kor.

… Egy-két nem ze dék múl va – még ha
mi nem is ér jük meg- az ak ko ri em be rek már 
ugyan olyan hig gad tan, ér zel mi hul lám ve ré -
sek nél kül ke ze lik majd a 60 év vel ez elõtt
tör tén te ket, mint a Hon fog la lást, az Arany -
bul lát, a török-tatár dú lást, Rá kó czi sza bad -
ság har cát, avagy az elsõ vi lág há bo rút. De
ad dig is egy mást tisz tel ve és be csül ve a jö -
võ be ves sük te kin te tün ket.”

Köz re ad ta: Csá szár né Gyuricza Éva

foly ta tás a 148. ol dal ról
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A Le o nar do Da Vin ci Mo bi li tás prog ram ke re té ben há rom
fran cia diák lá to ga tott Gyomaendrõdre. Az uta zás cél ja az volt,
hogy ta nul má nyoz zák a ma gyar me zõ gaz da sá got, a gaz dál ko dók
éle tét, gaz da sá guk mû kö dé sét és meg is mer jék a ma gyar em be rek
szo ká sa it, kul tú rá ját. Beth len Gá bor Szak kö zép is ko la lát ta õket
ven dé gül, mely nek ta ná ra Davidovics Lász ló ko or di ná tor a fran -
cia-ma gyar kap cso la tok fe le lõ se szer vez te meg gyomaendrõdi tar -
tóz ko dá su kat. Az is ko la sok prog ra mot szer ve zett a szá muk ra,
me lye ken be te kin tést nyer tek a ma gyar me zõ gaz da ság éle té be.
Mi vel ta valy töb ben is vol tunk kint az õ me gyé jük ben, ezért Vári
Vik tó ria és én fel vet tük ve lük a kap cso la tot, és mi is be se gí tet tünk
az it te ni prog ra mok szer ve zé sé be. Egyik hét vé gén Bu da pest re lá -
to gat tunk és ott meg te kin tet ték a fõ vá ros ne ve ze tes sé ge it, töb bek
kö zött be mu ta tat tuk ne kik az Or szág há zat. De szer vez tünk esti
gu lyás par tit és Vik tó ria egyik va sár nap ki kap cso ló dás ként hor -
gász ni vit te õket. Ahogy el mond ták, na gyon él vez ték, mert még

fog tak is egy-egy mé re tes ha lat. 
Jú li us 21-én egész na pos prog ra mot szer vez tem a szá muk ra.

Édes apá mat, Várfi And rást, aki mint fa lu gaz dász te vé keny ke dik
vá ro sunk ban, meg kér tem, hogy egy szak mai na pot szer vez zen a
szá munk ra. Reg gel ki lenc kor in dul tunk, és az elsõ hely, amit meg -
lá to gat tunk, az Hanyecz Libór gaz da sá ga volt, ahol meg néz het ték, 
hogy ho gyan is néz ki egy jól mû kö dõ pa rasz ti gaz da ság. Az ál la -
tok kö zül a leg ér de ke sebb nek az õsi ma gyar man ga li ca ser tést ta -
lál ták. El is me rõ en szem lél ték a gaz da büsz ke sé ge it, a szé pen
hiz lalt ma gyar tar ka bi ká kat. Öröm mel vet ték Libór gaz da aján dé -

kát a kós to ló nak szánt man ga li ca sza lon nát, és sza lá mit.
Ezek után az Euro Flore Kft. ró zsa ker té sze tet néz tük meg, ahol 

meg is mer ked tek a ró zsa ter mesz tés sel egé szen az ül te tés tõl a cso -
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KISASSZONY 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!
au gusz tu si aján la ta im:

• gril le zõk, fa szén
• bog rá csok, bog rács-állványok
• fû nyí rók, szegélynyírók
• szi vattyúk, öntözõtömlõk
• ön tö zõ fe jek, csõbilincsek
• szú nyog há lók, szúnyogriasztók
• be fõ zés hez üve gek, tetõk
• mû anyag hor dók, kukák
• vegy sze rek, permetezõk
• ké zi szer szám ok, szeged
• csa va rok, kerítésdrótok
• fó li ák, ta ka ró pony vák
• DÜFA zo mánc fes ték, ecsetek
• védõkesztyûk, gumicsizmák

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

ma go lá sig. A ker té szet után el jöt tek hoz zánk, és itt be mu tat tam  a
csa lá dom töb bi tag ját. Meg is mer ték nagy apá mat Szmola Bé lát,
aki rõl ami kor meg tud ták hogy ko vács, arra kér ték, hogy mu tas sa
meg a mû he lyét. Ott õk is ki pró bál ták, hogy mi lyen ko vá csol ni a

régi ha gyo má nyos esz kö zök kel.
A kö zös ebéd után a Ke sely õs Kft. ta va szi árpa ara tá sát néz -

tünk meg, ahol a fran cia di á kok me het tek egy kört a kom bájn nal.
Ez na gyon ér de kes volt szá muk ra, mert lakóhelyükön az ál lat te -
nyész tés a jellemzõ, és ke vés a meg mû velt föld. Min den ér de kel te
õket. Az ara tás után el men tünk meg néz ni a tá ro ló kat, és a búza
tisz tí tá sát. Vé ge ze tül a Gyoma Tra de Kft. tej gaz da sá gát néz tük
meg. Eb ben a gaz da ság ban lát tak szin tén éle tük ben elõ ször õsi
ma gyar szürkemarhát. A prog ram vé gez té vel ha za vit tük õket,

mert este hat ra Vik tó ri á nál vol tak va cso rá ra hi va ta lo sak. 
Jú li us 23-án in dul tak haza au tó val a 2250 km-re lévõ Deux –

Serves me gyé be. Bú csú zó ul csak annyit mond tak, hogy re mé lik,
hogy jö võ re is ta lál ko zunk és jön nek vá ro sunk ba, mert na gyon

meg tet szett ne kik.

Várfi Pé ter 

Hanyecz Libór gaz da sá gá ban

A Ke sely õs Kft. tárolótelepén Paróczai Jó zsef ügy ve ze tõ vel


