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

2004. de cem ber

Ára: 100 Ft

XI. év fo lyam 12. szám

Minden megíratott.
A próféták megmondtak mindent jóelõre.
De a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel.

A te szíved még mindig várt valamit.
Egy rést az örök Rendelésen,
amelyen a szeretet kiosonhat.

József már fáradt volt, ledõlt volna egy kapuboltba,
de te csak mentél házról házra, kapuról kapura,
és zörgettél és könyörögtél.
Nem magadért, hanem a Gyermekért,
hogy ne fázzék, ne szúrja szalma gyönge testét,
ahogy a próféták megírták.

Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel.
Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még?
Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely?
Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte:
„Hé, ki dörömböl itt! Takarodjatok, koldusok! Nem csárda ez!”
A tárt kapun kidõlt a jó meleg s a zsíros sültek jószaga,

S egy kard villant: sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor,
S a bölcs polgár vigyáz a házra.

Betlehem bezárkózott, szíve kõvé keményedett a félelemtõl.
Mert azokban a napokban összeíratta a népét a Császár.
Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban,
dühösen szimatoltak, szûköltek mint a lelkiismeret.
Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott
az érthetetlen éjszakában.

Az istálló felé, amely fölött már ott égett a Csillag.
A küszöbön megállt, hátrahõkölt a vastag trágyabûztõl,
s tanácstalanul visszanézett.

Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket,
a Szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést.
Fájdalmak Emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy,
fájás nélkül szülõ, amint a nyirkos szalmára lerogytál,
s öled végtelen távolából meghallottad a koldus Újszülött
di der gõ zo ko gá sát.

Rónay György: BETLEHEM

Örömteli
Ka rá csonyt, 
és ál dá sos 
bol dog 

új esz ten dõt 
kí ván min den
Ked ves 

Ol va só já nak 
a

Szer kesz tõ ség!
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Tisz telt gyomaendrõdi la ko sok! 

Is mét el jött a sze re tet és az össze tar -
to zás ün ne pe, a Ka rá csony, va la mint a
zár szám adás ok hava, de cem ber. Bár az
Ult ra hang Egyesület nem te kint vissza ko -
moly múlt ra, még is úgy ér zem, el jött az
ide je, hogy be szá mol jak az Egye sü let ed -
di gi te vé keny sé gé rõl, ered mé nyes sé gé -
rõl, va la mint kö szö ne tet mond jak azok nak 
az em be rek nek és cé gek nek, akik
segítsége nél kül nem örül het nénk együtt
an nak a re á lis le he tõ ség nek, hogy jö võ re
meg vá sá rol hat juk az új ultrahang ké szü -
lé ket. 

A vissza em lé ke zést idõ ren di sor rend -
ben te szem, és re mé lem, hogy sen kit sem 
fe lej tek el meg em lí te ni, il let ve, ha még is,
ak kor azok tól elõ re is el né zést ké rek. 

Ez év má ju sá ban ér le lõ dött meg ben -
nem, hogy a Gyomaendrõdi Szak ren de lõ -
ben igen nagy szük ség len ne egy kor sze rû 
ult ra hang ké szü lék re. Az or vo si mun ka
meg könnyí té se mel lett ez az itt élõ la ko -
sok nak nagy elõ nyé re vál na, ha csak a a
Gyu lá ra, il let ve a Bé kés csa bai Kórházba
tör té nõ be uta zást, il let ve a hosszú vá ra ko -
zá si idõt te kin tem. A Ren de lõ in té zet nek az 
új esz köz vá sár lás ra szük sé ges pénz - cca. 
15 mil lió fo rint - nem állt ren del ke zés re,
így a Gyomaendrõd Vá ros Ön kor mány za -
ta Kép vi se lõ-tes tü let éhez for dul tam, se -
gít sé gü ket kér ve. A Pol gár mes ter Úr némi
biz ta tás mel lett kö zöl te, hogy rész ben tud
csak se gí te ni, de a tel jes össze get nem áll
mód já ban a vá ros nak biz to sí ta ni, mi vel
né hány éve a rönt gen ké szü lék is fel újí -
tás ra vár. 

Gond ja i mat gyer mek ko ri ba rá tom mal
Né meth De zsõ vel, a Bowling Treff Ét te -
rem tu laj do no sá val osz tot tam meg, aki
csa lád já val tör tént elõ ze tes meg be szé lés
után az zal az öt let tel állt elõ, hogy az Ult -
ra hang Egye sü let ne vé ben szer vez zünk
jótékonysági kon cer tet, me lyek tisz ta be -
vé te le, va la mint a szpon zo rok ál tal fel -
aján lott összeg rész ben már fe dez he ti a
ké szü lék árát. Te kin té lyes összeg gel se gí -
tet te az in du lást, va la mint ba rá ti és üz le ti
part ne re it is se gít sé gül hív ta a si ker ér de -
ké ben. 

Ezt kö ve tõ en ve ze té sem mel összeálllt
egy kis csa pat: Né meth De zsõ, Csá szár né
Gyuricza Éva, Dávidné Cson tos Ma ri an na,
Dá vid Imre (ács), Dinya Zol tán, Dinya
Lász ló, ifj.Dógi Já nos, Far kas Ist ván (Cuti
pék), Fü löp Zol tán, Hunya Jo lán, Hunya
Pé ter, Uhrinné Dr. Ka to na Klá ra, Ko vács
Lászlóné, Ró zsa he gyi Kál mán Ált. Is ko la
lel kes tom bo la árus di ák jai, Szurovecz
Istvánné, Tóth Fe renc,Vodova Já nos, akik 
sza bad ide jü ket nem kí mél ve, csü tör tök
es tén ként a Treff Ét te rem ben szer vez ték
a kon cer tet, és fel ke res ték sze mé lye sen a
szpon zo ro kat is. Óv tak mind a jogi, mind a 
gaz da sá gi buk ta tók tól, mert ne kem or vos -
ként eb ben gya kor la tom ed dig nem volt. A 
kon cert pla kát ját és be lé põ je gye it Hor nok
Ernõ ter vez te, és an nak költ sé ge it is fe -
dez te. A pla ká tok és a be lé põ je gyek Var ga 
Mi hály nyom dá já ban ké szül tek el, té rí tés -
men te sen. Az ut cai pla ká to kat a Kner
Nyom da ké szí tet te, kü lön kö szö net jár
Papp La jos igaz ga tó úr nak igen po zi tív
em be ri hoz zá ál lá sa mi att, a nyom da anya -
gi hoz zá já ru lá sa mel lett ké rés nél kül aján -
lot ta fel to váb bi segítségét
(tom bo la tár gyak, tom bo la je gyek nyom ta -
tá sa, a projektor köl csön zé se - me lyet saj -
nos a ned ves idõ mi att nem tud tunk
hasz nál ni, ezért ak kor ott nem tud tuk az
ado má nyo zók ne ve it is mer tet ni. A je gyek
már rész ben elõ vé tel ben el kel tek - Ta ka -

rék szö vet ke zet dol go zói, az Ön kor mány -
zat dol go zói, óvodák, is ko lák, Sza bó ipa ri
Szö vet ke zet, Kner Nyom da, ke res ke del mi
és ven dég lá tó üz le tek, Ma mmut teh.,
Madizol Kft, MKDSZ és más he lyi vál lal ko -
zók se gít sé gé vel. 

Szep tem ber 25-e bo rús reg ge lén
Holubné Hunya Ani kó szer ve zé sé vel a
szar va si Fú vós Ze ne kar éb resz tet te kis vá -
ro sunk la kó it, és a võ fély Véha Béla
szívélyesen in vi tált min den kit."Ci be re" Úr
már az ese ményt meg elõ zõ hé ten han gos
be mon dó já val jár ta a vá rost, hogy sen ki
se fe led kez zen meg, e fon tos ese mé nyen
való rész vé tel rõl. Az egész na pot vi de ón
örö kí tet te meg Zsilinszki Mi hály. Ün ne pi
be szé det Dr. Gedei Mar git a Ren de lõ In té -
zet igaz ga tó fõ or vo sa mond ta, elõ ze te sen
meg hív tuk a pol gár mes ter urat is, aki el -
fog lalt sá ga mi att csak a ké sõi órák ban tu -
dott meg je len ni. 

A kon cer ten fel lé põk: Kiszely Zol tán és 
Fog lár Gá bor mint vá ro sunk szü löt tei és
Sán dor Te réz, tisz te let dí ju kat fel ajánl va
já rul tak a ren dez vény anya gi si ke ré hez.
Igen szín vo na las mû so ruk kal szó ra koz tat -
ták a nagy szám ban ér dek lõ dõ - mint egy
2000 fõ fel nõtt és gyer mek - kö zön sé get,
akik a kora dél után kez dõ dõ és éj fél után
vég zõ dõ kon cer ten igen jól érez ték ma gu -
kat a vi szony lag ked ve zõt len idõ el le né re,
mert a Szar va si Ha lász csár da tu laj do no sa
sá to rá val kel le mes kör nye ze tet biz to sí tott, 
me lyet a Né meth KFT dol go zói és az Ön -
kén tes Tûzóltó Egye sü let tag jai és a
Bowling Ét te rem ál lí tot tak fel és bon tot tak 
le. 

A tisz te let dí jas fel lé põk: Koós Já nos,
Crystal, B. Pro jekt, Republik együt tes is
szín vo na las pro duk ci ót nyúj tott az igen
lel kes kö zön ség nek. A prog ra mot éj fél
után - min den ki meg le pe té sé re - tû zi já ték
zár ta, me lyért kü lön kö szö net jár Or bán
Jó zsef nek, aki ez zel já rult hoz zá az est
em lé ke ze tes sé té te lé hez. A ren det a vá ros 
Pol gár õr sé ge si ke re sen biz to sí tot ta, a for -
gal mat a he lyi Rend õr õrs vi gyáz ta, a mû -
sort Bán ki Ár pád ve zet te. A be lé põ je gyek
ára és a tom bo lá ból be folyt összeg nagy
részt fe dez te a pro duk ció költ sé ge it, kö zel
100 ér té kes tom bo la ke rült sor so lás ra,
me lyek a he lyi vállakozók, va la mint
dévaványai és bé ké si vál lal ko zók ado má -
nya ként gyûltek össze. A be folyt szpon zo ri 
dí jak ból a mai na pig kö zel 4 mil lió fo rint
van az Egye sü let szám lá ján, a Kép vi se lõ
Tes tü let no vem be ri ülé sén a 2005. évi
Költ ség ve té si Kon cep ci ó ba 4 mil lió fo rin -
tot ál lí tott be az ult ra hang vizs gá ló gép vá -
sár lá sá ra, ez a pénz még nem elég, ezért
ké rem azo kat, aki ket idõ hi á nyá ban nem
si ke rült ne kem il let ve segítõimnek sze mé -
lye sen meg ke res ni, de úgy ér zik, ten ni kí -
ván nak azért, hogy 2005-ben re á lis esé lye 
le gyen az ult ra hang vizs gá ló gép meg vá -
sár lá sá nak, ezt meg te he tik az OTP
11733120-20014988, vagy az Endrõd és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet: 532 00125 -
11066963 szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés -
sel, a jó szív vel adott leg ki sebb ado mány
is elõ re visz ben nün ket kö zös cé lunk meg -
va ló sí tá sá hoz. SEGÍTS, HOGY MI IS
SEGÍTENI TUDJUNK! 

Sok sze re tet tel kí vá nok ma gam és az
Ult ra hang Egye sü let tag jai ne vé ben jó
egész sé get, Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe -
ket, és Bol dog Új Évet vá ro sunk min den
pol gá rá nak! 

Dr. Farkasinszky Er zsé bet az Ult ra -
hang Egye sü let el nö ke, uro ló gus fõ or vos

Az Ult ra hang Egye sü let rend ha gyó be szá mo ló ja 
A MÛSOR

TÁMOGATÓI:

Németh Dezsõ
Kner Nyomda
NÉMETH Kft.
Dr. Farkasinszki Erzsébet
Németh-Szabó Kft.
Szilánk Üveg Varga

Gusztáv
Mamut Tech Hungary Kft.
Sikér Kft.
Euroflour
Endrõdi Szabó

Szövetkezet
Dávid Imre ácsmester
Farkas István CUTI Kft.
Tímár Vince TI-VI

TECHNIKA
CHIP ELEKTRONIK 2000

Kft.
LAYER Kft.
Duzs Károly
Vaszkó Béla
Varga Mihály Nyomda
FOL-MEL
Dinya Zoltán
Túri András
Farkas Máté
FISH COOP Bt.
AGROFÉM Kft.
KESELYÛS Kft.
BETHLEN AGRÁR Kft.
Diószegi Zsolt
Hunya Péter
Fülöp Zoltán
Endrõdi Gazdakör
Minya Gábor
Sebõk & Sebõk Kft.
Szarka Csilla Optikus
Hegedûs József
Kiss István
Gschwindt Mihály
Dávid Vince
HIDAS AUTÓ Kft.
Gombkötõné
Balogh Károly
Dávid Mátyás
Dr. Jánosik Bertalan
Jónás Jánosné
Uhrin Margit
Újhelyi Szabolcs
Varga József
Pápai Lászlóné
Putnoki Sándor
Dr. Katona Piroska
Uhrin Frigyesné
Ungvölgyi János
Komóczi Attila
HANYECZ ÉS TÁRSA Kft.
Dávid István
EURO FLORE
MARSI ÉS TÁRSA Bt.
ANITELLA CIPÕ
CORVO BIANCO Kft.
Rau Józsefné
RÓZA Kft.
Faskasinszki László
Domokos László
Bohák Lászlóné
Varjú Istvánné
Horváth Lajos
Bula János
Szabó Balázsné
Gellai István
Hanyecz László

Uhrin Lajos
KÖRÖS LÚD Bt.
Kertmegi Mihály
Császárné Gyuricza Éva
Búza Mihály
Giricz Máté
Dr. Hanyecz Károly
Tímár Menyhért
Lizák Istvánné
ARANYSAS PATIKA
Mikó Imre
Erdei László
Tímár Vince SAROKHÁZ
Pelyva Imréné
Hegedûs Imre
Csikós Zoltán
Bula Lajosné
Kurilla Béla
Baráth Elek
Bela Imréné

Pedikûr-Manikûr
Belisné Szabó Anikó
Köszl Mónika
CSÜNDÖNGÖLÕ Bt.
Márton Gábor
MÁGUS COMP
KNAP-HÍD
KÖRÖS BÚTOR
Eichler Éva
Veszeli Lajos
Varga Jánosné
THERMIX ÉPÍTÕIPARI

SZÖVETKEZET
Szilágyi Béla (Hunya)
Dr. Kulcsár László
Szelei Bálint
Giricz László
Farkasinszki Sándor
Balázs Tibor
Uhrin Attiláné
Várfi András
Fülöp István
Tandi Ferencné
Farkas Antal
ENDRÕDI FODRÁSZ

ÜZLET
AGROKÖRÖS Kft.
Gellai Imre
Rácz Béla
Váradi Mihály
Id. Németh Dezsõ
Roszik János
Kiss Pál
Dr. Török Anna
Juhászné Ágoston Klára
Feketéné Bicilik Júlia
GYEFA Kft.
ILLATOÁZIS
ELINO Bt.
GYURICZA SÖRÖZÕ
Farkasinszki Ede és Neje
Veres Lajos
Tímár Gáspárné
Varga Zoltán Attila
Dinya László
Farkasinszi Zsuzsanna
Dr. Palya Lilla
Vaszkó János
Oskó Sándor
Knapcsek Béla
Barna Zsolt
LÉNIA
Szilágyi Boldizsárné
Bánfi Gyuláné
Balogh Károlyné
CARLOS TRIO Bt.

Adó iga zo lás cél já ból az adó azo no sí tó szá mot
kér jük az egye sü let cí mé re (Fõ út 187.) 

meg kül de ni.
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT!

„Segítsünk a rászoruló gyermekeken!”
UHRIN BENEDEK karitatív célú 

jótékonysági koncertje lesz 
December 12-én vasárnap az

Endrõdi Közösségi Házban, délután kettõ órakor.

A koncert teljes bevétele a december 16-i ajándékozási
rendezvényen kerül felhasználásra, rászoruló gyerekek

segítését szolgálja.

Belépõdíj: 150 forint.  

A kon cert fõ véd nö ke: Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter

A gyomaendrõdi Hon is me re ti Ala pít vány kö szö ne tét fe je -
zi ki mind azok nak, akik az adó juk l %-át  2003. év ben is
szer ve ze tünk nek aján lot ták fel. Az így be folyt összeg:
124634 Ft, ame lyet a Gyomaendrõdi ki ki cso da? c. ki ad -
vánnyal kap cso la tos ki adá sok ra for dí tot tunk. 

   Je len leg is foly nak szer ve ze tünk ben hely tör té ne ti ku -
ta tá sok Endrõd tör té ne té vel kap cso lat ban, gyûjt jük szü lõ -
he lyünk föld raj zi ne ve it, a ra gad vány ne ve ket,
szak em be rek dol goz nak Endrõd föld raj zi ne ve i nek elem -
zé sén, az endrõdi táj nyelv hang ta ni sa já tos sá ga i nak meg -
ál la pí tá sán.  A fel so rolt mun kák kal je len tõs a ki adá sunk,
ezért kér jük mind azo kat, akik szí ve sen ol vas sák majd a
fen ti té mák ról szó ló köny ve ket, fo lya ma to san tá mo gas sák
szer ve ze tün ket.  Meg ígér jük, hogy amint nyom da kész ál -
la pot ba ke rül egy-egy téma, meg je len tet jük a mun kát.
Tisz te let tel és kö szö net tel:  Szilágyiné Né meth Esz ter

Ve res Róza (gyo mai szü le té sû) fes tõ mû vész al ko tó ki -
ál lí tá sá nak meg nyi tó ja no vem ber 9-én volt a
Gyomaendrõdi száz szor szép Óvo dá ban, az
OVI-Galériában. A ki ál lí tást Sass Er vin új ság író nyi tot ta
meg, köz re mû köd tek a Vá ro si Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la
és a Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói. A ki ál lí tás de cem -
ber 17-ig lát ha tó hét köz nap 8-17 órá ig. 

Prokop Pé ter pap fes tõ mû -
vész ha lá lá nak elsõ év for du ló -
já ra (no vem ber 11) em lé kez tek
az or szág kü lön bö zõ vá ro sa i -
ban. A Sze ge di Tu do mány -
egye tem olasz tan szék ének ve -
ze tõ je, Pál Jó zsef pro fesszor ál -
tal ad ták ki a
Prokop-monográfiát, amely nek 
címe: Ma gyar em lé kek Itá li á -
ban címû so ro zat elsõ kö te te. A
kö tet Pé ter atya köz re mû kö dé -
sé vel ké szült, a ké pe ket õ vá lo -
gat ta, és õ írt a kö tet hez ön élet -
raj zi em lé ke zé se ket. A ka lo csai 
szé kes egy ház ban hat van két

éve szen tel ték pap pá, egy éve itt he lyez ték el ham va it, itt
tar tot ta az ün ne pi meg em lé ke zést Bá bel Ba lázs ér sek.
Prokop Pé ter mun kás sá ga iránt ha lá la után is fo ko zó dik az
ér dek lõ dés, exp resszív ké pei len dü le tet ad nak né zõ jük nek, 
hogy kö ves se Is tent és szent je it, hogy élje az Evan gé li u -
mot. Ezért aján dé koz ta el már éle té ben al ko tó mun ká já nak 
nagy több sé gét el sõ sor ban is ko lák nak, kol lé gi u mok nak,
sze mi ná ri u mok nak, püs pök sé gek nek, és nem ga lé ri ák nak. 
Így ke rül he tett kö zel 40 képe a Szent Gel lért Ka to li kus Is -
ko lánk ba. Prokop Pé ter a fes tés sel is evan ge li zál ni akart.

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívjuk Önt, és Kedves családját a 
gyomaendrõdi Szent Imre Templom 200 éves

évfordulója alkalmából megrendezendõ 

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATRA
december 10-én, pénteken16 órára.

Közremûködnek:
a Gyomaendrõdi Városi Zene- és Mûvészeti Iskola

tanárai, tanulói
a Gyomaendrõdi Zenebarátok Kamarakórus –

vezényel: Cserháti Ferenc
Tóth Mi hály or go na, ének

Az Endrõdi Sportegyesület (régi ne vén: Ba rát ság SE)
no vem ber 6-án tiszt újí tó köz gyû lést tar tott szék he lyén, az
endrõdi li get ben. A köz gyû lé sen igen nagy szám ban vet -
tek részt a ta gok és meg hí vot tak. El nök nek vá lasz tot ták:
Fü löp Zol tánt, el nök he lyet tes nek Vass Ig ná cot, és tit kár -
nak: Szil ágyi Ani kót. Az el nök ség to váb bi tag jai: Almási
Ger gely, Dobák Krisz ti án, Fekécs Imre, Hunya Pé ter.  

Dr. Markovits Pál, no vem ber 26-án vet te át Vas dip lo -
má ját a Szent Ist ván Egye tem Ál lat or vo si Ka rán. A szer -
kesz tõ ség õszin te szív vel gra tu lál, és to váb bi jó egész sé get 
és al ko tó ked vet kí ván ez al ka lom mal is. 

No vem ber 19-én Ba logh Ta más: Nemlétezõ dol gok c.
kö te té nek be mu ta tó ja volt az OMart Köny ves bolt ban. Az
író val Valuska La jos be szél ge tett. A könyv a hely szí nen
meg vá sá rol ha tó! (Omart Köny ves bolt Gyomaendrõd Fõ
út 216 (284-815)

Gyomaendrõdi Vá ro si Sport egye sü let kö szö ne tet
mond azok nak, akik 2003. év SZJA adó juk 1%-át az egye -
sü let nek aján lot ták. Az egye sü let szám lá ján 94.726.- fo -
rin tot  írt jóvá az APEH, amely össze get az után pót lás
csa pa ta i nak edzõ ci põ vá sár lá sá ra for dí tot ták. 

A Ba rát ság Sportegyesületért Köz hasz nú Ala pít vány
kö szö ne tet mond az APEH ál tal jó vá írt 1%-ért, amely
össze get tar ta lék ba he lyez te, a 2005. évi prog ram meg va -
ló sí tá sa cél já ra, az összeg: 328 fo rint. 



Édes ap ja Tí már Imre kö zép pa raszt és édes any ja Hanyecz 
Emerencia ötö dik gyer me ke ként szü le tett 1912. szep tem -
ber 25-én Endrõd -Szent Lász lón, (mai ne vén Hunyán). 

Nyol can vol tak test vé rek. Édes any ját 12 éves ko rá ban
vesz tet te el, mos to ha anya ne vel te to vább a gye re ke ket,
aki tõl sok sze re te tet kap tak. A test vé rei mind a me zõ gaz da -
ság ban dol goz tak, egye dül Imre lett ipa ros. Ere de ti leg a ci -
pész szak mát ta nul ta ki. 1935. no vem ber 18-án há zas sá got
kö tött Tí már Ma ris ká val, aki nek ke res ke dõi ké pe sí té se volt.
Két le ány gyer me kük szü le tett. A há bo rú  ha tá sá ra,
1942-ben szak mát vál toz ta tott, el in dult a ke res ke dõi pá -
lyán. A Hunyai Han gya Szö vet ke zet üz let ve ze tõt ke re sett.
Fe le sé gé vel meg pá lyáz ták, és meg nyer ték az üz let ve ze tõi
ál lást, és 1950-ig dol goz tak Hunyán, az ott élõk tel jes meg -
elé ge dé sé re ve zet ték az üz le tet.

Az 50-es évek ben elõbb a Pa raszt szö vet ke zet, majd a
Földmûvesszövetkezet vet te át a bol tot, és rö vi de sen ha mis 
in dok kal el bo csá tot ták Im rét ál lá sá ból. A ha mis in dok kal
tör té nõ el bo csá tás na gyon meg vi sel te egész sé gét, sú lyos
be teg lett, kö zel 2 éven át tar tott ez a kri ti kus ál la po ta.

Gyógy ulá sa után ál lást ka pott Endrõdön az ÁFÉSZ-nál,
fe le sé gé vel együtt dol goz tak, és a csa lá di ház ban él tek. Et -
tõl az idõ tõl a csa lád sor sa jóra for dult, so kat dol goz tak,
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Tímár Imre (1912-2004)

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

hogy le á nya i kat ta ní ttat ni tud ják. Idõ sebb le á nyuk Ma ri ka
Sze ge den járt egye tem re, gyógy sze rész lett, Szeg hal mon
dol go zott nyug dí ja zá sá ig. Fér je Dr. Jakó Kár oly bí ró sá gi el -
nök, ne kik két gyer me kük szü le tett. Fi a ta labb le á nyuk Mag -
dol na, óvo da-pe da gó gus, fér je Agócs Jó zsef ta nár, ne kik is
két gyer me kük szü le tett, Törökszentmiklóson él nek. Két le -
á nyuk há zas sá gá ból 4 uno ka, 8 déd uno ka, és 2 ük uno ka
szár ma zik.

Az ÁFÉSZ-tõl 1972-ben ment nyug díj ba. A nyug dí jas
bú csúz ta tá sa kor a fi a ta lok pél da kép ének, a rend, a pon tos -
ság je les kép vi se lõ jé nek ne vez ték. A mun kás sá gá ért ka pott  
ki tün te té sek eze ket a jel zõ ket mél tán bi zo nyít ják: a Szö vet -
ke ze tek Or szá gos Szö vet sé gé nek (SZÖVOSZ) ) ok le ve lét
kap ta 1967-ben, Ki vá ló Dol go zó 1962 és 1966-ban, a Szö -
vet ke ze ti Moz ga lom ban Ki fej tett Több éves Ered mé nyes
Mun ká já ért Ok le vél 1965, 1969-ben.

Nyug dí jas éve it jó egész ség ben, jó kedv ben, fe le sé gé -
vel együtt nagy meg ér tés ben él ték. 69 évi há zas sá guk so -
rán szép ün nep sé geket tar tot tak az arany, a
gyé mánt la ko dal muk ün ne pe in, ami kor a temp lom ban Is ten
elõtt is meg is mé tel ték a há zas sá gi fo ga dal mu kat. Meg ün -
ne pel ték a 65-dik há zas sá gi év for du ló ju kat is, és már lé lek -
ben ké szül tek a jö võ re ese dé kes 70-dik év for du ló ra. Saj nos
erre már nem ke rül het sor. Ere je fo ko za to san szállt el, de
még az utol só na pok ban is gon dos ko dott sze re tett fe le sé -
gé rõl, szí ve sen járt bolt ba, pi ac ra, a ke rék pár ra idén már
nem szállt fel, de min den ho vá ma gá val vit te, bot he lyett is
jó szol gá la tot tett.

Aki is mer te, min den ki sze ret te, tisz tel te, be csü le tes tisz -
ta, szép éle tet élt. Sok örö me telt csa lád já ban, az uno kák,
déd uno kák fény ké pe it öröm mel, su gár zó büsz ke ség gel
mu tat ta, min den ki hez volt egy-egy ked ves sza va, szí ve sen
em lé ke zett a régi szép idõk re, ba rá tok ra, akik kö zül már so -
kan „el men tek”. Õ is csend ben ment el, ok tó ber 22-én, egy
hó nap pal élte túl 92-dik szü le tés nap ját. Ál má ban érte a ha -
lál. Ami lyen szép éle te volt, olyan mél tó volt a ha lá la is.

Ha a vi lá gon min den ki ilyen vol na, ez a vi lág sok kal jobb
vol na.

Is ten ad jon neki örök nyu go dal mat!
Csá szár né Gyuricza Éva

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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Má jus. Mi vel a ta nyán lévõ kis mé re tû kút
néha még a jó szág nak sem adott ele gen dõ vi zet,
a csép lés hez pe dig min dig más hon nan, vagy a
kis ta nyá ról kel lett hor da ni, egy na gyobb ku tat
ás tak az ud var kö ze pén. Kel lett hoz zá 50 fo rint
ára (3.400 db) el sõ ren dû tég la, mely nek ára a
plé bá ni ai alap pénz tá rá ból, egyéb költ sé ge pe -
dig más hon nan nyert fe de ze tet. 

Jú ni us 18-19. A kathol. autonomiai kong -
resszus ra kül den dõ vi lá gi kép vi se lõ vá lasz tá sa.
Össze íra tott elõ zõ leg 1994 s fel szó lam lás kö -
vet kez té ben még 1, te hát össze sen 1995 vá lasz -
tó. Össze író bi zott sá gok: 1) az 5-ös bi zott ság:
Grócz Béla, Bencze Sán dor ta ní tó, id. Hunya
Mi hály, Uhrin Imre, Tí már And rás, Var ga Jó -
zsef. 2) a 3-as al bi zott ság ok: A/ ol va só egy le ti:
Tí már Jó zsef, Far kas Imre, Kiszely m. György.
B/ nép kö zi: For gács Ist ván, Uhrin La jos, Tí már
La jos. C/ ipar tár su la ti: Dá vid Géza, Alt Má tyás, 
Gyuricza Mi hály. D/ kath. pol gá ri tár su la ti:
Oláh Já nos, Csúvár György, Hunya Pál. E/ szõ -
lõs ker ti kath. ol va só kö ri: Far kas Jó zsef, Hor nok 
Pál, For gács Ist ván. F/ ta nyai kath. ol va só kö ri:
Far kas Mi hály, Hor nok Já nos, Dobosy Ist ván.
A sza va zás 18-án, va sár nap reg ge li 5-tõl esti 7
órá ig, s más nap déli 12 órá ig tar tott. Sza va zott
820, ki vé tel nél kül gr. Wenckheim Géz ára, aki
Bé kés me gye összes kath. pol gá rai ré szé rõl meg 
is lõn vá laszt va. Papi kép vi se lõ pe dig dr.
Karsch Lollion (?), derecskei plé bá nos lett, né -
hány sza va zat több ség gel Spett Gyu la, gyo mai
plé bá nos el le né ben.

Jú li us 25. A ta nyai temp lom tor nyá ra ke -
reszt fel hú zás.

Au gusz tus 30. A gyu la vi dé ki rkath. ta ní tó -
egye sü let gyû lé se. Kez dõ dött 9-kor Veni
Sancteval. He lye a Schiefner-féle köz pon ti le -
ány is ko la egyik ter me. Je len volt: Kny An tal
bé ké si ker. es pe res, mint el nök, Rezey Sylvius
kir. tan fel ügye lõ, Apos tol, Spett, Dunay, Gróh
plé bá no sok, szõ ke oros há zi ad mi niszt rá tor és
40 ta ní tó. Ebéd a plé bá ni án 61 te rí ték kel. El -
szál lá so lás a fõ jegy zõ nél, Dinya Já nos, Tí már
Jánoséknál s a t. 

Szep tem ber 1-tõl a két kis ded óvo da a köz -
ség nek át ad va 990/1897. sz. püs pö ki en ge dély
mel lett. Egyi de jû leg a ki sebb óvo dai épü let is,
me lyet a b. Wodianer Al bert tõl óvo dai cél ra
aján dé ko zott 1.000 fo rin ton vet tünk és ala kí tot -
tunk át. Az óvó nõk: Sza bó Pi ros ka és Bohus
Ilo na meg ma rad tak. A köz ség az úgy ne ve zett
nagy-óvo da (szarvasvégi) ré szé re egy al kal mas
há zat vett. A Schiefner-féle ház nak két tan ter -
mét pe dig a két köz pon ti le ány is ko la fog lal ta el, 
Andracsek Má ria (III-VI. osz tály) és Schmidt
Irma  (I-II.) ve ze té se alatt, - Schiefner pre lá tus
úr, mint épít te tõ nek en ge del mé vel, ki be le egye -
zett abba, hogy e dí szes épü let, a temp lom ne vé -
re írva, kathol. jel le gû is ko la, vagy ilyen nem
lé té ben, más endrõdi rkath. cél ra szol gál jon
mind ad dig, míg ké sõbb ta lán is mét apá cák fog -
lal hat ják el. (Lásd. Le vél tár VII. 1897. szep tem -
ber alatt, az ere de tit pe dig az egy ház me gyei
le vél tár ban.

Az ed di gi köz pon ti le ány is ko lá ba (a temp -
lom mal szem ben) a köz pon ti két fiú is ko la köl -
tö zött és pe dig Szebeni Lász ló (I-II. osz tály) a
kis sé meg na gyob bí tott ta ní tói la kás ba is, míg
Bencze Sán dor (III-VI. osz tály) meg ma radt kü -
lön há zá ban. Egyi de jû leg a tan ter mek ki pa dol -
tat tak és a pa dok ki ja vít tat tak. 

A leg ré gibb is ko la épü let pe dig a Holt-Kö -
rös part ján, mi vel ala csony és sö tét vol ta és pad -
ja i nak roz zant sá ga mi att a mai igé nyek nek már

meg nem fe lelt, szán dé kolt ki ja ví tá sa pe dig igen 
sok ba ke rült vol na, egy elõ re  bér be ada tott.

Szep tem ber 3. Heffner Fe renc, szarvasvégi
fiú ta ní tó meg halt, öz ve gyet s egy kis ár vát
hagy ván hát ra. Je les, hi va tá sos ta ní tó volt. Osz -
tá lyá ba Velásits György ment át a
gyomavégibõl, a szarvasvégi le ány is ko lát pe dig 
neje, Kubinyi Ilo na vet te át, ki ed dig a köz pon ti
I-II. oszt. le á nyo kat ta ní tot ta, egyút tal mi vel ed -
di gi la ká sát a volt köz pon ti le ány is ko lá ban
Szebeni kap ta, lak pénz cí mén 50 fo rin tot ka -
pott. 

A gyomavégi is ko lá hoz ta ní tó nak Újházy
Béla ok le ve les, ed di gi kán tor se géd vá lasz ta tott. 
Eb bõl az is ko lá ból túl tö mött sé ge mi att a má so -
dik osz tá lyú ak a köz pon ti fiú- és le ány is ko lá ba
ren del tet tek be.

A szõllõskerti is ko lá hoz, me lyet ed dig ide -
ig le ne sen Vidosits An tal nyug dí jas ve ze tett,
Matulay Kár oly vá lasz ta tott 350,- fo rint fi ze tés -
sel.

Haffner öz ve gye fél évig la kást ka pott a
Schiefner-féle (köz pon ti) is ko la alsó épü le té -
ben, és fér je fi ze té sét fél évig, azaz 1898. már ci -
us vé gé ig, a ha lá lo zá si hó nap (szep tem ber) után
kez dõ dõ szá mí tás sal (okt.-márc.). 

Szep tem ber 26 va sár nap, a ta nyai temp lom 
meg ál dá sa. Je len vol tak: Spett Gyomáról,
Dunay Szentandrásról, Szirmay Szar vas ról,
Bedák Kon do ros ról, és egy káp lán és igen nagy
szá mú nép se reg. A szent be szé det a temp lom
mel let ti té ren tar tot ta és a meg ál dást püs pö ki
fel ha tal ma zás sal vé gez te a prép-plébános. A
kül sõ és bel sõ mun ka még nem volt tel je sen
kész. Meg volt: az ol tár, mely az irgalmasnénék
ká pol ná já ból ma radt tel jes föl sze re lés sel;
cibórium, monst ran cia, egy ke hely, több ruha,
kis örök lám pa, thunibulum (?) ugyan on nan; ha -
rang mégcsak az, mely az is ko la elõtt ál lott;
fiszharmónium Pajkr Ru dolf kõnigrazi gyá rá -
ból 150,- fo rin ton ho zat va, mely összeg bõl 40
fo rint elõ re fi zet ve, a töb bi pe dig (110,- Ft) 6 fo -
rint rész le tek ben 18 hó nap alatt, te hát 1899. áp -
ri li sig be zá ró lag tör lesz ten dõ.

Hunya Jó zsef kõ ke reszt je ta nyá ja mel lõl a
ta nyai temp lom mel lé ho za tott, s ez al ka lom mal 
az ipar tõ ké jé bõl ki utal vá nyo zott 45,15 Ft költ -
ség gel ki ja vít ta tott.

A ta nyai temp lom ra de cem ber vé gé ig be -
folyt 6.783,- Ft. Eb ben: Schiefner aján dé ka épí -
tés re 1.000, föl sze re lés re 500 = 1.500,- Ft, –
egy ház me gyei alap ból se gély 400,- Ft, – Fü löp
Má tyás, Ist ván, Já nos és Pál ado má nya ol tár -
kép re 200,- Ft, – ifj. Kal már György aján dé ka a
ki seb bik ha rang ra 60 fo rint, – Ju lis Já nos aján -
dé ka 500 fo rint, – a püs pök ál tal a Kál vá ria
pénz tár ból 5 %-ra ki utalt 2.400 fo rint köl csön -
bõl 1.970 fo rint (mert 430 fo rint biz to sí tá si
össze gül vissza tart va csak jövõ szep tem ber ben
fog ki adat ni), – a ta ka rék pénz tár ból köl csön vé -
ve 300 fo rint, – a töb bi hí vek aján la ta. Ki adá -
sok: Árvai vál lal ko zó nak 4.827,08 Ft, –
Vinkovics bá do gos nak a to rony bá dog fe de lé ért
144,- Ft, – Sza bó Im ré nek, a szen tély ki fes té sé -
ért 25,- Ft, – Fekécs asz ta los nak pa dok át ala kí -
tá sa, gyón ta tó szék, ru ha szek rény,
kre denc szek rény, stb. 84,50 Ft, – Hõnig Fri gyes 
ara di ha rang ön tõ nek 107 kg-os (171,20 Ft) és
egy 34,03 kg-os (54,88 Ft) ha rang nak 1,60
kg-já val szá mí tott 226,08 Ft árá ból tör lesz tés
100,- Ft, – egy csil lár és zsi nó rért 31,50 Ft, – ha -
rang lá ba kért 16,95 Ft, – a ta nyai épí tõ bi zott ság
ki adá sa épí té si anya go kért 328,24 fo rint. Ezen
felül vet tünk: 1) A temp lom kö rül osz to ga tott
ház he lyek bõl Hunya J. Jó zsef tõl 500 négy szög -

ölet is ko la te lek nek, á: 50 kr. = 250 fo rin tért, eb -
bõl 100 fo rint tör lesz tés; – 2) Te me tõ nek 1000
négy szög ölet 200 fo rint ked vez mé nyes áron,
eb bõl is tör lesz tés 100 fo rint. A töb bi tég la ége -
tés re és egyéb apró köl te ke zés re ment ki. A püs -
pök 400 fo rint fenn tar tá si ala pot is
utal vá nyo zott, mely az egy ház me gyei fõ pénz -
tár ban 1898. ja nu ár tól 5 % mel lett ka ma to zik. 

Ez év egyik ki ma gas ló ese mé nye volt a me -
gyés püs pök Dr. Schlauch Lõ rinc bí bor nok õe -
mi nen ci á já nak má jus 2-án tar tott arany mi sé je,
mely nek al kal má ból az endrõdi ke rü let pap sá ga 
1000 fo rin tos Schlauch-aranymise-alapot tett le 
a még kán tor – és ka to li kus is ko lá val nem bíró
kondorosi egy ház kán tor-ta ní tó já nak ja va dal -
ma zá sá ra. Endrõd hit kö zös sé ge pe dig kül dött -
ség gel vett részt az egy ház me gyei hí vek
tisz tel gõ testü-

le té ben. Tag jai vol tak: Hunya Mi hály al el -
nök, Kal már Jó zsef, Hunya Elek, Uhrin Imre,
Hunya Má tyás, Tí már i. Jó zsef temp lom gond -
nok, Hunya La jos.

A gát éri szõ lõ ben az olt vány ül te tés foly tat -
va 4. sor ka dar ká val Új vi dék rõl.

Mi se ala pít vá nyo kat tet tek: Iványi Imre 1
ko por sós ra, 120 fo rint Tí már Ka ta li nért,
Tímárné Iványi Ro zá lia 1 éne kes re Dá vid Má ri -
á ért 80 fo rint, Buláné Kar dos Má ria 1 éne kes re
Bula Já no sért 80 fo rint, Varjúné Tor ma Te ré zia
1 énekest ön ma gá ért 80 fo rint, Varjúné Tí már
Bor bá la 1 éne kes re ön ma gá ért 80 fo rint, Far kas
Imre 1 éne kes re Far kas Pá lért 80 fo rint,
Forgácsné He ge dûs Bor bá la For gács Pá lért 80
fo rint, Tí már Jánosné Tí már Má ria 1 éne kes re
Tóth Bor bá lá ért 80 fo rint.

A múlt év ben el ren delt congrua-összeírás
ada tai alap ján a fo lyó évi ok tó ber ben Gyu lán
ülé se zõ ve gyes congrua-felülvizsgáló bi zott ság
(el nök: Fábry al is pán, ta gok az egy ház me gye
ré szé rõl: Szé che nyi Jenõ ka no nok Kry(?) és
Grócz es pe re sek; a po li ti kai ha tó ság ré szé rõl:
pénz ügyi igaz ga tó, fõ ügyész, fõ szám ve võ, stb.)
az endrõdi plé bá nia jö ve del mét kö vet ke zõ leg
ál la pí tot ta meg: 1) in gat la nok 2.047,23 Ft – stó -
la 356,40 Ft – anya köny vi ki vo nat ért 165,- Ft –
ala pít vá nyi mi sék 564,56 Ft – pár bér meg vál tás
és já ran dó ság (deput. vál ság) 1.432,- Ft – kegy -
úr tól 31,50 Ft – Vida-alapból 100,- Ft, összeg:
4.696,69 Ft. Ki adá sok: adók 435,19 Ft- 3 se géd -
lel kész tar tás 600,- Ft – át en ge dett mi sék 33,- Ft
= 1.068,19 Ft. 

A conguába be szá mít ha tó tisz ta jö ve de lem
3.628,50 Ft. 

A káp lá nok kö zös jö ve del me: 1. hit köz ség -
tõl 360,- Ft, 2. a temp lom pénz tá rá ból 60,- Ft, 3.
püs pö ki kegy díj 300,- Ft, 4. egy ház me gyei se -
gély a Szaniszló-alapból 100,- Ft, 5. stó la: a)
assist. te me tés 2 eset = 24,60 Ft, b) impos. te me -
tés 16 eset á: 80 kr. = 12,80 Ft, c) imposit és mi -
sés te me tés 14 eset á 2,20 Ft = 30,80 Ft, 6. ne kik
át en ge dett mi se díj 33 fo rint és egy alap mi sén
assistencia 4 fo rint = 37 fo rint, össze sen: 924,60 
Ft, egy nek te hát 308,20 Ft. 

Ter més: 74 hold bú za föld rõl 118,97 kg a
plé bá nos felerésze, de ezért ad tak azon nal 11
fo rin tot, sõt kö vet ke zõ ta va szon Bu da pes ten 16
fo rin tos búza is volt! – a gyön ge ter més oka: a
sok esõ zés tõl meg dõlt a ka lász ban a sze mek
nem mind

fej lõd tek ki, a vad bor só el ha tal ma so dá sa. –
An nál szebb volt a ku ko ri ca ter més, 73 hol don
200 má zsa el adó 4,60 Ft-já val.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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DECEMBERI ÜNNEPEK
    
  3. péntek: Xavéri Szent Ferenc áldozópap
  4. szombat: Damaszkuszi Szent János áldozópap
  5. vasárnap: Advent 2. vasárnapja
  6. hétfõ: Szent Miklós püspök
  7. kedd: Szent Ambrus püspök
  8. szerda: Szeplõtelen fogantatás
11. szombat: Szent I. Damazusz pápa
12. vasárnap: Advent 3. vasárnapja
13. hétfõ: Szent Lúcia szûz, vértanú
14. kedd: Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanító
19. vasárnap: Advent 4. vasárnapja
25. szombat: Karácsony, Urunk születése
26. vasárnap: A Szent Család
27. hétfõ: Szent János apostol és evangélista
28. kedd: Aprószentek
31. péntek: Szent I. Szilveszter pápa

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

Két száz év vel ez elõtt nagy dol gok tör tén tek. Elõ de ink úgy ha -
tá roz tak, mi vel a Hár mas-Kö rös fo lyó több ször el mos ta a fa lut és
a temp lo mot, hogy ar rébb köl töz nek. A falu har ma dik temp lo má -
nak alap kö vét, ezen a ma ga sabb, biz ton sá go sabb új he lyen 1798.
no vem ber 6-án he lyez ték el. Harruckern báró, a hí vek ado má nya -
i ból és a köz ség pénz tá rá ból épült fel az új temp lom, me lyet 1804. 
no vem ber 5-én, Majzik Já nos kun szent már to ni es pe res, plé bá nos
ál dott meg. Ün ne pi szó nok volt: Fe ke te An tal tö rök szent mik ló si
plé bá nos.

Ku ta tá sa im ered mé nye ként né hány hete egy ed dig nem is -
mert, vagy ta lán el fe lej tett adat ra buk kan tam, me lyet most nyil vá -
nos ság ra ho zok. Temp lo mun kat nem csak benedikálták, ha nem
20 év múl va, fel is szen tel ték: 1824. má jus 9-én, Hús vét 3. va sár -
nap ján Vurum Jó zsef nagy vá ra di püs pök vé gez te, egy Visitatio
Canonica al kal má val. A püs pök a temp lo mot és a fõ ol tárt ün ne -
pé lye sen consecrálta, és a fõ ol tár ba el he lyez te Sz. Crescens, Ince
és Vincencia vér ta núk erek lyé it.

Né hány adat az el múlt 200 év bõl:
Ke resz te lés: 62 379, há zas ság kö tés: 15 245, ha lá lo zás: 47 712 

volt. Tu do má som sze rint 33 pa pot adott. 21-en már meg hal tak.
Ne kik ma em lék táb lá val adó zunk. 12-en va gyunk élõk, ve lem
együtt. Eb ben ben ne van a két hunyai, és a két fé lig endrõdi is.

Há lát adunk Is ten nek azo kért a lel ki pász tor okért, akik az el -
múlt két év szá zad ban az Is tent és az Õ né pét szol gál ták! Há lát
adunk azo kért a kán to ro kért, sek res tyé se kért, akik mun ká juk kal
szol gál ták a temp lo mot és a hí ve ket. Há lát adunk azo kért az em -
be re kért, akik – sok szor igen ne héz kö rül mé nyek kö zött – a temp -
lo mot fenn tar tot ták és fenn tart ják. Há lát adunk azo kért a hí ve kért, 
akik itt szün te le nül imád koz tak és imád koz nak. Há lát adunk Is -
ten nek min den jószándékú em be rért.

Sze re tet tel kö szön töm az endrõdi hí vek ne vé ben a ked ves za -
rán do ko kat: elõ ször is a Fõ tisz te len dõ és Nagy mél tó sá gú Gyulay
End re Szeged-csanádi püs pök urat, mai szép ün ne pünk fõ pap ját.

Üd vöz löm az espereskerület pap ja it és a meg je lent lel ki pász -
to ro kat: Szurovecz Vin ce pá pai káp lán, es pe res urat, Ondavay Ti -
bor pá pai pre lá tus urat, Kóczán Ár pád tá bo ri lel kész atyát, aki a
Temp lo mos Lo vag rend bu da pes ti kommendájának lel ki ve ze tõ je, 
va la mint Horváth-Moón Ist ván lel ki atyát. Üd vöz löm to váb bá Tí -
már Mi hály szalézi atyát, gyo mai plé bá ni ai kor mány zót,
Petrovszki György kondorosi, Túri Kiss Ist ván kun szent már to ni,

Bá lint Vil mos mes ter há zi plé bá nos ura kat, va la mint Zselepszki
Fá bi án kar me li ta atyát. Üd vöz löm az endrõdi szár ma zá sú Szujó
An tal és Dr. Dé nes Zol tán atyá kat. Saj nos, a töb bi ek egyéb fon tos 
el fog lalt sá guk ra hi vat koz va most sem jöt tek el. Kö szön töm volt
lel ki pász to ra in kat, Nyizsnyánszki La jos, és Szi ge ti An tal atyá -
kat. Ke resz té nyi sze re tet tel kö szön töm a test vér egy ház kép vi se -
lõ it, Sipos Tas Tö hö töm nagy tisz te le tû urat ked ves ne jé vel. Õt
kü lön is kö szön töm 40 éves lel ki pász to ri szol gá la ta al kal má ból,
ad jon a jó Is ten még sok-sok ál dást éle té re, mun ká já ra.

Kö szön töm a Temp lo mos Lo vag rend meg je lent tag ja it, akik
évek óta meg tisz te lik bú csún kat je len lét ük kel, élü kön La ka tos
Sán dor úr ral Ta má si ból, aki a Lo vag rend ma gyar or szá gi pre cep -
to ra.

Nagy tisz te let tel kö szön töm mind annyi unk ne vé ben vá ro sunk 
pol gár mes ter ét, Dr. Dá vid Imre urat. Tu dom és lá tom, hogy majd
min den hét vé gén van va la mi lyen prog ram ja, meg kell je len nie
va la hol. Örü lök, hogy hoz zánk is el jött, és ve lünk ün ne pel, hi szen 
a ka to li ku sok je len lé te vá ro sunk ban nem el ha nya gol ha tó té nye -
zõ.

Üd vöz löm a he lyi in téz mé nyek ve ze tõ it, kép vi se lõ it, a je len
lévõ ön kor mány za ti kép vi se lõ ket.

Ezt az ün ne pi al kal mat sze ret ném arra is fel hasz nál ni, hogy itt, 
nyil vá no san meg kö szön jem a ja vas lat te võk nek, az Ön kor mány -
zat nak és pol gár mes ter úr nak azt a fi gyel mét, amely ben ré sze sí -
tet te sze mé lye met ez év ok tó ber 23-án. Kö szö nöm, jól esett
fi gyel mük. Azért e nap ra idõ zí tet tem ezt a kö szö ne tet, mert e ki -
tün te tést nem kap hat tam vol na meg, ha nem áll nak mö göt tem a
hí vek: endrõdiek, gyomaendrõdiek, hunyaiak. Ez úton kö szö nöm
ked ves hí ve im nek is a szo ros együtt mû kö dést. Ez a ki tün te tés ne -
kik is szól!

Kö szön töm a kör nyék be li egy ház köz sé gek bõl ér ke zett za rán -
do ko kat.

Utol já ra, de nem utol só sor ban kö szön töm a ked ves he lyi hí ve -
ket. Õk azok, akik a hét köz nap ok ban is itt van nak, és imá juk kal,
mun ká juk kal, ada ko zá sa ik kal biz to sít ják egy há zunk mû kö dé sét.

Erre a nap ra egy éve rég óta ké szü lünk. Ta valy már meg hir det -
tük az elõ ké szí tõ évet. E je les ün nep re sze ret tük vol na be lül fel -
újí ta ni temp lo mun kat. Fes tés, kö ve zet cse re, ké pek fel újí tá sa.
Köz be szólt az, hogy ta valy elõtt a te tõt kel lett fel újí ta ni. Ha be lül
nem is szé pül nek meg a kö zel jö võ ben fa la ink az anya gi ak hi á nya

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

PLÉBÁNOSI ÜDVÖZLÉS A
200 ÉVES BÚCSÚN

endrõdi temp lom, 2004. no vem ber 6.

DECEMBERI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor. Ad vent hét köz nap ja in reg gel 6-kor
Rorate haj na li mise. De cem ber 24-én (pénteken) - Szent es te - éj fé li

mise, elõt te a gye re kek ka rá cso nyi já té kot ad nak elõ. Ka rá csony mind -
két nap ján és új év kor dél elõtt 10-kor, és este 5-kor.

Év végi há la adás de cem ber 31-én, pénteken este 5-kor.
Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
de cem ber 12-én, va sár nap fél 12.  

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

ba ton  es te 5-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. De cem ber
24-én - Szent es te - 5-kor tart juk az éj fé li mi sét. Elõt te gye re kek pász -

tor já té ka. Ka rá csony mind két nap ján és új év kor reg gel 8-kor. 
Év végi há la adás de cem ber 31-én, dél után 3-kor.

Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap 16 órakor ad ven ti mise, szom ba ton 16

óra kor va sár na pi elõ es ti mise. De cem ber 24-én pénteken éj fél kor mise, 
elõt te fél 12-kor hit ta no sok pász tor já té ka. Ka rá csony mind két nap ján
és új év kor de. 10-kor. De cem ber 31-én év végi há la adás 16-órakor.
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mi att, bí zom ab ban, hogy be lül, lé lek ben
meg úju lunk. Az elõ ké szü le ti év alatt
több min den tör tént, kül sõ leg-bel sõ leg
ké szül tünk. Több ese mény is a
bicentenárium je gyé ben zaj lott.

2003 de cem be ré ben a Se gít sünk a rá -
szo ru ló gye re ke ken ak ció a Temp lo mos
Lo vag rend szer ve zé sé ben. Is ko lánk pe -
da gó gu sai a tavaszal el za rán do kol tak
Máriacellbe, a Kö zép-Eu ró pai Ta lál ko -
zó ra. Ok tó ber ben Hunyáról, és né há nyan 
Endrõdrõl el za rán do kol tunk Krak kó ba, a 
ma gyar ká pol na fel szen te lé sé re. Ol tárt
ál lí tot tunk az Ir gal mas Jé zus nak, és el -
kezd tük az ir gal mas sá gi áj ta tos sá go kat.
A nyá ron öregministráns ta lál ko zó volt,
a 60-as évek mi nist rán sai és csa lád tag jai
rész vé te lé vel. Pün kösd tõl fo tó ki ál lí tás
lát ha tó temp lo munk ban, az el múlt év ti -
ze dek egy ház köz sé gi éle té bõl. Ké pes la -
pot ad tunk ki temp lo munk ról.
Temp lo munk vi lá gí tá sá nak egy ré sze
kor sze rû sö dött. Egy hét tel ez elõtt el ké -
szült temp lo munk éj sza kai – im már vég -
le ges – dísz ki vi lá gí tá sa. Kö szö net érte az 
ön kor mány zat nak. 

A mai nap em lék táb lá val tisz te let tel
adó zunk an nak a 21 pap nak, akik
Endrõdrõl in dul tak szol gá la tuk ba, de
már nin cse nek köz tünk.

Mi vel a bicentenáriumi év ez év de -
cem ber 31-én a Te Deummal fe je zõ dik
be, lesz nek még to váb bi ese mé nyek is.
De cem ber 10-én Ad ven ti áhí tat cím mel
temp lo mi hang ver seny lesz. De cem ber

16-án is mét meg ren dez zük a „Se gít sünk
a rá szo ru ló gye re ke ken” se gély ak ci ót.

Egy do log gal adós va gyok: egy, a
temp lom ról ké szült ki ad vánnyal. A mun -
kát el kezd tem, még ez év ben sze ret ném
el ké szí te ni.

Vé ge ze tül kí vá nom min den ki nek,
hogy ün ne pünk nyújt son iga zi lel ki fel -
töl tõ dést és fel emel ke dést, hogy Is ten ál -
dá sá val kí sér ve tölt sük el ezt a na pot.

 Szent Imre her ceg pél dá ja és köz ben -
já ró imá ja se gít sen ben nün ket!

„Amit Isten
egybekötött…”

2004. augusztus 28-án  Gácsi-Kis
József és Barta Edit tett hû ség es küt
Is ten és em ber elõtt, a
kiskunfélegyházi Szent István
katolikus templomban.

Kö zös éle tü ket kí sér je Is ten ál dá -
sa, és az egy más iránt ér zett sze re -
tet, meg be csü lés, hû ség!

ELHUNYT ENDRÕDI
SZÁRMAZÁSÚ

PAPOK

Varjú Victorinus ?1818?
Szabó Antal ?1911?
Dinya János 1851-1886
Mikó Miklós 1816-1901
Klinghammer Miklós 1888-1918
P. Ugrin Sándor SJ 1905-1945
Tímár Ambrus 1881-1945
Kalmár J. Árpád 1911-1948
Farkas István 1899-1949
Iványi György 1900-1949
P. Szujó Timóth OFM 1883-1951
P. Gonda Keresztély OCist 1902-1953
P. Hunya Dániel SJ 1900-1957
Szabó Frigyes 1882-1961
Tímár Gyula 1893-1963
Tóth Imre 1903-1964
P. Tímár Máté SJ 1895-1971
Zempléni Pál 1912-1983
Hegedûs András 1922-1987
Uhrin György 1931-1987
Fadgyas Ist ván 1917-2003

– Há lát adunk, Urunk a két száz év alatt itt meg ke resz telt 62.379 gye re kért,
a 15.245 egy-be kelt pá rért, a 47.712 el huny tért; az élõ ket ve zesd to vább
uta don, az el huny ta kat pe dig az örök élet re.

– Há lát adunk urunk pap ja in kért, akik itt te vé keny ked tek, vagy akik in nen
in dul tak: a 21 el huny tért, és a 12 mû kö dõ ért; ké rünk, se gítsd pap ja i dat
mun ká juk ban, adj ma is új, aka ra tod sze rin ti hi va tá so kat.

– Há lát adunk, Urunk, egy ház köz sé günk kán to ra i ért, sek res tyé se i ért, mun -
ka tár sa i ért; add, hogy to vább ra is apos to li lel kü let tel vé gez zék mun ká ju -
kat.

– Há lát adunk Urunk mind azo kért, akik a két száz év alatt ál do za tot hoz tak
Egy há zun kért, temp lo mun kért ado má nya ik kal és mun ká juk kal; add meg
ne kik az iga zak ju tal mát, az örök éle tet.

– Há lát adunk, Urunk ven dé ge in kért, a ked ves za rán do ko kért; le gyen éle -
tük Is ten ál dá sa i ban gaz dag, és bol dog.

– Há lát adunk Urunk tíz éves Is ko lán kért, mely Szent Imre és ne ve lõ je,
Szent Gel lért püs pök köz ben já rás ára a sem mi bõl lét re jött; ké rünk, óvd
meg min den ve sze de lem tõl, add, hogy ne ked tet szõ if ja kat ne vel jen.

Is ten tõl meg ál dott, bé kés, bol dog 
ka rá cso nyi ün ne pe ket, 

és egy szebb új évet kí vá nok Gyomaendõd
min den Pol gá rá nak, 

és Ked ves Ol va só ink nak!

BÚÉK!

 Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Iványi Lász ló plé bá nos
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Eu ró pa-szer te, de
kü lö nö sen Szi cí li á ban
nép sze rû szent. Az V-VI. 
szá zad ból szár ma zó le -
gen dás szen ve dés tör té -
net sze rint Lú cia
Siracusa vá ros nak egyik 
leg elõ ke lõbb csa lád já -
ból szár ma zott. Lú cia
be teg édes any ját el kí -
sér te a mint egy negy -
ven mér föld nyi re lévõ
Catániába, Szent Ágo ta
sír já hoz, hogy gyógy ulá -
sát kér jék. Mi u tán az édes anya meg gyógy ult, Lu ci á nak volt 
egy álma: Ágo ta je lent meg neki, és mint a hú gát meg kér -
dez te, hogy mi ért ide gen ben lévõ sír nál ke res ték a gyó-
gyu lást, mi kor Lú cia ezt a sa ját hi té vel is el nyer het te vol -
na. Szû zi sze re te té re hi vat koz va Ágo ta meg ígér te Lu ci á -
nak, hogy ál ta la az Úr ép pen olyan di csõ sé get sze rez
Sirocusának, mint ami lyet Catániának adott az õ vér ta nú -
sá ga ál tal. Ha za fe lé vivõ út ju kon Lú cia meg kap ta az en ge -
délyt any já tól, hogy nem kell férj hez men nie, s amit
ho zo mány ként bir to kol, az zal tet szé se sze rint bán hat.

Szen ve dés tör té ne te sze rint, ami kor any já val ha za tért,
kezd te szét osz ta ni va gyo nát a sze gé nyek kö zött. A võ le gé -
nye bi zal ma san meg kér dez te Lú cia daj ká já tól, mit je lent -
sen ez. Az okos asszony az igaz ság nak meg fe le lõ en,
je len tõ ség tel je sen így vá la szolt: „a meny asszo nyod ta lált
egy ér té kes kin cset, ame lyet meg akar sze rez ni ma gá nak.
Most el ad ja min de nét, hogy azt meg ve hes se.” Az ifjú en -
nek hal la tá ra kí ván csi ság gal és vá ra ko zás sal tel ve vár ta
kö ze li bol dog sá gát, ami kor õ is ré sze se lesz Lú cia kin csé -
nek. Meg döb ben ve kel lett rá jön nie, hogy Lú cia csak a sze -
gé nyek kel tö rõ dik, szó sincs sem mi fé le olyan kincs rõl,
ami re õ gon dol. Ki de rült, hogy a meny asszo nya ke resz -
tény, erre bosszú ból fel je len tet te Paschaisus bí ró nál.

A bíró ép pen úgy, mint Ágo ta ese té ben- pa ran csot adott
arra, hogy nyil vá nos ház ban gya láz zák meg Lu ci át, ha már
nem akar férj hez men ni. Lú cia ret tent he tet le nül így vá la -
szolt: „Ez zel a tes tet nem tu dod be szennyez ni, mert csak
úgy lesz tisz tá ta lan, ha az aka rat be le egye zik. Ezért, még
ha el is ve szed erõ szak kal tes tem tisz ta sá gát, aka ra to mat
erre nem tu dod rá ven ni. Mit vársz? Tes tem kész a kín ra!”

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

Szent Lú cia szûz és vértanú
ün ne pe: de cem ber 13.

A bíró azon ban úgy gon dol ta, hogy ez zel majd ki ûzi a lány -
ból az ál lí tó lag ben ne lakó Szent lé lek ét. Csak hogy a Szent -
lé lek a se gít sé gé re si e tett: olyan ne héz zé tet te a tes tét,

hogy sem mi mó don nem
tud ták ki moz dí ta ni he -
lyé bõl. Ez után, mint
annyi más vér ta nú ese té -
ben tör tént, a leg kü lön fé -
lébb kín zá sok kö vet ték
egy mást, de Lú cia imád -
sá gá nak ha tá sá ra egyik
sem tu dott fáj dal mat
okoz ni. Vé ge ze tül a bíró
pa ran csá ra kard dal döf -
ték át a tor kát, de nem
halt meg azon nal, sõt eb -
ben az ál la pot ban még ta -

ní tot ta is a né pet, s csak ak kor halt meg, ami kor egy
oda si e tõ pap ke zé bõl fel vet te az utol só ke ne tet. 

A for rá sok nem szól nak vér ta nú sá ga idõ pont já ról, a ha -
gyo mány a Diocletianus-féle ül dö zés ál do za tai kö zött tart -
ja szá mon. Tisz te le té nek elsõ bi zo nyí té ka egy ötö dik
szá za di sír fel irat a siracusai Szent Já nos-ka ta kom bák ban; 
neve be le ke rült a ró mai ká non ba is. (I. eukarisztikus ima). 
A ha to dik szá zad ban mo za ik ké pet ké szí tet tek róla
Ravennában. A nép és hi va ta lo san az egy ház is már az
V-VI. szá zad ban tisz tel te, er rõl a ko ra be li mi se köny vek ta -
nús kod nak. Zso lozs má ját va la mi vel ké sõbb ír ták; szép sé -
gé ben nem ma rad el az Ág nes, Cellia és Ágo ta tisz te le té re
írt zso lozs mák mö gött.

A kö zép kor ban Lú cia a leg ked vel tebb szen tek közé tar -
to zott. Le gen dá já ból írók, köl tõk- köz tük Dan te is- és fes -
tõk me rí tet tek. Ol tal má ért fo lya mod tak a va kok és
szem be teg ség ben szen ve dõk, mi vel a neve, Lú cia a
Lux=fény szó ból szár ma zik, a bûn bá nó ut ca nõk, a föld mû -
ve sek és a kü lön fé le kéz mû ve sek, de ugyan így a var ró nõk,
a pár na ké szí tõk és a nyer ge sek is, mi vel va la mennyi en he -
gyes szer szá mok kal dol goz nak.

Ün ne pe dá tu má ból kiindulva-a Ger gely-fé le nap tár re -
for mig, 1582-ig ugyan is de cem ber 13. volt az év leg rö vi -
debb nap ja, a tél kö ze pé nek te kin tet ték, to váb bá
mun ka szü ne tes tör vény nap volt- a nép gaz dag szo kás ko -
szo rú val vet te kö rül, amely ben néha egy más nak el lent -
mon dó ele mek is fel tûn tek. Így lett Lú cia nap ja a
jö ven dö lé sek nap já vá, ame lyen az idõ já rás ra, a ve tés re, a
ba rom fi ak ra, sõt az egyé ni sors ra vo nat ko zó jö ven dö lé sek
is tör tén tek.

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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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.

XIX. be fe je zõ rész

A Ma gyar Szent Ko ro na jog kö re a mai na -
pig ele ven jog kör! De akár mennyi re is élõ nek
tû nik, nem tud ja köz vet le nül foganosítani a
sa ját jo ga it. Te hát hi á ba me gyek oda most a
par la ment be és ké rem, hogy szí ves ked jen
most alá ír ni, nem fog sen ki alá ír ni! Eze ket a
jo go kat va la kik nek még is foganosítani kell.
És ki le gyen az? Erre a kér dés re szin te egy
em ber ként zúg ja fel a nép, hogy a ki rály! De
ez nem így van! Nem csak a ki rály nak jog kö re
a Ko ro na jo ga it ér vé nye sí te ni, ha nem a ki rály -
nak és a Nem zet nek! Egyen lõ arány ban. Ha a
nem zet hát rál ta tott hely zet ben van - mint volt
pél dá ul a Ta tár já rás ide jén –, ak kor a tel jes
jog kör át há rul a ki rály ra. Ez egy szük ség ál la -
pot volt, neki kell me ne kí te ni a Ko ro nát. Meg -
tet te? Igen, meg tet te!  Utá na egy év alatt úgy
állt hely re a ma gyar tár sa da lom, hogy két el -
len sé ges rá tá ma dó had se re get IV. Béla szét
tu dott ver ni!

Ami ó ta Habs bur gok ural kod tak Ma gyar -
or szá gon mód sze re sen és vá lo ga tat lan esz kö -
zök kel - aho gyan szok ták – meg pró bál ták a
nem ze tet eb bõl a ket tõs bõl ki szo rí ta ni. Apró
lé pé sek ben, de szí vó san, így 1916-ra az utol só 
ko ro ná zás ra a nem zet már egy em ber ként hit -
te, hogy a ko ro ná hoz kap cso ló dó jo go kat csak 
a ki rály hi va tott jo go sí ta ni. Nem így van!   

Dön tõ vál to zás a Ma gyar Szent Ko ro na
mû kö dé sé ben 2001. ja nu ár 1-jén kö vet ke zett
be, ami kor a Par la ment be köl töz tet ték be. Et -
tõl a pil la nat tól tör tént meg az a tör té nel mi
tény, hogy nincs ki rály, ezért a Nem zet nek
kell át vál lal ni a Ko ro na jog kör ének ér vé nye -
sí té sét! Ezt hogy tud ja meg ten ni? Úgy hogy a
tör vény ho zás köz pont já ba ke rül…

Nem ze tet nem le het úgy ko ro náz ni, mint
ki rályt, mert nincs egy feje, te hát egy sa já tos
rí tus lép élet be.

2001. ja nu ár el se je óta az ke re si fel a Ma -
gyar Szent Ko ro nát, aki bel sõ in dít ta tást érez,
és an nak tel jes ér té kû az él mé nye az ál tal,
hogy föl ke re si és le ró ja tisz tel tét a Ko ro na
elõtt. Ma gya rán szól va je len leg a Nem zet ko -
ro ná zó dik! És a Nem zet nek kell ki rá lyi ma -
gas lat ra emel ked nie, és ak kor meg ér dem li,
hogy ki rá lya is le gyen. De e pil la nat ban nem a 
ki rály ra van szük ség, ha nem arra, hogy a
Nem zet ér jen meg!

Rá té rek azok ra a kér dé sek re, hogy ho gyan 
is mû kö dik a Ma gyar Szent Ko ro na? So kan
tud nak ar ról. hogy a szent ké pek nek le het

olyan su gár zá sa, amely nem fo kok ban mér he -
tõ, de mér he tõ! 

A Ma gyar Szent Ko ro na ké pei a szó nak
leg szo ro sabb ér tel mé ben szent ké pek, mely -
nek a su gár zá sa mér he tõ! Van egy ki dol go zott 
ská la, B-Kis ská lá nak is ne ve zik Ma gyar or -
szá gon,  (B Kiss Lász ló ál lí tot ta föl) , En nek a
men tén vizs gál ták a Szent Ko ro na ké pe it. A
su gár zá sa ezek nek a ké pek nek olyan fokú,
hogy azon nal le sza lad az inga - ha in gá val mé -
rik –, ha len gyel bot, ak kor az le sza lad a ská lá -
ról. Te hát a ská lán már nem is rep re zen tált
ha tal mas ener gia tar to mány ban mû kö dik! Mi -
u tán ezt a mé rést az összes ere de ti kép pel
meg csi nál ták, azu tán ke rült sor a 3 cse rélt
kép re. A 3 cse rélt kép su gár zá sa a nul la tar to -
mány ban van! Te hát rosszul sem tud hat ni,
egy ál ta lán nem hat. Mint ha pa usz pa pír len ne
ott. A kö vet ke zõ fá zis ban azt mér ték, ha itt
ere de ti leg szent ké pek vol tak, he lyet tük ak kor 
ezek nek kell hogy le gyen ma ra dék ki su gár zá -
sa, te hát mér he tõ nek kell len ni. Erre áll tak rá,
és ki de rült, hogy a Szûz Má ria kép is és a má -
sik két fe je del mi sze mély nek a su gár zá sa kö -
ze lí tõ en olyan in ten zi tá sú, mint ha a ké pek ott
len né nek. Te hát a ma rad vány su gár zás ezen a
pa usz pa pír vé kony sá gú sem min – ami a
Dukász és a má sik ket tõ – ugyan olyan in ten zi -
tá sú, mint ha ere de ti ké pek ott len né nek. Ez
na gyon erõs su gár zás. Ezek után meg kér de -
zem: „Ki vo nult be a Par la ment be, ter mé sze -
te sen: Szûz Má ria!…Az a kép cse re, amit
vég re haj tot tak a ko ro nán, nem tud ta meg vál -
toz tat ni azt az ener gi át, ami tõl a Szent Ko ro -
na Mû kö dik! A töb bi már raj tunk mú lik…

Vé ge ze tül még egy szer vissza tér ve a Ko -
ro na kép rend sze ré hez: az elsõ kü lönb ség az
olyan ket tõ ség re utal, ahol a fel sõ egy
mennyei ere de tû ha ta lom nak – po ten tát nak –
a gya kor lá sát fe je zi ki, il let ve ar ra va ló prog ra -
mot, elõ ször a fel sõ szin ten, azu tán az al só -
szin ten írja kö rül, és en nek a föl di kör ben való
mû kö dé sét fe je zi ki, a böl cses ség nyel vén
meg ne ve zett sze mé lyek nek – gö rög nyel ven – 
együt te se! Ha ezt fel té te le zés nek vesszük, ak -
kor alá tá maszt ja azt, hogy a hi e rar chia – te hát
a meg for dít ha tat lan ság – bi zony jel lem zõ je
en nek a rend szer nek. Ak kor len ne okunk ké -
tel ked ni a fel té te le zés ala pos sá gá ban, ha fölül
len ne a gö rög nyelv és alul len ne a la tin nyelv
hasz ná la ta. A vi lág nor má lis mû kö dé sé nek
rend je, hogy a böl cses ség em be ri szin ten igaz -
gat ja a vi lá got és ah hoz, hogy fö lül emel ked -
jünk, csak fent rõl kap ha tunk ha tal mat. Ez

na gyon lé nye ges do log, mert ha meg for dí tom, 
ak kor tény leg fej re áll a vi lág! De a Ko ro na
azt a ren det kép vi se li, amely a vi lág nor má lis
mû kö dé sé nek a rend je!  

A má so dik ket tõ ség, az, hogy az alsó ré -
szen fél ala ko kat lá tunk, a fel sõ ré szen pe dig
egész ala ko kat. A har ma dik ket tõ ség, hogy
csak az ala kok és a fel íra tok zo mán co zot tak, a
hát tér a hor do zó arany le mez. A hát tér is zo -
mán co zott. Mind a ket tõ egy mû hely ben ké -
szült. Az össze tar to zást ezek erõ sí tik. 

Hol ké szí tet ték a Ko ro nát? – nem tud juk.
Aki ilyen szin ten ké szí tet te a Ko ro nát, an nak
nem az a fon tos, hogy neve fenn ma ra dá sá val
tö rõd jék, csak olyan nép kö ré ben ké szít het ték, 
akik a fen ti e ket tud ták! Nem küld het te Szil -
vesz ter pápa! (Gerics Jó zsef és Váci Jó zsef
be bi zo nyí tot ták az igaz sá got! )

Min den ki vi gye a hírt, hogy a Ma gyar
Szent Ko ro na mû kö dik!

Ked ves Ol va só! Dr. Pap Gá bor tör té nész
pro fesszor kül föld ön el hang zott elõ adá sá nak
nagy ré szét köz re ad tuk 19 foly ta tás ban, az zal
a cél lal, hogy amit el mu lasz tot tak az el múlt
év ti ze dek tör té ne lem ta ní tá sá ban, leg alább
fel hív juk a fi gyel met a Szent Ko ro na tör té nel -
mi sze re pé re. Õszin tén re mél jük, hogy némi
is me re te ket is nyújt hat tunk. A to váb bi, mé -
lyebb is me re tek szer zé sé hez az ér dek lõ dõk ta -
lál hat nak szak iro dal mat. Most már csak raj tuk 
mú lik…

Egy meg ha tó él mé nyem el mon dom: a Ko -
ro na elõtt áll tam, a tö meg bõl elõ re ke rült egy
idõs, fej ken dõs asszony, aki könnyes szem -
mel haj tott tér det a Ma gyar Szent Ko ro na elõtt 
és ke resz tet ve tett. Ez az idõs pa raszt asszony
az õse i tõl, vagy csak ösz tö nö sen tud hat ta azt,
amit elõ lünk tu da to san el tit kol tak, és ez zel is
üre seb bé tet ték a lel ke ket.

Több ez ren va gyunk már, akik a Szent
Ko ro na fo ga da lom es küt az aláb bi szö veg gel
le tet tük:

FOGADALOM

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 ……………………. 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.

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!
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Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

Ének ko szo rú a fog ság ban szen ve dõ ma gyar ha di fog lyo kért

Elsõ ének:
(Dal la ma: Bí bor pi ros szép ró zsa nyí lik a Golgotán)

Messze a fo goly tá bor ri deg ha zá já ban,
Kí nok és szen ve dé sek zord bi ro dal má ban,
Szen ved ár tat la nul sze re tett ka to nánk,
Ha za vá gyó lel ke sza ba du lás ra vár. 

Égi jó édes anyánk ese dez ve ké rünk,
Hall gasd meg ké ré sünk, mit hoz zád in té zünk,
Min den ha di fog lyot egy szép öröm nap ra,
Ve zé reld õket haza ó ál dott Szûz anya.

Má so dik ének:
(Dal la ma: Ahol vagy ma gya rok tündölõ…)

Mennyei jó anyánk le bo rul va ké rünk
Fog ság ban síny lõ dik sok ma gyar test vé rünk,
Ten ger szen ve dé sük in dít sa meg szí ved,
Nyisd meg bör tö nün ket, ve zesd haza õket.

A sza bad ság nap ját hozd el ne kik, ké rünk,
Bár mi lyen nagy is volt, bo csásd meg a vét künk,
Hit tel fo hász ko dunk, se gélyt tõ led vá runk,
Min den ha di fog lyot szent szí ved be zá runk.

Hall gasd meg az anyák, gyer me kek imá ját,
Itt hon mar adot tak fájó zo ko gá sát,
Kik sze ret te i kért hul lat ják könnyü ket,
Sza ba du lá suk kal vi gasz tald meg õket.

Har ma dik ének:
(Oh ál dott szûz anya, mennyei szép ró zsa…)

Fog lyo kat ki vál tó ál dott Bol dog asszony,
Sír va és zo kog va eléd tér del e hon,
Kö nyö rül jél a ma gyar fog lyo kon,
Váltsd ki õket Szûz Má ria!
Hoz zád ki állt né ped min den fia,
Hoz zád ki állt né ped min den fia.

Meg hall ga tod anyánk õse ink imá ját,
Amely a fog lyo kért szent szí ved elé szállt,
Ad jál ne kik cso dás sza ba du lást,
Váltsd ki õket Szûz Má ria!
Hoz zád ki állt né ped min den fia,
Hoz zád ki állt né ped min den fia.

Õse ink hi té vel, bi zal má val ké rünk,
Ne hagyd el pusz tul ni árva ma gyar né pünk,
Szent fi ad nál kö nyö rögj éret tünk,
Váltsd ki õket Szûz Má ria!
Hoz zád ki állt né ped fia,
Hoz zád ki állt né ped fia.

Ne gye dik ének:
(Dal la ma: Kö szön te ni jöt tünk Szent Keresztfa…)

Jó Szûz anyánk alá za tos szív vel,
Jöt tünk hoz zád, buz gó kö nyör gés sel,
Sze gény ha zánk szen ve dõ bús népe,
Könnyes szem mel te kint szent ké ped re.

Ször nyû vi har szán tott raj tunk vé gig,
Kín volt néz ni né pünk szen ve dé sit,

Sze gény ha zánk egész pusz tu lá sát,
Öz ve gyek és ár vák bús zo ko gá sát.

Ve zé rel jed haza fi a in kat,
Ne nézd, ké rünk a mi kín ja in kat,
Le gyen egy szer újra ma gyar ün nep,
Jó Szûz anyánk, se gíts eh hez min ket.

Ötö dik ének:
(Dal la ma: Kö szön te ni jöt tünk Szent Keresztfa…)

Óh!- nézz le édes Szûz anyánk, hû ma gyar ja id ra,
Vi gasz ta ló, de rûs nap fényt ad jál fi a id ra,
Ke gyel mes jó anyánk, te kints a fog lyok ra,
Óh, nagy ir gal mú Szûz anyánk, ve zesd õket haza.

Szûz Má ria! –ma gyar fog lyok nak védõ asszo nya,
Zor don, sö tét bör tö nök nek, szép fé nyes nap pa la,
Ke gyel mes jó, anyánk te kint a fog lyok ra,
Óh!- nagy ir gal mú Szûz anyánk, ve zesd õket haza.

Tisz te let és di csé ret a szép Szûz Má ri á nak,
A szen ve dõ ma gyar fog lyok nagy pat ró ná já nak,
Ke gyel mes jó anyánk, te kints a fog lyok ra,
Óh! Nagy ir gal mú Szûz Anyánk, ve zesd õket haza.

For rás: Endrõdi Táj ház Do ku men tum tára (lel tá ro zat lan)
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Dió sze gi Bíró Lona elsõ önál ló ki ál lí tá sa ép -
pen 10 év vel ez elõtt volt Bé kés csa bán. Az az óta 
el telt idõ ki tar tó, min dig a ma xi mu mot nyúj tó
igé nyes mun ká ja el is me ré se ként im már 25-ik
al ka lom mal hív ták meg önál ló tár la tá nak meg -
ren de zé sé re.

Lona el vit te az arany ló Kö rös-par ti õsz és
Gyomaendrõd tá ja i nak va rázs la tos han gu la tát
árasz tó ké pe it a bu da pes ti Ho tel Sta di on Syd -
ney ter mé be. A ki ál lí tás na gyon szép ren de zé se 
Gecse Má ria mû vé sze ti me ne dzser és Boór
And rás köl tõ, író ba rát se gít sé gé vel va ló sult
meg. . Nagy szá mú kö zön ség elõtt olyan mû sor -
ral kö szön töt ték a mû vész nõt, amely jól il let a
ki ál lí tás han gu la tá hoz. He ge dûs Va lér zon go ra -
mû vész Cho pin dal la ma i val, Bar na Ist ván ma -
gán éne kes õsz rõl szó ló da lai val prof. Losonczi
Mik lós mû vé szet tör té nész mû ér té ke lé sé vel
emel ték ma gas szin tû kul tu rá lis ese ménnyé a
ki ál lí tás meg nyi tó ját.

Losonczi Mik lós mû vé szet tör té nész be szé -
dé bõl idéz zük -  a tel jes ség igé nye nél kül - a
leg meg ka póbb gon do la to kat:

„Ezt a nem ze tet ezer ér ték és mi nõ ség tart -
ja fenn. Nem vé let len, hogy a Ben cé sek ta ní tá -
sa így szól: ,imád koz zál, el mél ked jél és
dol goz zál', a nép ezt tet te. A mi nagy ja ink Hu -
nya di, Szé che nyi meg kom po nál ták en nek a
nép nek a bol dog sá gát, él nünk kell azt, ami ben
te het sé günk van, en nek je gyé ben kö szön töm
Bíró Lonát, kö szö nöm, hogy el hoz ta ne künk
mû vé sze tét.

…Év ti ze dek óta, gyer mek ko ra óta jár ja a
szü lõ he lyén lévõ fü ze se ket, a Kö rös-par ti cso -
dá kat, és fes ti az ámul ni való tá jat. 

He ge dûs Va lér Cho pin mû ve i nek tö ké le tes
elõ adá sa, tö ké le te sen egy be vág Bíró Lona ké -
pe i vel. Az a han gu la ti erõ, amely Cho pin mû vé -
sze té bõl árad, ez a han gi erõ tör fel Bíró Lona
mû vé sze té bõl. A Kö rö sök nek is van egy olyan
meg döb ben tõ han gu la ta, egy olyan kü lön le ges, 
se hol más hol nem ta lál ha tó han gu la ta, ame lyet 
Lona fe je zett ki a mû vé sze té vel, mint Cho pin
je le ní tet te meg ze né jé vel a len gyel tá ja kat, tel -
je sen szim met ri kus egy más sal a zene és a fes -
té szet. Bar na Ist ván az õszt meg je le ní tõ –
ke vés bé is mert ope rett szer zõ tõl – cso dá la tos
dala tel je sen ma gas szin tû, hi bát lan együt te sét
ad ták a zene és a fes té szet har mó ni á já nak. 

…Bíró Lona mû vé sze te is va la mi kép pen
több szel vény bõl össze ge zõ dik. Lá tunk Kö -
rös-par ti tá ja kat. Az elsõ moz za nat ban lát hat -
juk mû vé sze té nek azon ré te gét, (amely Mó ricz
no vel lá já ban meg nyil vá nul a gaszt ro nó mia le -
írá sá ban) lá tunk év szak ok öl tö zé ké ben meg je -
le nõ Kö rös-par ti köl tõi tá ja kat. Nagy sze rû do log 
ez, kü lön kö szön jük a fes tõ mû vész nek, hogy
meg döb ben tõ en mu tat ja be a ma gyar táj mi -
lyen cso dá la tos, hogy a Kö rö sök vi dé ke a maga
ben sõ sé gé vel, in ti mi tá sá val mennyi re más,
mint a Du na-ka nyar, mint a Ba da csony, nem
szebb, nem kü lön le ge sebb, csak más! Ez az in -
ti mi tás, és ez az etûd han gu lat, amely Cho pin -
nél is meg je le nik, mennyi re kü lön ér té ke a
ma gyar táj nak, és ha ezt a fes tõ úgy fe de zi fel,
hogy ott szü le tett, és ott él, és na pon ta jár ja
an nak a táj nak a kü lön le ges sé gét és fes té szet -
té eme li, ak kor egy olyan va rázs la tot visz vég -
be, mint ahogy Szõnyi tet te Zebegénnyel, mint
Egri a Ba la ton nal.

Te hát en nek a mû vé szet nek van egy ilyen
fe lü le ti szép sé ge, hogy meg ra gad ja a maga
szü lõ föld jét, ahol él, ahol al kot, és ar ról bi zo -
nyít ja be, hogy mi lyen kü lön le ges köl tõi-fes tõi
táj.

De hogy ha mé lyebb re ás (mint ahogy Mó -
ricz az „Ebéd” c. no vel lá já ban), ak kor ér zé kel -
te ti, hogy en nek a táj nak van egy olyan
üze ne te, amely im már nem csak fe lü le te sen
szó lít ja meg az em bert, ha nem bi zo nyos ele me -
ket ki emel, bi zo nyos moz du la to kat ki emel a táj -
ból – a Kö rös fûz fá i nak kí gyó vo nag lá sá nak az
ere jé vel ma ga sod nak az ég felé, hogy drá mai
hang vé telt ad ja nak en nek a har mó ni á nak. 

Vagy még mé lyebb re ás, hogy a han gu la ti
meg nyil vá nu lá sok mel lett a szín rend ben a szín -
ke ze lés ben van egy hal lat lan fi nom ság… A téli
táj nak a fe hér be át me nõ szür ke tó nu sok nak
olyan szép sé ge és fi nom sá ga vil lan fel,
amely a Kö rös-par ti táj nak az üze ne te.
És ez már egy má sik ré teg (ugyan úgy,
ahogy a Mó ricz-no vel lá ban, nem csak a
kül sõ tör té net  nyil vá nul meg) egy szer
csak fel ra gyog az õsz dí sze ként ez a kü -
lön le ges fa a Kö rös part ján. … Õszi
arany su ga ras fá nak az ün ne pi üze ne té -
vel.

Lát ha tó te hát az, hogy a mû vé szet
olyan rej tett szel vé nyek bõl áll, olyan
több ré te gû ség bõl, akár zene, akár iro -
da lom, akár fes té szet, hogy erre oda
kell fi gyel ni! 

Ép pen ezért nyil ván va ló, hogy egy
kép pel, egy mû vel tár sal gást kez de mé -
nye zünk. Elsõ pil la nat ban nem nyi lat -
koz tat ja ki ma gát a tel jes ség gel, ahogy
Sza bó Lõ rinc írja:

„Mit mond a fûz?
At tól függ, ki vagy!
Mit mond a mû?
At tól függ ki vagy!”
Hogy mennyi re vagy haj lan dó el mé lyí te ni a

tár sal gást az adott al ko tás sal. Íme nyil ván va ló,
hogy Bíró Lona mû vé sze te is olyan rej tel mes
üze ne te ket tar tal maz, amely az elsõ pil la nat ban 
nem nyil ván va ló jel, csak egyet len egy dol got
mon da nék, itt van nak a „Pi pa csos táj” vál to za -
tok. A pi pa csos táj, mint a táj tün dök lé se, az
Claude Mo net–t is, Szinnyei Merse Pált is bû vö -
let be ej tet te, és itt egy Kö rös-par ti rész let tel a
szí nek szép el osz lá sá val van egy olyan meg lá -
tá sa Bíró Ilo na mû vé sze té nek, ahogy a fel hõk -
nek a har mó ni á ja, a ta nyá nak a képe egy szer re 
csak föl tá mad a szí nek nek az ün ne pi or ná tu sá -
ban a pi pa csos táj nak az egy be öm lõ pi ros sá gá -
ban. Itt is le het érez ni, hogy nem csak le ír ja a
tá jat fes tõ i leg, ha nem ér tel me zi is azt. 

… Egy má sik do log is – vi har – én
sze re tem a vi har tom bo lá sát. Van a vi -
har ban va la mi elementális, akár ter mé -
sze ti vi har ról szó lunk, akár a lé lek nek a
vi ha rá ról. Gyö nyö rû ami kor fel tá mad az
em be ri szív ben a vi har vil lám lá sok kal és
dü bör gé sek kel. Az az ér de kes, hogy Bíró 
Lona mû vé sze té ben ez a vi har is tel je -
sen iz gal mas, és egyé ni en va ló sul meg,
még hoz zá ér zé kel tet ve azt, hogy min -
den mû vé szet nek úgy kell meg nyil vá -
nul nia, hogy egyé ni le gyen. 

Te hát a vi har tom bo lás, fe ke te fel -
hõk, ci ká zó vil lá mok, - nála nem! Ol vas -
suk: „Vi har elõtt”. 

Bíró Lona úgy ra gad ja meg a vi hart
töm bö sí tett fák kal, hogy szin te el rej ti a
vi har szü le té sét, szin te az egész kép egy
har mó nia, a vi har mely szü le tõ ben, azt
alig lát juk, szin te a cím ad szá munk ra egy men -
tõ övet…

Ak kor ami kor egy ki ál lí tás ra ér ke zünk, ami -
kor egy mû vésszel meg is mer ke dünk, ér de mes
fi gyel ni azo kat az út je le ket, amit a mû vész ad
szá munk ra, hisz eze ket a ké pe ket úgy is szem -
lél het jük, hogy teli van nak út je lek kel, ame lyek
ön ma gunk irá nyá ba for dít ják a he lyes utat, a
he lyes ös vényt, ak kor ami kor gyö nyör kö dünk,
ak kor rá döb be nünk, hogy az élet cso dá la tos
dol gok ból, és az ámul ni való kin csek bõl áll, ak -
kor ez a mû vé szet Bíró Lona Kö rös-part hoz
Gyomához te le pí tett on nan fel sza ka dó mû vé -
sze te olyan kinccsel áraszt el min ket, amely kü -
lön le ges egyé ni a maga ne vé ben, amely min ket 
gyö nyör köd tet, de egy ben gya ra pít és gaz da gít
ne me sebb em be rek ké tesz és bol do gab bá
egyút tal.

… Kö szön töm a mû vész nõt, kí vá nok sok si -
kert, kí vá nom azt, hogy ez zel a fel tá ma dó ener -
gi á val, amely ben ne év ti ze dek óta mû kö dik,
foly tas sa élet mû vét nagy szor ga lom mal, nagy
oda adás sal, a han gu la ti erõ nek olyan fe gyel -

me zett ma ga tar tá sá val, ahogy meg tud ta ne -
vez ni a Kö rös-par ti vi dé ket, és a Kö rös-part tal is 
be bi zo nyí tot ta azt, amit Pe tõ fi is hir de tett: „A
leg szebb or szág a mi ha zánk”.

Boór And rás: Al kony a fo lyón
(Bíró Lona fest mé nye)

A me se-szí nû fo lyó, akár az álom;
Ahol a tûnt sze rel met még meg ta lá lom.

Ilyen volt egy kor rég az if jú ság is;
Mely nek múl tán a ha lál csak ba ná lis.

Öröm volt éb red ni ez õsi tá jon;
Hol rám hullt az este, né mán és fá jón.

Mint ék szer a Kö rös, drá ga ha zám ban;
Ha szunnyad az al kony, le nyug vón, lá gyan.

És arany ló ív ben le beg a pára;
Hogy em lé kez zünk a fes tõ Lonára. 

Kö rös-par ti õsz
(Bíró Lona fest mé nye)

Mint arany ló csil lag a gyer mek-ágon,
úgy si mo gat a rozs da bar na õsz;
A tél ru há ja ké szü lõ dik im már,
mit egy utol só dísszel meg elõz.

El szunnyad las san a hû fo lyó is,
álom ba kúsz nak a régi fák;
A nyá ri nap fény – per gõ le vél lel,
ke re si már az ott ho nát.

El bú vik majd a szép ma dár dal,
le hajt ja fe jét a lom ha tölgy;
Sze mem sar ká ból, oly kor-oly kor,
ki gör dül még egy néma könny.

Így mú lik el tán az if jú ság is,
mint hul ló le ve lû, néma gyász;
S ha átjõ a fény a fo lyó híd ján,
ve lem lesz még az õszi láz.

Õszi hangulat az aranyló Körös-parton
LONA tárlata Budapesten 

Al kony a fo lyón (olaj vá szon 50 x 70)

Kö rös-par ti õsz II. (olaj-vá szon (50 x 70)
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DUDA CSALÁD ta lál ko zó ja
Szol no kon

Duda La jos és fe le sé ge Ju hász Er zsé bet
so ká ig nagy köz tisz telt ben él tek Endrõdön, az 
Apponyi ut cá ban. Nyolc gyer me ket ne vel tek
fel, sze re tet ben, bé kes ség ben. A csa lád min -
dig (még ma is!) ar ról volt is mert, hogy nagy fi -
gye lem mel ápol ták a csa lá di össze tar to zást.

Amíg a szü lõk él tek, a nagy ün ne pek al kal -
má ból min dig együtt volt a csa lád, a La jos és
Er zsé bet na pot is együtt ün ne pel ték. Ami kor a 
drá ga szü lõk el men tek az élõk so rá ból, és
meg szûnt a csa lá di ott hon, ahol annyi szé pet
és jót ta nul tunk, a csa lá di ta lál ko zók át he lye -
zõd tek a Szarvasvégi Te me tõ be, a szü lõi sír
mel lé. Sok szor 25-30 csa lád tag gal áll tuk kö rül 
a sírt, aho vá a sze re tet vi rá ga it is vit tük. 

Mi vel hi ány zott a régi csa lá di együtt lét, hi -
szen a szü lõi ház már nincs meg Endrõdön,
Béla test vé rünk ma radt leg to vább ott hon, de
õ is el köl tö zött a szü lõ fa lu ból, ( az uno kák
még ma is em le ge tik, hogy mi lyen jó volt a
Nagy ma má nál a nyá ri szü net ben ), el ha tá roz -
tuk, hogy két éven ként más és más csa lád
tag jai ren de zik meg a Du da-ta lál ko zót.

Idén Hunya Zol tán és csa lád ja lá tott ben -
nün ket ven dé gül Szol no kon, ahol 53-an vet -
tünk részt egy két na pos ün nep sé gen. Saj nos
a régi nagy csa lád ból már so kan hi á nyoz nak,
a Duda test vé rek kö zül már csak hár man
élünk, de az még is biz ta tó, hogy sza po ro dik a
csa lád, hi szen már a déd és ük uno kák is bõ ví -
tik a csa lá dot. 

A ta lál ko zó ün nep sé gét meg elõ zõ en
gyász mi sén imád koz tunk és em lé kez tünk az
el hunyt szü lõk re és test vé rek re és családta-
gokra. 

A szép ha gyo mányt foly tat juk, hi szen a kö -
vet ke zõ ta lál ko zás szer ve zé se már elõ ké szí -
tés alatt áll.

Duda csa lád 

Te gyük örök ka rá csonnyá 
egy más éle tét!
Tí már atya ka rá cso nyi le ve le:

Ked ves Hí ve im, Test vé re im Jé zus ban!

A Bib li á ban,
Szent Pál apos tol
tol má cso lá sá ban ezt
ol vas suk a Ti tusz -
nak írt le vél ben:
„Üd vö zí tõ Is te nünk
ki nyil vá ní tot ta jó sá -
gát és em ber sze re -
tet ét” (Tit. 3,4.) Ez a
szent írá si sza kasz
el hang zik majd a ka -
rá cso nyi szent mi sé -
ben. Tö ké le te sen
ki ér zõ dik be lõ le a
ka rá csony lé nye ge.

Sok szor pa nasz -
ko dunk ar ról, hogy
ke gyet len, hi deg-ri -
deg a vi lág, hogy
önzõ mó don na gyon 
sok em ber csak ma -
gá val tö rõ dik, csu -
pán a sa ját érdekízû
szem pont ja it akar ja
ér vény re jut tat ni és

gyõ ze lem re vi szi má sok ro vá sá ra.
Ka rá csony kor az em ber szí vek fa gya el ol vad. Mi ért? Mert

fo ko zot tan va ló sul az õsi em be ri vágy, az örök „Emmánuel, a
Ve lünk az Is ten” nagy, bol do gí tó vá gya. Ka rá csony kor az
álom nak tûnõ szent vágy ból va ló ság lesz, még pe dig olyan mér -
ték ben, amennyi re been ged jük lel künk be, éle tünk be az Is tent.
„A tu laj do ná ba jött, de övéi nem fo gad ták be” (Já nos ev. 1,11) 

Ránk ne vo nat koz zék ez a bal jós la tú meg ál la pí tás, ez az Is -
ten su gall ta fi gyel mez te tés. In kább ez a páli jó kí ván ság és buz -
dí tás, tel jes mér ték ben: „-…hogy ke gyel mé vel igaz éle tet
él jünk és az örök élet re mény be li
örö kö se i vé vál junk.” (Ti tusz nak
írt le vél bõl 3, 7.)

Nem csak a ka rá csony fa ár -
nyé ká ban, vagy az éj fé li mise
gyer tyá i nak fé nyé ben tud junk
egy más ra mo so lyog ni, ha nem
min den kor te gyük örök ka rá -
csonnyá egy más éle tét az ál tal,
hogy az an gya li szó zat ér tel mé -
ben a bet le he mi Kis ded bé ké jé -
ben moz dít suk elõ az Is ten
di csõ sé gét, s így le gyünk a jó aka -
rat em be rei min den ki szá má ra
(Luk ács ev. 2,14.). 

Ilyen szel lem ben kí vá nok
Nek tek ke gye lem tel jes, bol dog
szent ka rá csonyt test vé ri és lel ki -
pász to ri sze re tet tel:

Pá ter Tí már Mi hály
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1999. év 2000 2001 2002 2003
Nyi tó pénz kész let 185 944 1.533 307 128

Be vé te lek
1. Ön kor mány za ti tá mo ga tás 1.638 874 1.100 300 1.000

2. Pá lyá zat út ján nyert pénz összeg 700 750 700 100 240

3. Szpon zo ri tá mo ga tás 643 533 346 661 1.124
4. Mun ka ügyi Köz pont közh. tám. 408 820 225 324 377

5. Bel víz el há rí tá si mun kák 496 - - - -

6. Egyéb bev. (Apeh 1%, anyag ért, ka mat, tag díj) 997 50 186 32
Be vé te lek össze sen: 3.885 3.994 2.421 1.571 2.773

Ki adá sok
1. Sze mé lyi jel le gû ( bér és já ru lé kai)

adó és já ru lék tar to zás

ön el len õr zé si pót lék

663

630

107

1.483

719

-

739

12

-

1.060

-

-

1.326

-

-
2. Tûz ol tó au tók üze melt. kapcs. 464 440 775 242 416

3. Fenn tar tá si ki adá sok 364 255 270 276 372

4. Vé dõ fel sze re lés vá sár lá sa - 50 758 110 147
5. Egyéb ki adá sok - 76 141 62 108

6. Fej lesz té si célú kiad. 1.008 275 952 - 357
Ki adá sok össze sen 3.126 3.405 3.647 1.750 2.726

Záró pénz kész let 944 1.533 307 128 175

Az El len õr zõ Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a táb lá zat ban sze rep lõ
össze vont ada tok ból a Pol gár mes te ri Hi va tal mû kö dés re 1.000 ezer
fo rint tá mo ga tást adott. A szpon zo ri tá mo ga tás össze ge: 1 mil lió 124
ezer fo rint volt.

Az egyéb be vé te lek kö zött: Tag díj be vé tel: 20.200 fo rint, ami a ta -
va lyi hoz  35,800 Ft-hoz, majd nem 50%-os csök ke nést mu tat, ka mat,
594 Ft,

 Apeh 1% 12.490 fo rint volt, a ta va lyi összeg: 8.760 Ft volt.
A ki adá sok rész le te zé se: a sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek kö zött a

pol gá ri szol gá la to sok zsold, ét ke zé si és ru ha hasz ná la ti költ sé ge van
el szá mol va. 

A ki vo nu lá sok üzem anyag költ sé ge 113.814 fo rint volt, a gép jár -
mû vek kö te le zõ biz to sí tá sa  a ta va lyi 33.894 fo rint tal, és a ta valy elõt ti 
283 ezer fo rint tal szem ben, 120.850 fo rint. A tény szám jól mu tat ja,
hogy a tûz ol tó gép jár mû vek 2003. évi biz to sí tá sa már nem csak tört
évre - az elsõ ne gyed év re - tör tént meg, mint az elõ zõ év ben. Ez jó!

A gép jár mû vek vizs gáz ta tá si és al kat rész pót lá si költ sé ge mint egy
30 ezer fo rint tal ke rült töb be, mint az elõ zõ év ben, ak kor 151 ezer fo -
rint, most 181 ezer fo rint volt.

A fenn tar tá si költ sé gek kö zött a te le fon hasz ná lat 100.590 fo rint,
az elõ zõ év ben 168.650 fo rint, azt meg elõ zõ év ben: 172 ezer fo rint
volt, a gáz díj ala ku lá sát az el nö ki be szá mo ló rész le te sen tag lal ta, ab -
ban hall hat tuk, hogy mi ért volt „csak” 44.759 fo rint, az elõ zõ évi tény -
szám: 107.651 fo rint volt. 

Fent ki mu ta tott re zsi költ sé ge ken túl az Egye sü let re van ter hel ve
2003. év ben is mét 211.963 fo rint villamosenergia költ ség. Az elõ zõ
év ben ez a ter he lés: 184.096 Ft villamosenergia költ ség volt. Úgy lát -
szik nem ve ze tett ered mény re az az egyez te tés, amit az Egye sü let
kez de mé nye zett, a ter he lés re á lis alap já ra vo nat ko zó an. A ja vas la -
tunk sze rint a ter he lést és a tény le ges fo gyasz tást kel le ne szink ron ba
hoz ni. (Korábban ilyen jog cí men egy ál ta lán nem kel lett fi zet ni!)

Fel hal mo zá si ki adá sok 2002. év ben nem vol tak, mint ar ról ta valy
be szá mol tunk.

2003-ban vá sá rol tunk egy tár csás da ra bo lót, 112.500 fo rin tért, és 
a fû tés hez egy Siesta gáz tûz he lyet 17.250 fo rin tért, és a fû té si rend -
szer úgy ne ve zett nagy ja ví tá sa 228.000 fo rint ba ke rült. 

Vé dõ ru ha vá sár lás ra 145 ezer fo rin tot tu dott köl te ni az egye sü let
pá lyá za ti pénz bõl.

Az egyéb költ sé gek kö zött sze re pel az Au gusz tus 20-i ren dez -
vénnyel kap cso la tos 48.000 fo rint, ami a pro pa gan da busz és a hal fõ -
zõ be ne ve zé si költ ség volt. A gyer me kek nagy-nagy örö mé re
mû kö dött egész nap a busz.

Saj nos el hunyt tûz ol tó tár sunk ko szo rú zá si költ sé ge is ezen a so -
ron sze re pel.

Az El len õr zõ Bizottság egyet ért az el nök fel ve té sé vel, és ja va sol ja, 
hogy vált sunk pénz in té ze tet, az ön kor mány zat is ezt tet te. Re mél he -
tõ leg mél tá nyo sab bak lesz nek a bank költ sé gek, amik a múlt év ben
33.518 fo rin tot tet tek ki. 

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS:
2002. ÉVBEN NEM VOLT.

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS SZÁMADÁS
Mint ahogy azt az elõ zõ fe je zet szá ma i ból hal la ni le he tett, il let ve

lát ni le het, a szá mok egy ér tel mû en bi zo nyít ják, hogy az egye sü let ve -

ze té se mind pénz ügyi, mind az anya gi ja va i val a tõle el vár ha tó
gon dos ság gal gaz dál ko dott.

A ko ráb bi évek ben már tet ten ér he tõ volt, hogy meg tor pant a fej -
lesz té si le he tõ ség, de a 2003. év ben a le he tõ sé gek hez mér ten is mét
meg in dult. 

Az egye sü let esz köz lel tá ra 2003. év ben mennyi sé gi leg el ké szült,
de az ér ték be li ér té ke lés el ma radt, amit sür gõ sen pó tol ni kell, mert a
köz hasz nú sá gi je len tés hez már egy egy sze rû sí tett mér leg is hoz zá tar -
to zik, amit most nem tu dunk be mu tat ni, de ha el ké szül, ak kor pót ló -
lag a Köz gyû lés elé ter jesszük.

IV. CÉL SZERINT JUTTATÁSOK
Egye sü le tünk si ke re sen pá lyá zott a Bel ügy mi nisz té ri um egyik pá -

lyá za tán, amin 240 ezer fo rin tot nyer tünk.

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ÁLLAMI
PÉNZALAPBÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS:

A he lyi ön kor mány zat tól ka pott tá mo ga tás össze ge: 1millió fo rint
volt.

Az elõ zõ év hez ké pest 700 ezer Ft nö ve ke dést mu tat. Szo ká sunk -
hoz hí ven  vissza te kin tünk az elõ zõ évek azo nos tar tal mú szá ma i ra:

1997:   5,4 mil lió Ft
1998    3.-  „
1999:   1,6  „
2000:   0,9  „ 
2001:   1,1  „
2002:   3  „ 
2003:   1.-
A fen ti szá mok jól mu tat ják, hogy az egye sü let gaz dál ko dá sa, mû -

kö dé se csak na gyon vissza fo gott for má jú le het, fej lesz té se is csak -
nem szü ne tel.

VI. AZ EGYESÜLET VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk is ön kén te sen a vá ros la kos sá gá nak tûz -
vé del mi biz ton sá gá nak meg te rem té sén dol goz nak.

Mun ká ju kért sem pénzbeni, sem ter mé szet be ni jut ta tás ban nem
ré sze sül nek, sem most sem a ko ráb bi évek ben.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ

A Gyomaendrõdi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let ki emel ten köz hasz -
nú szer ve zet, ami azt is je len ti, hogy

TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSE
cél já ból jött lét re. 
Olyan köz hasz nú fel ada tot lát el, amely rõl tör vény fel ha tal ma zás

alap ján más jog sza bály ren del ke zés sze rint, va la mely ál la mi szerv nek
vagy a he lyi ön kor mány zat nak kell gon dos kod nia. Te vé keny sé gé rõl a
gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról a nyil vá nos ság nak is kö te les
be szá mol ni a he lyi saj tó út ján. 

Az el múlt 2003-dik év tört ré szé ben (2003. jú ni us-de cem ber) a
Gyomaendrõdi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let:

                       26 eset ben vo nult ki kár ese mé nyek hez,
138 óra idõ tar ta mot tölt ve a kár ese mé nyek el há rí tá sá val.
Tag lét szá munk ból 20 fõ ak tí van részt vesz az egye sü let mû sza ki, vagy 
ad mi niszt ra tív mun ká já ban, és 18-20 fõ azok lét szá ma akik ki kép zett
tûz ol tók. Ez az a lét szám, akik ri aszt ha tók tûz vagy más ka taszt ró fa
ese tén. 
Az el nö ki be szá mo ló ban rész le te zett gon dok még mindig meg ol dás ra
vár nak. 
Az EB ta va lyi be szá mo ló já ban is le ír ta, most is meg te szi,, hogy: Egye -
sü le tünk mind sze mé lyi, mind az anya gi és esz köz el lá tott ság, fel ké -
szült ség vo nat ko zás ban olyan fi zi kai és immateriális ér té kek kel
ren del ke zik, amit rész ben elõ de ink hoz tak lét re azért, hogy a vá ros és
la ko sa i nak tûz el le ni biz ton sá gát szol gál ják.
Ez a szá mok ban ki nem fe jez he tõ ér ték most ép pen ránk van bíz va, és
a je len ve ze tés és tag ság kö te les sé ge, hogy ezt meg õriz zük, fej -
lesszük, és az utá nunk jö võk nek tisz tes ség gel át ad juk. 
Ez zel a cél lal ke rült be az Ön kén tes Tûz ol tó sá gunk 77 éves tör té ne te a 
most meg je lent Gyomaendrõdi ki ki cso da? címû könyv be (283. ol dal) 

Tisz telt Köz gyû lés! 
A záró pénz kész let, va la mint a 2004. évi ön kor mány za ti költ ség ve té si
tá mo ga tás össze gét is mer ve - ami 900 ezer fo rint, ta valy 1 mil lió Ft
volt-, va la mint az ener gia és üzem anyag árak idei ed di gi ala ku lá sát is -
mer ve, saj nos azt a meg ál la pí tást kell ten nünk, hogy a mû kö dé si költ -
ség fe de ze tünk idén sem  ja vul,
te kint ve, hogy a költ ség gaz dál ko dás

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Gyomaendrõdi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let 2003. évi mun ká já ról

foly ta tás a kö vet ke zõ oldalon
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min den tar ta lé kát a ko ráb bi évek -
ben már fel de rí tet tük és hasz no sí -

tot tuk.

Az El len õr zõ Bi zott ság kö te les sé ge, hogy a Ve ze tõ ség nek és a Köz -
gyû lés nek is fel hív ja a fi gyel mét, hogy ez zel a je len is me re tek alap ján
ter vez he tõ pénz kész let tel, az egye sü let mû kö dé si költ sé ge i nek nincs
meg a tel jes fe de ze te, még a leg gon do sabb gaz dál ko dás mel lett sem.

Ezért ahogy a 2003. év ben is meg kel lett ta lál ni azt a meg ol dást,
amely egye sü le tünk mû kö dé sét, és fenn ma ra dá sát biz to sí tot ta, la -
kos sá gunk biz ton sá ga ér de ké ben, úgy az idei, 2004. évre is ez a ve ze -
tés egyik leg na gyobb fel ada ta.

Az egye sü le tünk idén már 78 éves.
Elõ de ink azért hoz ták lét re, és mû köd tet ték fo lya ma to san ezt az egye -
sü le tet, hogy hasz ná ra le gyen az itt élõk nek az ál tal, hogy az élet és
va gyo ni biz ton sá gun kat szol gál ja.

Tisz telt Köz gyû lés, az El len õr zõ Bizottság a Köz hasz nú sá gi Je len tést a
Tör vény ál tal elõ írt tar ta lom mal ké szí tet te el.
A jö võ ben el kell ké szí te ni még az egy sze rû sí tett mér le get is.
Eh hez vi szont az esz köz ál lo mányt és a for rás ál lo mányt is ér té kel ni
kell.
Az ér té ke lés alap ja az esz kö zök vo nat ko zá sá ban a mennyi sé gi fel vé -
tel, amely ren del ke zés re áll, és kér jük azt át ad ni a köny ve lés nek.
A je len tést az EB kü lön meg vi tat ta, má jus 24-i ülé sén, és an nak alap -
ján a Köz gyû lés nek ELFOGADÁSRA ja va sol ja, 1/2004.EB (V.24 ) Ha tá -
ro za ta alap ján.

Gyomaendrõd, 2004. má jus 24

Csá szár né Gyuricza Éva EB el nök, Mraucsik La jos és Jakus Imre  EB tag

Tedd a jót!
Te kin tet nél kül arra, hogy má sok nak
   tet szik vagy nem,
te kin tet nél kül arra, hogy látják-e
   vagy nem,
te kin tet nél kül arra, hogy lesz-e
   si ke re, vagy nem; tedd a jót!

Tégy min den jót, amit meg te hetsz,
ott, ahol vagy,
úgy, ahogy te he ted,
ak ko rát,
amek ko rát te hetsz,
de min dig, szün te len ez le gyen a
prog ra mod!

Sik Sán dor

Jól si ke rült Õszi va cso rát szer ve zett és bo nyo lí tott le 2004.
no vem ber 20-án a Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la Szü -
lõi Munkaközössége. A bõ és íz le tes va cso ra után a ven dé gek ví -
gan rop ták a tán cot.

Éj fél kor kö zel 270 tom bo lát sor sol tak ki. Volt ott – a há zi -
nyúl tól a por szí vó ig – édes ség, könyv, ital és sok hasz nos tárgy,
amit a vá ros vál lal ko zói és a szü lõk ad tak össze. 

Jó volt lát ni az össze fo gást és a tett re kés zsé get!
Kö szö net érte min den ki nek, a szer ve zõk nek, a le bo nyo lí tók -

nak, a ze ne kar nak és a jó han gu la tú ven dé gek nek!

TÁMOGATÓINK:

1.ANDOR CSEMPE CENTRUM
2.BALÁZS TIBOR 100FT-OS BOLT
3.BARNA CSEMEGE
4.BULA LAJOSNÉ (RUHÁZATI BOLT)
5.CM MÉTERÁRU
6.COLOR-SHOP
7.EDIT REFORMHÁZ
8.ENDRÕD PATIKA
9.FARKAS MÁTÉ
10.FARKASINSZKI ZSUZSA VIRÁGBOLT
11.GYOMA PACH
12.KERESZTES TIBOR HÚSBOLT
13.KERT-KIWI KFT.
14.KNER NYOMDA
15.KÕRÖSI WEEKEND HORGÁSZBOLT
16.KREKO-SOFT
17.KUTYÁSBOLT (SZABÓNÉ)
18.LIZÁK VIRÁGBOLT
19.MÁGUS-COMP
20.NÉMETH ÉS SZABÓ KFT.
21.PENTAMENT KFT.
22.RÉKA BUTIK
23.ROSTÉLYOS GMK.
24.SEBÕK-SEBÕK
25.SIKÉR GMK.
26.SZABÓ IPARI KTSZ
27.SZARKA CSILLA
28.SZUJÓ KFT. (VASMÛSZAKI BOLT)
29.TAKARÉKSZÖVETKEZET
30.TIP-TOP CIPÕBOLT
31.UHRINNÉ SÁRIKA ÜZLET
32.VÁRFI ANDRÁS (GAZDABOLT)
33.VELVET BÚTOR
34.WATT VILLAMOSSÁGI BOLT
35.ZÖLD CUKRÁSZDA

foly ta tás az elõ zõ oldalról
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A szá raz mal mok ról

A szá raz ma lom em be ri, ál la ti erõ vel
meg haj tott õrlõ, da rá ló, hán to ló szer ke -
zet. Gyomán csak ló val haj tott szá raz ma -
lom ról tu dunk. Az 1783-86 évi I. Ka to nai
fel mé rés tér ké pén 6 szá raz ma lom van
fel tün tet ve a te le pü lés te rü le tén, eb bõl
egy ket tõs ma lom (egy más mel lé épült
„két ke re kes” ma lom), egy a ko ra be li bel -
te rü le ten, öt pe dig a fa lu szél re esik. Az
1816. évi re gu lá ci ós (meg szün tet te az
ura da lom a te le pü lés hal maz jel le gét s a
tel kek-ud va rok, ut cák ki mé ré sé vel ki ala -
kult a ma is lát ha tó te le pü lés szer ke zet )
tér ké pen már 18 szá raz ma lom van
Gyomán, eb bõl há rom ket tõs, há rom esik 
„bel te rü let re”, a töb bi a fa lu szé lén van. A
19. szá zad kö ze pe tá ján fel épült a haj da -
ni „ve res ma lom” elõd je ként egy szél ma -
lom, majd fo ko za to san épül tek a
gõz mal mok s így a szá zad vé gé re a szá -
raz mal mok el tûn tek nyom ta la nul..
Gyomán  a szá raz mal mok ló val haj tott
„jár gá nyos” tí pu sa ter jedt el, il let ve ilye -
nek épül tek fel. A meg haj tás ha tal mas
kül lõs fa ke rék se gít sé gé vel tör tént,
amely hez hám mal be fog ták a vo nó jó szá -
got, s az kör be jár va mint egy maga után
von tat ta a ke re ket, il let ve kül lõ it. A ke rék
pe re mén el he lye zett fo ga zat sor adta át a 
for gó moz gás sá ala kí tott ener gi át a mun -
ka gé pek nek, da rá ló, õrlõ kõpároknak,
hán to ló szer ke ze tek nek (pl. kö lest hán tol -
tak).

Az ál ta lá no sabb meg ol dás ban a von -
ta tó ke rék a föld fel szí né hez kö zel volt és
így ala cso nyabb sá to rú épü le tet húz tak
fel rá nád te tõ vel, eb ben is el tért. A be fo -
gást úgy tet ték le he tõ vé, hogy a meg haj -
tó ke re ket fer de sík ban ki le he tett
bil len te ni, így a lo va kat a ke rék kül lõi
közé ve zet het ték és be fog hat ták. Ter mé -
sze te sen nem min den ló tûr te ezt a rab -
szol ga mun kát. Ér de mes meg te kin te ni
ér dek lõ dõk nek a ma is mû kö dõ ké pes ál -
la pot ban lévõ szar va si szá raz mal mot.

Szá raz mal mai vol tak az ura da lom -
nak, aki az tán bér be adta job bá gyok nak,
telkesgazdáknak leg in kább, de ka pott

en ge délyt az egy ház is szá raz ma lom
épí tés re és an nak mû köd te té sé re. Ilyen
bér le ti szer zõ dést ta lál tam a Re for má tus
egy ház irat tá rá ban 1845-bõl;  „Aloll irott,
adom em lé ke ze tül mind azok nak a kik -
nek il lik, hogy én a Gyo mai Reformáta
Ecclezsiának az endrõd felé ve ze tõ Or -
szág út mel lett fek võ egyes mal má nak
esz ten dõn ként való jö ve del mét, há rom
egy más után kö vet ke zen dõ Esz ten dõk -
re Közönségess ár ve rés sel, mint leg
töb bet igérõ, esz ten dõn ként ál ta lam az
Ecclezsia mag tá rá ba bé adan dó 36 kö -
böl bú zá ért 

(1 kö böl=85-118 li ter) és 10 Kö böl 2
Véka (1 véka=27-35 li ter) ár pá ért ha szon 
bér be ál tal vet tem a kö vet ke zen dõ fel té -
te lek alatt, ugymint;

1./ a ha szon bér ide je fog kez dõd ni a
fo lyó évi  februárius 1 sõ –nap ján, azon
azo kon mi vel a ma lom nak ap róbb hi bá i -
nak ad dig ki kell igazitódni. –ha pe dig ak -
kor ra még telylyessen ki nem
igazzitódnék, a ma lom hi á nya a ha szon -
bér ide je fog kez dõd ni at tól a nap tól fog -
va mi kor ra a ma lom ki leszesz igazitva.

2./ A Ga bo na bé li ek bé adá sá nak fer -
tály/ne gyed/évenkint ok ve tet len meg kell 
tör tén nie, és pe dig vám éle tek kel, s ha ne 
ta lán a hombárbann /ga bo na tá ro ló/ fer -
tály évek elõtt nem tér né nek a ga bo na -
bé li ek ha ma rább is bé adód hat nak az
Ecclézsia mag tá rá ba.

3./ Mi dõn a ha szon bé res évek el
teléndenek tartozándom a mal mot, azon
jó és hasz nál ha tó ál la pot ban az
Ecclézsiának ál tal eresz te ni melylybenn
most ál tal ve szem Inventarium /lel tár/
szerént.

4./ Ha az Ura da lom Szél mal mot fog
éppittetni és az gya kor la ti for gás ba
jövénd ak kor ezen Kö te lez vény nek ér vé -
nyes sé ge meg szünénd.

5./ A ha szon bé res évek alatt ha a te -
tõt kell reperáltatni az az Ecclézsia gond -
ja, va la mint ha malomkû kivántatnék is
az az Ecclézsia ter he leénd-egyéb apró
cseprõ reparátiók /ja ví tá sok/ a ha szon -
bér lõ re fog nak há ram la ni.

6./ Az ed di gi ma lom vé ká val fog a ha -
szon bér bé adód ni. Mellyek szerént
adon ezen Kö te lez vé nye met ujjólag is
nyil ván el ösmervén mi vel az Elõl járó ré -
szé ben ezen Kö te lez vény nek a zomban
iga zí tás te võ dött hogy az ál ta lam bé fi ze -
ten dõ Búza Harmintz Hat Kö böl az Árpa
tiz Kö böl Két Véka leénd-Gyománn
Januárius 26. 1845.

Hat va ni Istvány

Elõt tünk Debretzeni And rás Biró, Szil -
ágyi Istvány Tör vény Bíró, Mar jai Ist ván
Ecclézsia Curátora /gond nok/. A fent irt
ha szon bér lõ keze alá a ma lom az alább
irt va ló ság ba ment ál tal me lyet igy tar to -
zik vissza adni 1 ször – kivûrõl a sá tor jó
ál la pot ba, a’ Ke rin gõ nél a’hol a’bé fo gó -
hely van el kezd ve két kar fa pán tos a töb -
bi hiba nél kül, két kül lõn a hám fák sróf ja
nagy jukakat kop ta tott, min den talp
öszve eresz té sé nél egy sróf /csa var/, az
elsõ talp ha sadt há rom sróf fal van össze -
fo gat va. A 2-dik kivürõl re pe de zett a
3-dik jó, a 4-dik jó, az 5-dik talp nál a vége
felé egy görtsnél tö rés a 6-dik mind a két
vé gén re pe dés a 7-dik sróf fal van összve
fo gat va, a 8-dik két sróf fal, a 9-dik jó, a
10-dik talp végefelé két sróf, a 11-dik vé -
gén re pe dés, 12-dik jó, ezen tal pak ba a
fo gak új jak az orsó is ujjonnan fo ga zó -
dott. Belõrõl a grádits /lét ra/ jó, kûpad ké -
reg jó, ko rong, kersztvas jó, két tsákány
jó, egy ujj kû ememlõ vas, a bú zás hom -
bár jó, egy rugó aj tós la kat tal, az ár pás
hom bár jó egy jó la kat tal, tssapófával egy 
hor dó négy jó vas abrontstsal, mellybe
Communióra /Úrvacsorárára/ sze dett
tisz ta búza áll, egy ki sebb la kat tal, egy
véka jó, két jó vas abrontstsal, egy vám -
sze dõ fuka /mé rõ edény/ két jó vas
abrontstsal, egy lisz tes láda jó, ah hoz la -
pát, és egy ülõ lókus /hely, ülõ, lóca/, a
kül sõ aj tón fa kilints fa toszitó zár ral vas
behuzóval, a kis szo ba aj tón vas kilints, a 
szo bá ba jó kementze, s ab lak. 

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

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.
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A gyo mai re for má tus gyü le ke zet ben 
2004. ok tó ber 31-én ket tõs ün ne pet tar -
tot tak. Az 1517 ok tó ber 31-én in dult re -
for má ci ó ra min den év ben em lé kez nek
és ün ne pel nek a re for má tu sok. Most -
eh hez kap cso lód va - Sipos Tas Tö hö -
töm lel ki pász tor 40 éve kez dõ dött lel ké -
szi szol gá la tá ért is há lát ad tak a dél után
2 óra kor kez dõ dött is ten tisz te le ten. Er -
rõl azért is em lé kez tek meg kü lön a hí -
vek, mert ke ve sen van nak a lel ké szek
kö zött or szág szer te is, akik 40 évet egy
gyü le ke zet ben szol gál tak vé gig. Itt,
Gyomán is, ed dig csak Dávidházy
Bekes Sá mu el volt, aki ennél hosszabb
ideig - 1818-1862-ig - volt a gyülekezet
lelkipásztora.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten – az
egyéb ként szo kat lan dél után 2 órai kez -
det és a kö ze li ha lot tak nap ja el le né re –
szép szá mú gyü le ke zet volt a temp lom -
ban. Az ige hir de tést Sipos Ete Ál mos,
Bu da pest- Nagy vá rad-té ri lel ki pász tor
vé gez te. Alap igé je a 2. Kor.11,2. volt.
„Is te ni buz gó ság gal buz gok ér te tek;
hisz el je gyez te lek ti te ket egy fér fi ú nak,
hogy mint szep lõt len szü zet ál lít sa lak a
Krisz tus elé”. Ige hir de té se köz pon ti ta ní tá -
sa: az egy ház és a lel ki pász tor kül de té se a
vi lág ban, az em be rek kö zött. Az a szol gá lat, 
amely nek cél ja az Is ten tõl el for dult em be rek 
Jé zus Krisztushoz való vezetése azért, hogy
az örök éle tet, az üdvösséget általa
elfogadják, megnyerjék.

Az ige szol gá lat után a gyü le ke zet ben 40
éve szol gá ló lel ki pász tort kö szön töt ték.
Elõ ször a lel kész test vé rei kor sze rint. Ete
Ál mos az ige hir de tés ben el hang zot tak kal és 
ároni ál dás sal „Áld jon meg té ged az Úr és
õrizzen meg té ged! Vi lá go sít sa meg az Úr
az Õ or cá ját te raj tad és kö nyö rül jön raj tad!
For dít sa az Úr az Õ or cá ját te re ád és ad jon
bé kes sé get!” Ár pád Edömér kis új szál lá si
lel ki pász tor a lel ki pász to ri szol gá lat Is ten
fe lõ li ol da lá ra mu ta tott a Já nos ev. 15,16.
ver sét idéz ve: „Nem ti vá lasz tot ta tok en -
gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ti te ket, és én
ren del te lek ti te ket, hogy ti el men je tek és
gyü möl csöt te rem je tek, és a ti gyü möl csö -
tök meg ma rad jon…”. Kund Kö töny lel ki -
pász tor, nyír egy há zi es pe res 2 Igét ol vas va
kö szön tött. V.Móz.8,2- tõl „ Em lé kez zél
meg az egész út ról, ame lyen hor do zott té ged 
az Úr, a te Is te ned im már 40 esz ten de ig a
pusz tá ban, hogy meg sa nyar gas son és meg -
pró bál jon té ged, hogy nyil ván va ló vá le -
gyen, mi van a te szí ved ben;.. hogy tud tod ra
adja né ked, hogy az em ber nem csak ke -
nyér rel él, ha nem mind az zal él az em ber,
ami az Úr nak szá já ból szár ma zik. A te ru há -
za tod le nem ko pott ró lad im már 40 esz ten -
dõ tõl fog va.. õrizd meg az Úr nak a te
Is te ned nek pa ran cso la ta it … mert az Úr a te
Is te ned jó föld re visz be té ged, .. Di csér jed
azért az Urat a te Is te ne det!” Háláadással
em lé ke zett meg ar ról a ke gye lem rõl,
amellyel szüleinkkel együtt is hordozott az
Úr. S az I.Kor. 9,18. versével fejezte be
köszöntését: „Micsoda tehát az én
jutalmam?  Hogy prédikálásommal ingyen
valóvá tegyem a Krisztus evangéliumát..”

A ka to li kus egy ház ne vé ben Iványi
Lász ló endrõdi plebános ál dás kí vá ná sát
küld te - saj ná la tá ra nem tu dott el jön ni ez ün -
nep re - egész na pos te me tõi szol gá la tai mi -
att.  A gyo mai ka to li kus egy ház és
gyü le ke zet kö szön té sét Tí már Mi hály atya
mond ta el. A Máté evan gé li u ma 7. fe je ze té -
bõl ol vas ta az Igét, mely ben Jé zus ar ról be -
szél, hogy az a bölcs em ber, aki há zát
kõ szik lá ra épí ti, mert az a ház ki áll ja a vi har
pró bá ját is. Kö szön té sé ben vissza em lé ke -
zett a ko ráb ban Endrõdön el töl tött szol gá la ti 
éve i re. Arra a test vé ri, jó kap cso lat ra, amely
ak kor is meg volt a lel ki pász tor ral és az
édes ap já val is. Hi tünk alap ja és kül de té sünk 
közös - mon dot ta és Isten áldását kérte a
gyülekezet és lelkipásztor életére,
szolgálatára.

A Szent Gel lért Ka to li kus Is ko lá ban ta -
nu ló re for má tus hit ta nos gyer me kek  - Kele
Ág nes hit ok ta tó ta nár nõ fel ké szí té sé vel  - 
kö szön töt ték ének kel és egy ír ál dás sal az
ün ne pelt lel ki pász tort. Õket kö vet te a Sze re -
tet ott hon dol go zói és la kói ne vé ben Tí már
Zoltánné meg em lé ke zé se az Ott hon meg -
épí té sé rõl és mû köd te té sé rõl. Kö szö ne tet
mond va és há lát adva a lel ki pász tor és fe le -
sé ge, Évi ke együt tes mun ká já ért. A to váb bi
mun ká ra is Is ten ál dá sát kér ve az aláb bi idé -
zet tel fe jez te be kö szön tõ sza va it: „Hintsd
szer te szét a sze re tet kin cse it, Élj má so kért,
az Úr té ged így ta nít. Ha sóvá lesz az éle ted,
úgy íze sül a vi lág, Meg ér zik majd az em be -
rek az Úr Jé zus ir gal mát.   Jé zus ra nézz, Õ
le gyen a pél da kép!  Tégy jót, sze ress, így
mutasd be életét! A szolgálathoz új erõt te
mindig Tõle várj. Az Úrtól vedd az égi fényt 
és ragyogj, mint a napsugár!”

Ko vács Kár oly pres bi ter – a Beth len Gá -
bor Szak kö zép is ko la igaz ga tó he lyet te se – a 
Pres bi té ri um és a gyü le ke zet ne vé ben szólt,
Is ten nek adva há lát a 40 esz ten dei lel ké szi
szol gá la tért. Az épí tõ, szer ve zõ mun ká ról

meg em lé kez ve a gyü le ke zet, a temp lom
és pa ró ki ák fel újí tá sá ról, épít ke zé sek rõl
be szélt. Majd ar ról, hogy a Ti szán tú li
Re for má tus Egy ház ke rü let ben is sok
szol gá la tot és mun kát vég zett a lel ki -
pász tor. Ez után a vi lá gi, köz éle ti meg bí -
zá sok ra, ki ál lá sok ra is em lé kez te tett.
Mind ar ra a mun ká ra is, amit a nagy tisz -
te le tû asszonnyal együtt tet tek és vé gez -
nek. Ezt kö ve tõ en át ad ták a pres bi té ri um
és a gyü le ke zet aján dé ka it, vi rá ga it. A
pres bi te rek ne vé ben egy szép fém tál cát
nyúj tot tak át, mely be ezt a bib li ai Igét
gra ví roz tat ták:

„… menj mind azok hoz, akik hez kül -
de lek té ged és be széld mind azt, amit pa -
ran cso lok né ked.” Jer. 1,7.  „1964-2004  
Em lé kül a gyo mai gyü le ke zet tõl.”  Mi -
köz ben meg kö szön te a gyü le ke zet tag ja -
i nak ado má nya it egy új pa lást ra,
be je len tet te, hogy bár a mos ta ni al ka -
lom ra nem si ke rült azt el ké szít tet ni - az
idõ rö vid sé ge mi att -, de ké szen lesz pár
hét múl va és karácsony elsõ napján kerül 
sor majd az átadásra.

Ezek után a ju bi lá ló lel ki pász tor szólt 
a gyü le ke zet hez. Mon dan dó ja alap igé je:

„ .. egyet cse lek szem, azo kat, ame lyek há -
tam mö gött van nak, el fe lejt vén, azok nak
pe dig, ame lyek elõt tem van nak, né kik dõl -
vén, cél egye nest igyek szem az Is ten nek a
Krisz tus Jé zus ban on nét fe lül rõl való el hí -
vá sa ju tal má ra”. /Fil. 3,14./ A 40. év for du -
lón em lé kez ni és elõ re néz ni kell!
Há la adás sal em lé ke zett arra, ami szép és jó
volt. A ne héz kez det re, pró bák ra és ál dá sok -
ra. Mind ar ra, amit az in du lás kor nem hogy
re mél ni, de szin te el kép zel ni sem tud tak.
Nem csak kül sõ erõk kel és tá ma dá sok kal
kel lett küz de ni, de a bel sõ rossz aka rat tal és
bán tá sok kal szem ben is. Nem sa ját erõ vel,
de az Úr se gít sé gé vel és ál dá sá val el ju tot -
tunk idá ig. Eh hez kel let tek azok a pres bi te -
rek, akik meg ér té sük kel és az egy ház irán ti
el kö te le zett sze re te tük kel tá mo gat ták a lel -
ki pász tort mun ká já ban. S nem utol só sor ban 
mon dott kö szö ne tet annak a kis csapatnak,
dolgozóknak, akik a szeretetotthon
dolgozói. Akikre mindig tud számítani, mert 
valóban szeretettel szolgálnak.

Azok kö zül, akik kel in dul tunk 40 éve,
már na gyon ke ve sen van nak köz tünk. De Is -
ten meg ál dot ta a sok mun kát és adott új se -
gí tõ tár sa kat. Há la adás sal szólt vé gül a
lel ki pász tor ar ról is, hogy Is ten sze re te tét
érez te a csa lád já ban ka pott ál dá sok ban. Az
örö mök ben, fe le sé ge ki tar tá sá ban, aki több
mint se gí tõ társ, a gyer me kei és uno kái sze -
re te té ben kapottakban, amely mindig
megújította erejét is.

Meg kö szön te to váb bá a gyü le ke zet sze -
re te tét és bi zal mát, ame lyet az új pa lást ado -
má nya is erõ sít. Azt je len ti, hogy
szá mí ta nak még a további szolgálatára.

Azo kat, ame lyek a 40 év so rán ke se rû -
ség gel szol gál tak, el fe lej te ni igyek szik. S
elõ re te kint ve arra ju ta lom ra tö rek szik, ame -
lyet Is ten megígért övéinek.

A zá ró ének után ál dás sal és a him nusz
ének lé sé vel zá rult az ün ne pi is ten tisz te let. 

Csá szár né Gyuricza Éva

A gyo mai re for má tus gyü le ke zet ünnepe
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A ha tá ron túli ma gyar ság szol gá la tá ban te vé keny ke dõ Rá kó czi
Szö vet ség or szá gos ak ci ó ra hív ja fel a Pol gá ri Kö rö ket, a Ci vil
Szer ve ze te ket, és a ma gán sze mé lye ket. A fel hí vás cél ja, hogy azok, 
akik a ma gyar ság ügye iránt el kö te le zett sé get érez nek, tá mo gas sák
a ha tá ron túl élõ ma gya rok nak a szü lõ föld ön való meg ma ra dá su kat
az zal, hogy részt vál lal nak a fel vi dé ki ma gyar csa lá dok ma gyar
nyel vû ok ta tá si-ne ve lé si in téz mény be be irat ko zó gyer me kek tá mo -
ga tá sá ban. A fel vi dé ki ma gyar csa lá dok nak gyer me ken ként 20 ezer 
fo rint össze gû ok ta tás-ne ve lé si tá mo ga tást sze ret ne a Szö vet ség
biz to sí ta ni. Akik a prog ram hoz csat la koz ni tud nak, szán dé ku kat az
aláb bi cím re je lent he tik be: Rá kó czi Szö vet ség 1027 Bu da pest,
Szász Kár oly utca 1. IV.em. 1. A támogatás összege csekken
befizethetõ, vagy átutalható; bankszámlaszám:
11705008-20488172 (OTP Bank) Felvidéki Oktatási Támogatás.

Mód van arra is, hogy azok a ci vil szer ve ze tek, ame lyek meg ha -
tá ro zott fel vi dé ki te le pü lést, vagy csa lá dot kí ván nak tá mo gat ni,
(ahol a gyer mek 2005-ben irat ko zik elõ ször ma gyar ok ta tá si - ne ve -
lé si in téz mény be) ez irá nyú aján lá su kat is meg te hes sék. To váb bi
kér dé sek re a Rá kó czi Szö vet ség mun ka tár sai fel vi lá go sí tást ad nak
a 06-1- 2013067 és a 2123854 telefonszámokon, 10-16 óra között. 

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.

FELHÍVÁS!
A Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria, a Templárius Ala pít -
vány, az Élet-má so kért Egye sü let, a he lyi ke resz tény de mok ra ták és

a Karitász Gyomaendrõdi cso port ja idén újra meg ren de zi a 

„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ
GYERMEKEKEN!”

 jó té kony célú ada ko zá sát.

He lye: Szt. Imre Ka to li kus Temp lom (Gyomaendrõd – Endrõdi vá -
ros rész)

Ide je: 2004. de cem ber 16. csü tör tök de. 10. 00 – óra

Gyûj tünk: tar tós élel mi szert, író szert, já té ko kat, köny ve ket, fog ke fé -
ket, fog kré me ket, szap pant, tö röl kö zõ ket, plé de ket, szá mí tó gé pet

nyom ta tó val és min den olyan dol got, ami nek egy gyer mek örül het.
Fi gye lem: ru hát nem gyûj tünk! A Szent Ke reszt Ma ga zin fel aján lá -
sá ból 200Ft/db áron Ön is se gí ti a Gyomaendrõdi jó té kony célú ada -

ko zá si ün nep sé gün ket!

A fel aján lá so kat a kö vet ke zõ cím re kér jük el jut tat ni:

Szt. Imre Róm. Kat. Plé bá nia Hi va tal
5502 Gyomaendrõd, Fõ u.1. sz.

Aki anya gi lag tud se gí te ni, an nak elõ re is há lá san kö szön jük. 
Szám la szá munk:

Templárius Ala pít vány
Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet 53200015-11060273

A köz le mény ro vat ba kér jük fel tün tet ni, hogy „Se gít sünk a rá szo ru -
ló gyer me ke ken!” cél já ra és a köz le mény ro vat ba ké rem fel tün tet ni

az ado má nyo zó adó szá mát, hogy iga zo lást tud junk ki ál lí ta ni.

Is ten fi zes se meg min den jószándékú Em ber ada ko zá sát és se gí té sét.

Fr. Ungvölgyi Já nos commendator
Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria
5502 Gyomaendrõd, Mar tos Fló ra u. 5. szám

Tel/fax: 06-66/284-155
mo bil: +36 (30)294-0650

e-mail:  ungjanos@bekesnet.hu

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

Ult ra hang Egye sü let tá mo ga tói:

Fekécs Gás pár, Losonczi La jos, Tí már La jos, Fekécs Vendelné,
Uhrin Be ne dek, Holub Já nos, Ju hász Istvánné Gonda Ist ván, Csap -
ágy Bolt, Gellai Mik lós, Fasola Adeola, Eszenyi Ma ri ann, Var jú Ist -
ván, Var jú Sza bolcs, Di vat áru Bolt, Baj csy Zs. u, Kucsmik Ist ván,
Pi ros ka Bolt, Bé kés, Ágos ton La jos, Szendrei Éva, Jenei Bá lint,
Vaszkó Imre, Gyuricza Elek, Csorbáné, Dimákné Putnoki Éva, Giricz
Ven del, Gyetvai Ven del, Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet,
Hõtechnikai és Gé pi pa ri Kft, VBH Bu da pest Kft, Ré va ié Far kas Éva,
Lazarus, Mazsi Pa pír bolt, Kiss Sán dor Hor gász bolt, Foal Top Bt,
Hen kel RT, Se lyem úti Óvo da, Buk va Zsu zsa, Bot lik Ju dit, Mar si Csa -
ba, Var ga Jánosné, Adamik Pálné, Uhrin Zol tán, Color Shop Pa pír -
bolt, Kata Il lat szer, Sport Trió Kft, Szakorovsi Ren de lõ dol go zói,
Nagy Ti bor, Madizol, Minya Gá bor, Nyú zó Bá lint, Tí már Al bin, Tí már
Andrásné, Bosnyákné Ga ras Ani kó, Patainé Mé szá ros Pi ros ka, Beth -
len Szak kép zõ Is ko la, Vá ro sunk Szer kesz tõ sé ge, Nyi las Miklósné,
Cuti Pék ség, Mammut Teh., Jucca Vi rág bolt, Mar ga ré ta Vi rág bolt,
Carlos Trió Bt, Mû velt Ci gány If jú sá gért Ala pít vány, Hunyáné Var jú
Ma ri ann, Var ga Mi hály Gyoma Pressz Kft, Ci be re be mon dó,
Bukovszky Pé ter, özv. So mo gyi Gáborné, R. Nagy Ti bor, özv. Bótos
Józsefné, Gácsi Lászlóné, Komp lex Kon tó Kft, Hor váth La jos, Ma -
gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség, Mar jai Pi ros ka, Lehoczki
Józsefné, B Hor váth Gi zel la, Csi kós Pi ros ka, Watt Villamosipari KKT,
Sze re tõ End re, Veszeli La jos, 

A Hit tel a Hol nap If jú sá gá ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma kö szö ne tet
mond azok nak, akik az SZJA 1%-át az Ala pít vány ra en ged mé nyez -
ték. Az APEH 2003. szept. 26-án 3.718.fo rin tot írt jóvá, amely összeg 
a Szent Gel lért Ál ta lá nos Is ko la tíz éves év for du ló já ra ké szü lõ ju bi le -
u mi zász ló költ sé ge i nek rész be ni fe de ze té re ke rül fel hasz ná lás ra.

De cem ber 7-én ün ne pel te 80. szü le tés nap ját Már ton
Gá bor ta nár, aki idén kap ta meg a Pe da gó gus Gyé mánt
Dip lo mát. Szü le tés nap ja al kal má val a Szer kesz tõ bi zott ság 
min den tag ja nem csak a maga ne vé ben, ha nem min den
volt ta nít vány, is me rõs, ba rát ne vé ben is jó egész sé get,
to váb bi al ko tó ked vet kí ván, hogy ed di gi mun kás sá gát
foly tat has sa, mely nek jel lem zõ je: „Va dóc ba ró zsát ol tok,
hogy szebb le gyen a föld!” Is ten él tes se még so ká ig!
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Ád ven ti gon do la tok

„Lel künk só vá rog va vár ja az Urat, mert õben ne örül a mi szí vünk.”
Zsolt 33,20-21

Szí vem han gos do bo gá sá ra éb red tem. A rossz álom ké pei még
min dig elõt tem vol tak. Ki néz tem az ab la kon – oda kint sö tét ség.
Más kor meg nyug ta tott az éj sza ka csend je, most fé lel me tes nek tûnt.
Egye dül érez tem ma gam. Oda áll tam az ab lak elé és néz tem ki fe lé.
Nyo masz tó ár nyak szer te szét, min den el ha gya tott. Nem is iga zán sö -
tét van, in kább ho mály. Néz tem az ég al ját és vár tam; a csend ben
még han go sab ban hal lot tam a szí vem do bo gá sát. Hosszú ak vol tak a
per cek, vagy órák, nem tu dom. Az tán ész re vet tem, hogy éle sed nek a
fák kör vo na lai, s lát tam, aho gyan vi lá go sod ni kezd az ég alja. Soha
olyan ki tö rõ öröm mel nem üd vö zöl tem még a fel ke lõ na pot, mint ak -
kor.

 Ak kor ér tet tem meg, mit is je lent ez a zsol tár vers. Ek kor ér tet tem 
meg, mi lyen ér zés a bû ne i ben egye dül ma radt em ber két ség beesett
vá ra ko zá sa. Mi lyen cso dá la tos ér zés meg ta pasz tal ni, hogy Is ten a
leg el ha gya tot tabb per ce ink ben sem hagy ma gunk ra ben nün ket, ha -
nem sze re te té vel bá to rít. En nek a sze re tet nek ékes bi zo nyí té ka, hogy
Jé zus Krisz tus ban em ber ként jött kö zénk. Krisz tus ban, aki ezt mond -
ja ma gá ról: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga, aki en gem kö vet nem jár 
sö tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.”

Min den ki más ként ké szül a Ka rá csony meg ün nep lé sé re, Jé zus
fo ga dá sá ra. 

Ki iz ga lom mal - va jon örül nek-e sze ret tei az aján dé ka i nak?
Ki nosz tal gi á val – rég múlt Ka rá csony es ték han gu la tát idéz ve.
Ki fél ve a ma gá nyos ság tól, arra gon dol va, hogy szo bá ját már

nem töl ti be bol dog gye rek zsi vaj. De ho gyan ké szü lünk ke resz tény -
ként Urunk fo ga dá sá ra? Tu dunk-e mi aján dé koz ni va la mit neki, aki a 
leg töb bet, éle tét aján dé koz ta ne künk? Egyet len aján dé kot ad ha tunk:
Sa ját ma gun kat, a bi zal mun kat, az õt be fo gad ni kész szí vün ket.

Hor váth Ani kó evan gé li kus lel kész

To rony kár

A no vem ber 14-ei vi har nem hagy ta el nyom nél kül a vá rost. A
ki tört fá kon és a meg ron gált te tõ kön túl ta lán a Gyo mai Evan gé li kus
Temp lom ban tet te a leg na gyobb kárt, ahol a szél a hajó te tõ szer ke ze -
tén kí vül a to rony sü veg réz bo rí tá sá ba is be le ka pott, és egy ha tal mas
da ra bot ki sza kí tott ab ból. A hely szín re ki ér ke zõ tûz ol tók meg fe le lõ
fel sze re lés hi á nyá ban és az erõs szél mi att nem tud ták meg kö ze lí te ni
a ve szé lye sen meg la zult, zász ló ként lo bo gó ele met. Két he lyi te tõ fe -
dõ, Var ga Zol tán és Imre Zol tán azon ban vál lal ta, hogy a vi ha ros szél 
el le né re azon nal fel megy a to rony ba, és rög zí ti azt, meg aka dá lyoz va
a to váb bi károk ki ala ku lá sát, meg szün tet ve a bal eset ve szélyt. A gyü -
le ke zet há lás se gít sé gü kért, mert ta lán gyors köz re mû kö dé sük nek

volt kö szön he tõ, hogy nem
tör tént na gyobb tra gé dia
temp lo munk nál.

A károk és a szer ke zet ál -
la po tá nak fel mé ré se még fo -
lya mat ban – mi kor e so ro kat
írom -, de azt már le het tud ni,
hogy a hely re ál lí tás mun ká -
la tai, ame lyek leg ko ráb ban
ta vasszal kez dõd het nek el,
mil li ós nagy ság ren dû ek le -
het nek.

Az el vég zen dõ mun ká la tok ma gas já ru lé kos költ sé ge it te kint ve,
fel me rült a szük sé ges sé ge az öreg to rony sü veg tel jes fel újí tá sá nak,
és a hajó te tõ szer ke zet ében fel tárt hi bák ki ja ví tá sá nak is. Kis gyü le -
ke ze tünk szá má ra erõn fe lü li fel adat len ne, de bí zunk ab ban, hogy si -
ke rül meg ta lál ni hoz zá a meg fe le lõ for rá so kat. 2005. évre a va ko lat
ja ví tá sa után a temp lo munk szí ne zé sét ter vez te a gyü le ke zet meg va -
ló sí ta ni, amely kor lá to zott anya gi le he tõ sé ge ink mi att már évek óta
hú zó dik. Je len hely zet ben vi szont el kép zel he tõ, hogy to váb bi el to ló -
dá sa vár ha tó ezek nek a mun ká la tok nak, vagy csak egy ré szét tud ja
majd el vé gez tet ni a gyü le ke zet. 

Kér jük a vá ros és a ked ves Ol va sók se gít sé gét, ha te he tik, ado má -
nya ik kal já rul ja nak hoz zá temp lo munk tor nyá nak ja ví tá sá hoz és a
to váb bi szük sé ges mun ká la tok el vég zé sé hez. Ado má nya i kat át uta -
lás sal vagy pos tai úton is el jut tat hat ja hoz zánk. Gyo mai Evan gé li -
kus Egy ház köz ség, Gyomaendrõd, Fõ út 178. Szám la szám:
53200125-11059156. „Sár ga csek ket” a készpénzátutalási meg bí -
zás hoz ké ré sé re kül dünk. Kér jük, hogy az át uta lá si meg bí zá son tün -
tes sék fel: Ado mány temp lom to rony hely re ál lí tá sá ra. Kö szön jük
mind az ed di gi és mind a to váb bi fel aján lá sa i kat.

Hor váth Z. Oli vér evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
csütörtök, 15.15 órai kezdettel

Ünnepi alkalmaink

Szeretettel hívjuk és várjuk december 11-én, szombaton,
16.00 órakor kezdõdõ Ádventi Szeretetvendégségünkre,
ahol vendégünk lesz Gáncs Péter, a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke. 

December 12-én, Ádvent 3. vasárnapján gyülekezeti
termünkben a reggel 9 órakor kezdõdõ istentiszteleten Gáncs
Péter püspök szolgál igehirdetéssel.

Karácsonyi ünnepi istentiszteletek:
December 25. reggel 9 órakor Karácsony 1. napi istentisztelet
úrvacsoraosztással
December 26. reggel 9 órakor Karácsony 2. napi istentisztelet
úrvacsoraosztással
December 31. délután 15 órakor Óév esti istentisztelet
Január 1. reggel 9 órakor Újév napi istentisztelet
úrvacsoraosztással

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

Al kal ma ink ra min den Test vé rün ket és Ér dek lõ dõt 
sze re tet tel vá runk!
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Le vél a Jé zus ká nak 1944-ben

„Ked ves Jé zus ka!
Tu dom, hogy in kább a ka to ná kon kell se gí te ned, akik

a harc té ren van nak. Sok-sok aján dék cso ma got kell vin -
ned, hogy örül je nek szü le té sed nek, vi gasz ta lód ja nak ki -
csit. Azért ha te he ted édes kis Jé zus ka, hoz zánk is
lá to gass el ka rá csony kor, leg alább egy ici-pici ka rá -
csony fa ágacs ká val és se gítsd haza a ka to ná kat, min ket
meg óvj meg a be teg ség tõl és min den más baj tól, hogy
ne okoz zunk gon dot szü le ink nek. Amit ho zol, kö szön jük és
igé rjük, hogy jók le szünk.”

Szá mom ra az 1944-es ka rá csony ma radt a leg em lé -
ke ze te sebb. Há bo rú volt. Is ko la tár sa im kö zül so kak apja,
báty ja har colt az orosz fron ton, a ta ní tónk is. A fa lunk ban
és min de nütt az or szág ban itt vol tak az orosz ka to nák
fegy ver rel, tan kok kal. 

Va jon jö het-e hoz zánk a Jé zus ka? Ag gód tunk. Mi ku -
lás kor kis ci põnk ben még ta lál tunk al mát, diót és aszalt
gyü möl csöt. Édes anyánk meg ma gya ráz ta, most sze -
gény a Jé zus ka, a Mi ku lás is a front ra vit te a me leg ha ris -
nyá kat, sá la kat, mert Orosz or szág ban fa gyos hi deg van.
Ép pen ezért a Jé zus ká nak írt le ve lünk ben is sze ré nyen
kér jünk, in kább fo gad juk, hogy jók le szünk, szót fo ga dunk 
szü le ink nek, mert most ez a leg fon to sabb, s még en nél is
fon to sabb, hogy a se be sült ka to nák meg gyógy ul ja nak
és ha za tér je nek. A ta ní tó né nink is így ta ní tot ta. 

Iz ga tot tan vár tuk a ka rá csonyt. A Jé zus ká nak írt le ve -
le ket meg hall gat ta a Jé zus ka, mi ezt így hit tük. Is ko lá ba
nem jár tunk az oro szok mi att. A ke rí tés ré se in át fi gyel tük
mi gye re kek, hogy a ka to nák vo nul nak Kon do ros fe lõl az
úton. Fá rad tan, ron gyo san, meg vi sel ten, gya log. - Orosz
lo vas ka to nák kí sé re té ben. Lel ken dez tünk! Vége a há bo -
rú nak! – hit tük. Jön nek haza a ka to ná ink. Saj nos ko rai volt
az örö münk, aki ket lát tunk, azok orosz ha di fog lyok vol tak, 
úgy 5-600-an, õket az is ko lánk ban szál lá sol ták be. He te -
ken át ott vol tak, amíg mind nyá ju kat ki hall gat ták. A ki -
hall ga tó tisz tek a mi há zunk ban és egy szom széd ház ban
vol tak el szál lá sol va, mert mi lak tunk a leg kö ze lebb az is -
ko lá hoz. A fo goly ka to ná kat fegy ve res õr kí sér te és ve -
lünk együtt a kony hánk ban vá ra koz tak, mert a
ki hall ga tás a szo bánk ban folyt. 

A fo goly ka to nák kal néha „be szél get tünk”, ami kor az
õr szu nyó ká lást tet te tett. A fog lyok elõ vet tek a bel sõ zse -
be ik bõl (a szí vük fe lõl) csa lá di fény ké pe ket, ame lye ken
gye re kek, szü lõk, fe le sé gek vol tak. Jel be széd del mu tat -
ták, hogy a „csa lád ka put, németcki bom ba,
bum-bum”. Ha te het ték, ak kor meg si mo gat tak min ket,
gye re ke ket, vagy ránk mo so lyog tak, ilyen kor ál ta lá ban a 
könnyes sze mü ket tö röl get ték. Na gyon saj nál tuk õket…

Ké sõbb már fel nõtt ko rom ban ér tet tem meg iga zán,
hogy a Jé zus ká hoz el ju tott a le ve lünk. Ka rá csony fát is
kap tunk, sza lon cu kor is volt raj ta, igaz répaízû, mert me -
lasz ból fõz te anyánk, ki se gít ve a Jé zus kát, a cso ma go lás -
hoz mi gye re kek vág tuk a se lyem pa pírt. Mennyei
aján dék nak te kin tet tük, hi szen anyánk is úgy ta ní tot ta:
„ahol leg na gyobb a szük ség, ott leg kö ze lebb a se gít ség,
és ezért ne künk is ten ni kell!” A leg na gyobb aján dé kunk
volt, hogy az is ko lánk ud va rán nem volt pus ka lö vés, em -
ber vére nem ke rült is ko lánk fa lá ra. A Jé zus ka meg óv ta
az Öreg szõ lõi Szent Imre Is ko lán kat, ahol rö vi de sen ta ka rí -
tás után meg kez dõd he tett a ta ní tás, s mi re mél tük, hogy
az orosz fog lyok kö zül is töb ben élet ben ma rad tak, és
haza tér het tek.

Ked ves gye re kek! Ti már biz tos tud já tok, hogy mit kap -
tok ka rá csony ra. Ta lán már meg egyez te tek szü le i tek kel,
nagyiékkal. Az iga zit még sem õk ad hat ják!

Ok tó ber 23. Gyomaenrõd VSE-Cegléd: 0:1
A 15-ik perc ben el dõlt a pon tok sor sa. Az endrõdi vé dõk nem fe -

dez ték a Ceg léd csa tá ra it. A fe de zet le nül álló Szokoli a ki fu tó Hanyecz
mel lett gólt szer zett, 0:1, sõt egy óri á si ka pu fát is lõt tek a ven dé gek.
For du lás után a ha za i ak ural ták a pá lyát, a kí nál ko zó hely ze tek ki ma -
rad tak.

Jó: Mazán, Beinschróth, és  Tóth Csa ba. 
14. Gyomaendrõd VSE  1  8  6-37 1
Me gyei I. o.:
Méh ke rék: Gyomaendrõd FC: 1:0
Unal mas I. fél idõ után sok hely zet adó dott mind két csa pat elõtt,

azon ban csak Méh ke rék ér té ke sí tett egyet len le he tõ sé get, s meg sze rez -
te a 3 pon tot. 

Jó: Dinya, Csi kós, Timár.
10. Gyoma FC  4  2 5  23-19  4
No vem ber 14. Mezõtúr-Gyomaendrõd VSE: 8:1
Jó: Vö rös, 80 nézõ.
In kább vízilabda já ték ra volt al kal mas a pá lya, mint lab da rú gás ra.

Két al ka lom mal is a víz ben le állt a lab da és így lett gól be lõ le. Egy al -
ka lom mal a já ték ve ze tõ az el csú szást sza bály ta lan nak ítél ve, 11-est
ítélt. Ezen felül két al ka lom mal les gólt is meg adott a ha za i ak ja vá ra. A
be csü let gólt a 90. perc ben sze rez tük Papp ré vén. Csak Mazán tel je sí té -
se di csé ren dõ. 

14. Gyomaendrõd VSE  - 2 11 8-53 2
Me gyei I. o. 
Gyoma FC-Csorvás: 3:0 (1:0)
 150 nézõ. Az esõ vé gig sza kadt, de a ha zai kö zön ség ki tar tott. Sár -

da gasz tás folyt 90 per cen át. A job ban ját szó ha za i ak na gyobb ará nyú
gyõ zel me sem lett vol na meg le põ. Gól: Mátyus (2) és Osán. Jó: Bela,
Ta nács, Tí már A, és Tí már K. 

9. Gyoma Fc  5 3 6  27-23, 18

Nem volt sok örö münk a lab da rú gók tel je sít mé nyé ben. Re mél jük
az új ta vasz több si kert hoz.. 

Ír ja tok le ve let a Jé zus ká nak! – akár le vél ben, akár
csak gon do lat ban. Most is van mit kér ni és fo gad ni a kis
Jé zus ká nak. Kér je tek a ha zá nak, az is ko lá nak, a csa lá do -
tok nak és ma ga tok nak! 

Az an gyal kát vág já tok kö rül és dí szít sé tek ked ve tek
sze rint. A fe jén lévõ ró zsá hoz erõ sít se tek egy szem sza lon -
cuk rot. Ked ves meg le pe tés lesz, ha a ka rá csony fán ta lál -
ja a csa lád.

Szép ka rá cso nyi ün ne pet kí vá nok Nek tek és szü le i tek -
nek.

Gabi óvó néni Bé kés rõl.
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A bet le hem já rást in kább ka to li kus
hely sé gek szo ká sá nak tart ják, s na -
gyon szép bet le he mes éne ke ket és le -
írá so kat kö zöl fény ké pek kel az
Endrõdi fü ze tek 4. szá ma (Népszoká-
sok Endrõdön), de a re for má tu sok kö -
ré ben is élt ez a régi ha gyo mány. Hoz -
zánk is be csön get tek a Kos suth u 8.
sz. alá ka rá csony elõtt a bet le he me -
sek. Be is jöt tek, a kony há ban elõ ad ták 
já té ku kat. A ju hász, ha jól em lék szem
Pa lo tás Laci volt, a nagy sport em ber,
Pa lo tás Ist ván tisz te le tes úr leg na -
gyobb fia. Em lék szem, hogy nagy bot -
tal, ju hász bun dá ban, ken der kóc ból
ra gasz tott sza kál lal és ba jusszal ér -
kez tek, vers ben mond ták el mon dan -
dó ju kat, egyi kük le dob ta a bun dát és le 
is he vert, köz ben mon do gat ták: „Rázd
meg, ju hász a bun dát, hadd hull jon ki a 
bol hád”; az tán: „Hur ka, kol bász, sza -
lon na, pász to rok nak jó vol na”. Hi szen,
vé gül is, az egész bet le he mi tör té net -
nek a meg idé zé se ré szük rõl oda irá -
nyult, hogy egy kis ka rá cso nyi
ka lá csot, ha rap ni va lót, vagy né hány
fil lért kap ja nak. De nem csak a há zak -
hoz be zör ge tõ bet le he me zés volt di -
vat ban: a köz pon ti re for má tus ele mi
nép is ko lá ban, aho vá elsõ osz tá lyos -
ként jár tam, bet le he mest ad tunk elõ.
Er rõl meg ma radt egy fény ké pem is,
amit itt köz lök.  Mint lát ha tó, ki rály va -
gyok, ami re igen büsz ke vol tam, már -
mint a her me lin pa lás tot után zó fe hér
krepp-pa pír ból ké szült, pi ros sal sze gé -
lye zett ki rá lyi pa lást ra (arany csil lag ok
is vol tak raj ta), és az arany pa pír ból ké -
szí tett ko ro nám ra, ame lyet ott hon szü -
le im se gít sé gé vel ra gaszt gat tam
össze. Ha jól tu dom, ba ju szom is volt,
ken der bõl, masz tix nevû ra gasz tó val
ra gasz tot tuk föl, ami igen bü dös volt,
és ami tõl úgy oda ra gadt a ba ju szom,
hogy alig tud tuk le ven ni.

Csak mi kor meg tud tam, hogy eb -
ben a tör té net ben én va gyok He ró des
ki rály, s az õ gya lá za tos sze re pét is
meg is mer tem, ak kor szo mo rod tam el.
De ez már késõ bá nat volt. Majd meg -
ta lál tam a ma gam vi gasz ta ló dá sát is,
amint ezt az aláb bi vers ben el is mon -
dom. A fény ké pen mö göt tem Má ria áll
ken dõ be bur kol va. Jobb ról-bal ról fe hér 
ru hás, arany csil lag ok kal dí szí tett szár -
nyas an gyal kák:  a kis osz tály tár sa im
és na gyobb lá nyok, jobb szé len Kölher
Vil ma osz tály társ nõm. Ké sõbb, né met
neve el le né re meg me ne kült a „ki csi ro -
bot”-tól, a báty ját, Ádá mot azon ban el -
vit ték. Vil ma férj hez ment, két or vos fia
szol gál ben nün ket.   A lá nyok kö zül
fönt a jobb szé len pöttyös ba bos ken -
dõ vel, kis pettyes ru há ban Csökönyi
Er zsi ke áll. A nõ vé rem is ott van a ké -

pen a bal szé len, õ csak ci vil ben, egy
kis me dál lal  a nya ká ban.  Tõ lem bal ról 
a má so dik: Vatai Muci, õ ta nár nõ lett.
57 ta va szán fér je 56-os te vé keny sé ge
mi att egy idõ re ál lá sá ból fel füg gesz tet -
ték.  Mel let te pe dig, Köhler Vil ma és
köz te, az egyik Báder kis lány, a Báder
nyom dász lá nya áll. A sza kál las tör pék 
kö zött van bal szé len Kis Ist ván fod -
rász nak a fia, Pis ta, aki ti zen hat éves
sem volt, ami kor édes any ja né met
neve mi att el hur col ták. Mel let te az
uno ka öcsém, aki már nyolc éves ko rá -
ban meg halt vör heny ben: Baráth Mis -
ka, mel let te pe dig Kundl La jos, aki
név ma gya ro sí tás sal ké sõbb ügy véd
lett. A jobb szé len K Nagy Imre, aki ké -
sõbb Me zõ tú ron is osz tály tár sam volt,
sõt, a pes ti Böl csész ka ron is, míg on -
nan vi lá gos nap pal, má sod éves ként
az ÁVÓ el nem vit te; meg jár ta az
Andrássy út 60-at is, ahol a vál to zá sok
után, 1990-ben az ül dö zöt tek em lék -
táb lá ját õ avat ta föl.  Fönt, a jobb szé len 
a cif ra szûr ben álló le gény két na gyon
meg saj nál tam, mert va la hon nan köl -
csön kap ta  szép kis boj tá ros öl tö ze tét,
s mi kor meg cso dál va azt kér dez tük

tõle, hogy az övé-e, na gyon szo mo rú -
an mond ta, hogy ugyan, mi bõl?  Úgy
kap ta köl csön. Em lé ke ze tem sze rint
Csete Mi hály ül még a sza kál las tör pék 
közt a jobb szé len, a rok kant, fél ka rú
vá sár tér szé li tra fi kos kis fia. 

Ilyen fel ál lás ban ké szült a gyo mai
bet le he mes 1935-36-ban: úri gye -
rek-He ró des sel, pol gá ri an gyal kák kal
és va ló di meg vál tást váró ko pott ru hás
pász to rok kal. Az óta sok év ti zed telt el.
A He ró de sek, a ki rá lyok és a sze gény
pász to rok közt ma is meg van ez a sza -
ka dék. Vár juk, hogy a va ló di em be ri
egyen lõ ség és a min den em bert át öle -
lõ sze re tet vég re meg je len jen, de ez
csak ak kor va ló sul hat meg iga zán, ha
csak ugyan, leg alább vi szony la go san
lét re jön a krisz tu si egyen lõ ség. Vár juk
a ka rá csonyt, az egész nem zet bé kes -
sé gét, jó lét ét, a bet le he mi csil la got. 

Ak kor még csak já ték nak érez tük
mind ezt; az óta már ke se rûb bek ezek a 
ka rá cso nyok; tud juk, hogy ten ni kel le -
ne va la mit a ka rá csony iga zi fé nye i ért,
de mind ez egy re ne he zebb a ma is
mû kö dõ he ró de si lel kü le tû erõk mi att. 

Bet le he mes a gyo mai re for má tus köz pon ti nép is ko lá ban

Elemi iskolai betlehemes fényképemre

Betlehemesünkben rám osztotta Gyomán a tanítónk
     a király szerepét; hogy dagadott a szivem!
Én a király! - készült a palástom krepp-papirosból
     szinte papírból a sárga aranykoronám,
bajszom meg kóc volt (nagyapám huzigálta a kender-
     pozdorból) - azután csak kiderült: a gonosz, 
Krisztusüzõ zsarnok leszek én, a Heródes szerepében;
     majdhogynem sírtam; drága anyám csititott:
- Hagyd el, játék csak - az a fõ, ha kilépsz az iskolapadból: 
    Jézusnak híve és ne Heródese légy!

Szil ágyi Fe renc
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Pi linsz ky Já nos:

A tél kü szö bén
ál lunk. A ter mé szet

álom ba me rül, csak a min -
den ség vég zi to vább ra is
vál to zat la nul mû kö dé sét,
lan ka dat lan csil la ga i val fi -
gyel mez tet ve, hogy a rész -
le tek mú lan dó sá gán túl
min dig a nagy egész re
ügyel jünk.

A föld élõ vi lá ga ja va -
részt en ged az év szak ok
„he lyi dik tá tu má nak”. A

nö vé nyek el ve tik le ve lü ket, mint egy vissza hú zód nak a föld be.
Az ál la tok téli álom ra szen de rül nek, vagy a nap út ján dél re
emig rál nak: de vá lassza bár me lyik for mát, vi rág zás he lyett a
ter mé szet csu pán arra ren dez ke dik be, hogy át él je, át vé szel je a
mos to ha idõ sza kot. 

Nem így az em ber. Õ is ben ne él ugyan a ter mé szet he lyi
ön ké nyé ben, pil lan tá sát azon ban min dig az egész re füg gesz ti
-, s azon túl ra, Min ket a ter mé szet el szunnya dá sa va ló já ban
be fe lé for dít, lé tünk iga zi, te hát szel le mi nap ja, ener gia for rá sa

Áprily La jos: Hó ban

Az erdõ szé lén lop va róka jár,
s csa pás vé gén ha vas bo zót ba for dul,
mint holt kas té lyon bû vös me se-zár,
a hó a sí alatt hal kan csi kor dul.

A köd mö gül re ked ten szól a „kár”,
je ges ba jusszal bal lag a fa vá gó:
az út nál meg vál tó na pok ra vár,
s vér csep pe ket hul lajt a kecs ke rá gó.

Fel bor zolt tol lal ül a hím-pi rók,
hózúzmarát szi tál az ág le rája,
félámomban lát nyár – il lú zi ót
S olyan kor szól althangú fu vo lá ja.

Ajándékok, melyek nem kerülnek pénzbe 

Y egy jó szót szólni
Y egy beteget felvidítani
Y valakinek kezet nyújtani
Y apróságnak örülni
Y jó tanácsot adni
Y egy levél megírásával örömet

szerezni
Y megtalálni az elismerõ, dicsérõ szót

a jóra
Y együttérzõ szó a megalázottnak
Y egy-egy tréfás szó a gyermekeknek
Y mindenre rászánni a kellõ idõt és

gondot

Y és: min den ki hez sze re tet tel len ni

felé. Min ket az „ál ta lá nos her va dás” ép pen ség gel föl éb reszt;
szá munk ra az õsz nem vé let le nül is ko la kez det – egy szel le -
mibb, te hát fo ko zot tabb élet in du lá sát hoz za.

Az em ber alap ve tõ en több és más, mint a ter mé szet. Hû
szol gá ja, ki szol gál ta tott ja, igaz, ugyan ak kor azon ban ura és cá -
fo la ta is. Anél kül, hogy el árul ná, s anél kül, hogy ki lép ne be lõ -
le, az em ber lé nye ge sze rint tisz ta és tö ké le tes
el lent mon dás ként va ló sít ja meg ön ma gát már itt a föl dön is.
Épp nem vé let len hát, ha nem tör vény, hogy az em ber szel le mi 
éle te fo ko zott erõ re kap az esz ten dõ téli szür kü le té ben. 

És nem vé let len az se, hogy az egy ház épp ide, a tél kü szö -
bé re, az el mú lás kez de té re he lyez te – s egy más mel lé – min -
den szen tek és ha lot tak nap ját, ün ne pét. Tet te ezt nyil ván ama
nagy sze rû el lent mon dás je gyé ben, mely nek a ha lál csak lát -
sza ta, tar tal ma azon ban az élet, s te gyük hoz zá, a szó leg iga -
zibb, leg em be ribb, te hát leg in kább szel le mi ér tel mé ben – élet.

Ha lot ta ink sze re te te el sõ ren dû en az élet is ko lá ja. Igaz, nem 
az élet me cha ni kus fo lya ma ta i nak, ame lyek nek a nagy ter mé -
szet en ge del mes ke dik, ha nem an nak a má sik nak, mely te rem -
tõ el lent mon dás ként épp a tél kü szö bén kezd új mun ká ba,
fo ko zott kedv vel és lel ke se dés sel.

A kül sõ kép: a her va dá sé, a ha lá lé, és a me ne kü lé sé. Egye -
dül az em ber füg gesz ti sze mét a min den ség lan ka dat la nul mû -
kö dõ csil la ga i ra, a tá vo li és nagy egész re, s azon is túl ra…
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Ízes  í z ek
de cem ber

Mar ha sze let fok hagy má san

Hoz zá va lók: 1 kg csont nél kü li mar ha hús (ame lyet a le ves ben fõ zünk félfövésig, szin te 
már majd nem pu há ra). A le ves be tész tát ve tünk. 2-3 evõ ka nál zsír, 10-12 ge rezd fok -
hagy ma, 1 ká vés ka nál töröttpaprika, a hús lé egy ré sze, ami bõl nem ké szül le ves, 2-3
evõ ka nál ecet.

A leveslébõl ki vett húst el szel jük egé szen vé kony sze le tek re, vagy koc kák ra vág juk. A 
zsí ron az ap ró ra vá gott fok hagy mát át for ró sít juk, de vi gyáz va, mert könnyen megég.
Rá szór juk a töröttpaprikát, hoz zá önt jük az ece tet, majd vé gül a húst. Föl ereszt jük
annyi hús lé vel, amennyi ép pen el le pi. To váb bi 10 per cig ro tyog tat juk, de nem nagy tû -
zön.

Seidl Amb rus

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

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>
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Fény kép al bum

Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk
meg, akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá -
já rul tak!

CSERÉP ILLÉSNÉ Far kas Er zsé bet,
volt endrõdi la kos, ok tó ber 31-én 93 éves
ko rá ban rö vid szen ve dés után vissza ad ta

lel két Te rem tõ jé nek, és az Örök ké va ló ság
ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ják: le á nya,
unokái, és dédunokái.

JUHÁSZ GÁBOR volt endrõdi la kos,
aki au tó sze re lõ ként Deb re cen ben élt és dol -
go zott, no vem ber 8-án 63 éves ko rá ban rö -
vid szen ve dés után be fe jez te föl di pá lyá ját,
el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják:
felesége, és családja. 

KISZELY ISTVÁNNÉ Gácsi Ilo na,
endrõdi la kos ok tó ber 18-án rö vid szen ve -
dés után, 77 éves ko rá ban meg tért Te rem tõ
Urá hoz. Gyá szol ják: le á nya, fia, menye,
unokái.

KOVÁCS R. JÁNOSNÉ Tí már Ve ro ni -
ka, aki a Ró zsa kert Ott hon ban (ko ráb ban
Kétsoprony) élt, rö vid szen ve dés után, 92
éves ko rá ban, no vem ber 26-án vissza ad ta
lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: test vé re
gyeremekei és azok uno kái, és az Ott hon la -
kói.

SERES JÁNOSNÉ Uhrin Anna volt
endrõdi la kos, no vem ber 18-án, 70 éves ko -
rá ban, rö vid szen ve dés után be fe jez te föl di
pá lyá ját. Gyá szol ják: gyer me kei, uno kái, és 
a ro kon ság

Kö szö net nyil vá ní tás

Tí már Imre te me té sén részt ve võk nek,
és mind azok nak, akik a gyá szo lók bá na tát
eny hí te ni akar ták és az em lé ke zés vi rá ga it
el hoz ták, kö szö ne tet mond öz ve gye és a
sze re tõ csa lád, akik halálára így
emlékeznek:

„Úgy men tél el mint a ma dár,
El kö szön ni már nem tud tál.
Tied a csönd, a nyu ga lom,
Mi enk a könny és a fáj da lom."

Az endrõdi Ka to li kus Köz pon ti Te me tõ -
ben krip ta sír he lye ket le het vá sá rol ni.

To váb bi in for má ció a plé bá ni án hi va ta los
idõ ben sze mé lye sen, vagy a 66/283-940-es
te le fon szá mon.

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

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

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

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

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

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

endrõdi bet le he me sek a XX. sz. 1. és 3. har ma dá ban
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KARÁCSONY 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!
de cem be ri aján la ta im:

• ad ven ti gyer tyák, fe nyõ fa dí szek,
• fe nyõ fa tal pak, dí szí tõ iz zók,
• év végi üd vöz lõ la pok,
• hó la pát ok, vé dõ kesz tyûk,
• esõ ru hák, gu mi csiz mák,
• ké sek, hús da rá lók,gáz égõk,
• kony hai esz kö zök, edé nyek,
• ka rá cso nyi aján dé kok,
• elekt ro mos me le gí tõk, hõ su gár zók,
• kézi szer szá mok, fej szék, fû ré szek,
• lánc fû ré szek, szi vattyúk,
• ru ha szá rí tók, va sa lók,
• va sa ló áll vá nyok,
• fagy ál ló fo lya dé kok, jég ol dók,
• hi deg in dí tók, fagy ál ló ab lak mo só fo lya dék,
• sze gek, csa va rok, kötözõdrótok,
• sze nes kály hák, kály ha csö vek
BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKERES

ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓMNAK

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

  

A He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat

Egy ko ráb bi lap szám ban már meg is mer ked het tek az új ság ol va sói 
a „Jó Gaz da Gon dos sá ga” ki fe je zés sel. Most az Ag rár-kör nye zet gaz -
dál ko dá si tá mo ga tá sok igény lé se so rán is mét egy új meg ha tá ro zást
kell meg ta nul ni.

A „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” kö ve tel mény rend sze re új -
nak tû nik elsõ hal lás ra, pe dig a szán tó-ve tõ pa raszt em ber en nek szel -
le mé ben gaz dál ko dott az el múlt né hány száz év ben.

Egy sze rû en tud ta a dol gát, mint, ahogy azt Sza bó Pál Nyug ta lan
élet címû re gé nyé ben meg ír ta:

„So kat tud ha tott te hát ez az or vos, so kat tu dott a jegy zõ, akit ab -
ban az idõ ben Kiss Gyu lá nak hív tak, so kat tu dott a pap, a ta ní tó, a
gyógy sze rész és el tu dott iga zod ni a ren ge teg mé reg kö zött, de ezek
össze vé ve se tud tak annyit, mint egy ér tel mes pa raszt em ber.

Tes sék ide hall gat ni!
Édes apám is mer te a csil la gos eget, rend re el tud ta mon da ni, hogy

ez a Ka lász csil lag, ez a Göncölszekér, ez a Fi as tyúk, ez a Kiskaszás,
ez a Medve, s így vég tõl vé gig el za rán do kolt a ma gas sá gos égen.
Tud ta az idõ já rást, nap le men ték bõl, nap fel jöt ték bõl haj szál pon to san
tu dott a mé hek kel bán ni, (nem is olyan rosszul), tu dott úgy ka szál ni,
mint ha a gye pet vagy tar lót meg be ret vál ták vol na, tud ta a
szõlõmívelést, is mer te a szõ lõ faj tá kat, hogy ez kékoportó, ez meg kö -
vi din ka, ez sasz la, ez nagyburgundi, hány fé le szõ lõt is mert!

Ér tet te a zöld ol tást, ér tet te a fás ol tást, de is mer te és tu dott bán ni a
gyü mölcs fák kal, hogy ez ka na dai renett, ez só vá ri, ez kalvill, ez
batul, ez Tö rök Bá lint, ez … Va don cot kell elõbb ne vel ni mag ról, az
elsõ év után is ko lá ba ül tet ni, hogy szép tör zse le gyen, szép kis ko ro -
nát ne vel ni, az tán két év múl va kora ta va szon ék alak ba ol ta ni, azt ke -
zel ni, gon doz ni, két évre rá ki ül tet ni. Tud ta a ha lak ter mé szet raj zát,
is mer te a faj tá kat, hogy ez ká rász, ez ke szeg, ez har csa, ez ci gány hal,
ez tin ta hal, ez poty ka, ez ke cse ge, tu dott há lót köt ni meg var sát köt ni,
kü lön fé le hal tar tó kat csi nál ni, is mer te az ára dá sok ke let ke zé sét, a
szél já rás ok mi kor, mi lyen idõt hoz nak, olyan ké vé ket kö tött ara tá son, 
mint egy eme lin tet, ér tett a fú rás-fa ra gás hoz, egy szer egy pin cét épí -
tett a kam ra alá, pe dig soha nem ta nult kõ mû ves sé get, tu dott régi szép 
me sé ket mon da ni, ta vasz táj ban tud ta, hol fész kel nek a vad ru cák, s
egy szer kéz zel fo gott egy vad ru cát az In ge res ben, mennyi min dent
meg tu dott csi nál ni édes apám! Bár mi lyen nyers gaz zal, fá val tu dott
tü zel ni, fû te ni, tu dott tö köt süt ni a ha tár ban… Na gyon ér tett a ten ge ri
ter mesz té sé hez, ka pá lás hoz, nem le het el so rol ni, mi min dent tu dott. S 
ez a tu dás annyi fé le ága za tú, hogy alig bír ja össze fog ni az ér te lem.
Ahány fé le ál lat, annyi fé le is me re tet kí ván, ahány fé le nö vény, annyi -
fé le is me re tet kí ván, s ahány fé le az is me ret, annyi fé le kép pen kell
bán ni vele az em ber nek.”

A He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat alap fel tét ele it a már ci u si szám -
ban már le ír tam. Most a pá lyá za tok bér be adá sa és el bí rá lá sa ide jén
meg kell is mer ked ni a ben ne rej lõ fo gal mak kal is. 

A szán tó föl di nö vény ter mesz tés te vé keny ség foly ta tá sa so rán na -
gyon lé nye ges a ve tés for gó ban való gaz dál ko dás.

A ve tés for gó: nö vé nyi sor rend tér ben és idõ ben.
 En nek meg fe le lõ en a nö vé nye ket úgy kell az adott par cel lá ban

egy más után vet ni, hogy ez a ta laj és nö vény szá má ra ked ve zõ le gyen
és ter mé sze te sen a mun ka szer ve zést se gá tol ja.

Lé nye ges szem pont, hogy pil lan gós nö vény is le gyen a ve tés for -
gó ban. A pil lan gós nö vé nyek nagy sze re pe ab ban rej lik, hogy a gyö -
kér ze tü kön meg te le pü lõ rhizobium bak té ri u mok se gít sé gé vel
nit ro gént tud nak gyûj te ni.

Ke rül ni kell a mo no kul tú rá kat, mely ta laj unt ság hoz ve zet.
Mo no kul tú ra: ugyan azon nö vény faj két vagy több éven át egy

par cel lá ban való ter mesz té se. Fon tos az éven kén ti el té rõ mû ve lé si
mennyi sé gû ta laj hasz ná lat.

A táp anyag-gaz dál ko dást ta laj min ta-vizs gá lat alap ján terv sze rû -
en kell vé gez ni, ke rül ve a túl trá gyá zást.

A ta laj vizs gá lat le het: 
– szû kí tett, mely né hány leg fon to sabb pa ra mé ter re ter jed ki
– bõ ví tett, mely az elõ zõ e ken túl fon tos mak ro- és mik ro ele me -

ket is meg ha tá roz
– tel jes körû: mely még a mér ge zõ ele me ket is ki mu tat ja.

A szer ves-trá gya tá ro lá sá ra és ki szó rá sá ra is na gyon szi go rú elõ -
írá so kat tar tal maz a kö ve tel mény rend szer. A nem nitrátérzékeny te -
rü le ten, aho vá te le pü lé sünk is tar to zik, eze ket az elõ írá so kat csak
ké sõb bi idõ pont ban kell meg va ló sí ta ni.

A nö vény vé del mi te vé keny ség so rán csak meg fe le lõ mû sza ki ál -
la po tú gép pel vé gez he tõ per me te zés. A kü lön bö zõ ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si cél prog ra mok kor lá toz zák a ren de let ben meg ha tá ro zott
nö vény vé dõ-sze rek hasz ná la tát.

Fon tos szem pont a táj vé del me, a kör nye zet ápo lá sa és a fo ko zot -
tan vé dett ma da rak fész ké nek meg ta lá lá sa ese tén a nem ze ti park
szak em be re i vel való együtt mû kö dés.

A He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat szel le mé ben nem csak jól kell
tud ni gaz dál kod ni, ha nem azt meg fe le lõ en do ku men tál ni is kell. Eh -
hez szük sé ges az in for má ci ók mind tel je sebb körû gyûj té se, a ren de -
le tek is me re te és al kal ma zá sa. 

En nek szel le mé ben kí vá nok Ál dott Ka rá csonyt és si ke rek ben
gaz dag Bol dog Új Esz ten dõt!

Várfi And rás 


