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

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

2004. feb ru ár

Ára: 100 Ft

XI. év fo lyam 2. szám

Po li ti kai lé pé se ket sür ge tett a ter ro riz mus el le ni
harc ban ja nu ár 10-én II. Já nos Pál pápa, aki sze rint a
meg tor lás ke gyet len mód sze rei ön ma guk ban nem ele -
gen dõ ek e harc si ke ré hez.

A ka to li kus egy ház fõ úgy vél te, az erõ sza kos fel lé pés
ön ma gá ban csak sú lyos bít ja a hely ze tet, nö ve li a fe -
szült sé get, és ront ja an nak le he tõ sé ge it, hogy em be rek
és nem ze tek kö zött bé két te remt se nek.

II. Já nos Pál ki je len tet te, még az em be ri éle tet nyil -
ván va ló an meg ve tõ ter ror cse lek mé nyek re adott vá laszt
sem ve zé rel he ti ki zá ró lag gyû lö let vagy bosszú vágy.
Nem elég sé ge sek a tisz tán bün te tõ vagy meg tor ló jel le -
gû in téz ke dé sek sem – tet te hoz zá.

A ter ro riz mus el len a po li ti ka és az ok ta tás-ne ve lés
szint jén is har col ni kell - han goz tat ta a szent atya. Po li -

ti kai moz gó sí tás
kell pél dá ul ah -
hoz, hogy meg -
szün tes sék azo kat 
az alap ve tõ tár sa -
dal mi igaz ság ta -
lan sá go kat, ame-
lyek a re mény te -
len ség és erõ szak
cse le ke de te i re in -
dít ják az em be re -
ket - vél te.

A pápa po li ti kai fel lé pést sür get a ter ro riz mus sal szem ben



22 2004. feb ru árVÁROSUNK

hogy a KISRÉTI GYÓGYSZÁLLÓÉRT ALAPÍTVÁNY 19 
ALAPÍTÓJA ja nu ár 24-én tar tot ta ülé sét, ame lyen a be szá mo ló
meg hall ga tá sa után új ku ra tó ri u mi el nö köt vá lasz tot tak.

Mint is me re tes, az ala pít ványt 1991. de cem ber 31-én 19 ter mé -
sze tes sze mély és Gyomaendrõd vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la hoz -
ta lét re 255.000 fo rint ala pí tói va gyon nal. Az ala pít vány
lét re ho zá sá nak gon do la ta az Endrõdiek Ba rá ti Kör éne ki Bu da pes ti
ülé sén szü le tett, egyik szor gal ma zó ja Dr. Rad nó ti Vil mos volt. Az
alapítókat az a cél vezérelte, hogy:

„Gyomaendrõd la ko sa i nak jobb mun ka el lá tott sá ga elõ moz dí tá -
sa, szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sa az ál tal hogy kez de mé nye zi a
Kisrétzugban a nagylaposi hé víz fel hasz ná lá sá val gyógy szál ló lé te -
sí té sét. Az ala pít vány cél ja te hát hogy meg te remt se mind azo kat a
fel té te le ket, amelyek a gyógyszálló létesítéséhez szükségesek.”

Az ala pí tó kat az egyik ku rá tor, Gellai Jó zsef tá jé koz tat ta az el -
múlt 12 év je len tõ sebb ese mé nye i rõl: 

Rész le tek a be szá mo ló ból:
„… A rend szer vál tás idõ sza ká ban bi za ko dó ak vol tunk, úgy

gon dol tuk, hogy az ala pít vány 10 éves év for du ló ját már egy jó
nevû, nép sze rû, gyógy szál ló dísz ter mé ben fogjuk tartani.

Dr. Gellai Imre ha tal mas szak mai tu dá sá val, a szál lo da-kon cep -
ció el ké szí té sé vel, ki ter jedt kap cso la ta i val ön zet le nül vál lal ta fel
egy négy csil la gos gyógy szál ló lét re ho zá sá nak szak mai irá nyí tá sát. 
Ne ves épí té sze ket, bal neo ló gus szak em be re ket és a sár vá ri, büki
gyógy für dõ és mû kö dõ szál lo dák ta pasz ta la ta it hoz ta se gít sé gül.
Ke let-Ma gyar or szá gon ez is ke vés volt. Saj nos nem ez az egyetlen
dolog ebben az országban, ahol nem váltak valóra a remények.

Tá mo ga tó ink szá ma azon ban fo lya ma to san gya ra po dott, mára
el ér te a 117 fõt. Eb ben a szer ve zés ben orosz lán ré sze volt né hai
Csá szár Fe renc ba rá tunk nak, aki a kez de tek tõl ha lá lá ig volt a ku ra -
tó ri um fá rad ha tat lan mo tor ja, ve ze tõ je. Ilyen né pes tag ság gal nem
sok szer ve zet bír, en nek már ko moly je len tõ sé ge van. Va gyo nunk
is szé pen gya ra po dott, ez ál tal nyílt le he tõ ség arra, hogy 1993. jú ni -
us 29-én az ala pít vány meg sze rez he tett az ak ko ri Le nin Tsz fel szá -
mo lá sa kor 900.000 fo rin tért a Kis rét zug ban 7 ha föl det. A te rü let
az óta to vább gya ra po dott, több mint 9 ha van már a bir to kunk ban,
és ma is tár gya lás ban va gyunk egy par cel la meg vá sár lá sá val kap -
cso lat ban. Ez a te rü let ma sok szo ro sát éri az ak ko ri vé tel ár nak, és a
meg va ló sí tás el en ged he tet len fel té te le. Az ön kor mány zat a kül te rü -
le ti szán tó be so ro lás ból át mi nõ sí tet te bel te rü le ti szán tó vá, majd a
ren de zé si terv ben gyógy szál ló és lé te sít mé nyei cél ra je gyez te be,
mely is mét ko moly ér ték nö ve ke dést je len tett. 1995-ben pe dig
„üdü lõ szál ló” te rü let té nyil vá ní tot ta… Igyekeztünk megmozgatni
minden követ… számos hazai és nemzetközi befektetõvel
tárgyaltunk… Minden jóérzésû, endrõdi kötõdésû ember segített a
maga módján, politikától függetlenül.   

1995. ok tó ber 13-án meg ala kult a Kö rös Rész vény tár sa ság. Tí -
már Máté lel ke sí tõ fel hí vá sá ra és Tí már Mi hály atya szív hez szó ló
Nép ház ban el mon dott be szé dé re biz to san so kan em lé kez nek még a
szer ve zés idõ sza ká ból. Saj nos el kép ze lé se ink nem ta lál tak tá mo ga -
tás ra az or szá gos te rü let fej lesz té si kon cep ci ók ban. A nem zet kö zi
hely zet is el le nünk dol go zott, há bo rú tört ki a Szov jetunió utód ál -
lama iban és a Balkánon, Ro má nia fej lõ dé se is las súbb ütem ben tör -

tént mint gon dol tuk. Ke let-Ma gyar or szág zsák ut ca lett, el ke rül ték
az inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek. 1998. de cem ber 31-én vég el szá -
mo lás sal meg kel lett szün tet nünk a rész vény tár sa sá got. Az ala pít -
vány azon ban folyamatosan mûködött a részvénytársaság elõtt,
alatt, és utána is. A földterületet átmenetileg haszonbérbe adtuk. 

1999-ben Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter úr se gít sé gé vel kon cep -
ci ónk be ke rült Bé kés me gye Te rü let fej lesz té si prog ram já ba
„Gyomaendrõd Kis ré ti Gyógy szál ló és Re ha bi li tá ci ós Központ
címmel”. 

A meg va ló sí tás hoz saj nos az óta sem ke rül tünk kö ze lebb, de
esé lye ink nem rom lot tak, te rü le tünk és va gyo nunk to vább
gyarapodott.

Va gyo nunk a kö vet ke zõ té te lek bõl áll:
- 4 csil la gos gyógy szál ló kon cep ci ó ja, me lyet Dr. Gellai Imre

ké szí tett
- Gaz da sá gos sá gi szá mí tás a meg té rü lés rõl
- Ta nul mány a hé víz el lá tá si le he tõ sek rõl
- Üze mel te té si ta nul mány terv
- Kül te rü le ti ren de zé si terv
- Ma kett a ter ve zett gyógy szál ló ról
- 9 ha 2950 nm. föld te rü let, 358.7 AK ér ték ben
- 3.676.183 Ft szám la pénz az Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö -

vet ke zet ben
… Az utób bi évek ben saj nos nem tör tént lát vá nyos elõ re lé pés

és ez rossz in du la tú int ri ká kat ho zott fel szín re. Re mé lem, ki de rül az
ed di gi ek bõl, hogy nem tör tén tek sza bály ta lan sá gok, és az ala pít -
vány va gyo na nem hogy el tûnt vol na, de fo lya ma to san gya rap szik.
Ez kö szön he tõ az ed di gi ku ra tó ri um nak és fõ leg ve ze tõ jé nek. A
leg utol só – 2003. de cem ber 7-i ku ra tó ri u mi ülésen a következõ
határozat született egyhangú szavazattal:

7/2003. sz. ku ra tó ri u mi ha tá ro zat: 
A Kis ré ti Gyógy szál ló ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma tisz te le tét fe -

je zi ki Csá szár Fe renc nek, aki több mint egy év ti ze den át lel ki is me -
re te sen lát ta el az el nö ki te en dõ ket az ala pít vány ja vá ra. Em lé két
ezzel a határozattal is õrizzük. 

Saj nos nincs már kö zöt tünk Tí már Máté ala pí tó, Kiszely La jos
és Dr. Rad nó ti Vil mos ku rá tor sem.

… Az ed di gi ek bõl le szûr he tõ az a ta nul ság, hogy az el múlt 12
év nem telt el ha szon ta la nul. Vol tak re mény tel je sebb idõ szak ok, és
vol tak ki lá tás ta lan ok, tét len ség re kár hoz ta tók is. De a re mény nem
ve szett el. Ezt a le he tõ sé get át kell men te nünk a kö vet ke zõ re mény -
tel jes idõ szak ra: az Uni ó ba. Gyógy víz ben Eu ró pa leg gaz da gabb or -
szá gai közé tar to zunk. Ahogy újra fel ér té ke lõ dik az egész ség, a
meg elõ zés, a re ha bi li tá ció, úgy gya ra po dik a vagyonunk értéke, s
úgy közeledik a megvalósulás lehetõsége is”…

Az ala pí tók a ku ra tó ri um el nö ké nek egy han gú sza va zat tal meg -
vá lasz tot ták: Dr. Gellai Im rét, aki szék fog la ló já ban ele mez te Bé kés 
me gye, ezen be lül vá ro sunk gyógyturizmusban rej lõ le he tõ sé ge it
és an nak jö võ be ni ki tel je se dé sé nek, megvalósításának reális
esélyeit, reményeit. 

KATONA JÓZSEF MÛVELÕDÉSI HÁZ
FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLATA:

Feb ru ár 5. 18 óra Bé lyeg gyûj tõk Klub ja éves köz gyû lé se
Feb ru ár 5. 15 óra az Õsz idõ Nyug dí jas Klub 

FARSANGI MULATSÁGA, va cso ra, mû sor
Feb ru ár 6. 16 óra a Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la Nép tánc Tan sza ká nak

fél év zá ró VIZSGAMÛSORA
Feb ru ár 7. 16 óra Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la tár sas tánc és mo dern

tánc tan sza ká nak VIZSGABEMUTATÓJA
Feb ru ár 9-én Pavlovits Mik lós: ÖRDÖG A ZSÁKBAN címû me se já ték, a Bé kés Me -
gyei Jó kai Szín ház tár su la tá nak elõ adá sá ban, óvo dá sok nak és kisiskolásoknak

Feb ru ár 14. 19 óra SVÁB BATYUS BÁL 
a Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat szer ve zé sé ben

Feb ru ár 21. is mét BREAKBEAT és DRUM BASS buli a Soundware szer ve zé sé ben
Fo lya ma to san vár juk az ér dek lõ dõ ket az aláb bi cso port ja ink ba:

Fel nõtt Kép zõ mû vész Szak kör min den hó nap 2. és 4. szer dá ján 17-19 óráig;
An gol Sza bad Be szél ge té si Est min den hó nap 3. szer dán 18-19.30-ig;

Jóga, min den pén te ken 18-20 órá ig
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Ked ves Ol va só! Kö szö net tel ven nénk, ha hasz ná la ton kí vü li, 
de még jó ál la pot ban lévõ és hasz nál ha tó te le ví zi ó ját, vi deó le -
ját szó ké szü lé két fel aján la ná va ló ban rá szo rult csa lá dok ré szé re. 
Szer kesz tõ sé günk ben van né hány cím, amely re el tud nánk jut -
tat ni az ado mányt. 

Ked ves Ol va só!
A szer kesz tõ ség ne vé ben há lás kö szö ne te met fe je zem ki

Önök nek -akiket il let- az anya gi és er köl csi tá mo ga tá so kért. Kö -
szö nöm, hogy az el kül dött csek kek nagy ré sze már ki tölt ve
vissza ke rült és szám lán kon szé pen nõtt az egyen leg. Kö szö nöm
az üze ne te ket, a bá to rí tó le ve le ket. Bi zony sok szor jól esik,
szük ség is van rá, mert erõt ad a mun ka és fel adat foly ta tá sá ra.
Öröm mel és szí ve sen ír juk új sá gun kat. Vár juk ol va só ink kri ti -
ká it, vé le mé nye it és azo kat a régi fényképeket, amelyek közlés
után biztosan visszakerülnek a feladóhoz.

Azok az ol va sók, akik nem tud ták, vagy nem is akar ták a kért 
össze get el jut tat ni, azok még a feb ru á ri szá mot meg kap ják, de
saj nos a to váb bi ak ban nem áll mó dunk ban elküldeni.

Üd vöz let tel és kö szö net tel:
Csá szár né Gyuricza Éva fõ szer kesz tõ

Kö szö net az 1 %-ért!

Az aláb bi gyomaendrõdi ci vil szer ve ze tek kö szö nik mind -
azok nak, akik adó juk 1%-ával tá mo gat ták ala pít vá nyu kat, egye -
sü le tü ket. Re mé lik és ké rik, az ez évi támogatást is.

- Endrõdi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú
Alapítvány, célja az egyházi temetõk karbantartása, újra
megnyitásukkal kapcsolatos költségek fedezése, a templom-
belsõ felújításának támogatása.

- Adószám: 18380761-1-04.
- Városunk Nagyjaiért Közhasznú Alapítvány, célja az

endrõdiek emlékét megörökíteni. 
- Adószám: 18382615-1-04.
- Endrõdiek Baráti Köre Egyesület, célja a hagyományok

ápolása, az elszármazottakkal való kapcsolattartás.
- Adószám: 19182030-1-04.
- Élet Másokért Közhasznú Egyesület, célja a rászoruló

gyermekek és felnõttek segítése, támogatása.
- Adószám: 18384215-1-04
 Templárius Ala pít vány: A „Se gít sünk a rá szo ru ló gyer me -

ke ken!“ ak ci ón kat min den év ben sze ret nénk meg ren dez ni 
 Adó szá munk: 18856617-1-17
- Honismereti Alapítvány, célja a helyi hagyományok

megõrzése, publikálása, az Endrõdi Füzetek, Gyomaendrõdi
Ki, kicsoda? megjelentetése.

- Adószám:19056274-1-04
- Hittel a Holnap Ifjúságáért Alapítvány, célja a Szent

Gellért Katolikus Iskola támogatása.
- Adószám:18372276-2-04
- Hunyad és Fia Közhasznú Alapítvány - hunyai származású

tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatására.
- Adószám: 10043419-2-04
- Önkéntes Tûzoltó Egyesület Kiemelkedõen Közhasznú

Egyesület célja az élet és vagyon védelme városunkban és
környékén.

- Adószám: 18371608 –1-04.
- Hallható Hang Alapítvány, célja a zeneiskola

hangszerállományának gyarapítása.
- Adószám:18379383-1-04
- Gyomaendrõdi Vá ro si Sport egye sü let, cél ja a he lyi if jú sá -

gi sport tá mo ga tá sa.
- Adószám: 18370827-2-04.
- Dr. Farkas János Alapítvány, célja a külterületen felnövõ

tehetséges, hátrányos helyzetû fiatalok tovább tanulásának
támogatása.

- Adószám: 19062255-1-04
- Öregszõlõi Gyermekekért Alapítvány, célja a külterületen

felnövõ hátrányos helyzetû gyermekek közép és felsõfokú
tanulmányainak támogatása.

- Adószám: 18376184-1-04
- Selyem úti Óvodáért Alapítvány  célja az óvodás

gyermekek kirándulásainak támogatása, az óvodai
felszerelések színvonalának javítása.

- Adószám: 18379778-1-24
- Gyomaendrõdi Si ke tek és Na gyot hal lók Köz hasz nú Ala -

pít vá nya, cél ja a gyomaendrõdi si ke tek és na gyot hal lók
se gí té se.

- Adószám: 18380558-1-04
- Kincs Az Éle ted Köz hasz nú Ala pít vány, cél ja a

Gyomaendrõdön fo gya ték kal élõk se gí té se, a Gon do zá si
Köz pont ez irá nyú te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa, fel sze re -
lé se i nek ja ví tá sa. 

- Adó szám: 18386932-1-04

Bú csú zik a Vá ro si Kép tár ve ze tõ je, Bula Te réz

De cem ber ben ün ne pel te a Kép tár fenn ál lá sá nak 10. év for du -
ló ját. Az ün nep ség mél tó kép pen tük röz te azt a szín vo na las szak -
mai mun kát, ami ve ze tõ jét, Bula Te rézt, az évek so rán is
fo lya ma to san jel le mez te.

Az ün nep ség ter mé sze té nél fog va egy vissza te kin tõ, ret ros -
pek tív ki ál lí tás sal, és a Kép tár ud va rán fel ál lí tott
Vidovszky-mellszobrának fel ava tá sá val vet te kez de tét (a szo bor
Pátzay Pál mun ká ja). Az ün nep ség re ké szült el a Vidovszky mo -
no grá fia, ami ket tõs év for du lót kö szön tött, - Vidovszky szü le té sé -
nek 120. és a Kép tár 10. - a mo nog rá fi át Láng Mik lós de di kál ta.

Az ün nep ség jó al ka lom volt arra is, hogy mind azok, akik se -
gí tet ték a Képtár lét re ho zá sát, majd mû köd te té sét, bõ ví té sét, mél -
tó el is me rés ben ré sze sül je nek. Az el is me ré se ket a Mû vész ba rá tok 
Egye sü le té nek Vidovszky Béla Em lék bi zott sá ga és a Köz ala pít -
vány Ku ra tó ri u má nak ja vas la tá ra ado má nyoz ták. 

Vidovszky-emlékplakettet ka pott: Dr. Fran kó Kár oly volt pol -
gár mes ter, Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter, Papp La jos Kner Nyom -
da igaz ga tó ja, Knapcsek Béla a Thermix Épí tõ ipa ri Szö vet ke zet
el nö ke, Oskó Sán dor vál lal ko zó és Kóris Györgyné az ala pít vány
el nö ke. 

Em lék la pot és könyv ju tal mat ka pott: Dr. Ko vács Béla az ala -
pít vány ku ra tó ri u má nak ko ráb bi el nö ke, Megyeriné Csa pó Il di kó
az ala pít vány ko ráb bi tit ká ra és Bula Te réz a gyûj te mény ve ze tõ -
je, Ker tes Imréné és Poharelecné Rácz Il di kó gaz da sá gi ügy in té -
zõ.

A na pok ban ér ke zett a hír, hogy a Kép tár új ve ze tõt kap. El jut -
tat ta szer kesz tõ sé günk be az aláb bi szö ve get a kép tár volt ve ze tõ -
je:

„Meg ra ga dom az al kal mat, hogy kö szö ne tet mond jak mind -
azok nak, akik a Kép tár ban töl tött nyolc évem alatt tá mo gat tak, s
el bú csúz zam a gyûj te mény ked ves törzs kö zön sé gé tõl és vissza té -
rõ lá to ga tó i tól. Az év for du lós ki ál lí tás meg nyi tá sa után pár nap pal 
hoz ta tu do má som ra az ala pít vány el nö ke, hogy nem áll mód juk -
ban a to váb bi al kal ma zá som. Utó dom Mol nár Ani kó aki ed dig a
Vá ros há zán a ci vil re fe ren si fel ada to kat lát ta el. Ké rem, a Kép tár
ér de ké ben se gít sék mun ká ját!

S most néz zék el ne kem, ha kis sé ér zel mes le szek. Úgy bú csú -
zom a Kép tár tól, mint anya a ked ves gyer me ké tõl, akit nem õ szült 
ugyan, de az elsõ cset lõ-bot ló lé pé sek tõl sze ret te, ápol ta, a sa ját já -
nak érez te. Nincs egyet len kép, egyet len zug, az utol só szö gig a
fal ban, ami hez ne fûz ne ked ves, sze mé lyes em lék. Ugyan így va -
gyok a gyûj te mény tá mo ga tó i val, a sok-sok év alatt a szak mai
kap cso la tok ból ki fej lõ dött ba rát sá gok kal és a mû vé szet sze re tõ
kö zön ség gel. Ne héz mind ezt itthagy ni.

Még is, kö szö nöm a sors nak, hogy itt le het tem. Ké rem, õriz ze -
nek meg jó em lé ke ze tük ben!”

Bula Te réz a Kép tár (volt) ve ze tõ je

Feb ru ár 21-én, szom ba ton este 6-kor tart ja az endrõdi egy -
ház köz ség a szo ká sos far san gi va cso rá ját. Sze re tet tel hí vunk és
vá runk min den kit. A va cso ra jegy kap ha tó a plé bá ni án.
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BULA ELEK

Endrõdön szü le tett és élt, szü lei na gyon szor gal mas be csü -
le tes pa rasztem be rek vol tak; Hanyecz Er zsé bet és Bula Elek.
Egy fiú test vé re volt, Dezsõ.

A pol gá ri is ko la el vég zé se után elõ ször asztalosinasnak sze -
gõ dött az Apponyi úti Tí már (Fütyöri) asz ta los hoz. Job ban ér -
de kel te a va sas szak ma, így az elsõ év után át ment
gép la ka tos inas nak, ott meg is sze rez te a szak mai ké pe sí tést és

gép la ka tos ként kez dett el dol goz ni. Mint annyi an má sok, õ is a 
fõ vá ros ban pró bált sze ren csét, Cse pel re ment dol goz ni, ter -
mé sze te sen a vas szak má ban he lyez ke dett el. Nem so ká ig bír ta 
szü lõ fa lu já tól tá vol, így ha za jött, ki vál tot ta az ipar en ge délyt, és 
elõször bérelt, majd a felépített saját mûhelyében dolgozott.

A ka to na ide jét Tasszáron, szár ma zá sa mi att mint „muszos”, 
azaz mun ka szol gá la tos kezd te. 27 hó nap után Bu da pes ten
szerelt le. 

1977. áp ri lis 30-án há zas sá got kö tött Var ga Zsu zsan ná val,
Tiszaföldváron volt az es kü võ. Egy le ány gyer me ket ne vel tek
fel bé kes ség ben, szeretetben.

Mint a szak ma ki vá ló mes te re és tu dó ja, éle te so rán 21 fi a -
tal nak adott szak mát. Az ipa ri ta nu ló kat na gyon nagy tü re lem -
mel, hoz zá ér tés sel ta ní tot ta ön zet le nül adta át tu dá sát. A
fa lu ban igen jó in du la tú, se gí tõ kész „ezer mes ter nek” tar tot ták,
aki hoz zá for dult, min den kin se gí tett, so kat dol go zott, sokszor
látástól vakulásig állt rendelkezésre.

Na gyon szí ve sen járt a lab da rú gó meccsek re, se gí tet te, bá -
to rí tot ta a he lyi csapatot.

Egyik kez de mé nye zõ je és ak tív se gí tõ je is volt az ipar tes tü -
let új já épí té sé nek, a KIOSZ épü let nek. Az ipa ro sok ren dez vé -
nye in szí ve sen vett részt, de nem csak a mu lat sá gon, ha nem a
szer ve zés ben is se gí tett, mindig lehetett rá számítani.

63 éves volt, ami kor egy vé let len bal eset kö vet kez té ben
sú lyo san meg sé rült. A sa ját ud va rá ban esett el és ko po nya ala pi 
tö rést szen ve dett. Saj nos nem si ke rült fel épül nie, 11 éven át
vál to zó tü re lem mel vi sel te igen sú lyos be teg sé gét. Fe le sé ge
Zsu zsa asszony gon do san és oda adó an, sze re tet tel ápol ta,
min dent el kö ve tett, hogy elviselhetõ, emberhez méltó élete
legyen. 

Fe le sé ge hir te len jött be teg sé ge mi att ide ig le ne sen a szar -
va si gon do zá si köz pont ba ke rült, ahol ja nu ár 12-én a szí ve
utol sót dob bant és be fe jez te tar tal mas éle tét, hosszan tartó
betegsége is véget ért.

Jó em ber, jó szak em ber, jó csa lád apa, sze re tõ férj volt. Nyu -
god jon bé ké ben!

Csá szár né Gyuricza Éva

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

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

Tí már Máté

1930-
2004

Vi téz Fü löp Pál,
endrõdi szár ma zá sú, sze -
ge di la kos a hunyai be -
kö tõ út épí té sé hez (amely 
a föld jét érin ti) 3000
négy zet mé ter föl det ado -
má nyo zott a köz ség nek,
így se gí tet te Hunya köz -
ség nagyra becsült
lakosságát.

2003. ok tó ber 23-án
fel avat ták azt az em lék -
táb lát, ame lyet a meg épí -
tett út kez de tén, a sa ját
föld jén ál lít ta tott az aláb -
bi szöveggel:

Ván dor! Azon az
úton ha ladsz, amely hez
vi téz Fü löp Pál õs ter -
me lõ 3000 négy zet mé -
ter te rü le tet adomá-
nyozott HUNYA Köz -
ség ré szé re.

A táb la te te jén ere de -
ti leg egy fe hér kõ ga lamb
állt, de saj nos „el szállt”
(ide gen ke zek nyo mán),
hogy a fel le gek szár nyán
hí rül vi gye e ne mes cse -
le ke de tet más vi dék re is.
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1829. Szent Já nos ká pol nát. 
A le ány is ko la az 1824-i Can. Vís. meg ha -

gyá sa sze rint át té te tett a kán tor la ká sá ba, me lyet
a köz ség a plé bá ni á val szem ben vett (a mos ta ni
ha ran go zói la kás), de ez zel az ál la pot nem ja vult, 
mert ez is sem nem elég tá gas, sem nem elég ma -
gas. 

Lá bos fi ze tés eme lést kér. Fel hoz za, hogy a
sze mé lyé re is meg ada tott 1.500 v-forintból a
káp lá nok nak tar to zik adni, te hát 1200 v-frt nem
elég a házi szük ség le tek fe de zé sé re, s e te kin tet -
ben az õ hely ze te rosszabb, mint volt 40 év vel
elõbb Homonnayé, ki csu pán csak pár bér vált ság 
cí mén 750 pen gõ fo rin tot, te hát a mos ta ni vál tó
(ban kó) ér ték sze rint 1.875 fo rin tot ka pott, ho lott 
a nép még egy szer annyi ra sza po ro dott. Kér ez
ok ból sze mé lyé re ja ví tá sul: 400 fõ ká posz tát, 4
hí zott öreg ser tést, 12 sze kér szé nát be hor dás sal,
60 itce te hén va jat, 4 má zsa sót, 12 sze kér szal -
mát vagy fûz fa rõ zsét, vagy tõ ze get, a szé na nyi -
las nak, úgy a papi ta nyán lévõ fû nek
le ka szá lá sát, fel gyûj té sét és be hor dá sát. 

En nek kö vet kez té ben a köz ség a Can. Visit.
Al kal má val tar tott gyû lé sen 1828. no vem ber
1-tõl szá mít va Lá bos sze mé lyé re 300 v-forinttal
emel te az ed di gi 1.500 frt-ot. Ugyan ezen Can.
Vis. sze rint meg nem vál tott (200 fo rin ton fe lü li)
stó la: a stó la funeralis pro seputtura cum

Impositionis cerimonia libera et ……(Te hát
a há rom actusért 6 frt.)

1829. Dinya Imre le ány ta ní tó fi ze té se szin -
tén emel tet vén lett: 150 v-forint, 10 

köb. búza meg õröl ve, 10 köb. árpa, 1 öl ke -
mény-, 4 öl fûz fa, 3 ko csi fûtõ.

End re Imre kán tor no vem ber 27-én meg hal.
He lyet tes volt már ek kor Balla Kár oly.

1830. Endrõdi bir to ko sok vol tak: gr.
Stockhammer Zsó fia (gr. Auerspergerné), Jo -
han na (gr. Stockhammer Fer di nánd, a gyo mai
föl des úr neje) és Ka ro li na (b. Drechsel
Florantinné) – lásd. 37. la pon 1824. év – egyen lõ 
har mad-har mad rész ben.

Gróf Stockhammer Jo han na kö vet ke zõ fel té -
te lek mel lett haj lan dó bér be adni az
endrõdieknek: 1/ 62 1/8 úr bé ri sessiot 30 pen gõ -
fo rint já val 1.863 f 45. 2/ 111 há zas zsel lér adó ját
2 f 40 = 310 f 48 kr. 3/ 737 ka pás szõ lõs ker tek
adó ját 30 …. = 368 f 30 kr. 4/ bá rány ti ze det 200
pengõ-frt. 5/ ma lom vá mot 60 p-frt. 6/ pá lin ka fõ -
zés adó ját 15 p-frt. 7/ há zat lan zsel lér adó ját
1200 p-frt. 8/ 1744 hold allodiaturát 2.128 p-frt.
9/ re gá le ja va dal ma kat 600 p-frt. Össze sen:
5.646 p-frt 3 kr, azaz 14.115 válltóforint 7 ½ kr.

Az el hunyt Ber ta he lyé re a püs pök (Lajcsák) 
fiú ta ní tó nak sem Dinnyé sit nem óhajt ja, mi vel
ez di csé re te sen mû kö dik mos ta ni he lyén s fi ze té -
se is meg ja vul „ a ta ní tói föl dek meg osz tá sá val”
– sem Fándly An talt, mi vel en nek, bár ok le ve le
van, elég sé ges elõ kép zett sé ge nincs. 

A fiú ta ní tó ed di gi 5/8 sessiójából csak ugyan
a le ány ta ní tó nak ad nak 2/8 sessiót = 14 4/8 hol -
dat, aman nak ma rad ván 3/8 sessió = 21 6/8 hold.
Deputatumuk pe dig: fiú ta ní tóé: 8 köb. búza, 2
köb. árpa, 6 öl fa, bú za õr le tés. A le ány ta ní tóé: 8
köb. búza, 8 köb. árpa, 1+3 öl fa, 3 ko csi fûtõ.

A kán tor ság ra meg vá laszt ják a supplenst,
Balla Ká rolyt, fi ze té se: 200 vál tó fo rint, 5-5 köb.
búza és árpa, 6 öl ke mény fa, 4/8 sessió föld, 483
négy szög öl ve te mé nyes, stó la: éne kes mise 1
v-frt, libera 30 v-kr, öreg te me tés 2 v-frt, kis te -
me tés 1 v-frt, ko por só ba té tel 1 v-frt, bú csúz ta tó
9 ver sen felül 8 pen gõ kraj cár ver sen ként. A fiú -
ta ní tói ál lás ra ki ne ve zik Somlay Ist vánt.

1831.Somlay és Dinnyé si ta ní tók 50-40 fo -
rint subsidiumot kap nak. Somlay a püs pök nél
fel szó lal az el len, hogy az õ ta nya föld jé bõl 2/8
sessiót el sza kí tot tak a le ány ta ní tó ré szé re, 

2 köb. búza és árpa kár pót lás mel lett a le ány -
ta ní tó deputatumából. Úgy lát szik, ez Lá bos in -
dít vá nyá ra tör tént. A püs pök a Can. Visit.
alap ján iga zat ad neki s uta sít ja Lá bost a vissza -
adás fo ga na to sí tá sá ra. Meg tör tént. 

Somlay, mint (kál vi nis ta tógátusból lett) „ál -
or cás” katholikus és há zsár tos em ber mind járt
elsõ évé ben annyi ra meg gyû löl tet te ma gát, hogy
nép zen dü lés tá madt el le ne, s is ko lá já ból a gyer -
me ke ket – ka to li kus hi tü ket félt vén – mind ki -
von ták. 

Mol nár Jó zsef le ány ta ní tó lesz, de Lá bos
nincs vele meg elé ged ve: „ad munus docendi
negue natus, negue gualificatus.”

Lá bos pa na sza az elõljárósághoz: „Sok go -
nosz sá gok ural kod nak Endrõdön. Én a pré di ká -
ci ók ban ele get har co lok azok el len, de ke vés, sõt
az if jú ság ra néz ve sem mi si ke re sincs az evan gé -
li um nak. En nél fog va bíró uram fi gyel mes sé gét
és pál cá ját szó lí tom fel. 1/ So kan ün ne pen és va -
sár na pon a korcs mák ban hall gat ják a szent mi sét, 
ott dõ zsöl nek, tor zsal kod nak, ká rom kod nak, faj -
ta lan be szé dek kel töl tik az idõt. Szin te így megy
a ve cser nye ide je is, sõt a fi a ta lok a gye pen já ték -
kal szen te lik meg a ve cser nyét. 2/ Má sok szé nát
hor da nak, vagy más ter he ket. Több nyi re pe dig a
gyo mai csár dá ba fér fi, asszony, le ány, gyer mek,
szok tak mu lat ni az is te ni szol gá lat vé gez te elõtt
is.”

1832.Ok tó ber ben Lá bos és az elõljáróság
Somlayt a ta ní tó ság tól el moz dít ják. A püs pök
ígé ri, hogy a kö vet ke zõ isk. év ben más ál lo más ra 
te szi át. Ez meg is tör tént. 

1833. Ez év ben már Szõllõsy Jó zsef – ez elõtt 
supplens a

le ány is ko lá ban – a fiúk ta ní tó ja, s ez év má -
jus ha vá ban a plé bá nos már pa na szo kat is hoz fel 
vi se le te el len. – Somlay még 1839-ben is ké rel -
mez te Endrõdre vissza he lye zé sét a Hely tar tó ta -
nács nál. 

Mol nár Jó zsef le ány ta ní tó kéri, hogy fi ze té -
sét 150-rõl 300 vál tó fo rint ra emel jék, mint
amennyi a fiú ta ní tó nak van, aki emel lett még 5/8 
sessio föl det is bír. Lá bos erre a kér vény re a kö -
vet ke zõ ket jegy zi: „A fér fiú gyer me kek ta ní tó ja
föld je két fe lé való osz tá sá ba a Can. Vis. ér tel me
sze rint meg egye zek és ren de lem, hogy azon
föld nek fe lét a le á nyok ta ní tó já nak mé ret tes sék
és ad ják ki az Érd. Bí rák.” A ket té osz tás tény leg
vég be ment. 

1836. Báró Dreschelné – gr. Stockhammer
Ka ro li na Endrõd köz ség nek 3 évre bér be adta az
õ endrõdi har mad rész ét, kö vet ke zõ fel té te lek
mel lett: 

1.62 ½ úr bé ri sessio 75 vál tó fo rint já val 4.659
f 22 kr

(job bá gyi szol gál má nyok és adók nél kül)
2. 111 há zas zsel lér adó ját 7 v-frt  777 f
3.66 há zat lan zsel lér adó ját 3 vál tó fo rint já -

val .198 f
4.737 ka pás szõ lõ ti zed vált sá gért, á 3 f 737 f
5.az allodialis föl de ket:
158 hold a Si ma be rek ben, 5 fo rint já val 790
134 hold a kop la ló ban, 4 fo rint já val  536
1061 hold Ud var no kon, 4 fo rint já val 4.244
464 hold Po lyák hal mon 4 fo rint já val 1.856 
Össz.: 1.817 hold Összeg: 13.797 váltó-frt.  
A kö zös ura sá gi kocs ma a köz ség há zá val

szem ben ezen bér le ti idõ szak alatt épült 5.000
vál tó fo rin ton, me lyet az épí tõ köz ség a bér -
összeg bõl vont le.

A re gá lék jö ve del me 2.211 fo rint volt. 

1839. Erre az évre a köz ség a fen ti ek bõl csak 
a kö vet ke zõ ket tar tot ta meg:                                                                                                                                                                                                  

Az úr bé ri szol gál má nyo kat és adó kat  4.659
vál tó fo rint

111 há zas zsel lér adó ját   777
az 59 há zat lan zsel lér adó ját   177
a szõ lõs ker tek ti zed vált sá gát   737
 Ö s s z e s e n :           6.350

A bár óné na gyon el volt adó sod va. Ren de -
sen elõ le gez get te  a bér let összeg na gyobb ré szét.

1840. Jú li us ban a bár óné endrõdi ré szét kö -
nyö rü let bõl bér be vet te b. Vay Mik lós évi 6.800
pen gõ = 17.000 vál tó fo rint ért, hogy a bár óné
adós sá ga it, me lyek bõl az endrõdi bir to kot
34.000 pen gõ fo rint ter helt, 75 ezer p-forint ere -
jé ig le fi zes se, oly ki kö tés mel lett, hogy a bir tok
föl sze re lé sé re ap ró don ként 25 ezer v-forintot le -
von hat. A bér összeg bõl a bér lõ év ne gye den ként
150 p-forintot tar to zott b. Drechsel György (a
bár óné fia, az „endrõdi báró”, a me gyé ben lévõ
Drechsel bá rók apja) ré szé re ki fi zet ni.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

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
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 Imád sá gok (8.)

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
    
  1. vasárnap: Évközi 4. vasárnap
  2. hétfõ: Gyertyaszentelõ Boldogasszony
  3. kedd: Szent Balázs püspök vértanú
  5. csütörtök: Szent Ágota szûz, vértanú
  6. péntek: Miki Szent Pál és társai vértanúk  
  8. vasárnap: Évközi 5. vasárnap
10. kedd: Szent Skolasztika szûz
11. szerda: Lourdes-i Szûz Mária
14. szombat: Szent Cirill és Metód, Európa társvédõszentjei
15. vasárnap: Évközi 6. vasárnap
17. kedd: A Szervita rend hét szent alapítója
21. szombat: Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító
22. vasárnap: Évközi 7. vasárnap
23. hétfõ: Szent Polikárp püspök és vértanú
24. kedd: Szent Mátyás apostol
25. szerda: Hamvazószerda (szigorú böjt!)
29. vasárnap: Nagyböjt 1. vasárnap

A ka to li kus hit ele mei (27.)

32. A 129. zsol tár: De profundis

A mély ség bõl ki ál tok, Uram, hoz zád,
Is te nem, fi gyelj a szóm ra!
For dulj fe lém, és hall gass fi gyel me sen
kö nyör gé sem han gos sza vá ra!
Ha bû ne in ket, Uram, fel ro vod,
Uram, ki az, aki elõt ted meg áll hat?
De ná lad bo csá na tot nyer a vé tek,
ezért fél ve tisz te lünk té ged.
Re mé lek az Úr ban, ben ne re mél a lel kem,
és bí zom ígé re té ben.
Lel kem vár ja az Urat,
job ban, mint éji õr a haj nalt.
Mert az Úr nál van az ir ga lom,
és bõ sé ges a meg vál tás nála.
Vá lasz tott né pét õ vált ja meg
min den bû né tõl.

33. A ha lot ta kért

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik, és az örök vi lá gos ság fé nyes -
ked jék ne kik. Nyu god ja nak bé ké ben. Amen.

Uram, hall gasd meg kö nyör gé se met, és ki ál tá som jus son eléd.
Is ten, hí ve id nek te rem tõ je és meg vál tó ja, add meg el köl tö zött szol -

gá id lel ké nek min den bû nük bo csá na tát, hogy imád sá gunk ál tal el -
nyer jék ir gal ma dat, ami re min dig vá gya koz tak. Amen.

34. Ima Szent Ist ván ki rály hoz

Nem ze tünk apos to la és ha tal mas párt fo gó ja, sze re tett ki rá lyunk,
Szent Ist ván, ki õse in ket a po gány té vely gés sö tét sé gé bõl az egye dül
üd vö zí tõ ka to li kus hit vi lá gos sá gá ra hoz tad, is ten te len bál vá nya i kat
le rom bol tad, meg tért né ped nek temp lo mo kat és is ko lá kat emel tél, sze -

gé nye it, ár vá it és öz ve gye it sze re tõ atya ként táp lál tad és így nem ze te -
det mû velt té, bol dog gá ten ni ipar kod tál; a te tö mér dek fá ra do zá sod,
ki ál lott küz del me id és mind ezek kel szer zett ki mond ha tat lan nagy ér -
de me id mi att fiúi és még most is alatt va lói bi zo da lom mal for du lunk
hoz zád, ó apos to li szent ki rá lyunk, és ké rünk, ne vond meg hat ha tós
párt fo gá so dat a te ma gyar né ped tõl, me lyet annyi mun ká val meg té rí -
tet tél. Kérj szá má ra buz gó apos to lo kat; kérd az Is tent, szün tes se meg
köz tünk a hit sza ka dás át kát és az er kölcs te len éle tet, hogy üd vös sé ges
tör vé nye id és igaz atyai szí ved bõl fa kadt in tel me id sze rint, a sze re tet -
ben egye sül ve, az egy igaz hit ben áll ha ta to san meg ma rad junk, szent
éle ted nyom do ka it kö ves sük és így egy kor ve led együtt az örök bol -
dog ság ban Urun kat, Is te nün ket vég nél kül áld juk és di csér jük. Amen.

V. Az iga zat az Úr egye nes uta kon ve zet te.
R. És meg mu tat ta neki Is ten or szá gát.

Kö nyö rög jünk. En gedd ke gyel me sen, min den ha tó Úr is ten, hogy a 
te hit val lód, Szent Ist ván, az egy há zat, me lyet e föl dön ter jesz tett, a
mennyek ben di csõ sé ge sen vé del mez ze, a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál -
tal. Amen. (Sík-Schütz: Imád sá gos könyv)

35. Ima a ha zá ért
Em lé kez zél meg Is ten nek di csõ sé ges Any ja, ma gya rok Nagy -

asszo nya, szent sé ges Szûz Má ria! em lé kez zél meg örök sé ged rõl, me -
lyet hû szol gád, elsõ ki rá lyunk és apos to lunk, Szent Ist ván ne ked
föl aján lott és vég ren de let ében ne ked ha gyott. Te kints ke gyes arc cal
or szá god ra és di csõ ér de me id ál tal légy szó szó lónk és köz ben já rónk
szent Fi ad nál, Jé zus Krisz tus nál. Amen. (Es ter házy Pál imá ja)

FEBRUÁRI MISEREND

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

ke reszt út nagy böjt pén tek je in 5-kor, va sár nap fél 5-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
feb ru ár 8-án és 22-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. Nagy -
böjt pén tek je in fél 5-kor ke reszt út.

Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 15 óra kor va sár -

na pi elõ es ti mise. 
A péneki 8 órai mi sék után szent írás ol va sás, nagy böjt ben ke reszt út.

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

To vább épül a hunyai plé bá nia

Az eny he tél nek kö szön he tõ en né hány hét pi he nõ után to vább
épül a hunyai plé bá nia. Az õsszel tetõ alá ke rült az épü let. Je len leg
a bel sõ mun kál tok foly nak. Amint a ké pen is lát ha tó, be lül ki van
va kol va. Ha ma ro san a bur ko la ti mun kák kö vet kez nek. (képünk)

Ja nu ár 24-én, szom bat dél után gyû lést tar tott az endrõdi plé -
bá ni án a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúriája. Az
össze jö ve tel szent mi sé vel fejezõdött be.

Leg kö ze lebb feb ru ár 28-án, szom ba ton dél után 3 órá ra vár -
juk a Kedves Hí ve ket a lo va gok miséjére.

C
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Ked ves Ol va só!

Év ez re des tör té nel münk saj nos nem szû -
köl kö dik nem ze ti tra gé di ák ban sem.

A nem ze ti köz gon dol ko dá sunk ban szent
kö te les ség ként kell hogy él jen a gyá szos év -
for du lók ra való em lé ke zés. Szin te min den
csa lád érin tett, hi szen apák, test vé rek, fiak
hal tak szá zez ré vel a haza vé del mé ért, vagy
saj nos még ide gen ér de ke kért is. Leg alább
az év for du lók nap ján em lé kez zünk, és lé lek -
ben te mes sük újra a tá vo li föl de ken nyug vó
hoz zá tar to zó in kat.

Ja nu ár 12-én volt a II. Vi lág há bo rú egyik
leg na gyobb ma gyar ka taszt ró fá já nak a 61.
év for du ló ja. A 2. ma gyar had se reg a
Don-ka nyar ban csak nem tel je sen el pusz tult, 
mint egy 150 ezer hon fi tár sunk lel te ott ha lá -
lát. Kik vol tak õk, hõ sök vagy ál do za tok? 

Úgy tû nik, hogy 61 év sem volt elég idõ
ah hoz, hogy erre a kér dés re a tör té ne lem
egy ér tel mû vá laszt ad jon. De ne fe led jük,
hogy mint egy 45 éven át a szov jet meg szál -
lás ide jén sem Ma gyar or szá gon, sem a volt
Szov jet uni ó ban –ahol az orosz és uk rán egy -
sze rû em be rek is el len ség ként te kin tet tek a
Don-ka nyar ban el pusz tult ma gyar ka to nák -
ra- nem le he tett nyíl tan né pünk nek sa ját
hal lot ta it meg gyá szol ni, az ott pi he nõ ka to -
nák nak a vég tisz tes sé get meg ad ni. Ko ra be li
vissza em lé ke zé sek bõl és Nemeskürty Ist ván 
Mi tör tént ve lünk címû re gé nyé bõl idéz zük
fel az ak ko ri vi szo nyok egy-egy pillanatké-
pét:

„… A ma gyar nem zet sem mi kép pen sem
kí vánt há bo rút, leg ke vés bé az oro szok kal.

…a kor sze rût le nül fel sze relt ma gyar had -
se reg sem mit se ér, leg föl jebb mint „em ber -
anyag”.

…Azt is min den ki tud hat ta, hogy Orosz -
or szág vég te len táv la tai, idõ já rá sa (ke mény
tél, hosszan tar tó, la tya kos-sá ros ta vasz) le -
küzd he tet len után pót lá si ne héz sé ge ket
okoz nak.

…Az elsõ ma gyar ka to nák egy hét tel a
né met tá ma dá sok kez de te után, 1941. jú ni -
us 28-án lép ték át a Kár pá tok ha tá rát és
kezd ték meg be ha to lá su kat szovjetorosz te -
rü let re. A ma gyar had mû ve le te ket egy „Kár -
pát-cso port”-nak el ne ve zett, mint egy két
had test nyi ka to nai erõ kezd te meg, a kas sai
VIII. had test pa rancs no ká nak, Szom bat he lyi 
Fe renc al tá bor nagy nak irá nyí tá sá val. Gyors -
had test el ne ve zés sel két gép ko csi zó dan dár
és egy lo vas dan dár tar to zott még Szom bat -
he lyi al tá bor nagy ve zény le te alá. En nek
Dálnoki Mik lós Béla ve zér õr nagy volt a pa -
rancs no ka. Eb ben a had já rat ban ke rült sor a
má so dik vi lág há bo rú, sõt a tör té ne lem utol -
só hu szár ro ha má ra. Erich Kern, a
Wehrmacht tiszt je írta le em lék ira tá ban,
1948. 54.):

„Reg gel óta ke mény harc ban áll tunk egy
ma gas vas úti töl tés ol da lá ba be ásott és szí -
vó san vé de ke zõ el len ség gel szem ben. A nap
fo lya mán már négy szer tá mad tuk õket, de
mind a négy szer vissza ver tek ben nün ket. A
zász ló alj pa rancs nok min den hang nem ben
or dí to zott, a szá zad pa rancs nok ok te he tet le -
nek vol tak. A sür gõs tü zér sé gi tûz tá mo ga -
tást hi á ba kér tük, az egy re ké sett. És ek kor
csak meg je lent a szí nen egy ma gyar hu szár -
ez red, ló há ton. Mind ne vet tünk. Ugyan mit
akar nak itt ezek a ma gya rok? Kár lesz azo -
kért a pom pás, ele gáns lo va kért.

Ek kor szin te kõvé me red tünk. Ezek a fic -
kók meg õrül tek! Hu szár szá zad, hu szár szá -
zad után ro bo gott fe lénk. El hang zott a
ve zény szó. A bar ná ra sült arcú, kar csú lo va -
sok úgy ül tek a nye reg ben, mint ha be le nõt -
tek vol na. Pa rancs no kuk, egy ma gas, fény lõ

arany gal lé ros huszárezredes ki rán tot ta a
kard ját. Négy-öt könnyû pán cél gép ko csi ka -
nya ro dott elõ a szár nyak ra és már vág ta tott
is át a szé les, sík me zõn a hu szár ez red, ki -
vont kard juk csil lo gott a nap fény lõ su ga ra i -
ban. Ta lán Seydlitz ro ha mo zott így
egy ko ron. Min den elõ vi gyá zat ról meg fe led -
kez ve ug rot tunk föl ál lá sa ink ból. Olyan volt
az egész, mint egy nagy sze rû en meg ren de -
zett lo vas film. El dör dül tek az elsõ lö vé sek a
töl tés fe lõl, az tán mind rit káb ban hal lot tuk
õket. És ez után szin te ki dül ledt szem mel, hi -
tet len ked ve néz tük, amit lát tunk, hogy a
szov jet ez red ka to nái, akik a mi szá za da ink
tá ma dá sa it olyan he ve sen és el ke se re dett
el len ál lás sal ver ték vissza, most sor ra ug rál -
nak föl, és szin te esze lõ sen fut nak, me ne kül -
nek, a di a dal ma san szá gul dó ma gya rok
pe dig ûzik, hajt ják, ma guk elõtt az oro szo kat 
és fény lõ kard ja ik kal gaz dag, na gyon gaz dag 
ara tást vé gez nek köz tük. A fény lõ hu szár -
kard ok csil lo gá sát az orosz mu zsik ide gei
egy sze rû en nem bír ták el vi sel ni. Ez a pri mi tív 
fegy ver most a pri mi tív tö meg el len ál lá sát
zúz ta szét.” (Ezt a hu szár ro ha mot Mikecz
Kál mán õr nagy, a 4., „Ha dik” hu szár ez red
osz tály pa rancs no ka ve zé nyel te).

A ma gyar ka to nák négy hó nap alatt több
mint két ezer ki lo mé ter mély ség ben ha tol tak
be a Szov jet unió, lé nye gé ben Uk raj na te rü -
le té re és el ju tot tak a Dnye per fo lyó ig. A ki tû -
zött fel ada tot sú lyos vesz te sé gek el le né re
vég re haj tot ták. (3730 fõ vé res vesz te ség,
ansaldo tí pu sú olasz kis harc ko csi ja ik száz
szá za lék ban meg sem mi sül tek, a „Tol di”
könnyû harc ko csik pe dig nyolc van szá za lék -
ban. Igen nagy volt a lóveszteség is.) Fi gye -
lem be véve, hogy ma gyar
ka to nák 1918 óta nem sze rez -
tek ha di ta pasz ta la to kat, fel sze -
re lé sük pe dig elég te len nek
bi zo nyult, be ve té sük ered mé -
nyes nek mond ha tó… E ta pasz -
ta la tok alap ján ma gá tól
ér te tõd nek tûnt, hogy kor má -
nyunk és az ál lam fõ arra az ál -
lás pont ra he lyez ke dik:
meg tet tük, amit el vár nak tõ -
lünk, több re nem fut ja erõnk -
bõl. … 1941 ka rá cso nyá ra
mint ha fel lé le gez het tünk vol -
na…Azon ban. A né met had se -
reg Moszk va alatt meg tor pant.
Sza bá lyo san be le fa gyott a
hóba. A ka to nák még min dig
nyá ri öl tö ze tü ket vi sel ték. A há -
bo rú sor sa el dõlt, a né me tek
ezt a há bo rút el vesz tet ték. „Az
oro szok gyõz nek, a né me tek
össze om la nak… az oro szok job -
ban har col nak, mint gon dol tuk
vol na. Nyo ma sincs össze om lá -
suk nak, mint aho gyan a né me -
tek ál lít ják… Meg for dult a
koc ka.”… Ugyan ek kor, 1941.
de cem ber he te di kén a ja pán lé -
gi erõ a csen des-óce á ni ame ri -
kai flot ta Pearl Harbor-i
tá masz pont ját bom báz ta; meg -
kez dõ dött a ja pán-ame ri kai há -
bo rú, mi nek kö vet kez té ben
Nagy-Bri tan nia ha dat üzent Ma -
gyar or szág nak (Ju go szlá via
meg tá ma dá sa kor sza kí tot ta
meg ve lünk dip lo má ci ai kap cso -
la ta it), Né met or szág és Olasz -
or szág pe dig de cem ber 11-én
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok -
nak. A vi lág há bo rú jó sze rint az
egész az egész föld gömb re ki -
ter jedt.

… A hely zet te hát az, hogy Ma gyar or szág 
(te rü le te:172 ezer négy zet ki lo mé ter, la ko sa -
i nak szá ma kis hí ján 15 mil lió fõ) 1941. de -
cem ber 12-tõl ha di ál la pot ban van: az
Észak-ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, a brit
bi ro da lom mal, an nak gyar ma ta it ide szá mít -
va, be le ért ve Dél-Af ri kát, Auszt rá li át, Új-Zé -
lan dot, Ka na dát, és In di át, va la mint a
Szov jet uni ó val.

… 1942 ja nu ár já ban a né met had ve ze tõ -
ség tud ta, hogy orosz or szá gi tá ma dá suk,
elõ nyo mu lá suk el akadt. Min den ha tó kör ük -
be tar to zó ka to nai erõt igény be kel lett
venniök. Ezért 1942. ja nu ár 6-án Bu da pest re 
ér ke zett Ribbentropp kül ügy mi nisz ter, hogy
újabb ma gyar csa pa tok be ve té sét, sõt: a tel -
jes m. kir. hon véd had erõt kö ve tel je. A kor -
mány zó idõ nye rés cél já ból „a rész le tek
meg be szé lé sé re” ma gyar és né met ka to nai
szak ér tõk tár gya lá sát ja va sol ta… In ge rült vi -
ták és köl csö nös szem re há nyás ok után ab -
ban ma rad tak, hogy kor má nyunk az egész
hon véd had erõ egy har ma dát – a 2. ma gyar
had se re get- kül di a harc tér re. 

…A had se reg 1942 áp ri li sá ban in dult a
harc tér re, há rom had tes te jú li us 27-ig fog lal -
ta el harc ál lás pont ját; pa rancs no ka, Jány
Gusz táv ve zér ez re des. A már ki ér ke zett ma -
gyar ala ku la tok jú ni us 28-án kezd ték meg
tá ma dá su kat, au gusz tus ele jé re kö ze lí tet ték
meg a Don fo lyót. Fo ko za to san be ren dez -
ked tek a fo lyam vé del mé re. Így telt el az õsz
és az elsõ, 1942-es no vem ber-de cem be ri téli 
hó na pok… ez a 2. had se reg, me lyet tény leg
„le ír tak”, úgy ahogy volt: oda ve szett…”

Csá szár né Gyuricza Éva

Hõ sök vagy ál do za tok?
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„Egy na pon ré -
mült anya si e tett
hoz zá, mert fia egy
tor kán akadt szál -
ká tól ful dok lott. A
szent meg ál dot ta a
fiút (egy má sik vál -
to zat sze rint el tá vo -
lí tot ta a hal szál kát) 
és a fiú meg me ne -
kült a haláltól. 

Ki is volt ez a
köz ked velt szent?
Szen tünk szü le tett
ör mény volt, és
olyan pél da mu ta tó
éle tet élt, hogy
Sebasté népe püs -

pök ké vá lasz tot ta. A ke resz tény ül dö zés mi att egy bar lang ból
ve zet te hí ve it. Imád koz va, ta ná cso kat oszt va és gyó gyít va a
rá bí zott kö zös sé get. Áll ha ta tos ság ra, ki tar tás ra buz dít va
õket. Nem csak a lé lek be teg sé ge it gyó gyí tot ta, is mer te a test
ba ja it, így lelki és testi betegségeket egyaránt gyógyított. 

A ha gyo mány sze rint vad ál lat ok õriz ték, ame lyek vad ál lat -
ok mód já ra en ge del mes ked tek neki. De saj nos nem csak a ke -
resz té nyek is mer ték a bar lang hoz ve ze tõ utat, ha nem a
po rosz lók is. Az orosz lá nok ból, tig ri sek bõl, med vék bõl és far -
ka sok ból álló test õr ség sem tud ta meg men te ni a re me te-püs -
pö köt, mert õ el len ál lás nél kül en ged te ma gát el fog ni. Mi vel
Ba lázst nem bír ták hit ta ga dás ra kény sze rí te ni, meg kor bá cso -
lás után a si ra lom ház ba ke rült. Mint a bar lang ban, a bör tön -
ben is sok se gít sé get kérõ em ber ke res te fel és rab sá gát is
imád ság ra, gyó gyí tás ra és cso da té võ se gít ség re hasz nál ta.
Egy al ka lom mal, mi kor a bíró elõl kí sér ték vissza a cel lá já ba,
egy asszo nyon úgy se gí tett, hogy vissza ad ta a ser té sét, ame -
lyet far kas ra ga dott el. Az asszony há lá ból aján dé kot ho zott
neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a
gyertya felajánlás évenkénti megismétlését, különleges
áldásával kötötte össze.

A ki hall ga tás so rán a po gány is te ne ket ör dög nek ne vez te.
Ke mény íté le tet ka pott: víz be foj tást. Ba lázst egy tóba dob ták,
de nem ful ladt bele, mert a tó a ke reszt je lé re ki szá radt. Vé -
gül le fe jez ték. Mindez 316-ban történt.

Ke le ten a VI. szá zad tól, nyu ga ton a IX. szá zad tól, mint a
to rok baj ok el len védõ szen tet tisz tel ték és el ter jedt Szent Ba -
lázs erek lyé i nek kul tu sza is. Ha ma ro san fel tûn tek a szent
mardványai Tarantoban, Maizban, Trierben, Lü beck ben, Pá -
rizs ban és Ragúzában, ahol a vá ros vé dõ szent jé vé vá lasz tot -
ták. Szá mos temp lo mot szen tel tek neki Konstantinápolyban
és Rómában.

Ba lázst a kö zép kor ban rend sze rint püs pö ki öl tö zet ben
vagy pa lást ban áb rá zol ják, pász tor bot tal és ke reszt be il lesz -
tett gyer tyák kal, ser tés fej jel, va la mint ge re ben nel (em lé ke zé -
sül arra a vas kam pó ra, amellyel a le gen da sze rint
kín za tá sa kor a testét tépték), ritkábban egy fiúval. 

Kü lön le ges je le ne tek, mi kor Ba lázs ki húz egy hal szál kát
egy fiú tor ká ból, cso da a far ka sok kal és a disznóval.

Gyó gyí tá sa ré vén a se gí tõ szen tek közé so rol ták. Így lett vé -
dõ szent je az or vo sok nak, ta ká csok nak, gyer tya ön tõk nek, tí -
má rok nak, a szél mol ná rok nak és a fúvós muzsikusoknak.

Kora ta va szi idõ já rás for du ló nap az ün ne pe: a tél vé gét és
ve sze del mes vi ha ro kat jel zi. Ha zánk ban a XVI. szá zad óta is -
mert a Ba lázs-na pi ál dás, ami a tor kon akadt szál ka el tá vo lí -

tá sá nak és a Ba lázs nak adott gyer tya együt tes em lé ké bõl
ered. A pap Szent Ba lázs nap ján vagy az azt kö ve tõ va sár nap a
temp lom ban két X vagy Y alak ban össze kö tött égõ gyer tyát
tart a hívõ álla alá-elé; és a to rok baj tól, meg min den más baj -
tól való meg sza ba du lá sért imád ko zik: „SZENT BALÁZS
PÖSPÖK ÉS VÉRTANÚ KÖZBENJÁRÁSÁRA SZABADÍTSON 
MEG TÉGED AZ ISTEN A TOROKBAJTÓL ÉS MINDEN MÁS 
BAJTÓL.”

Régi pa rasz ti hi e de lem sze rint a balázsnapi vi zet a fi a tal
baromfiknak ad ták inni, s így nem fog ja õket el vin ni a róka.
Köt ni sem kö töt tek, mert kü lön ben a szél el vi szi a te tõt. Ba -
lázs na po kon a lo va kat meg ál dot ták, a balázskenyér, pe dig
elûzi a torokfájást.

A nagy be teg, to rok rák kal küz dõ Ba bits Mi hály drá mai
vers ben ál lí tott em lé ket a gyer mek ko ri „ba lá zso lás nak”:

Ba lá zso lás

Szé pen kö nyör gök, se gíts raj tam, szent Ba lázs!
Gyer mek ko rom ban két fe hér vá szon gyer tyát tet tek
ke reszt be gyen ge nyakamon
s úgy néz tem a gyer tyák kö zül,
mint két ág közt ki né zõ ijedt õzi ke.
Tél kö ze pén, Ba lázs-na pon
sze mem pis log va csüg gött az öreg pa pon,
aki hoz zád imád ko zott
fölémhajolva, ahogy ott tér del tem az 
ol tár elõtt, ke gyes szo kás
sze rint, s di á kul dünnyög ve, amit sem én
s õ se jól ér tett. De azért
te meg hall gat tad és meg óv tad gyer me ki
éle tem a foj to ga tó
to rok gyík tól, s a ve sze del mes man du lák
lob ja i tól, hogy föl nõ vén
fél száz évet meg ér jek, háladatlanul,
nem is gon dol va te re ád.
Óh ne bánd csúf gon dat lan sá gom, védj ma is,
se gíts, Sebasta püs pö ke!
Lásd, így élünk mi, gyer mek mód ra, 
bal ga tag hát ra se né zünk, el fu tunk
a zaj ló úton, el ereszt ve ke ze tek,
ma ga sabb szel le mek-de ti
csak mo so lyog tok, okos fel nõt tek gya nánt.
Nem sért, ha sem mi be ve szünk
s az tán a baj ban újra vissza sza la dunk
hoz zá tok, mint hoz zád ma én
resz ke tõ szív vel… Mo so lyogj raj tam, Ba lázs!
ki mint sze pe gõ ka masz,
térdeplek itt egy ügyû ol tá rod kö vén-
mo so lyogj raj tam, csak se gíts!
Mert orv be teg ség öl dös íme en ge met
és foj to gat ja tor ko mat,
gé gém szû kül, le ve gõm egy re fogy, tü dõm
zi hál, s mint aki hegy re hág,
mind ne he zeb ben kúsz va, vagy ter het ci pel,
ki fúl va, ak ként élek én
örö kös li he gés ben. S már az or vo sok
kése fe nye get, rossz nya kam
föl vág ni, me lyet haj dan olyan meg adón
haj tot tam gyer tyá id közé,
mint ha sej tet tem vol na már… Se gíts, Ba lázs!
Hisz te szent gé gé det is
ké sek nyi szál ták, mi kor a go nosz po gány
ki vég zett: tud ha tod, mi az!
Te is me red a pen ge élét, vér ízét,
a meg fe szí tett per ce ket,
a sza kadt lég csõ gör cse it, s a ful la dás
csa tá ját és ré mü le tét.
Se gíts! Te már min dent tudsz, túl vagy min de nen,
okos fel nõtt! Te jól tu dod,
mennyi kínt bír az em ber, mennyit nem so kall
még az Is ten jó sá ga sem,
s mit ér az élet… S ta lán azt is, hogy nem is
olyan nagy do log a ha lál.

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

Szent Ba lázs

Ün ne pe: 
feb ru ár 3.
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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.

IX. rész

Hit tel in téz ték el a dol go kat.
Te hát nem le bont va, ana li zál va a kér dést

rész le te i ben ol dom meg, ha nem egé szé ben,
egy sze ri rá han go ló dás sal.

Fel kell fi gyel ni rá, hogy a Magyar Szent
Ko ro na kép rend je kö zött na gyon szo ros a
kap cso lat. Erre mond hat ják; nem a nagy fel -
ta lá lás, -tényleg nem az- egyéb ként a be ava tó
ko ro na, és ha tud juk, hogy tel jes sze mé lyi ség
át ala kí tást kell el vé gez nie, ak kor nyil ván va -
ló an olyan tu laj don sá go kat kell az egyes agy -
fe lü le tek fölé ten ni, ami alatt meg fe le lõ
tu laj don ság be fo lyá so lás tör té nik. Az agy me -
zõk nem egy ön te tû en idegzik be a szer ve ze tet 
és fe le lõ sek bi zo nyos tu laj don sá ga ink mû kö -
dé sé ért. Ha én meg sér tek egy agy te rü le tet ak -
kor mond juk a lá tó ké pes sé ge met ve szí tem el,
de ha egy má sik agy fe lü le tet sér tek meg, ak -
kor már nem a lá tó ké pes sé gem fo gom el ve -
szí te ni, ha nem egy má sik faj ta vi sel ke dé sem
fog sé rül ni ál ta la. És eze ket ma már elég nagy 
pon tos ság gal fel le het tér ké pez ni. Te hát le het
tud ni, hogy mi lyen vi sel ke dés tí pu sok fe lel -
nek meg az agy ké reg szint jén, il let ve a ké reg
alatt agy te rü le ten mond juk Szent Pé ter nek.
Ez zel egy orvoscsoport már 1986-ban úgy
fog lal ko zott, hogy elõ ször szim pó zi u mon 86
de cem be ré ben, majd az ide vá gó is me re te it és
87-ben már írás ban is köz zé tet te. És a 80-as
évek vé gén a 90-es évek ele jén már vé gig szá -
gul doz tak a vi lá gon an gol nyel ven! Te hát ez
azt is je len ti, hogy mi va gyunk itt a leg tá jé ko -
zat la nab bak a sa ját szent ko ro nánk nak a leg -
fon to sabb ügye it il le tõ en. Hát eze ken
pró bá lunk mi itt át tör ni az ilyen faj ta elõ adá -
sok kal, mert az el kép zel he tet len szá mom ra,
hogy az ilyen kincs nek még alap fo kú tud ni -
va ló ik kal nincs tisz tá ba a ma gyar ál lam pol -
gár ok nak a 99%-a! És amit he lyet te ad nak
neki a ma gyar ko ro ná ról an nak 99%-a sze -
men sze dett ha zug ság! Meg fo gom mu tat ni,
mi az ami ha zug ság, és he lyet te mi az ami lát -
ha tó, ta pint ha tó igaz ság! 

And rást és Fü lö pöt még va la mi össze kö ti
mint apos to lo kat. Együtt te vé keny ked tek, ez
a te vé keny sé gük már nem a Bibliában van le -
ír va, nem az Új szö vet ség ben, ha nem a le gen -
dá juk ban. Kü lön-kü lön mind a ket tõ nél
hang sú lyo zó dik, van egy olyan le gen dá ri um,
ki fe je zet ten ma gyar ki rály ré szé re ké szült,
aki Ma gyar or szág ról in dult el, hogy Itá li á ban

el fog lal ja trón ját, de még mi e lõtt meg ko ro -
náz hat ták vol na, meg gyil kol ták. Ez Nagy La -
jos ki rály öccse volt, - An jou - End re. Az õ
ré szé re ké szült el a le gen dá ri um, ame lyik
egész se reg tud ni va lót tar tal maz, amely re
csak egy ma gyar ki rály nak van szük sé ge, te -
hát ma gyar szár ma zék nak van szük sé ge. Te -
hát a ma gyar szen tek le gen dái és az
apos to lok nak ma gyar vo nat ko zá sú tör té ne te!
Most erre mond hat nánk, hogy hogy be szél -
he tünk „apos to lok nak ma gyar vo nat ko zá sa -
ik ról? Ami kor köz tu dott, nem is tu dom ki
mond ta a TV-ben, hogy Ár pád dal jött be az
elsõ ma gyar a Kár pát-me den cé be. Ha az em -
ber pik kit, azt fe le li, hát, hi szen ezért kap ta az
Aka dé mia el nö ki szé két! Mert ezt mond ja.
Sem mi köze nincs a té nyek hez. Mert hisz a
té nyek hez an nak van köze, tes sék el ol vas ni,
mit ír nak ró lunk egé szen a leg ré gibb idõk tõl
kezd ve! A ba rá ta ink is az el len sé ge ink is, és
mi ma gya rok is, mert ugyan azt ír ják, össze -
sen 4 féle el ne ve zés sel il let nek és kb. ugyan -
annyi szor ír ják az egyi ket, mint a má si kat! S
vissza fe lé ha lad va ez ugye a ma gyar, vagy
an nak a va la me lyik név vál to za ta pl. gö rög -
ben az UNGROJ Hungarus, vagy an nak va la -
me lyik név vál to za ta Nyu gat-Eu ró pá ban,
ak kor ne vez nek: AVARESNEK, ugyan azt a
ma gyar sá got. Ne vez nek: UNNOINAK (gö -
rög for rá sok ban) vagy an nak meg fe le lõ
HUNNI, u. töb bes szám ban a la tin for rá sok -
ban, és ugyan annyi szor SZKITÁNAK, ter -
mé sze te sen. Te hát ezek a for rá sok az
ara bok tól kezd ve a leg nyu ga tibb for rá so kig
ugyan azo kat ír ják. Ezek nem na gyon tud tak
össze be szél ni! Te hát az a fik ció, hogy ezek
rosszul ér te sül tek vol tak: no de ugyan olyan
mér ték ben! Ugyan úgy rosszul ér te sült egy
arab Kút fõ, mint egy
fran cia or szá gi nyel -
ven író la tin szer ze -
tes? Ezt már ne
fe lejt sük el! Tel je sen
nyil ván va ló, hogy
egy tény le ges
continuitásról van
szó! 

Én ami kor a mai
elõ adá som ra ké szül -
tem, elõ vet tem
Moravcsik Gyu lá nak 
egy na gyon fon tos
köny vét: Az Ár pád -

ház tör té ne té nek bi zán ci for rá sai-t. Ez azért
fon tos könyv, és azért na gyon jó, mert a tör té -
ne tek mel lett ott van nak a gö rög ere de ti szö -
ve gek. Nem le het ha zud ni! Nem le het
csúsz tat ni! Ha õk egy szer tür köt ír nak, türk -
rõl be szél nek. Tes sék meg néz ni, mi ért türk?
Ugyan ab ban az idõ ben ott van az unglaj is!
Rend sze re sen hasz nál ják a szkí tát, és az unojt 
(Hun) is a ma gyar ra. Eze ket a kér dé se ket na -
gyon hig gad tan bi zony újra kell tár gyal ni!
Egyet egé szen biz to san le het tud ni, még Na -
pó le on ko rá ban a fel ke lõ ne mes sé get a szkí ta
elõ dök er köl cse i vel és hadi di csõ sé gé vel lel -
ke sí tet ték. Erre mond hat ják: na annyit is ért!
Csak ne egy Pe tõ fi vers bõl ta nul juk meg,
hogy mi lyen volt a gyõ ri csa ta? Na pó le on
maga nyi lat koz ta, hogy az összes csa ták kö -
zött a leg ne he zebb volt a gyõ ri csa ta, és ha
nem olyan idi ó ták a ve ze tõi a ma gya rok nak,
sem mi kö rül mé nyek kö zött nem tu dott vol na
gyõz ni… Most ezt így tessenek meg je gyez ni! 
Ne künk nem egy-egy tény ben tor zí ta nak, ha -
nem az EGÉSZ TUDATUNKAT tor zít ják, és 
min dig a ki sebb ren dû sé gi ér zés újabb és
újabb meg erõ sí té sé ben, soha nem el len ke zõ
irány ba! Te hát még ezt sem higgyük el anél -
kül, hogy utá na ne néz nénk!

Jó kai Mór a Név te len vár ban pon to san le -
ír ja, re gé nyes kö rül mé nyek kö zött –de csak
azért, mert más kö rül mé nyek kö zött nem le -
he tett vol na ki ad ni- tel jes pon tos ada to lás sal,
le ír ja a gyõ ri csa ta ele je, vége, kö vet kez mé -
nyei kér dés kö rét. És eb ben az idõ ben itt még
a ne mes ség nek a szkí ta er kölcs volt a pél da -
kép! Ez nem ön ma gá ban ér de kes, ha nem
azért ér de kes, mert az egész Eu ró pá ban
egyet len más nép nek nem volt a szkí ta er -
kölcs a min tá ja. Pél dá ul egy né me tet nem le -
he tett szkí ta er kölccsel lel ke sí te ni, egy olaszt
sem, egy oláhot sem, egy tó tot sem, csak ak -
kor, ha mint vál lalt ma gyar sá gát érez te szkí ta
szár ma zék nak! 

Te hát a ki sa já tí tá sa a szkí ták nak, in do eu -
ró pai rész rõl, ké sõi szer ze mény. Tel je sen po -
li ti kai ten den ci ák áll nak mö göt te. No, most
ezt mi ért kell hang sú lyoz ni? Azért, mert
And rás és Fü löp a 2 szkí ta té rí tõ apos tol. És
pon to san ez a jel leg ze tes ség: ezt hang sú lyoz -
za az End re ki rály szá má ra ké szí tett ANJOU
LEGENDÁRIUM. And rás nál is, ahol kü lön
írja le a tör té ne tét, Fü löp nél is, te hát õk a szkí -
ta té rí tõk. Ez mit je lent? Egy részt azt, hogy
õk szkí ta for rás ból hoz zák a ke resz tény sé get,
más részt, hogy a szkí ták nak mond ják el az
öröm üze ne tet. Na, most szkí ta utód ki rály
egy van Eu ró pá ban! Ez pe dig a ma gyar ki -
rály!

Foly tat juk!

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

For gal maz zuk a ci põ ipar
szá má ra a Keck Cég ál tal
gyár tott kü lön bö zõ ci põ ipa ri 
ra gasz tó kat, szer szám és
talp le mo só kat, ki ké szí tõ -
sze re ket.

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrõd Fõ u 14.



30 2004. feb ru árVÁROSUNK

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

Háromkirályjárás Endrõdön

Be mu tat ko zás: (mind mond ják) 
Ad nak-e a há rom ki rá lyok nak szál lást?
(bent rõl mond ják) Adunk!

He ró des: Én va gyok He ró des ki rály, 
aki ke mé nyen fel fegy ver kez ve ke re sem 
Is ten fiát, hogy meg öl jem õt. 
De nem ta lál tam meg. Nap ke let rõl Böl csek
jön nek, akik kis de det ke res nek, 
ha meg ta lál ják, tud tom ra ad ják és meg ölöm õt.
(ki szól) Gye re bé Meny hárt!

Meny hárt: Menyhár ki rály va gyok. 
Ki rály volt az apám Kis-Ázsi á ban,
Két fe lõl arany lánc, csün gött a nya ká ban,
Aki né kem pénzt nem ád, nem jut Menny or szág ba!
(ki szól) Gye re bé, Gás pár!

Gás pár: Én va gyok a Gás pár, af fé le föl di ki rály.
Lát tuk a csil la gát az igaz Ki rály nak,
El in dul tunk, hogy fel ta lál juk õt,
És a vi lág ki rá lyá nak vall juk.
(ki szól) Gye re bé, Bol di zsár!

Bol di zsár:Jöt tem, si et tem Sze re csen hí res or szá gá ból.
Egy kap pan ra rá ta lál tam, 
ki csa var tam a nya kát, meg fõz tem
 és még a pász to rok is et tek be lõ le. 
El jöt tem, hogy meg ta lál jam
 az új ki rályt és imád jam õt.

G. M.B.: (egy szer re mond ják) 
Gás pár, Menyhár, Bol di zsár,
Mind a há rom szent ki rály.

Ka to na: (kard já val He ró des kí sé rõ je felé csap, mert az 
kard já val meg fe nye get te õt)
 Állj fél re ba rá tom, tõ led én nem fé lek.
Ilyen le gény tõl én meg nem ije dek.
Éj jel te gaz dád dal, én ma gam nak élek!
(kard já val oda su hint He ró des kí sé rõ jé nek)

Együtt éne kel nek:
 A szent ki rá lyok, há rom águsok,
Úr Krisz tus, Úr Krisz tus.
Mi ként szem lél jük, ak ként kö szönt jük,
A Jé zust, a Jé zust.

Pász tor és az an gyal:(együtt ének lik a kö zön ség felé)
Örö met mon dok nék tek, ne fél je tek,
Mert ma szü le tett a ti üd vös sé ge tek,
Mert ma szü le tett a ti üd vös sé ge tek.

Men je tek el hát gyor san a vá ros ba,
Ott ta lál já tok Jé zust a já szol ba,
Ott ta lál já tok Jé zust a já szol ba.

Há rom ki rá lyok új csil la got lát nak,
Az õ szí vük be ek képp gon dol kod nak,
Az õ szí vük be ek képp gon dol kod nak.

Meny hárt: (ének) 
Ez bi zo nyá ra új ki rály nak jele,
Mit a pró fé ták, rég meg jö ven döl tek.

Bol di zsár:(ének) 
Men jünk el nyom ban, és ha föl ta lál juk,
Aján dé kunk kal ki rá lyunk nak vall juk.

(Ve szik az aján dé ko kat, ké szü lõd nek: a he lyi sé get kör be jár ják
és vissza tér nek a tér kö ze pé re ki tett já szol hoz vagy bet le he mi
temp lo mocs ká hoz. A jár ká lás alatt éne kel nek, mely nek dal la ma 
fel tû nõ en szép, mert a teve já rá sát utá noz za a rit mus.) 

Együtt éne kel nek: 
Egy új csil lag tá ma dott ke let sze líd egén,
Mely je len ti, hogy le szállt, a rég várt égi fény,
 A rég várt égi fény.

Ke let há rom böl csei lát ták a csil la got,
El in dul tak gaz da gon, vit tek aján dé kot,
Vit tek aján dé kot.

Je ru zsá lem be ér vén a csil lag el ve szett,
Fe lõ le kér dez get tek, ki rályt és vé ne ket,
Ki rályt és vé ne ket.

Hol van a zsi dók ki rá lya, ki ma vi lág ra jött,
Lát tuk az õ csil la gát, jöt tünk imád ni õt,
Jöt tünk imád ni õt.

He ró des, hogy ezt hal lá szí né ben vál to zott,
Az õ vén böl cse i vel ek képp ta nács ko zott,
Ek képp ta nács ko zott.

Ke res sé tek fel ha mar böl csek a cse cse mõt,
Fel ta lál ván én is el – me gyek imád ni õt,
Me gyek imád ni õt.

És a csil lag meg ál lott egy is tál ló fe lett,
A há rom bölcs térd re hullt, az új ki rály elõtt,
Az új ki rály elõtt.

Aján dé ko kat ad ván aranyt, töm jént, mir hát,
Mely egye dül je len ti, a ma szü le tett ki rályt,
A ma szü le tett ki rályt.

Ara nyat, mint ki rály nak, töm jént, mint Is ten nek,
Je len tet te a mir ha, ha lan dó em ber nek,
Ha lan dó em ber nek.

(Fél térd re eresz ked nek és a há rom ki rály fel ajánl ja az aján dé -
ko kat, s köz ben éne kel nek.)

Gás pár mu tat ja néki szép aranyját,
Ez zel je len ti ki rá lyok ki rá lyát,
Ez zel je len ti ki rá lyok ki rá lyát.

Meny hárt a töm jént Jé zu sá nak vi szi,
Is ten sé gé rõl bi zony sá got te szi,
Is ten sé gé rõl bi zony sá got te szi.

    
Bol di zsár mir hát nyújt sze rel me sé nek,
Ez zel je len ti õtet is te né nek,
Ez zel je len ti õtet is te né nek.

Mind nyá jan éne kel nek a pász to rok is:
Új csil lag je lent az égen,
Kit meg jö ven döl tek ré gen,
Pró fé ták ó köny vé ben,
Pró fé ták ó köny vé ben.

Kit szent lel kek óhajtának,
Limbuszban lé võk vá rá nak,
Buz gó imád sá gok kal, C
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Az 1739. évi pes tis jár vány Gyomán
I. rész

Az ál ta lam is mert szak iro da lom sze -
rint egy 1517.évi fel jegy zés ben is mer he -
tõ fel e ször nyû be teg ség re uta ló
fel jegy zés; „meregy kele ev torkaban”;
azaz mi rigy nõtt az õ tor ká ban. Is me re tes 
to váb bá az 1708-1711. kö zött dü hön gött
or szá gos pes tis jár vány mely nem ke vés
mér ték ben gyen gí tet te meg II. Rá kó czi
Fe renc Ma gyar or szág-és Er dély fe je del -
me, ve zér lõ fe je de lem urunk õnagy sá ga
ál tal ve ze tett sza bad ság har cunk ka to nai, 
gaz da sá gi „kör nyül ál lá sa it”. Ek kor or szá -
go san más fél mil lió pes tis ben el huny tat
szám lál tak össze.

„Az utol só nagy pes tis jár vány Ma -
gyar or szá gon 1738-1742 kö zött volt. Sok 
vi szon tag sá gos idõk után alig húsz esz -
ten de je ujra meg ült Gyoma re for má tus
val lá sú szinmagyar la kos sá ga ez idõ
alatt vesz tett el –ap ra ját, nagy ját be le -
szá mít va- 505 lel ket. Iszonyu csa pás volt 
ez, de nem csak Gyom ára néz ve hi szen
az egész Bé kés vár me gyé ben is tom bolt
ez a jár vány s sirba kül dött 5165 lel ket. A
leg ke ve seb bet Csa bán; 65 lel ket, mert
mint Haán La jos tu dós tisz te le tes tör té -
nész evan gé li kus lel ki pász tor írja; „igen
nagy szigorusággal be tar tot ták az
elkülönitõ elõirásokat, ugyan nyi ra, hogy
a ko ra be li lel kész az elkülönitõ épü le tet
kö rül ve võ ár kon ke resz tül egy rudon
nyujtotta ál tal a még tán tor gó, de hol tuk
elõtt az urvacsora kö zös sé gé ben
résztvenni óhaj tó hiveknek a szent je gye -
ket s a ru dat utá na ala po san meg füs töl -
ték.

En nek a – leg több eset ben ke let fe lõl
ér ke zõ - be teg ség nek né pi es neve; „mi -
rigy, guga” s en nek vál to za tai pl.
erdélyben fõ leg szé kely föl dön; „csu ma”.
Kór oko zó já nak hor do zó ja bi zony a „házi
pat kány”, saj nos ko ra be li ele ink ezt még
nem tud ták volt. Sú lyos, gyors le fo lyá sú
bel sõ be teg ség, pes ti ses gyul la dás, pes -
ti ses szep szis/mér ge zés/ , ld. még
„guga”; nya ki mi ri gyek gyul la dá sos meg -
da ga dá sa /lymphademitis/, a régi nyelv -

hasz ná lat ban a pes tist is je len tet te. A
„guga” min den olyan da ga nat, amely az
em ber mi ri gyes ré szén /ágyék, hón alj/
ke let ke zik. Az ál la tok ha son ló ke mény
da ga na ta it szin tén gugának nevezték. 

A gyo mai pes tis ben el hunyt ele in ket
fel tün te tõ, Gyoma egyik leg ko ráb bi új ra -
te le pü lés utá ni ira ta, a Bé kés me gyei Le -
vél tár ban ta lál ha tó Gyu lán a kö vet ke zõ
jel zet tel: BmL.Gyu la.Gyoma
Nagyk.ir.V.317.A.b.1.Ira tok
1739-1825.Fol.1-8. „Anno 1739.Die
15-January Kezdõtt Gyomán Is ten nek
Csa pá sa, a’ guga, Kik megholtanak ezen 
Is ten nek Csa pá sá ba, azok nak ne ve ik
béirattattanak ekképen.” Igen ér té kes irat 
ez, mert az egy há zi anya köny vünk /Ref.
Egyh./ 1741-tõl van ve zet ve, te hát el te -
kint ve 1719-1725 kö zött meg ej tett me -
gyei össze írá sok név so rá tól -melyek
kü lön bö zõ ki té te lek mi att ko ránt sem tel -
je sek- egyet len ko rai rész le tes csa lád -
név anya gunk Gyoma la kos sá gá ra
néz ve. Eb bõl a név sor ból is mer het jük
meg, hogy mi lyen pusz tí tást vég zett ez a
ke gyet len jár vány, mert a kö vet ke zõ
1745 évi me gyei össze írás ban hi á nyoz -
nak az itt még elõ tû nõ csa lád ne vek s vi -
szont na gyon sok új név je le nik meg ami
újabb ide te le pü lõ ket jelez.

A „pes ti ses” név sor ból több kö vet kez -
te tés, meg ál la pí tás szûr he tõ le, néz zünk
ezek kö zül né há nyat. Az elsõ ha lot ta kat
1739. ja nu ár 15-én, 16-án, 17-én, 18-án,
19-én, 20-n, 21-22-én, 25-én, 26-án,
28-29-én, 30-án te met ték; fel nõtt fér fit 6,
nõt 4, gyer mek ko rú fér fit 19, le ányt 7 lel -
ket. 15-én 6, 16-án 4, 17-én 2, 18-án 2,
19-én 2, 20-án 4, 21-én 2, 22-én 2, 25-én
2, 26-án 1, 28-án 3, 29-én 3, 30-án 3 lel -
ket. Feb ru ár hó nap ban meg nõtt az el -
huny tak szá ma fel nõtt fér fi 13, asszony,
nõ 11, gyer mek ko rú fér fi 22, le ányt 30 lel -
ket te met tek. Feb ru ár 1-én te met tek 5,
2-án 1, 3-án 2, 4-én 3, 5-én 1, 6-án 2,
7-én 3, 8-án 4, 9-én 8, 11-én 3, 12-én 4,
13-án 4, 14-én 2, 15-én 9, 16-án 6,
17-én4, 18-án 10, 19-én 4, 20-án 2,
21-én 2, 22-én 2, 23-án 5, 24-én 4, 25-én
5, 26-án 8, 27-én 10, 28-án 3 lel ket. Már -

ci us hó nap ban el hunyt fel nõtt fér fi 47,
asszony, nõ 30, gyer mek ko rú fér fi 79, le -
ány 70 lé lek. Már ci us 1-én te met tek 9,
2-án 5, 3-án 4, 4-én 5, 5-én 12, 6-án 6,
7-én 6, 8-án 6, 10-én 11, 11-én 7, 12-én
4, 13-án 7, 14-én 8, 15-én 14, 16-án 12,
17-én 7, 18-án 6, 19-én 5, 20-án 7, 21-én
12, 22-én 15, 23-án 6, 24-én 9, 25-én 7,
26-án 10, 27-én 4, 28-án 6, 29-én 5,
30-án 5, 31-én 8 lel ket. Áp ri lis ban el -
hunyt fel nõtt fér fi 25, asszony, nõ 6, gyer -
mek fér fi 33, le ány 31. Áp ri lis 1-én
el te met tek 9, 2-án 10, 3-án 6, 4-én 6,
5-én 4, 6-án 5, 7-én 4, 8-án 2, 9-én 3,
10-én 4, 11-én 8, 12-én 4, 13-án 5, 14-én
3, 15-én 1, 16-án 5, 17-én 2, 18-án 1,
20-án 2, 21-én 1, 24-én 2, 25-én 2, 26-án
2, 27-én 1, 28-án 1, 29-én 1, 30-án 1 lel -
ket. Má jus hó nap ban el te met tek fel nõtt
fér fi 1, asszony, nõ 1, gyer mek ko rú fér fi
5, le ány 1. 4-én 1, 7-én 2, 11-én 1, 12-én
1, 13-án 1, 21-én 1, 26-án 1 lel ket. 

Fel tû nõ en sok az el huny tak kö zött
min den idõ ben a fel nõtt fér fi ak és fiú gyer -
me kek szá ma. Már ci us és áp ri lis hó nap -
ban hal tak meg a leg töb ben, ek kor szin te 
min den nap ra esett te me tés, volt olyan
nap, hogy 15! A be jegy zé sek is ér de me -
sek a ta nul má nyo zás ra. A leg szá nan -
dób bak a „név te le nek”; „A Nó tá ri us
Szolgállója, Oláh Gergély Ri deg je /
10-15 esz ten dõs fi úcs ka, aki kint a ta -
nyán ak kor még ál lat szál lá son az ál la tok -
ra fel ügyelt./, Icsa Ist ván Szol gá ja, A
Schola Mes ter Öccse, Praedikátor Uram
Szolgállója, Koós Ferencz Kondássa,
Szap pa nos Mi hály Só go ra.” A fe le sé gek, 
gyer me kek is csak úgy mint a ha lot ti
anya könyv ben így sze re pel nek; „Garay
Már ton Fe le sé ge, Szil va Mi hály Fia,
Mata Ist ván Le á nya.” 

Csa lá dok pusz tu lá sát is nyo mon le -
het kö vet ni: „Ka to na Sza bó Já nos maga,
Ka to na Sza bó Já nos Fia, Le á nya, Fe le -
sé ge, Le á nya, egy na pon: Ramos Ist ván
maga, Fe le sé ge” majd 

ápr. 18-án Némedi Mi hály Schola
Magister Uram is kö vet te öccsit s sok
szép jóra való ta nít vá nyát.

Cs. Sza bó Ist ván

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

Buz gó imád sá gok kal.

Gás pár: (ének)
Új ki rály nak ki rály sá gát,
Menny nek föld nek mél tó sá gát,
 Szent Gás pár bi zo nyít ja,
Szent Gás pár bi zo nyít ja.

Meny hárt: (ének)
Noha Meny hárt sze gény sé gét,
Lát ja még is Is ten sé gét,
 Vall ja és bi zo nyít ja,
Vall ja és bi zo nyít ja.

Bol di zsár:(ének)
Bol di zsár õ mir hát viszen,

Ez zel bi zony sá got teszen,
Hogy Is ten em ber ré lett,
Hogy Is ten em ber ré lett.

Mind nyá jan mond ják:
Kö szön jük, hogy min ket ide bebocsájtottatok,
A há rom ki rá lyok nak ti szál lást is ad ta tok,
Az égi ál dás száll jon ti re á tok,
Di csér tes sék Jé zus, ví gan ma rad ja tok! 

Ki vo nu lás kor mind nyá jan ének lik:
 Visszatérének õk ha zá juk ba nagy ví gan, nagy ví gan,
És ezt a cso dát minden nek mond ják 
nagy bát ran, nagy bát ran,
És ezt a tit kot minden nek mond ják 
nagy bát ran, nagy bát ran.

Vaszkó Irén gyûj té se

foly ta tás az elõ zõ oldalról
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Is ko lánk éle té ben nagy vál to zás kö -
vet ke zett be, hi szen a 2003/2004-es tan év -
tõl nyug díj ba vo nu ló La dá nyi Gáborné
igaz ga tó nõ he lyét Far kas Zoltánné vet te
át. A tan tes tü let és az ön kor mány zat a be -
adott pá lyá za tot egy han gú lag tá mo gat ta.

Az el fo ga dott pe da gó gi ai prog ram sze -
rint ha la dunk to vább. A sze mé lyi vál to zá -
sok kö vet kez té ben tör vény sze rû en
be kö vet ke zõ vál to zá sok mel lett meg õriz zük 
a kö zö sen ki dol go zott ér té ke in ket, ápol juk a 
ha gyo má nya in kat.

A tan év mun ka terv ének össze ál lí tá sá nál
épí tet tünk a ha gyo má nyos ren dez vé nye ink -
re.

Is ko la nap tá runk ed di gi je len tõ sebb ese -
mé nyei:

Tan év nyi tó ün nep sé gün kön az elsõ osz -
tá lyo sok öröm mel fo gad ták a gyer me kek -
nek szó ló „Rózsahegyis prog ram”-ot,
mely nek át adá sá val hi va ta lo san is az is ko la
di ák ja i vá fo gad tuk õket

Az elsõ he tet a „Ta nu lás ta ní tá sa” pro -
jekt nap ja i val in dí tot tuk, meg könnyít ve ez -
zel a szün idõ és az is ko la kö zöt ti át me ne tet.
Az elsõ hét zá rá sa ként di ák ön kor mány za -
tunk meg szer vez te a ha gyo má nyos õszi tú -
rát. 

Vári Éva 8. a osz tá lyos ta nu ló így em lé -
ke zik a nap ese mé nye i re: A csí põs hi deg ben 
fel so ra koz tunk az is ko la ud va rán és tü rel -
met le nül vár tuk az in du lást. Az aka dá lyok a
li get ben és az ár tér ben vol tak. Egy ré szük
el mé le ti fal ada tok ból állt, de az is ta lált ked -
vé re va lót, aki az ügyes sé gi fel ada to kat ked -
ve li job ban. Ne künk a kör nye zet vé de lem rõl 
szó ló fel adat tet szett, hi szen itt ma xi má lis
pont szá mot kap tunk. Az aka dá lyok si ke res
le küz dé se után kel lõ kép pen el fá rad va, de jó
han gu lat ban ér kez tünk a tá bor hely re. A reg -
ge li hi deg nek ek kor már nyo ma sem volt.
Be szél get tünk, ját szot tunk, több osz tály pe -
dig fo ci ban mér te össze tu dá sát. A nap zá rá -
sa ként min den csa pat ju tal mat ka pott. Ki csit 
szo mo rú an in dul tunk haza, mert ne künk ez
volt az utol só õszi tú ránk.

Ok tó ber 23-a is a ha gyo má nyok je gyé -
ben telt, hi szen Dr. Dá vid Imre pol gár mes -
ter úr fel ké ré sé re most is is ko lánk iro da lom
szak kö re és ének ka ra adta az endrõdi vá ros -
rész ün ne pi mû so rát.

Nem könnyû, de szép fel adat év rõl évre
az ün nep lõ kö zön ség elé ki áll ni, és szín vo -
na las mû sort adni. Ezt ta nu ló ink nak és az

õket fel ké szí tõ
Komóczi Attiláné
ma gyar sza kos, Nagy 
Il di kó ének sza kos ta -
nár nõk nek va la mint
Ta kács Má tyás ta ní -
tó nak kö szön het jük.

Nagy múlt ra te -
kint vissza is ko lánk -
ban a TÁTIKA, ami
szin tén a di ák ön kor -
mány zat ren dez vé -
nye. A 14
szín vo na las mû sor -
szám kö zül ne he zen
tud ta ki vá lasz ta ni a
zsû ri a leg job ba kat.
A két leg szín vo na la -
sabb ala kí tást az 1.a
és a 8.a osz tá lyo sok
nyúj tot ták. Mind két
csa pat ju tal ma
egy-egy fi nom tor ta
volt. Va la mennyi fel -
lé põ ka pott édes sé -
get, me lyet rész ben a
di ák ön kor mány zat,
rész ben pe dig szpon -
zo ra ink fi nan szí roz -
tak. Ta nu ló ink
ne vé ben is kö szön jük 
ked ves sé gü ket.

No vem ber ben
büsz kék vol tunk
azok ra a ta nu ló ink ra, akik nek az al ko tá sa it
ki ál lí tot ták a Kö zös sé gi Ház ban. Eze ket a
gyer me ke ket Molnárné Pésó Irma, is ko lánk
rajz sza kos ta ná ra is mer te ti meg a kü lön bö -
zõ mû vé sze ti tech ni kák kal. 

Re pül tek a he tek, sõt a hó na pok s már a
Mi ku lás-na pi ren dez vény so ro zat vet te kez -
de tét. Osz tá lyon be lül és test vér osz tá lyok
kö zött tör tén tek az aján dé ko zá sok, s idén
elõ ször az alsó ta go za to sok meg hív ták az
óvo dá so kat egy kö zös ün nep lés re. A ta nu -
lók mû sor ral és aján dék kal lep ték meg az
óvo dá so kat. 

Az év utol só ta ní tá si hete az ad ven ti ké -
szü lõ dés je gyé ben telt. Ka rá cso nyi han gu la -
tot árasz tot tak a fo lyo sók, osz tály ter mek. A
gye re kek az osz tály fõ nö kök és a rajz sza kos
kol lé gák irá nyí tá sá val szé pít get ték kör nye -

ze tü ket. Is -
mét
meg je lent
a Sulifirka. 
Az is ko la -
új ság ban
meg hir de -
tett fel hí -
vás ra több
ta nu ló el -
ké szí tet te
az an gyal -
ka fe nyõ -
díszt, s a
rejt vényt
is so kan
meg fej tet -
ték. 

Az utol só ta ní tá si nap ka rá cso nyi han gu -
la tát fo koz ta, hogy sok ven dég, köz tük
nyug dí jas pe da gó gu sa ink is el jöt tek, hogy
ve lünk együtt ün ne pel je nek.

Má so dik Eu ró pai Uni ós Phare pá lyá za -
tunk zaj lik eb ben az év ben. En nek kap csán
szí nes dél utá ni sza bad idõs prog ra mok vár -
ják ta nu ló in kat. Er rõl a le he tõ ség rõl le vél -
ben ér te sí tet tük a szü lõ ket, hogy
se gít hes se nek gyer me ke ik nek a vá lasz tás -
ban. A Ki sebb sé gi Ház zal kö zö sen ka rá cso -
nyi re cept cse re cím mel pe da gó gu sok,
szü lõk ka rá cso nyi sü te mé nye ket sü töt tek,
mellyel fel dí szí tet ték a fe nyõ fát és meg ven -
dé gel ték azo kat a gyer me ke ket, akik mû sort
ad tak a ház ven dé ge i nek.

Ter ve ink sze rint a 2004. év ben is sok
sza bad idõs prog ra mot kí ná lunk ta nu ló ink -
nak a ta nu lás mel lett.

Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la
tan tes tü le te

SÍTÁBOR RÓZSAHEGYEN

Ja nu ár 4-tõl 10-ig is ko lánk ta nu ló i val,
im már har mad szor jár tunk sítáborban. Egy
er dei szál lo dá ban lak tunk, Ró zsa hegy és
Donovaly kö zött. A szlo vák ven dég lá tó ink
na gyon ki tet tek ma gu kért.

Ta nu ló ink több sé ge már volt ve lünk
sítáborban, de jöt tek olya nok is, akik elõ -
ször is mer ked tek meg en nek a téli sport ág -
nak az örö me i vel. Az elsõ le sik lá sok
al kal -
má val

ESEMÉNYEK, EPIZÓDOK, ÉLETKÉPEK 

A RÓZSAHEGYIBÕL

1. kép: Ok tó ber 23.

2. kép: ki ál lí tás

3. kép: Ka rá csony

foly ta tás a 36. oldalon
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„Úr Is ten sor sun kon se gíts!” 
(a Csán gó Him nusz egy sora)

A szé ke lyek tra gé di á já nak egyik leg szo mo rúbb fe je ze te az
1764-ben Madéfalván tör tént vé reng zés. Csík, Ud var hely és Há rom -
szék la kói ha tár õr fel adat tal vol tak meg bíz va. A vé de lem fe jé ben bi -
zo nyos ki vé te le ket él vez tek; pld. men te sül tek a job bágy ter hek tõl. 

(Er dély ak ko ri ban há rom nép cso port ból te võ dött össze, je len tõ -
seb ben: a szé kely, ma gyar és a szász. Ro mán ság ak kor még ele nyé -
szõ szám ban élt itt.)

Ne héz te her volt, hogy éven te ezer újonc ki ál lí tá sát rót ták rá juk.
Min den 128 csa lád ra egyet, egy hadrakész-korú fi a talt. Utób bi ak a
„ka to na-fo gás” elõl a kör nye zõ er dõk be me ne kül tek, mert tud va
volt, hogy ha zá juk tól tá vo li vi dék re, vagy or szág ba kény sze rít tet ték
õket. A fenn ál ló ren del ke zést az is nép sze rût len né tet te, hogy a ke vés 
ro mán, de már gaz dag vaj dák hosszabb sza bad sá got ígér tek a be vo -
nult ka to nák nak, mint a ha tal mon lévõ né met ha tó ság. Ki tu dó dott,
hogy nem tar tot ta be a már-már ha tal mat kö ve te lõ ro mán bo jár ság.
Az ügy tisz tá zá sá ra bi zott sá got ál lí tot tak. Össze gyûlt a nép, idõs, és
fi a tal. Az utób bi ak nem vol tak haj lan dók ka to ná nak áll ni ide gen ér -
de ke kért. 1764. ja nu ár 6-án a csá szá ri ka to na ság Madéfalvára vo -
nult, a til ta ko zó tö meg hal la tá ra. El áll ták a he gyek kö zött a ki ve ze tõ
utakat.

Ágyú szó ver te fel a falu csönd jét, és ré misz tet te meg a gyü le ke -
zõ ket. Ez kora haj nal ban, szin te még éj jel tör tént. A már össze gyûl -
tek cso por tok ba ve rõd ve me ne kül ni igye kez tek, mint egy 400-an
le het tek. A fegy ver te len me ne kü lõ ket pus ka tûz és ha lál vár ta.
Bukow nevû ka to nai pa rancs nok „jó mun kát” vég zett, a me ne kü lõk
hul lot tak a né met fegy ve rek tõl, bár mer re is in dul tak ki a fa lu ból. A
meg ma radt, több fa lu ból össze gyûlt kis csa pat a vár ha tó meg tor lás tól 
tart va 1773-76 kö zött a Kár pá to kon is mert uta kon át Bu ko vi ná ban
szó ród tak szét Bukow hó hér jai elõl. Itt ala kí tot tak kis te le pü lé se ket,
Fogadjisten, Istensegíts, ne ve ket kap tak a kis fal vak, majd
Hadikfalva és Andrásfalva is így ala kult meg. 1848-ban már 36 ez ren 
vol tak.

A XIX. Szá zad ban ter vez ték a le szár ma zott utó dok ha za tér tü ket.
1883-ban Pancsova mel lé 4 ezer alduani szé kely, Hertelendre,
Sándorfalvára, Székelykevére, Györokra,(1883), Dé vá ra(1888-92).
Vajdahunyadra, Marosludasra, Csernakeresztúrra ke rül tek vissza.
Vol tak akik tá vo li tá jak ra, más vi lág ré szek re ke rül tek, mint pl. Ka na -
dá ba, Braziliába. Dol gos, nagy sze rû em be rek lé vén far mer te le pe ket
hoz tak lét re Apkins, Szé kely föld, Máriavölgy, Hamilton, Eszerháza
stb né ven. Brazíliában 1924-ban ala kí tot ták meg
Boldogasszonyfalvát. 

A má so dik vi lág há bo rú ide jén egy em ber cso port is mét ván dor út -
ra kelt és Vas, Veszp rém, Zala, Fej ér me gyék ben lel tek új ott hon ra,
mint egy 20 ez ren. Kulturájuk szá mos archaikus vo nást õriz. Jel leg -
ze tes vi se let, geo met ri kus min tá zat, bor dó szõt tes textiliák em lé kez -
tet nek az õse ik re. Tán ca ik, da la ik az õsi ma gyar tu laj don sá go kat
õr zik. Ezek a cso por tok a déli or szág rész bõl ke rül tek ha zánk mai te -
rü le té re, a szerb be fo lyás elõl me ne kül ve és gaz da gít va kul tú rán kat.

Ezen té má val kap cso la tos iro dal mi ér té ke ink: Ignácz Ró zsa
Anya nyel ve ma gyar; Nyírõ Jó zsef A Madéfalvi ve sze de lem;
Marczali Hen rik Er dély tör té ne te.

Már ton Gá bor

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.

Auszt ri á ban a ma gya rok al kot ják a leg na gyobb nem ze ti ki sebb -
sé get.

A leg utób bi nép szám lá lás ada tai sze rint a csak ma gu kat ma gyar -
nak val ló oszt rák ál lam pol gár ok szá ma majd nem 26 ezer, a ma gyar
szár ma zá sú ak szá ma 6763 fõ. Egy re töb ben vál lal ják ma gyar sá gu kat 
Bur gen land ban. Bur gen land dim bes-dom bos vi dé ke a ma gyar tör té -
ne lem re lik vi á it õrzi: tor nyok, temp lo mok, vá rak, kas té lyok. Ez a vi -
dék 1921-tõl tar to zik Auszt ri á hoz, az elõtt vár vi dék nek, most
Bur gen land nak hív ják, tar to má nyá ban több mint ezer éve él nek ma -
gya rok, je len le gi lé lek szá muk alig hétezer fõ, az el csa to lás óta csak -
nem a har ma dá ra csök kent a ma gyar szár ma zá sú ak lét szá ma. A
ma gyar nép cso port dön tõ ré sze ma is pa raszt és ipa ros, na gyon szûk
ér tel mi sé gi réteg van

A ma gyar nem ze ti sé gû ek „szi ge tek ben” él nek, azaz nem egy más
szom széd sá gá ban, mint pld. Fel sõ õr (Oberwart), Felsõpulya
(Oberpullendorf), Õr szi get (Siget an der Wart) és Al só õr
(Unterwart). 

* * *
A ma gyar kor mány tá mo ga tá sá nak hi á nyá ban ja nu ár el se jé tõl le -

állt a stá tus tör vény vég re haj tá sát se gí tõ kár pát al jai iro da há ló zat mû -
kö dé se. Ez azt is je lent he ti, hogy akik ed dig nem tud ták be nyúj ta ni a
ma gyar iga zol vány, a diák és ok ta tói iga zol vány irán ti ké rel mü ket,
azok ez után már nem is te he tik meg. A Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá -
lis Szö vet ség (KMKSZ) az érin tett stá tus iro dák ne vé ben hi va ta los
úton in dok lást kért a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la (HTMH),-tól,
kö zöl te Ko vács Mik lós el nök, aki sze rint ez zel a lé pés sel a ma gyar
kor mány dur va pro vo ká ci ót kö ve tett el a kár pát al jai ma gya rok és
ezen be lül a KMKSZ ellen.

* * *
A leg utób bi szer bi ai vá lasz tá so kon az ot ta ni ma gyar ság el sõ sor -

ban azért ve szí tet te el a par la men ti kép vi se le tét, mert nem lé pett fel
egy sé ge sen – mond ta Markó Béla, az RMDSZ el nö ke. „Meg pró bál -
ják egye sek fe le lõt le nül tönk re ten ni az el múlt 14 év ben ki ala kí tott és
mind vé gig meg õr zött po li ti kai egy sé gün ket. Ami más fél év ti ze den át 
jól mû kö dött, mi ért ne mû köd het ne ez után is? Aki nek kri ti ká ja van,
vé le ményt akar mon da ni, te gye meg az RMDSZ-en be lül” – han goz -
tat ta a ro má ni ai ma gyar po li ti kus.

* * *
A Szé kely Nem ze ti Ta nács (SZNT) csíkszeredai ülé sén több mó -

do sí tó in dít vány el fo ga dá sa után vég le ge sí tet ték az au to nó mia ter ve -
ze tet. A ta nács egy kül dött sé ge már tár gyalt a bu ka res ti par la men ti
frak ci ók el nö ke i vel, és tá jé koz ta tó meg be szé lést kez de mé nyez tek a
ma gyar or szá gi pár tok or szág gyû lé si frak ci ó i val is.  

* * *
Ro má nia egyik leg gaz da gabb üz let em ber-pá ro sa (Ioan és Vasile

Micula, va gyo nu kat 650 mil lió dol lár ra be csü lik) új ma gyar nyel vû
na pi la pot in dít Nagy vá ra don. Az új ság Reg gel cím mel fog meg je len -
ni, ve ze tõ je fel te he tõ en Dé nes Lász ló az Er dé lyi Napló fõ szer kesz tõ -
je lesz. 

* * *
A Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség el nök sé ge nem fo gad ta el Ka sza

Jó zsef le mon dá sát. Az el nö köt az el nök ség egy han gú lag tá mo gat ta.
Az el nök ség ele mez te a párt és a ko a lí ció vá lasz tá si sze rep lé sét, és
meg ál la pí tot ták, hogy a vaj da sá gi ma gyar ság nak új hely zet tel kell
szem be néz ni, ami nem je lent he ti a fél re ál lást, a VSZM to vább fog
küz de ni. 

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

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

2Kor. 5,17-21

Küz de lem, harc, ami egy éle ten át jel lem zi az em bert. Min den nap já -
nak, szin te min den per cé ben har col. Egész sé gé ért, csa lád já ért, jo ga i ért, a
bé ké ért, mun ká já ért, min den na pi be te võ jé ért, sé rel mei jog or vos la tá ért.
Nincs he lye a pi he nés nek! Küz de ni min dig le het, és kell is. Ez az, ami
moz gat, ami elõbb re visz.

Ez õsi nyug ha tat lan ság el le né re azt hi szem min den em ber ben él a vágy 
va la hol mé lyen a béke után. Ne kell jen min den ideg szá lá val éle te kö vet ke -
zõ nagy csa tá já ra össz pon to sí ta nia a mun ka he lyén, vagy akár az ott ho ná -
ban. Több kul tú rá ban is meg je le nik ez a vá gya ko zás, a régi tör té ne lem
elõt ti idõk le gen dá i ban, ahol béke és rend ural ko dott. A kép min dig vissza -
té rõ: Ami va la mi kor volt, éle tünk ré szé hez tar to zott az, ami re min dig is tö -
rek szünk, vá gya ko zunk. Ne vez het jük bár arany kor nak ezt az idõ sza kot, és
a nagy õsi ci vi li zá ci ók tól kezd ve, az eu ró pai kul tú rán kon ke resz tül,
sok-sok más nép cso port ugyan úgy a ma gá é nak tud hat ja ezt. A mai, je len -
ko ri, a tör té ne lem ál tal be ha tá rolt, rossz, meg rom lott, bû nös és bol dog ta lan 
vi lág gal el len tét ben, va la mi kor ré gen, a tör té ne lem elõt ti idõk ben lé te zett
egy bol dog és ki egyen sú lyo zott vi lág, ami kor béke ural ko dott, az em ber
éle te maga volt a tö kély, nem volt fáj da lom és min den ki nek a sült ga lamb,
sze mély sze rint a leg meg fe le lõbb re át süt ve re pült a szá já ba. Ez az arany -
kor, és ne vez zük bát ran pa ra di cso mi ál la pot nak, az em ber hi bá já ból ment
tönk re, és az em be ré ma radt a nyo mor, a kín és a vá gya ko zás.

Mi az ami ezen el kép ze lé sek mö gött ta lál ha tó?
Amit oly so kan vissza vá gyunk, ke re sünk, ku ta tunk, az nem más mint,

az az idõ szak, ami kor még meg volt a te remt mény kap cso la ta a Te rem tõ jé -
vel, a szár ma zá sá val, Is ten nel. 

Azt hi szem a pa ra di cso mi ál la pot lé nye ge ez. A meg rom lott
ember-Isten kap cso lat hely re ál lí tá sa. Meg bé ké lés a Te rem tõnk kel, a Meg -
tar tónk kal, amit kö vet a meg bé ké lés ön ma gunk kal, ami után ké pe sek le he -
tünk egy ál ta lán meg bé kél ni egy más sal. Bé ke hár mas, ami nek alap ja,
csak is az Is ten nel való meg bé ké lés le het, ami re min den más is épül.

Ez az üze net szó lal meg min dig meg úju ló erõ vel Izráelnek az Ószö vet -
ség lap ja in, en nek a le hen ger lõ le he tõ sé ge ér el mind annyi un kat az Új szö -
vet ség öröm hír ében, és erre bíz tat min ket is Pál apos tol a fent ol vas ha tó
ige sza kasz ban.

Mind az, ami ré gen még csak hiú áb ránd le he tett, az Elsõ El jö ve tel óta
Krisz tus ban kéz zel fog ha tó vá vált a szá munk ra. A múlt ho má lyá ból fel csil -
la nó re mélt jövõ már el kez dõ dött! Is ten bé ke job bot nyújt ne künk! Ezt
mun kál ja az, hogy Krisz tus em ber ként kö zénk ér ke zett. Nem gyõ ze del mes 
íté lõ bí ró ké pé ben jött el hoz zánk, nem íté let tel súlyt ránk, ha nem Õ volt az, 
aki re le súj tott az íté let - he lyet tünk. A bel sõ har ca ink ban akar elõ ször gyõ -
zel met arat ni a ke gye lem fegy ve ré vel.

Is ten a Krisz tus ban meg bé kél tet te a vi lá got ön ma gá val – vall juk Pál
apos tol lal együtt.

Hely re állt a kap cso lat, mert Krisz tus mind azt hely re hoz ta, amit az em -
ber el ron tott.

A ke reszt fán el hang zott:
El vé gez te tett! – és ez va ló ban
ezt je len ti: Is ten maga lé pett
hoz zánk, és maga adott bé két.

Az el fo ga dás le het a mi cse -
le ke de tünk. Vá lasz Is ten lé pé -
sé re. Így a lel künk ben béke
le het: Õ nem vá dol en gem sem -
mi ért, meg bo csá tott. A háta
mögé ve tet te bû ne i met, én is
ab ba hagy ha tom a har cot, meg -
nyug vást lel he tek.

Ez tán el kez dõd het va la mi
új, va la mi más. Az a bé ke fo lya mat, ami az em ber tár sak kö zött tör té nik.
Eb ben is ben ne van Is ten mun ká ja és sze re te te, de nem csu pán el fo ga dás
kell, ha nem tet tek is kel le nek a mi ol da lun kon.

Az el múlt hó nap ban szer te Ma gyar or szá gon és a vi lág ban kö zö sen
imád koz tak kü lön bö zõ fe le ke ze tek gyü le ke ze tei az Öku me ni kus Ima hét
ke re tén be lül, egy kö zös ség ben a bé ké ért.

Raj tunk mú lik, hogy meg pró bál ko zunk-e bé két köt ni, bé két mun kál ni.
A ke resz tény em ber szá má ra fel szó lí tás ez az Is ten ré szé rõl.

Apró lé pé sek ben, de min dent meg kel le ne ten nünk érte. Eh hez le kell
gyõz ni ön ma gun kat, hi szen az én ér de ke met kell a leg több ször hát tér be
szo rí ta ni.

Örök re, a meg bé ké lés te rü le tén is csak Krisz tus vissza té ré se és íté le te
után lesz va ló sá gos ál la pot. De a sa ját éle tünk ben, or szá gunk ban a bé ké ért
Is ten mun ka tár sa i nak kel le ne len nünk. Õ min dent meg tett ér tünk. Jó len ne, 
ha eb bõl mind nyá junk nak jut na a meg úju lás ra. 

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

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
csütörtök 15 órai kezdettel
Sorozatunk: A Tízparancsolat
(A téli idõszakban a havazás beálltával, hóolvadásig szünetel ez az
alkalom.)

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

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

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

Nem azt ku tat juk, hogy mi vár az 
ajtó mö gött, ha nem azt vall juk,

hogy az ÚR er rõl, és ar ról is 
ve lünk van!

A több mint 50 éve együtt szol gá lók egy ház -
me gyei kö zös sé ge 24 anya egy ház köz ség ben, 12
le ány egy ház köz ség ben, 13 misszió egy ház köz -
ség ben vég zi szol gá la tát, és 19 szór vány ban gon -
doz za a me gyé ben élõ re for má tu so kat. Az
egy ház me gyé ben 50 lel kész szol gál.

Az el múlt 13 év ben 25 temp lo mun kon tör -
tént je len tõs vagy tel jes fel újí tás, 3 te le pü lé sen
vá sá rol tuk meg az elsõ gyü le ke ze ti in gat lant (is -

ten tisz te le ti cél ra), Újszalontán épült, Szar va son
épül új temp lom. Ugyan ak kor 4 új lel kész la kás
épült, 26 lel kész la kást fel újí tot tunk és kor sze rû -
sí tet tünk. Csak két gyü le ke zet ben nincs tar tó san
hely ben lakó lel ki pász tor.

Az el múlt 13 év ben 3 óvo da, 4 ál ta lá nos is -
ko la, 1 gim ná zi um és kö zép is ko lai kol lé gi um, 4
benn la ká sos és 3 nap pa li el lá tást biz to sí tó szo ci -
á lis in téz mény nyílt, il let ve épült –1 nyug dí jas -
ház kezd te meg mû kö dé sét. Ezek ben 5 in té ze ti
lel ké szi ál lás szer ve zé se tör tént meg.

Az el múlt 13 év ben ki tel je se dett a kór ház -
misszi ós szol gá la tunk. A me gyei kór ház ban van
ál lan dó, fõ ál lá sú kór ház lel ké szünk, szá má ra az
egy ház me gye szol gá la ti la kást is vá sá rolt. Egy -
ház me gyénk te rü le tén 1 bün te tés vég re haj tá si in -

té zet ben szol gál egy fél ál lá sú bör tön lel kész. Az
egy ház me gye te rü le tét 3 rész re oszt va, 3 rész -
mun ka idõs kör ze ti misszi ói lel kész se gí ti a gyü -
le ke ze ti munkát.

Az el múlt 13 év ben a hit ok ta tást egy re több
te le pü lé sen meg szer vez tük, így a cso por tok és a
ta nu lók szá ma szin te vál to zat lan év rõl-év re. A
kü lön bö zõ kor osz tá lyú ak nak egy ház me gyei ta -
lál ko zó kat kezd tünk szer vez ni.

A pres bi te rek kép zé se a misszi ói lel ké szek, a 
misszi ói bi zott ság és a Pres bi te ri Szö vet ség Te -
rü le ti szer ve se gít sé gé vel évek óta rend sze re sen,
prog ram sze rint fo lyik.

Elõt tünk még több fel adat van…
A Bé ké si Re for má tus Egy ház me gye Es pe re -

si Hi va ta lá nak 2004. 01. 03-i köz le mé nye

Re for  má tus  h í  rek
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Szüts Lász ló: A HÓ-LEÁNY

Len ge lány ka volt a hó,
Szél ben ví gan tán co ló,
Csak az tán el ne he zült,
Pi hen ni a föld re dült,
Kert re, útra, ház te tõ re
(sok fe lé ju tott be lõ le),
erdõmélyre, bo kor alá,
könnyû álom szál lott reá.
Csak hogy mi kor men ni kel lett,
nem min de nütt éb redt ám meg:
ház te tõ rõl, út ról, kert rõl,
mint a lep ke, úgy leb bent föl,
de az er dõn, bo kor alatt
to vább aludt, ott is ma radt.

El fu tott az utol só,
égbe rö pí tõ szán kó,
ki sü tött a nap su gár,
éle de zett a ha tár.

Hát az er dõn, bo kor al ján
fel né zett ám a kis hó-lány,
fel né zett és ámult-bá mult,
nem tud ta már, hogy hová hullt,
azt hit te, csak ál mot lát,
olyan szép volt a vi lág;

tág ra nyi tot ta sze mét,
hadd ál mod jon egy re még,
nem bán ta már az egé szet
(ha za men ni hogy el ké sett),
úgy dön tött, hogy itt ma rad
- s most a zöld ben hó fe hé ren
vi rít a bok rok alatt.

A ka rá cso nyi ün ne pek után, Víz ke -
reszt tõl a hús vé ti böjt kez de té ig tart a far -
sang. Ek kor a vi dám ság nak,
mu la to zás nak, ven dég já rás nak van az
ide je. Ré gen, gyak ran még a disz nó to ro -
kat is erre az idõ re tet ték. Ál ta lá ban nagy
hi deg volt far sang kor, és nem csak a fi a ta -
lok ren dez tek igen ní vós össze jö ve te le -
ket. Far sang kor szo kás volt ál ar cos
bá lo kat, azaz masz ka bá lo kat, va dász bá -
lo kat, gaz da bá lo kat, ipa ros bá lo kat ren -
dez ni. A ta nya vi lág sem ma radt ki a
mu la to zás ból. Ott is vol tak bá lok és ci -
gány ze ne kar ok húz ták a talp alá va lót. Az
is ko lák sem ma rad tak ki a masz ka bál ból,
a gye re kek nagy-nagy örö mé re. A szü lõk
is el jöt tek a gye re kek mu lat sá gá ra,
tea-est, vagy va cso ra is volt a far san gi báli 
ren dez vé nye ken.

A hét köz nap ok sem tel tek vi dám ság
nél kül far sang ide jén. A toll fosz tó lá nyok, 
hol az egyik, hol a má sik ház nál gyûl tek
össze, fosz tás köz ben szé pen éne kel tek.
A le gé nyek nek ez jó al ka lom volt, hogy
meg lá to gas sák a te vé ke nyen le á nyo kat,
so kat ne vet gél tek, éne kel tek, is mer ked tek 
egy más sal, elõ for dult, hogy az is mer ke -
dés idõ vel há zas ság gal vég zõ dött.

Az is gyak ran elõ for dult, hogy disz nó -
vá gás es té jén, ami kor már va cso rá hoz ké -
szü lõd tek a há zi ak, és akik egész nap
dol goz tak, meg je len tek az úgy ne ve zett
”szû rö sök”, akik szin tén ál arc ban jöt tek,
fes tett arc cal és ál ru hát öl töt tek, nagy üres 
ta risz nyát is az ol da lu kon hoz ták. Az ál -
ru há kat ha ma ro san le ve tet ték nagy ne ve -
tés kö ze pet te és ezt kö ve tõ en jó
han gu lat ban együtt va cso ráz tak a há zi ak -
kal. Akik így szû rös nek be öl töz tek, ál ta lá -
ban kö ze li is me rõ sök vol tak.  

A cuháré is a far san gi mu lat sá gok hoz
tar to zott a fa lu ban. Ál ta lá ban – de nem
ki zá ró lag- ipa ro sok mû he lyé ben ké szí tet -
ték elõ a cuhárét, ami ab ból ál lott, hogy a

föl det fel szór ták tö rek kel,
fel lo csol ták, és azon jól
tud tak tán col ni, fõ leg ci te -
ra ze né re, hi szen majd -
nem min den fiú tu dott
szé pen ci te ráz ni. A ta nya -
vi lág ban a kút ágas ra fel -
hú zott ve der volt a jel,
hogy me lyik ház ban gyü -
le kez nek a fi a ta lok a
cuháréra. Né ha-né ha elõ -
for dult, hogy az új bor,
vagy pá lin ka ha tá sá ra he -
ves ke dé sek, ve re ke dé sek -
re is sor ke rült, a ha tó ság
ilyen kor be avat ko zott, és
bi zony nem ma radt el a fe -
le lõs ség re vo nás sem.

A far san gi idõ szak jó al -
ka lom volt a fa lu ban a szín tár su lat ok, a
da lár da sze rep lé sé re is. 

Ek kor volt az ide je a ro kon lá to ga tás -
nak is. Szé pen csen gõ szá nok kal ér kez tek 
a ro ko nok egész na pos lá to ga tás ra. A
ven dég lá tók már elõ re meg fõz ték a ke -
men cé ben a fi nom töl tött ká posz tát, meg -
sü töt ték a te per tõs po gá csát, a há jas kif lit
vagy nyúj tott ré test, no és a far san gi fán -
kot (amit pam pus ká nak be céz tek) és a há -
zi gaz da sa ját fõ ze tû pá lin ká val és új
bo rá val, kí nál ta a ven dé ge ket. A gye re -
kek nek is nagy él mény volt a lá to ga tás,
ked vük re ját szot tak, han cú roz tak, örül tek 
egy más nak ki csi és na gyok.

A vi dám idõ sza kot a farsang
háromnapja zár ta, ami far sang utol só hét -
vé gé jén van, en nek el múl tá val kez dõ dött
ham va zó szer dán a böjt, és tar tott 7 hé ten
át, egé szen hús vé tig. Eb ben az idõ szak -
ban vi szont ti los volt a tánc és más mu lat -
ság!

Már ton Gá bor

Emlékezés a régi farsangokra

Sik ló si Já nos: PIROS CSIPKEBOGYÓ

Erdõ mé lyén
tisz ta fe hér a hó,
tisz ta fe hér a hó.

Fe hér hó ban
pi ros csip ke bo gyó,
pi ros csip ke bo gyó.

Hull a bo gyó,
meg fes ti a ha vat,
be fes ti a ha vat.

Fe hér hó ban
pi ros gyöngy szem sza lad,
pi ros vér csepp sza lad.

Erdõ mé lyén
tisz ta fe hér a hó,
tisz ta fe hér a hó.

Be vér zi a 
pi ros csip ke bo gyó,
hul ló csip ke bo gyó.

A nagylaposi is ko la far san gi bál ja a 60-as évek ben. 
(Elõ tér ben Pely va Mik lós és Már ton Gá bor ta nár)

... és ma, a Ró zsa kert Idõ sek Ott ho ná ban (alsó ké pünk)
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EMLÉKEZÉS EGY
SZILVESZTER ÉJSZAKÁRA!

Mint tud juk, min den em ber éle -
té ben nagy sze re pet tölt be az év nek 
ezen, utol só nap ja. Min den ki más és 
más kép pen ün nep li. Egye sek el -
men nek a ba rá tok kal, is me rõ sök kel
szó ra koz ni, de van nak olya nok is,
akik ott hon, szûk kör ben a csa lád dal 
együtt ünneplik az év végét.

De nem is er rõl sze ret nék most
be szél ni, hogy ki ho gyan és ki vel
ün ne pelt.

A mi nap az egyik jó ba rá tom tól
kap tam egy le ve let. Róla csak
annyit, hogy õ is egy kb. ak ko ra vá -
ros ban él, mint mi. Bu da pes ten
egye te mis ta, és az em be rek kul tú rá -
ját, éle tét vizs gál ja. Esszé i bõl, dol go -
za ta i ból min dig küld ne kem
sze mel vé nye ket, ame lye ket fel tu -
dok hasz nál ni a ta nul má nya im hoz. 

Most pél dá ul az Óév bú csúz ta tá -
sá ról írt, hogy ez a je les nap mi kép -
pen je le nik meg az em be rek
vi sel ke dé sé ben, éle té ben az egyes
or szá gok ban. Ma gyar or szá gon nagy 
prob lé má kat vélt fel fe dez ni. A fi a tal -
ság, mint írta, „kissé elvetemült”.

- A hi bát a rend szer vál tás nál kell
ke res nünk. 1989. Ez az az idõ pont
az éle tünk ben, ami kor a régi rend -
szer bõl ki sza ba dul va ránk sza kadt
ez a te mér dek sza bad ság. Ahogy a
mon dás tart ja, a túl sok sza bad ság -

nak néha több az átka, mint a hasz -
na. A Ká dár-rend szer ben szin te
sem mit sem le he tett csi nál ni. Igaz
egy párt rend szer volt, az MSZMP to -
tá lis dik ta tú rá ja; némi „nagy test vé -
ri” be avat ko zás sal. Mára azon ban
min den meg vál to zott, de a ma gyar
tár sa da lom még nem elég érett ah -
hoz, hogy fel fog ja. A 2003-as év volt
az, ami kor is Ma gyar or szá gon, lásd
a nyu ga ti or szá gok hoz ha son ló an;
Szil vesz ter dél után já tól az Újév haj -
na lá ig en ge dé lyez ve lett a pe tár da
és a tû zi já ték. En ge dély ide vagy
oda, az em be rek min den év ben csi -
nál ták, csak ed dig nem ilyen nagy
hév vel. Most hogy az en ge dély már
meg van, hosszab bít suk meg ezt a
szûk egy napot. Nálunk úgy néz ki,
hogy az Óév búcsúztató és az Újév
köszöntõ úgy; körülbelül két hétig
tart.

Alig hogy el kez dõ dött a di á kok
éle té ben a szü net, az zal együtt kez -
dõ dött meg a Szil vesz ter. Ez zel
nincs sem mi baj, hisz mi ért is ne, de
úgy néz ki, hogy ez alatt az ezer egy -
né hány év alatt, ami ó ta a Kár pát -
me den cé ben va gyunk, a kul tú ra
nem vert nagy gyö ke re ket ezen a té -
ren. Ed dig az em ber nyu god tan
mert sé tál ni az év ezen idõ sza ká ban
is az ef faj ta vá ro sok ban, mint ahol
én lakom, de most(?), mint ha a há -
bo rús zó ná ban jár nánk. A szü net -
ben nem telt el úgy nap, hogy a 8

éven fe lü li ek ki ne él ték vol na ed dig
el foj tott vá gya i kat a rob bant ga tás
terén. Bal ese tek is tör tén tek, de er rõl 
nem so kat hal lot tunk. Vé le mé nyem
sze rint meg van minden nek a he lye.
So kak sze rint re mek szó ra ko zás az,
hogy a discoban pe tár dát do bok a
tö meg közé, vagy fel rob ban tok egy
pos ta lá dát, vagy még so rol hat nám
az ef faj ta „gyer me ki csíny te vé se -
ket”. Kí ván csi va gyok arra is, hogy
az ün nep be fe jez té vel mennyi ki -
sebb „há bo rúk hoz” szük sé ges anya -
got vit tek vissza a vá sár lás
színhelyére, de lehet az is, hogy
eltették a következõ év végére azzal
a gondolattal, hogy jövõre legalább
nem kell venni. 

Szó es het ne itt az ál lat vé de lem -
rõl, nem is tu dom, hogy mennyi ku -
tya szö kött el ott hon ról a jobb jövõ
re mé nyé ben. 

Kez dünk fel zár kóz ni Eu ró pá hoz. 
Tu dom, a csap ból is az fo lyik, hogy a 
nyu gat, de még is pár do log ban
azért pél dát ve het nénk ró luk, per -
sze nem mindenben. 

Amit itt le ír tam, azt az összes kö -
vet kez te tést az egész la kos ság tük ré -
ben von tam le, de hát tud juk nem
min den em ber egyforma. 

Zá rás ként azt mon da nám, hogy
nem akar tam ál ta lá no sí ta ni. Aki nek
nem inge, ne ve gye magára!

Várfi Pé ter

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak

még so kan 
bi zony ta -
lan nak

tûn tek, de õk is ha mar be -
le len dül tek.

A sí pá lyák a ne héz sé gi
fo ko za tok sze rint kü lön bö -
zõ szí nû ek: zöld, kék, pi -
ros és fe ke te. Azo kat a
fe ke te pá lyá kat, ame lye -
ken szûz hó ta lál ha tó; gyé -
mánt pá lyák nak ne ve zik.

Is ko lánk ta nu lói kö zül
gyé mánt pá lyás mi nõ sí tést
sze rez tek: Ba lázs Tí mea,
Ke resz tes Kit ti, Mé szá ros
Dá vid, Csor ba Máté és
Gellai Ba lázs. Pi ros pá lyás
mi nõ sí té sû lett. Dógi Ri -
chárd és Jó nás Ba lázs. Is -
ko lánk volt ta nu lói kö zül
Vetró Ju dit, Vetró And rás
és Trendl And rás is gyé -
mánt pá lyás mi nõ sí tést ka -
pott.

Az esti va cso ra és für dés után óri á si han -
gu la tú riki-tiki kártyapartik kö vet kez tek,

ahol a vesz te sek nek kü lön bö zõ mó kás bün -
te té se ket ta lál tak ki a já té ko sok.

A sí pá lyák na gyon jó ál la pot ban vol tak,
fo lya ma to san mû köd tek a
hó ágyúk, reg gel re pe dig a
hó ka pa ró gé pek újjá va rá -
zsol ták a pá lyá kat. Ta nu ló -
ink ked ven cé nek bi zo nyult 
a 2 km-es pá lya az erdõ
szé lén, ahol kü lön bö zõ
ver se nye ket szer vez tünk.

Saj nos igen ha mar el -
re pült ez a 7 nap.  Kel le -
mes em lé kek kel
fel töl tõd ve jöt tünk haza,
hogy fel fris sül ve ne ki vág -
junk a hét köz nap ok nak.

Mind annyi an meg -
egyez tünk ab ban, hogy jö -
võ re újra el me gyünk
sítáborba!

Vaszkán Gá bor
test ne ve lõ ta nár

foly ta tás a 32. ol dal ról

4. kép: sítábor
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A sze re lem éne ke

DSIDA JENÕ
(1907-1938)

„Rö vid az éle tem: le ír ni is csak
rö vi den le het” – írja 1929-ben Ön -
élet raj zá ban Dsida Jenõ, aki ak kor
-22 éve sen- még nem tud hat ta,
hogy föl di léte va ló ban na gyon rö -
vid, mind össze 31 év lesz.

„Ti zen öt és fél éves vol tam,
ami kor elsõ ver sem –va la mi kis
név na pi kö szön tõ- meg je lent Be -
ne dek Elek nagy apó Cim bo rá já -
ban, s ak kor kap tam az elsõ
ho no rá ri u mot. Az óta sem vol tam
még olyan bol do gan büsz ke és ma -
gam mal meg elé ge dett, mint ak kor. 
Az óta sok min dent lát tam a vi lág -
ban, és be csü le te sen pró bál tam írni 
ma gam ról és ar ról a sok min den -
rõl, amit lát tam.” 

Gyer mek ko rát, lel ki al ka tát, köl té sze tét és egész éle tét meg ha tá roz ta
szer vi szív ba ja. Ta lán en nek kö szön he ti, hogy „a szen ve dést is meg kós tol -
tam már, né hány évig ál lan dó an le vert vol tam és szo mo rú”, s hogy lí rá já ban 
ott buj kál –ki mond va és ki mon dat la nul- a ha lál gon do la ta.

„Ta lá nyos, két szó la mú al ko tás a Dsida-vers” –ál la pít ja meg egyik ta nul -
má nyá ban Láng Gusz táv. Mu zsi ka, könnyed ség, derû, mo soly, já té kos ság,
élet öröm, szép ség, har mó nia, idill…so ra koz nak a sza vak ver sei ol va sá sa
köz ben. De meg szó lal nak a má sik szó lam hang jai is, hogy az ön fe ledt pil la -
na tok va rá zsát nyom ban ket té tör jék: fáj da lom, enyé szet, té pe lõ dés, ma gány, 
el mú lás.

A cso da gye rek szárny pró bál ga tá sai után érett sé gi a szat má ri Mihai
Eminescu lí ce um ban, majd jogi ta nul má nyok a ko lozs vá ri Regele Ferdinand 
Tu do mány egye te men, fo lyó irat-szer kesz tés, új ság írás, te vé keny iro dal mi
élet, mû for dí tás…

S a ha tá sok: Pe tõ fi, Hei ne, Re vicz ky, Ju hász Gyu la, Tóth Ár pád,
Reményik Sán dor, Mécs Lász ló. A ha gyo mány és a mo dern öt vö zé se, s az
egész éle tét, köl té sze tét át ha tó val lá sos ság, 
is ten hit. 1937-ben fe le sé gül ve szi Imbery
Me lin dát, majd egy évet sem él het tek
együtt, ami kor 1938 jú ni u sá ban „gennyes
szív bel hár tya-lob”-ban meg halt Ko lozs -
vá rott.

Éle té ben két kö te te je lent meg: Le sel -
ke dõ ma gány (1928); Nagy csü tör tök

(1933) és egy ri port köny ve
Ma gyar ka ra ván Itá li án ke resz -
tül (1933) cím mel.

„Most hu szon két éves va -
gyok, de nap ról nap ra fi a ta lo -
dom. Éj sza kán ként szé pe ket
ál mo dom, ren dü let le nül hi szek 
Is ten ben és az em be rek ben.
Hi szek a nõ ben, a vers ben, a
szép ség és a jó ság misszi ó já -
ban.”

Föl di és égi ér zé sek rõl ol -
vas ha tunk azok ban a ver sek -
ben, me lyek sze rel mi lí rá já nak
leg szebb da rab jai, s me lyek ben 
-mint min den Dsida-versben-
a fény nyo má ban ott jár az ár -
nyék is. 

Polányi Éva

Arany és kék sza vak kal

Miképen bolt íves,
pók há lós vén te rem
zu gá ban ál mo dó
kö zép ko ri ba rát,
ki le mos dot ta rég
a föl di vágy sa rát
s már fé lig fent le beg
a tisz ta étheren,-
ül rop pant asz ta lá nál,
mely köny vek kel teli
s a nagybetük kö zé be
kis ké pecs ké ket ékel,
Ma don nát fest örök ké
arannyal s égi kék kel,
míg nem szelid mo sollyal
lel két ki le he li:

úgy sze ret né lek én is
lám pá som es te li,
halavány fé nye mel lett
meg örö kít ni, drá ga
arany és kék sza vak kal
csak Té ged fes te ni,
míg uj jam el nem szá rad,
mint rom ló fá nak ága
s le nem lan kad fe jem
a béke is te ni
ölé be, és Sze rel mem,
vi lág leg szebb Vi rá ga.

Dal az el ma radt val lo más ról

Úgy vágy na hoz zád
ezer puha szó,
ezer csu da szó,
szí nes, szo mo rú
sze re lem mel lá za dó.

Úgy beborítna,
mint föl det az ég,
mint fénnyel az ég
a re me gõ ró zsát,
mely leng ve, lo bog va ég.

S meg hal mind, mire
ki nyí ló aj kam hoz ér,
mo soly gó aj kam hoz ér,
cso mó ba al vad,
mint fagy ban a föl dön a vér.

S meg kop va las san
me gyek egy hûs gö dö rig,
me gyek a sír gö dö rig
s a val lo más is
fa kul és üsz kö sö dik,

csak mé lyül a csend
s õszibb lesz mind a vi dék,
no vem ber lesz a vi dék
s az egyet len szép sze re lem re
ké sik a bi zo nyí ték.

…Míg az tán én le szek
fö löt ted a reg ge li fény,
für tö dön al ko nyi fény,
szó, ami néma
és még is köl te mény,

min den ma gam le szek,
em lék és friss le ve gõ,
szent ség és tág le ve gõ
s az édes bús öröm,
a tes te den át re me gõ,

há zad fö lött a csil lag,
mely ál ma id ban re zeg,
csil log és szí ved be re zeg,
sze re lem, sze re lem,
ka rá csony fá don gyer tya le szek.

Vi har ban dör gés,
mely lán go ló cso dák ra hív,
há bor gó cso dák ra hív
s egy vi lág nak zen gi, mire
ki csi volt s gyön ge a szív.

Ka rom a föld re ci ká zik
ha ra gos vil lám gya nánt,
csat ta nó vil lám gya nánt
s le sújt kö rü löt ted
min den kit, aki bánt

Megbocsátod-é?

Szél va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy port hin tet tem ég szín kék sze med be?

Nap va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy le per zsel tem hó fe hér ka rod?

Õsz va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy ing vál lad ra tört le ve let szór tam?

Fû va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy meg csik land tam rámtipró bo ká dat?

Víz va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy áz tat ta lak for ró könny esõ ben?

Árny va gyok.
Megbocsátod-é,
hogy vé let le nül ar cod ra ve tõd tem?

Val lo más

Élek, mint szi ge ten.
Min den nap térd re kell 
hul la nom. Kivüled
sem mi sem ér de kel.
Kihülhet már a nap,
le hull hat már a hold,
e zen gõ túl vi lág
ma gá ba szív, fel old.

Édes il la tai,
kü lö nös fé nyei
van nak. És szi go rú
bol dog tör vé nyei.
Mint más hol ke tye gõ
kis óra mé re get,
itt mel led do ba ja
méri az éve ket
s ha szó lasz, mind egyik
pu hán, ré ve de zõn
ej tett igéd ezüst
vi rág lesz kék me zõn
és só ha jod a szél,
mely fürt je im be kap
és ar cod itt a hold
és ar cod itt a nap.

Tün dé ri éj ben ér ke zel!
Vár lak reg gel.
Vár lak dél után.
Este
fe hér zi va tar ráz za az õs fe nyõ ket.

Csil lo gó buc kák
zi zeg ve ro han nak.
A szél
hö rög ve len ge ti hosszú hósörényét.

Zúz ma rás uta kon át
tün dé ri éj ben
ér ke zel
kuny hóm elé, északifény le á nya.

Pré mek vat táz nak
Boly ho san, fe hé ren,
szá jad
pi ros me le gén pi hék ha lód nak,

zöld fé nyû csil lag
resz ket ha jad ban
s szánad elõtt
fel hõt zi hál nak a rén szar vas ok.

Egy fecs ke át su han...

Va la mi volt.

Mint mi kor meg akad az óra
s to vább ke tyeg,

egy szo mo rú an gyal szi vár vány ra mo so lyog
és újra pi tye reg.

Szél ûzött fel hõk közt ki süt a hold.

Bol dog ság ból to rony emel ke dik
s már le omolt.

Il la nó il lat
vil la nó fény,
káp rá zó szem nek ezer szí nû folt.

Egy búcsuzó fecs ke át su han
há zunk füst je fö lött.

Csak ennyi volt.
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Ízes  í z ek

feb ru ár

Zupa

Hoz zá va lók: 1,5 l víz, 2 evõ ka nál zsír, fél ká vés ka nál kö mény mag, 1 evõ ka nál
liszt, fél ká vés ka nál töröttpaprika, 15 dkg zsír ban pi rí tott ke nyér koc ka, 1 ká vés ka -
nál só.

A zsír ban ki pat tog ta tott kö mény mag ra rá szór juk a lisz tet, töröttpaprikát.
Fölerisztjük víz zel. Össze for ral juk. A tá nyér ba ra kott pi rí tott ke nyér koc ká ra szed -
jük.

Seidl Amb rus

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

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

Aján la ta ink:
Cse me ge ubor ka 0,7 l: 117.-Ft
Szé kely ká posz ta:  239.-Ft
Ba rom fi pá ri zsi:  289.-Ft/kg
Szo bi alma lé 1,5 l 135.-Ft
Tomi kris tály 0,6 kg 269.-Ft
Picador 0,75  199.-Ft

Februári farsang nyereményjáték részletei 
az üzletben!

 Nyitvatartás: hét köz nap 6-tól 17-ig, szom ba ton 6-12-ig, 
va sár nap 7-tõl 10 órá ig.

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

Ke rék pár for gal ma zó már ka bolt és szer viz
Gáz ké szü lé kek, ka zá nok, ra di á to rok, 

csö vek, sze rel vé nyek
Hû tõ szek ré nyek, fa gyasz tó lá dák, mo só gé pek,

ház tar tá si kis gé pek
Szó ra koz ta tó elekt ro ni ka

Sze gek, csa va rok, zá rak, la ka tok
Für dõ ká dak, mos dók, csap te le pek, mo so ga tók

Vil lany sze re lé si anya gok

GYOMAENDRÕD, Baj csy -Zsi linsz ky u. 44. Tel.: 386-909

Sa rok ház Cse me ge
Ct. Tí már Vin ce

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

BULA ELEK, aki a Fõ ut cá ban élt, ja -
nu ár 12-én 74 éves ko rá ban hosszú be teg -
ség után meg tért Te rem tõ Urá hoz.
Gyá szol ják: csa lád ja, ro ko nai, ismerõsei.

HORNOK MARGIT, aki a Te me tõ ut -
cá ban élt, sú lyos be teg ség után 83 éves ko -
rá ban, ja nu ár 25-én be fe jez te föl di pá lyá ját. 
Gyá szol ják: test vé re, Ani kó, Gi zel la és Gi -
zel la néni és az utcabeliek.

KURILLA MÓNIKA, volt endrõdi Ju -
hász Gyu la ut cai la kos, éle té nek 78.-ik évé -
ben, hosszú szen ve dés után az
Örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá szol -
ják: test vé rei és azok családja.

SOCZÓ LAJOS VILMOS, ja nu ár 7-én
46 éves ko rá ban hir te len jött be teg sé ge mi -
att el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják:
a családja

SZUJÓ LAJOS, aki a Dam ja nich ut cá -
ban la kott, ja nu ár 21-én 76 éves ko rá ban rö -
vid, de sú lyos be teg ség és szen ve dés után
meg tért Te rem tõ Urá hoz. Gyá szol ják: test -
vé rei, és azok csa lád ja, barátai, rokonai.

PLACZKI MIHÁLY, ja nu ár 9-én, 59
éves ko rá ban rö vid be teg ség után be fe jez te
föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: Fe le sé ge, gyer -
me kei, és azok csa lád ja, rokonai, ismerõsei.

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

mind azok nak, akik Bula Ele ket el kí sér ték
utol só út já ra, rész vét ük kel, vi rá ga ik kal az
el hunyt irán ti tisz te le tü ket, sze re te tü ket ki -
fe jez ték, a fájdalmunkban osztoztak.

A gyá szo ló család

†
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.

mu bl apé kyné
F

Endrõdi Ipa ros Dal kör
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Az EU-támogatások alap jai

„A jó pap is hol tig ta nul” tart ja a mon dás. Igaz ez a gaz dál ko dó
em ber re is, aki egész éle té ben ta nul ja mes ter sé gét a si ke res gaz dál -
ko dás érdekében.

Va la mi kor is az szá mí tott jó gaz dá nak, aki a szán tás-ve tés tu do -
má nyán túl el iga zo dott a szá mok és be tûk vi lá gá ban, va la mint hi va -
ta los ügye it el tud ta ren dez ni.

Ha zánk Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sát kö ve tõ en a gaz dál -
ko dók nak igen szi go rú sza bá lyok hoz kell al kal maz kod ni. Az Uni ó -
ban a me zõ gaz da sá gi ter me lõk hosszú idõn ke resz tül szok tak hoz zá 
a sza bá lyo zók hoz, míg a ha zai gaz dál ko dók nak né hány hó nap alatt
át kell ezt venni és alkalmazkodni kell hozzá.

Ter mé sze te sen eb ben nin cse nek egye dül, mi vel e ren de le tek
meg is me ré sé ben, a nyom tat vá nyok ki töl té sé ben se gít sé get ad nak a
fa lu gaz dá szok és az agrárkamara szaktanácsadói.

Mit is kell tud ni?
Leg elõ ször is tisz tá ban kell len ni a tá mo ga tá sok alap ja it je len tõ

fo gal mak kal.

Ügy fél re gisz ter
A Kor mány a 141/2003 (IX. 9.) ren de le té vel sza bá lyoz za az

ügy fél re gisz tert és a hoz zá kap cso ló dó nyil ván tar tás ba vé telt. Azok 
a gaz dál ko dók, akik ko ráb ban va la mi lyen rend szer ben már nyil -
ván tar tás ban vol tak, azok a G200-as nyom tat vá nyon hi te le sít he tik
ada ta i kat, mely nek alap ján a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hivataltól megkapják az új regisztrációs számot.

Más ter me lõk akár nö vény ter mesz tés sel, akár ál lat te nyész tés sel 
fog lal koz nak kér he tik a nyil ván tar tás ba vé telt a G001-es
nyomtatványon.

Az új tí pu sú re giszt rá ció jel lem zõi:

– nem kell éven te vál ta ni
– egy sé ges, min den me zõ gaz da ság gal kap cso lat ban álló sze -

mély vagy vál lal ko zás (ál lat tar tó, nö vény ter mesz tõ) 10 je gyû
re giszt rá ci ós szá mot kap

– nem kell éven te ada to kat szol gál tat ni, de a vál to zá so kat, a
vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je len te ni kell az
MVH-nak

A ko ráb bi szisz té ma sze rint re giszt rált, fõ ként nö vény ter mesz -
tés sel fog lal ko zó gaz dál ko dók adat hi te le sí té se no vem ber ben már
meg tör tént a fa lu gaz dá szok közremûködésével.

Akik ál lat tar tá suk okán sze re pel nek nyil ván tar tás ban, azok fo -
lya ma to san kap ják a G200-as nyom tat vá nyo kat, me lyet az egyez te -
tés után a fa lu gaz dász nál ad hat nak át vagy postai úton
továbbíthatnak.

Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer MePAR
A 2003. jú li us 1-jén meg ala kult Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -

lesz té si Hi va tal (MVH) fog ja a me zõ gaz da sá gi tá mo ga tá sok
bonyolítások végezni.

Ko ráb ban a gaz dál ko dók a föld nyil ván tar tá si ada tok alap ján
igé nyel ték a tá mo ga tá so kat, mely 2004-tõl tel je sen megváltozik.

A gaz dák nak ja nu ár 20-ig a fa lu gaz dász iro dá ban el he lye zett
1:10000 mé ret ará nyú tér ké pe ken kell meg ke res ni ük azo kat a fi zi -
kai blok ko kat, me lye ken termelést folytatnak. 

A fi zi kai blokk is egy új fo ga lom. Ter mé sze tes ha tá rok kal kö -
rül vett, me zõ gaz da sá gi mû ve lés re al kal mas területet jelent.

A fi zi kai blokk te rü le té nek egy ré sze tá mo ga tott, míg a nem me -
zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú része nem.

A blokk tér ké pek hez a gaz dál ko dók a G015-ös nyom tat vány ki -
töl té se út ján jut hat. Azok a gaz dál ko dók, akik ha tár idõ re le ad ták a
G015-ös ÜGY FÉL-BLOKK ADA TOK LAP JA nyom tat ványt, azok ké re -
lem cso ma got kap nak, mely ben a sa ját gaz da sá guk ra sza bott egyedi
blokktérképek is benne lesznek.

Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tó Rend szer ENAR
A rend szer ben meg ha tá ro zott ál lat faj ok (szar vas mar ha, juh,

kecs ke, ser tés, ló) tel jes körû és egy sé ges el vek sze rin ti nyil ván tar -
tá sát jelenti.

Azok az ál lat tar tók, akik már az OMMI, ENAR és Te nyé szet In -
for má ci ós Rend sze ré ben már nyil ván vol tak tart va, azok a hi te le sí tõ 
G200-as nyom tat vá nyon kér he tik regisztrálásukat.

To váb bi in for má ci ók kér he tõk a fa lu gaz dá szok tól.

Várfi And rás
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BÖJTELÕ 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!
feb ru á ri aján la ta im:

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

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

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


