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

2004. ja nu ár

Ára: 100 Ft

XI. év fo lyam 1. szám

A sze re tet ün ne pé nek meg hitt per ce i -
ben me leg szív vel kö szön töm
Gyomaendrõd min den pol gá rát!

Gyer me ke ket és fel nõt te ket!
Kí vá nom, hogy a sze re tet, a béke és a

nyu ga lom tölt se be szí vü ket és ott ho na i -
kat! A há zak ab la kán ki szû rõ dõ gyer tya -
fény, a ha ran gok zú gá sa nem ze dék rõl
nem ze dék re jel zi a várakozásteli han gu la -
tot, a ke resz tény ség nagy ün ne pét.

Egy pil la nat ra meg ál lunk a vi lág ro ha -
nó za já ban, félt ve vi gyáz zuk sze ret te in ket
és vissza em lé ke zünk haj da ni ka rá cso nya -
ink ízé re, me lyet gyer me ke ink nek adunk
to vább. Ne fe led jük, a sze re tet olyan
erõ, amely sze re te tet te remt.

Re mé nyek kel és vá ra ko zás sal te kin -
tünk a jövõ felé. Kí vá nom, hogy az új év -
ben is ma rad jon annyi me leg ség a
szí vek ben, amely ki tart a kö vet ke zõ ka rá -
cso nyig.

Kí vá nom, hogy le gyen elég erõ és ki -
tar tás ál ma ik meg va ló sí tá sá hoz, hoz zon
az új esz ten dõ bõ sé get, gyû löl kö dés he -
lyett em be ri szót és soha el nem fo gyó
sze re tet tel jes bé kes sé get!

„A XXI. szá zad ele jén a ma gyar pol gá -
rok nak és a ma gyar nem zet nek a töb bi eu -
ró pai nem zet pol gá ra i hoz és nem ze te i hez
ha son ló an már nem a ha gyo má nyos ide o -
ló gi ák, már nem a ha gyo má nyos po li ti kai
erõk, ha nem a ha mis ígé re tek és a va ló -
ban bol dog és ér tel mes élet kö zött kell vá -
lasz ta ni uk. Egy re erõ sza ko sab ban hir de tik 
a vi lág ban, hogy csak az zal tö rõdj, amit
gyor san meg kap hatsz, ami ért nem kell
gon dol koz ni, mé lyen érez ni, ma gad ból fel -
ál doz ni, el kö te le zõd ni, hû sé ges nek ma -
rad ni, ami ért nem kell má so kat sze ret ni,
és má sok ban bíz ni. Azt hir de tik, nem szá -
mít a múlt, nem szá mít ki nek az ál do za tá -
ból lett, ami lett. Azt hir de tik, nem kell az
igaz ság, elég a több ség, nem kell a va ló di
sza bad ság, elég, ha az üres ség an nak lát -
szik. Mi azt mond juk, az ilyen élet alig ha
le het ér tel mes és bol dog. 

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy ha -
mis ígé re tek dé li báb ja he lyett a sza bad -
ság ra és fe le lõs ség re épül jön a ma gyar
pol gá rok jö võ je, sza bad ság ra és fe le lõs -
ség re épül jön a nem zet.

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy meg -
tart suk, ami iga zán fon tos a nem zet szá -
má ra: az em be ri mél tó sá got,

tör té nel mün ket, kul tú rán kat és
nyel vün ket, csa lád ja ink jö võ jét, fi a tal ja ink 
te het sé gét, az idõs kor tisz tes sé gét, a ha -
tá ron túl ra ve tett ma gya ro kat, anya föl -
dün ket, a ma gyar ter mõ föl det és ha zánk
ma ra dék köz va gyo nát. 

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy a
csa lá dok tá mo ga tá sá val, a nõk meg be csü -
lé sé vel, az egy há zak se gít sé gé vel meg -
erõ sít sük a nem zet gyön gü lõ és rit ku ló
szö ve tét.

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy a
ma gya rok ér de két szol gá ló gaz da sá gi
rend szer épül jön fel Ma gyar or szá gon,
amely ja vít ja az em be rek rend szer vál toz -
ta tás óta meg ren dült anya gi biz ton sá gát.

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy a fa -
lu si élet és a csa lá di gaz da sá gok sa ját ran -
got és táv la tot kap ja nak, a vi dé ki
Ma gyar or szág erõ söd jék. 

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy az
Eu ró pai Unió pol gá ra i vá váló ma gya rok
mind annyi an a csat la ko zás nyer te sei le -
gye nek, és ma rad jon Eu ró pa a sza bad
nem ze tek szö vet sé ge. 

Mi arra kö tünk szö vet sé get, hogy
olyan he lyet fog lal junk el a most for má ló -
dó új vi lág rend ben, mely biz to sít ja a Kár -
pát-me den cei ma gya rok szá má ra a
biz ton sá got és a sza bad sá got.

Bí zunk ab ban, hogy szö vet sé günk kel
hoz zá já ru lunk az erõs és egy sé ges ma -
gyar nem zet ügyé hez.

Ren dü let le nül hi szünk a sze re tet és az
össze fo gás ere jé ben.”

A Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 2003. má -
ju si Gesz te nyés ker ti Ala pí tó levelébõl fen -
ti ek sze rint vá lo ga tott gon do la tok
je gyé ben kí vá nok min den ol va só nak

Bé kés, bol dog és sze re tet ben gaz -
dag új esz ten dõt! Ad jon az Úr mind -
nyá junk nak erõt, egész sé get, kel lõ
alá za tot.

Do mo kos Lász ló 

Gyomaendrõd és Bé kés me gye 
V. sz. Vá lasz tó kör ze té nek 
or szág gyû lé si kép vi se lõ je

BOLDOG ÚJ ÉVET!
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Hogy mi rõl dön tött Gyomaendrõd Vá ros Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te de cem ber 18-i ülé sén

Az év utol só tes tü le ti ülé se már ha gyo mány, hogy ki he lye zett
ülés, amit a Se lyem úti óvo da. Ve ze tõ jé nek szí ves meg hí vá sá ra az
óvo da hely sé gé ben tar tott meg a tes tü let. A meg hí vás ra el sõ sor -
ban azért ke rül he tett sor, hogy az ott ta nu ló kis óvo dá sok a sa ját
kör nye ze tük ben mu tat has sák be ka rá csony vá ró ün nep sé gü ket. A
kép, ami fo gad ta az oda ér ke zõ kép vi se lõ ket, fe lejt he tet len gon do -
lom így volt ez zel min den vá ros atya. Igé nyes, íz lé ses ka rá cso nyi
dí szí tés, han gu lat, il lat áradt ott min den bõl. A mû sor szín vo na lá -
ról is csak fel sõ fo kon le het be szél ni. Szé pen öl tö zött an gyal kák,
pász to rok, és a szü le tés tör té ne té nek min den sze rep lõ je hi te le sen,
át érez ve, szin tén fel nõtt ként ad ták elõ a ka rá csony misz té ri u mát
idé zõ je le ne te ket. 

Bár mennyi re is ne he zünk re esett, a be mu ta tó után el kel lett
kez de ni a mun kát. Azt azért érez ni le he tett az ülés han gu la tá ból,
hogy nem ma radt el az elõ adás ha tá sa…

Ivó víz el lá tá si és szenny víz el ve ze tés szol gál ta tás díja
2004-ben:

La kos sá gi alap díj: 520 Ft, ivó víz díj: 75 Ft/köb mé ter,
csatornaszolg. díj: 125.7 Ft/köb mé ter, az árak az ÁFA-t nem tar -
tal maz zák!

A fo lyé kony hul la dék –ke ze lõ mû ben ki szál lí tott szip pan tott
szenny víz fo ga dá si díja a min den kor ér vé nyes csa tor na díj más fél -
sze re se.

Jó tud ni még, hogy ha a fel hasz nál ha tó víz mennyi ség va la mi -
lyen ok ból le csök ken, ak kor a Víz mû vek ja vas la tá ra a víz kor lá to -
zást a pol gár mes ter ren del he ti el, a kor lá to zás nak 3 fo ko za ta van,
(az elsõ fo ko zat ba a kert ön tö zés, gép ko csi mo sás, park ön tö zés, a
má so dik ba a napi 10 köb mé ter fe let ti fo gyasz tás, a har ma dik fo ko -
zat ba a sza ka szos víz szol gál ta tás tar to zik.

A fák vé del mé rõl, va la mint a he lyi ter mé sze ti te rü le tek és
ér té kek vé det té nyil vá ní tá sá ról is ren de le tet al ko tott a tes tü let. A 
ren de let a vá ros bel-és kül te rü le tén lévõ köz te rü le ti fák ra, az üze -
mi fá sí tás fá i ra, va la mint a vé det té nyil vá ní tott ter mé sze ti ér té kek -
re vo nat ko zik. A köz te rü le te ken lévõ fák ki vá gá sá ra a jegy zõ
ad hat en ge délyt. Nem kell fi zet ni a fa ér té ket ab ban az eset ben, ha
va la ki az ál ta la te le pí tett gyü mölcs fa ki vá gá sát kö ve tõ en a fa ki vá -
gá si en ge dély ben meg je lölt fa faj tá val a pót lás el vég zi. Aki a ren -
de le tet meg sze gi, vagy ki játssza, pénz bír ság gal sújt ják, és a
faértékszámítás sze rin ti össze get is meg kell fi zet nie!

Az Er zsé bet li get fái 1993 óta he lyi vé dett ség alá tar toz nak.
A par kot ért ha tá sok mi att a nö vény ál lo mány egy ré sze el pusz tult,
vagy pusz tu ló fél ben van, ezért fo ko zott mér té kû tisz tí tás, fa ki vá -
gás szük sé ges. A je len le gi fel mé rés alap ján 36 db fa ke rült fel -
jegy zés re, ame lyek ki vá gá sá ra a jövõ év ben ke rül sor.  A
fa ál lo mány meg õr zé se ér de ké ben az ér té kes, ki ter melt fák pót lá sát 
a park fel újí tás ter ve i nek meg fe le lõ en szak em ber irá nyí tá sá val
vég zik.

A vá ros bel-és kül te rü le ti holt ága i nak vé del mé rõl szó ló
22/1992. (VII.1.) KT ren de let az aláb bi ak sze rint ke rült mó do sí -
tás ra, il let ve ki egé szí tés re, ha tály ba lép: 2004. ja nu ár 1-én.

1§.a R.4§(1), A par ti sáv szé les sé ge a holt ágak part vo na lá tól 3
mé te rig ter jed.

(2) A par ti sáv ba épü le tet, épít ményt csak ki vé te le sen (…) kü -
lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott kör ben, az arra ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó ság, va la mint az il le té kes víz ügyi- és ter mé szet vé -
del mi ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val – le het el he lyez ni.

A par lag fû ter je dé sé nek vissza szo rí tá sá ról szó ló 23/1998.
(X.6.) KT ren de let mó do sí tá sa:

1.§ A R3.§(5) : a par lag fû vegy sze res gyom ir tá sa te kin te té ben
a me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat szak vé le mé nye az
irány adó.

2.§ A R.6.§(2),: Aki a par lag fû ir tást bel te rü le ten – fel szó lí tás
el le né re sem vég zi el, azt a jegy zõ ha tá ro zat tal kö te lez he ti a vé de -
ke zés re, 

(3) Amennyi ben a sza bály sér tést el kö ve tõ a kö te le zés tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül nem tesz ele get kö te le zett sé gé nek, úgy a te rü -
let tu laj do no sa (ke ze lõ je, bér lõ je, ha szon él ve zõ je, stb.) költ sé gé re
a jegy zõ köz ér de kû vé de ke zést ren del el. A mó do sí tás ha tály ba
lép: 2004. jan. 1-én.

A Li get Für dõ KFT át me ne ti fi nan szí ro zá si gond ja i nak
eny hí té sé re pénz esz köz át adá si ké re lem mel for dult a tes tü let
felé, 6.285 e. Ft-ot ha gyott jóvá a tes tü let.

A vá ros köz al kal ma zott ja i nak és köz tiszt vi se lõ i nek 13. havi il -
let mé nyé nek ki fi ze té sét en ge dé lyez te a tes tü let.

A Gyomaszolg Ipa ri Park Kft ál tal vég zett szol gál ta tá sa i -
nak ár vál to zá sá ra a KFT Felügyelõbizottsága 6%-os eme lést
ja va solt, a tes tü let jó vá hagy ta. Ez a díj té tel eme lés a te me tõ és
ez zel kap cso la tos szol gál ta tá si dí jak ra is vo nat ko zik!

Li get Für dõ ke le ti fõ be já ra tá nak lát vány ter ve it, és a be já -
rat te rü le té nek át ren de zé sé re vo nat ko zó kon cep ci ót el fo gad ta a
tes tü let. A szó be li elõ ter jesz tés ben el hang zott, hogy az ön kor -
mány zat e vo nat ko zás ban úgy mond kon cep ció vál tás ra kény sze -
rült, mert Var ga Zol tán az ere de ti be já rat épí té si en ge dé lye el len
fel leb be zés sel élt, amely el já rás nak be fe je zé se hosszú idõt ve het
igény be. Ezért a tes tü let hoz zá já rult a kon cep ció vál tás hoz, és en -
ge dé lyez te egy bér lõ - Kiss Sán dor - ké rel mét, hogy a fõ be já rat
épü le te mel lett ven dég lá tó egy sé get és üz let hely sé get lé te sít sen,
amely nek épí té si ter ve it stí lus ban il lesz te nie kell a für dõ stí lu sá -
hoz.

Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da igaz ga tói ál lá sá ra a
vá ros ön kor mány zata pá lyá za tot ír ki (a je len le gi igaz ga tó
meg bí zá sa 2004. aug. 31-én le jár)

A pá lyá za ti fel té te lek a tör vény sze rin ti ek, a pá lyá za ti ki írás az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban je le nik meg.

Si ker te len volt a kocsorhegyi te le pü lés rész ut ca név vál toz -
ta tá si ja vas lat, mert az ott la kók nak csak 47%-a küld te vissza ha -
tár idõ re a vé le mé nyét. Saj nos csak 2-3 sza va zat hi ány zott az
50%-hoz. Ugyan is 78 sza va zó lap ból 2 fel bon tat la nul, 36 ér vé nye -
sen ke rült vissza… (Kár, hogy így tör tént)

Pájer Sán dor vál lal ko zó, aki a Tempom-zugi stran dot üze -
mel te ti, ké re lem mel for dult a tes tü let hez, amely sze rint a meg -
lé võ épü let sort bõ ví te ni kí ván ja.  A bõ ví tés a meg lé võ épü let
D-Ny-i vé gé hez, 134,41 négy zet mé ter alap te rü le tû kö zös sé gi
hely ség és rak tár ra vo nat ko zik. A ké rel mét a tes tü let tá mo gat ta,
va la mint azt is, hogy a meg lé võ fa há zak ban für dõ szo bá kat, to váb -
bá 4 db sza bad té ri grill há zat épít sen.

A Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la te rü le tén lévõ 2 db szol -
gá la ti la kás az FVM ré szé re el adás ra ke rül, aján la ti ár: 9,5
mil lió fo rint. 

Blaha u 37 sz. alat ti ka mi on ál tal má jus ban meg ron gált la -
kó épü let elõt ti köz te rü let jár da ren del te té sû hasz ná la tát ide -
ig le nes jár da épí tés sel kö te les a tu laj do nos meg ol da ni, so ron
kí vül. Amennyi ben a kö te le zett nem tesz ele get a fel hí vás nak, ak -
kor a jár da át épí té sét az õ költ sé gé re az ön kor mány zat el vé gez te ti.  

Ki lé pett a Körös-Szögi Kis tér sé gi Társulásból
Gyomaendrõd vá ro sa, rész ben ta ka ré kos sá gi okok ra hi vat koz -
va… 

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Vá ro sunk or szág gyû lés kép vi se lõ je Do mo kos Lász ló de cem ber
17-én la kos sá gi fó ru mot tar tott az Öreg szõ lõi Gon do zá si Köz pont ban.
A fó ru mon el hang zott egyik leg je len tõ sebb és or vos lás ra váró pa nasz
az ott la kók pos tai szol gál ta tá sá ra és a kerékpárút kivilágítására
vonatkozott.

De cem ber 17-én a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat és a Né met
Ki sebb sé gi Ön kor mány zat kö zö sen ren dez te meg a Ki sebb sé gek Nap -
ját, az Endrõdi Mûvelõdési Házban.

Szar va son A Bé kés Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács és a
Kö rös-szö gi Te rü let fej lesz té si Tár su lás szak mai elõ adást szer -
ve zett az EU-s pá lyá za ti le he tõ sé gek 2004-ben cím mel. A
prog ra mot de cem ber 17-én tar tot ták.

De cem ber 5-én Bu da pes ten tar tot ta Or szá gos Vá laszt mány ülé sét a
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt. A Vá laszt mány tag jai el nök ké vá lasz -
tot ták Semjén Zsol tot, fõ tit kár rá Szakolcai Györ gyöt és a vá laszt mány
elnökévé Latorcai Jánost.

Az Apol ló Mozi Pó di um Ká vé zó já ban de cem ber 16-án be mu -
tat ták: Jadviga Pár ná ja címû fil met, mely nek ve tí té se után író-ol va -
só ta lál ko zó ra is sor ke rült. A re gény író ja Závada Pál a köny vét a
helyszínen dedikálta.

Bel la Ró zsa gra fi ká i ból ki ál lí tás nyílt Pár kány ban (Szlo vá kia), de -
cem ber 9-én. A ki ál lí tás 2004. ja nu ár 18-ig te kint he tõ meg, a Pár ká nyi
Vá ro si Mûvelõdési Központban.

De cem ber 19-én a Gon do zá si Köz pont Klub tag jai szá má ra
ka rá cso nyi ün nep sé get szer ve zett a klub ve ze tõ sé ge. Az ün nep -
sé gen a Kincs az Éle ted Ala pít vány szét osz tot ta a pá lyá za ton
nyert pénz bõl vá sá rolt sze re tet cso ma go kat. A fo gya ték kal élõ
gyer me kek szép mû sor ke re té ben, ének kel, vers sel, kö szön ték
meg az aján dé ko kat és kí ván tak ál dott ka rá cso nyi ün ne pet a
meg je len tek nek. A gyer me ke ket meg aján dé koz ták még a nyug -
dí jas ház la kói is.

De cem ber 18-án az endrõdi Szent Imre temp lom ban több,
mint 160 csa lád szá má ra ke rült ka rá cso nyi sze re tet cso mag szét -
osz tás ra. Az ün nep sé get a Temp lo mos Lo vag rend az MKDSZ
he lyi szer ve ze te, és az Élet má so kért Egye sü let szer vez te, a le bo -
nyo lí tás ban részt vett a he lyi Ka ri ta tív mun ka cso port is. A rá szo -
rult gyer me kek ren ge teg játékot, könyvet, ajándékot vihettek
haza.

De cem ber 4-én a Vá ro si Kép tár ban nagy si ke rû kép ki ál lí tás volt,
me lyet Bula Te réz rendezett.

A Kon do ros és Kör nyé ke Pol gá ri Együtt mû kö dés Egye sü le té nek
meg hí vá sá ra de cem ber 3-án elõ adást tar tott Dr. Matolcsy György a
pol gá ri kor mány gaz da sá gi mi nisz te re. Nagy si ke rû, hasz nos és ér té -
kes elõ adá sá nak címe volt: Ma gyar ként Eu ró pá ban. Az elõ adás ra a
Kondorosi Betyár Csárdában került sor.

De cem ber 5-én a Gon do zá si Köz pont Endrõdi ré szén a Mi -
ku lás ün nep sé gen részt vett és aján dé kot osz tott a Kincs az Éle -
ted Köz hasz nú Ala pít vány, a fo gya té kos gyer me kek és klub
tagok részére.

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák jai de cem ber
19-én tar tot ták Ka rá csony vá ró Ün nep sé güket. Már ha gyo mány,
hogy az ün nep ség a ne gye dik ad ven ti gyer tya meg gyúj tá sá val
ve szi kez de tét, és ezt kö ve tõ en az is ko la tor na ter mé ben lévõ
szín pa don a ta nu lók - ki csik és na gyok egy aránt - iga zi át élés sel
mu tat ták be az igé nye sen össze ál lí tott szí nes mû sort. A ka rá -
csony vá rás iga zi han gu la tát si ke rült meg idéz ni ük a fel sõ ta go za -
tos di á kok nak, a Kék ma dár tör té ne té nek elõ adá sá val. Az
ün nep ség az is ko la igaz ga tó já nak né hány mon da tos ka rá cso nyi
jó kí ván sá gá val, a gyö nyö rû en fel dí szí tett ka rá csony fa gyer tyá i -
nak meg gyúj tá sá val és kö zös ének lés sel ért véget. 

De cem ber 21-én a gyo mai Ró mai Ka to li kus Temp lom ban a
Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Kó ru sa nagy si ke rû, arany va sár na pi 
kon cer tet adott. Köz re mû kö dött még: Janó Gi zel la fu vo lán, Fa -
ze kas Eri ka he ge dûn, Gecseiné Sár he gyi Nóra és Berg And rea
zon go rán, Oláh Gi zel la sza va lat tal, szó lót énekelt Erdeiné Mucsi 
Márta, és fér je.

A kon cert vé gén az ének kar ral együtt éne kel te a kö zön ség a
Csen des éj, szent sé ges éj! dalt.

A vá ros ban az Ipa ri Szak kép zõ Is ko la épü le té ben a ka rá cso -
nyi ün nep elõt ti de cem ber 21-én mint egy 250 adag ebéd ke rült
ki osz tás ra, amit a kor mány fi nan szí ro zott.

A Blaha úti Gon do zá si Köz pont ban de cem ber 27-én tar tott
ün ne pi szent mi sét Iványi tisz te len dõ úr. Az ott élõk bõl -mintegy 
20-an - imád koz tak és éne kel ték együtt a Di csõ ség menny ben az
Is ten nek, Bé kes ség föl dön a jó aka ra tú em ber nek… a kán tor úr
hor doz ha tó hang sze rén kí sér te éne künk, és éne kelt ve lünk.
Öröm volt együtt len ni az zal a sok idõs em ber rel, akik nek ar cán
lát ni le he tett a régi, fi a tal ide jük re em lé ke zõ ka rá cso nyok szép
em lé két, ami kor még õk is csa lád ban tölt het ték a sze re tet ün ne -
pét. A je len lé võk meg ha tott ság gal és õszin te szív vel kí ván tak
egy más nak bé kés, bol dog idõ ket. Könnyes szem mel imád koz -
tunk azo kért, akik eb ben az ott hon ban fe jez ték be föl di pá lyá ju -
kat. 

Az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let tag jai és hoz zá tar to zói de -
cem ber 28-án tar tot ták év zá ró, már ha gyo má nyos ün ne pi gyû lé -
sü ket, amely nek hi va ta los ré sze csak pár per cig tar tott. Az el nök, 
Farkasinszki Sán dor rö vi den össze fog lal ta az el múlt év ese mé -
nye it. El jött és sze mé lye sen mon dott kö szö ne tet az egye sü let
tag ja i nak a Nagylaposi Ró zsa ker té szet egyik ve ze tõ je, tör tént
ugyan is, hogy az egyik kö dös téli éj sza ka egy ka mi onnyi áru juk
fel bo rult, és az ön kén tes tûz ol tók gyors és szak sze rû se gít sé gé -
nek kö szön he tõ en nem keletkezett a cégnek jelentõs kára.
Köszönetét nemcsak szóban fejezte ki. 

Meg tisz tel te je len lé té vel az ün ne pi va cso rát Iványi plé bá nos
úr is, aki né hány per ces üd vöz lõ be szé dé ben a ci vi lek ne vé ben
mon dott kö szö net mel lett a ka rá csony misz té ri u má ról is be szélt.
Jó han gu lat ban fo gyasz tot tuk el az ün ne pi va cso rát, né hány tûz -
ol tó ki tün te tés ben is ré sze sült, mindnyájunk örömére, amit nagy
tapssal üdvözöltünk.
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PUJ FERENC

1946. de cem ber 4.-én szü le tett Mezõberényben. Édes any -
ja is mezõberényi szü le té sû, La ka tos Vil ma, édes ap ja, id. Puj
Fe renc, aki Sar ka don született.

A nagy szü lõk Nagy vá rad ról te le pül tek át, szín há zi mu zsi ku -
sok vol tak Nagy vá ra don. A zene sze re te te, mint csa lá di ha gyo -
mány így szállt apá ról fi ú ra. A szü lõk Sar kad ról Endrõdre
köl töz tek, itt te le ped tek le és itt ala pí tot tak csa lá dot. Ifj. Puj Fe -
renc nek még há rom le ány test vé re volt, kö zü lük két gyer mek
örökölte és vitte tovább a zenei tehetséget.

Ifj. Puj Fe renc édes ap ja ven dég lá tó ze nész ként dol go zott,
egész Bé kés-me gye te rü le tén, el is mert prí más ként, de több -
nyi re Gyomán és Endrõdön. Az ifjú Puj Fe renc már 4-5 éves ko -
rá ban is mer ke dett a he ge dû vel, és édes ap ja, nagy ap ja,
nagy báty ja se gít sé gé vel sze rez te meg a ze nei tu dá sát. 12 éves 
ko rá ban már tag ja volt a 3 tagú ci gány ze ne kar nak, és az
Endrõdi Mû ve lõ dé si Ház ban mu zsi kál tak. Kis ér ték Zala Tóth
Er zsé bet éne kes nõt, és Kis Ká rolyt éne kes mû vészt is. Kis Kár -
oly fel is fi gyelt az ifjú prí más ze nei te het sé gé re, és sze ret te
vol na, ha Bu da pest re ke rül a Raj kó Ze ne kar ba. A szü lei nem
en ged ték, hogy fi a ta lon el ke rül jön a szü lõi ház tól, ek ko ri ban
még az ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it vé gez te, de emellett
édesapjával és nagybátyjával lakodalmakban muzsikáltak, és
vendég énekeseket kísértek muzsikájukkal.

A Ci pész Ipa ri KTSZ-ben mint ipa ri ta nu ló dol go zott és ta -
nult 1964-67 kö zött, majd ci pész ként né hány évet dol go zott
is, majd ka to ná nak be vo nult. A ka to na ság ide je alatt is hû ma -
radt a ze né hez, sõt ott meg ta nult gi tá roz ni és a bá lok ba is járt,

ze nél ni. A le sze re lés után önál ló ze ne kart ala pí tott, amit már
édes ap ja nél kül ve ze tett. Ez a ze ne kar nem csak ci gány ze nét és 
ma gyar nó tá kat ját szott, ha nem már tánc ze nét, ope ret tet, és
természetesen cigányzenét és magyar nótát is.

1971. szep tem ber 11-én há zas sá got kö tött Dógi Évá val,
aki nek szü lei szin tén ze nész csa lád ból szár maz tak. Há zas sá -
guk ból há rom gyer mek szü le tett, két le ány és egy fiú, kö zü lük
ket ten to vább vitték a zenei tudást.

Puj Fe renc több mint 30 évet dol go zott Gyoma és Endrõd
szó ra koz ta tó és ven dég lá tó hely sé ge i ben. Eköz ben ál lan dó an
fej lesz tet te tu dá sát. Ma gán órák ra járt, majd a Bé kés csa bai Ze -
ne mû vé sze ti Stú di ó ban, ta nult. A he ge dû és a gi tár mel lett
meg ta nul ta a zon go ra for té lya it is, amit szin tén nagy át élés sel
mû velt. Bár me lyik ta nult hang szer hez nyúlt, mind egyi ken át -
sü tött ki vá ló ze nei te het sé ge, de a hegedû állt legközelebb a
szívéhez. Többször mondta:

„Az éle tem a he ge dû”. Édes ap ja ha lá lá ig több ször do goz -
tak egy ban dá ban, sõt még a le ány test vé ré vel is, a Kö rös ét te -
rem ben. Édes ap ja ha lá la után õ ve zet te prí más ként a ban dát.
Több fi a tal endrõdi ze nészt ta ní tott, és ön zet le nül adta át ze nei
tu dá sát. Így ta ní tot ta idõ sebb le á nyát is, aki hét évig járt ze ne -
is ko lá ba, és õ is zenei tudással rendelkezik.

Az élet úgy hoz ta, hogy meg szûnt az ÁFÉSZ, a ven dég lá tó -
hely sé gek már nem igé nyel ték a ci gány ze nét, így vi dék re
ment ze nél ni, itt ma radt a fia, aki in kább a bil len tyûs hang szer -
hez, a zon go rá hoz ta lán job ban kö tõ dött, mint a he ge dû höz.
Öröm mel fe dez te fel, hogy fia a zon go rán ugyan olyan át élés -
sel ját szik, mint õ he ge dûn. So kat dol goz tak együtt apa és fia
igen ne ves he lye ken, mint a Bé kés csa bai Fi u me Szál ló, a Gyu lai 
Er kel Ho tel, az Oros há zi Fe hér hattyú, vagy a Szar va si Cip rus
Fo ga dó. Eze ken a nívós helyeken értékelték és tisztelték a
zenei tudásukat…

Az élet tõl na gyon sok le he tõ sé get ka pott, sok he lyen meg -
for dult, és for dul ha tott vol na, de a szí ve vissza húz ta, Gyom ára
és Endrõdre. Sok-sok bá na tot és fáj dal mat oko zott neki, hogy
la kó he lye, csa lád já nak szü lõ föld je az utób bi évek ben nem sok
le he tõ sé get adott zenei tehetségének.

Büsz ke volt fi á ra, mint ze nész re, jól esõ ér zés volt szá má ra,
ami kor együtt mu zsi kál tak. Há lás volt a Sors nak, mert meg ér -
het te, hogy a fia úgy kí sér te õt bil len tyûs hang sze ren, a zon go -
rán, mint an nak ide jén õ ze nélt édes ap já val min den faj ta ze nei
mû faj ban. Öröm és büsz ke ség töl töt te el szí vét, hogy fia foly -
tat ja a csa lá di ha gyo mányt, ha nem is he ge dû vel, de az örö költ
és az át adott ze nei tu dás to vább él, és remélte, hogy tovább
száll majd apáról fiúra.

Min dig at tól félt, amit az utol só gon do la ta ként meg is fo -
gal ma zott: „ha én meg ha lok, Gyomaendrõdön a ci gány ze ne is
meg hal velem együtt…”

Pápainé Puj 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

1946-
2003
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1819. Len gyel káp lán he lyé be
Suhánszki Já nos, Visnyei he lyé be pe dig, aki 

Grócz Já nos után bé ké si plé bá nos lett,
Tóth Lász ló.

Kal már Mi hály, te kin té lyes föl des gaz da 
és több szö rös bí ró vi selt nek ne ve ze tes vég -
ren de le te: „5. amennyi pénz be li ér té kem
van és ta lál ta tik akár Contractusokban, akár
kész pénz ben, vagy ban kó ban, vagy
convenciós pénz ben, ami nek elõt te ab ból a
te me té sem re te en dõ költ ség, úgy fõ tisz te -
len dõ Kricsfalusy V. Es pe rest s plé bá nos úr -
nál lévõ passziva(?) adós sá gom ki fog
fi ze tõd ni, lé gyen és ma rad jon a sze gény ség -
ben s nyo mo rú sá gom ban síny lõ dõ em ber -
tár sa i mé: mely re „néz ve meg ké rem mind a
mos ta ni, mind a jö ven dõ be li Tiszt. Plé bá nos 
ura kat, hogy ezen aka ra tom s ren de lé sem
kö vet kez té ben ne ter hel tes se nek ezen felül
elõ a dott pénz be li ér té ke met ke zek és gond -
vi se lé sek alá ven ni, s azt gya ra po dás vé gett
in te res re ki ad ván, an nak in te re sét az olyan
sze gény vagy nyo mo rult sors ban lévõ fe le -
ba rá ta im kö zött, aki ket Tiszt. plé bá nos úr
Bí rók uraimékkal egyet ért ve arra ér de mes -
nek len ni ítél, minden esztendõben
kiosztani, az Istennek dicsõségére, az õ
felsegítésekre s az év bûnös lelkemnek
üdvösségére.” – Meghalt ez év október
26-án.

Ezen ha gya té kot il le tõ leg ta lál ta tott:
kész pénz 481 v-fr. Edé nyek 21 f ér ték ben, -
kö te lez vé nyek ben 8.427 fr (a temp lom nál is
a ma lom épí tés re 1817-ben föl vett 1.300 fr)
– ez mi se ala pít vány lett., össze sen: 8.929 fr.
A há rom le ány nak ki fi zet te tett 350 f, te me -
té si költ ség re ment 125 f 43. Ma rad vány:
8.453 fr. Ebbõl nem biztos helyen volt 1.794 
v-fr.

Így ke let ke zett a Kal már-fé le sze gény -
alap. 

Le ány is ko lá ul a köz ség meg sze rez te a
plé bá ni á val szem ben lévõ há zat –mos ta ni
egy ház fi-ház.

Alt Sán dor – Kunszentmártonban le ány -
ta ní tó nak meg vá lasz tat ván – fi ze té se meg ja -
vít ta tott: 80 fr, 3 öl fa, 3 ko csi fûtõ, 8 köb.
búza, 8 köb. árpa, 4 köb. búzaõrletés.

1820.Suhánszki Sz. Som lyó ra megy, he -
lyé be újra Len gyel jött.

Bíró: Iványi Pál.
Kal már nak a temp lom nál lévõ 1.300 fo -

rint já ból mi se ala pok lettek:
1. assistenciás, 3 csen des, 58 loctum.

Ké sõbb 1 assist és 12 csen des re mó do sult.
1821. Bíró Pin tér György.
1822. Tóth Lász ló be teg sé ge mi att a

váradi ir gal ma sok hoz vo nul. Utá na: Sa la -
mon Ádám.

Bíró: Tí már J. Mi hály.
A gyomavégi te me tõ meg na gyob bít ta -

tott.
Kricsfalusy a szom széd ház és te lek

meg vé te lé vel az ud vart meg tol dot ta.
Ez a mos ta ni kert te rü le te. 
A 4 régi ke resz tet – gyo mai úti,

kondorosi úti, 2 te me tõi – egé szen meg újí -
tot ták, mely al ka lom mal a de val vá ció ál tal
úgy is le ol vadt ala pok egé szen fel hasz ná -
lód tak.

1823. A temp lom zug ban a régi te me tõ
he lyén ke reszt ál lít va.

A ha ran go zó fi ze té se: 60 rforint, 8 köb.
búza, 4 köb. árpa, 3 öl lágy fa, 2/8 sessio
föld, ál do za ti szük ség re: 1 köb. búza, 1 öl fa. 
Or go na nyo móé: 1 köb. búza, 1 pár csiz ma.
Ta ní tói fi ze té sek: Pro fesszo ré (fiú ta ní tó):
300 v-fr, 6 köb. búza, 6 öl fa, 5/8 sessio föld. 
Le ány ta ní tóé: 80 v-fr, 8 köb. búza, 8 köb.
árpa, 3 öl lágy fa, 3 ko csi fûtõ. Kán to ré: 200
v-fr, 5-5 köb. búza és árpa, 6 öl ke mény fa,
4/8 sessio föld, 483 négy szög öl ve te mé -
nyes, sza bad stó la. A le ány ta ní tó 30 frt
subsiduimot ka pott az egy ház me gyei pénz -
tár ból.

Ma lom be vé tel: 1.333 fr 30 kr.
1824.Má jus. Canonica vi zi tá ció, temp -

lom conseczaciós(?) és bér má lás. Lásd.: 55
la pon.

Is ten tisz te let rend je az 1823. évi fõ pász -
to ri in téz vény alap ján: 

Té len vas ár- és ün nep nap okon 8-kor
sacrum lectum cum organi pulsu; fél 10-kor, 
az elsõ ha ran go zás kor csen des mise, 10-kor
asperges, éne kes mise, pré di ká ció. Dél után
va sár nap lorettói li tá nia, ün ne pen ve cser -
nye. 

Gyer tya szen te lõn processio a temp lom
kö rül. 

Nagybõjt pén te ken dél után li tá nia de
passione acum expos. Ssmi, Pré di ká ció még 
nincs.

Nagy pén te ken szent ség be vé tel 6-kor.
Fe hér va sár nap d.u. fél há rom kor

katekézis, utá na lor. Li tá nia.
Sz. Márk nap ján a process. Után s.

lectum de festo.
Ke reszt já ró na po kon 7-kor cantatum,

process. után lectum de festo.
Ál do zó csü tör tök ön du. katekézis és

vesperás.
Pün kösd má so dik nap ján szin tén.
Úr nap ján pré di ká ció az utol só sá tor nál.

Suboctava min den nap kör me net a temp lom
körül. 

Katekézis Sz. György tõl õr zõ an gyal va -
sár nap já ig.

Úr nap va sár nap ján dél után katekézis,
lorettói és szent ség rõl li tá nia egy más után. 6 
órai li tá ni ák ról nincs szó.

Pün kösd kor kör me net nincs. Csak is az
úr na pi, fel tá ma dá si, bú za szen te lé si,
kerjáró(?) és szentjánosiak említve. 

Sa la mon Telegdre megy plé bá nos nak,
utód ja Órmos Imre.

Bíró: Hunya Má tyás.
Eb ben az év ben ké szült a Szent Já nos

ká pol na Ber ta Já nos költ sé gén, aki fenn tar -
tá suk ra ha gyott is 125 vál tó- (50 pen gõ) fo -
rin tot.  

A köz ség kö te lez te ma gát a temp lom
elõt ti kõ ke reszt, a gyo mai út mel let ti, a két
te me tõ bé li és a temp lom zu gi régi te me tõ he -
lyén álló ke resz tek fenn tar tá sá ra. (Can. Vis.
1824. pag. 18.)

Tan kö te les fiú 469, le ány 344. Fel jár
229 fiú, 164 le ány. A le ány is ko la igen szûk
s csak ló cák van nak benne.

A vi zi tá ció al kal má val püs pö ki ren de let: 
1. Mi vel a káp lán szo bák szû kek és egész -
ség te le nek, gon dos kod ni kell má sok ról. 2.

A köz ség va ló sít sa meg meg fe le lõbb le ány -
is ko la ál lí tá sá ra vonatkozó régebbi
szándékát.  

Patrona: Hartvig M. Te ré zia gróf nõ,
mint gr. Stockhammer Fe renc öz ve gye, de
mi u tán 1820-ban endrõdi bir to ka it 5 gyer -
me ke közt el osz tot ta, kegy úri jog il le ti: 1/
Stockhammer Herman cs. kir. ka ma rást,
2/Stockhammer Zsó fia, gr. Auersperg Já nos 
colonellusnét, 3/ Stockhammer Vil ma, báró
Bedekovics Jánosnét, 4/ Stockhammer
Joanna, gr. Stockhammer Ferdinándnét, 5/
Stockhammer Ka ro li na, báró Drechsel
Florentinnét, akik mind Bécs ben lak nak.
Csak praesentálni szok tak, de a ter het mind
a Communitas vi se li, ta lán azért, mert min -
den föl des úri és kir. ja va dal mat már egy
század óta a község tart bérben.

Csejt és Kis-Kondoros pusz ták is ugyan -
ezen bir to ko so ké. Sima az endrõdiek úr bé -
res le ge lõ je. 

Gyomának föl des ura pe dig gr.
Stockhammer Fer di nánd, Stockhammer
Joanna fér je, az elõb bi ek nagy báty ja.

Jö ve de lem: mi vel az 1804. évi szer zõ -
dés ben em lí tett össze gek ré geb ben pen gõ -
ben fi ze tõd tek s azért ezek min den idõ ben
ily ér ték ben let tek vol na fi ze ten dõk, a köz -
ség, a ban kó pénz ér té ké nek csök ke né sé vel,
a fen ti év ben ki kö tött kész pénz és
deputatum il let ményt már az elõd szá má ra
meg tol dot ta s ez most is tart. (800+200 he -
lyett 1.500 vál tó fo rint, 32 pozs. mérõ, azaz
16 köböl helyett 24-24 köb.  lásd. 32. lap)

Kricsfalusy tisztb. Ka no nok.
1825. Len gyel dió sze gi plé bá nos. Utód -

ja Losonczi Ist ván. Kricsfalusy váradi ka no -
nok és sze mi ná ri u mi rektor.   

LÁBOS  JÁNOS
1826. má jus – 1840. ok tó ber

1826. Mû kö dé si ide jé nek az 56-60. la -
po kon ol vas ha tók. Itt ki egé szí té sül csak a
kö vet ke zõ, mint ott már köz be nem szúr ha -
tók, jegyeztetnek föl.

1829. A Lajcsák Fe renc püs pök ál tal jú -
li us 3-án tar tott Canonica Vi zi tá ció 

sze rint az is ten tisz te let rend je: mind két
mi sén és pe dig evan gé li um után pré di ká ció.
(Te hát Lá bos hoz ta be.) A két mise kez de te
Sz. György tõl – Sz. Mi há lyig 6 és 9, Sz. Mi -
hály tól – Sz. Györ gyig 7 és 10 óra. Köz ben
az is ko lá sok nak van csen des mi sé jük (or go -
na nél kül) me lyen õk éne kel nek. Vé gül ne -
kik az evan gé li um sza kaszt fel ol vas sák s a
tanítók az iskolában megmagyarázzák. 

Ün nep du. min dig vesperás. Va sár nap
du. egész év ben a mind szent li tá ni á ja, s elõt -
te katekézis „ductu libri catechetici, Ivannis
Láng.” Ad vent és nagybõjtben katekézis a
gyó nás és áldozásról.

Processiók: gyer tya szen te lõ, fel tá ma -
dás, bú za szen te lõ és ke reszt já ró, ál do zó csü -
tör tök, két temp lom ün ne pen és év utol só
nap ján, te hát Hús vét és Pünkösd napján
nem. 

A mel lék ol tár ok kö vei új pe csét tel lát tat -
nak el. Az ed dig a kó ru son lévõ régi Sz. Im -
re-ké pet a szó szék kel szem ben helyezték el. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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 Imád sá gok (7.)

JANUÁRI ÜNNEPEK
    
  1. csütörtök: Újév, Szûz Mária Isten Anyja
  2. péntek: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
  4. vasárnap: Vízkereszt
  7. szerda: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
11. vasárnap: Urunk megkeresztlekedése
13. kedd: Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító
17. szombat: Szent Antal apát
18. vasárnap: Évközi 2. vasárnap
20. kedd: Szent Fábián pápa, Szent Sebestyén vértanúk
21. szerda: Szent Ágnes szûz, vértanú
22. csütörtök: Szent Vince diakókus, vértanú
24. szombat: Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító
25. vasárnap: Évközi 3. vasárnap
26. hétfõ: Szent Timóteusz és Titusz püspökök
27. kedd: Merici Szent Angéla szûz
28. szerda: Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító
31. szombat: Bosco Szent János áldozópap

A ka to li kus hit ele mei (26.)

25. Imád ság a Szent lé lek hez

Jöjj, Szent lé lek Úr is ten, töltsd el hí ve id szí vét, és sze re te ted tü zét
gyújtsd láng ra ben nük.

V. Küldd el Szent lel ke det, és min den át ala kul
R. És meg újí tod a föld szí nét.

Kö nyö rög jünk. Is ten, Te a Szent lé lek fé nyé vel vi lá go sí tot tad meg
hí ve id szí vét. Add meg ne künk ugyan ab ban a Lé lek ben, hogy min -
dig a jót vá lasszuk, és a Szent lé lek vi gasz ta lá sá nak ör vend jünk.
Krisz tus, a mi Urunk ál tal. Amen.

26. Magnificat

Ma gasz tal ja lel kem az Urat,
és szí vem uj jong üd vö zí tõ Is te nem ben.

Te kin tet re mél tat ta alá za tos szol gá ló le á nyát:
íme, ezen túl bol dog nak hir det nek az összes nem ze dé kek,

mert na gyot mû velt ve lem õ, aki Ha tal mas:
õ, akit Szent nek hí vunk.

Nem ze dék rõl nem ze dék re meg ma rad ir gal ma azo kon,
akik is ten fé lõk.

Cso dát mû velt erõs kar já val:
a ke vély ke dõ ket széj jel szór ta,

ha tal ma so kat el ûzött trón juk ról,
ki csi nye ket pe dig fel ma gasz talt;

az éhe zõ ket min den jó val be töl ti,
a gaz da go kat el bo csát ja üres kéz zel.

Gond já ba vet te gyer me két, Iz ra elt:
meg em lé ke zett ir gal má ról,

me lyet atyá ink nak haj dan meg ígért,
Áb ra hám nak és utó da i nak mind örök ké.

27. Em lé kez zél meg

Em lé kez zél meg, ó leg ke gyel me sebb Szûz Má ria, hogy so ha sem
le he tett hal la ni, hogy te bár kit is ma gá ra hagy tál vol na, aki ol tal ma -
dat kér te, és se gít sé gért hoz zád kö nyör gött. Ilyen bi za lom tól lel ke -
sít ve si e tek hoz zád, ó Szü zek Szü ze, jó sá gos anyám. Hoz zád
for du lok, és szí ned elõtt só haj toz va ál lok, én, sze gény bû nös. Ne
vesd meg kö nyör gé se met, ó Any ja az örök Igé nek, ha nem hall gass
rám ke gyel me sen, és hall gass meg en gem! Amen.

28. Úr an gya la

Az Úr an gya la kö szön té a Bol dog sá gos Szûz Má ri át.
És õ mé hé be fogadá Szent lé lek tõl szent Fiát.

Üd vöz légy, Má ria...

Íme az Úr nak szol gá ló le á nya.
Le gyen ne kem a te igéd sze rint.

Üd vöz légy, Má ria...

És az Ige test té lõn.
És mi köz tünk lakozék.

Üd vöz légy, Má ria...

Imád koz zál éret tünk, Is ten nek szent Any ja!
Hogy mél tók le hes sünk Krisz tus ígé re te i re.

Kö nyö rög jünk. Ké rünk té ged, Úr is ten, öntsd lel künk be szent ke -
gyel me det, hogy akik az an gya li üze net ál tal szent Fi ad nak, Jé zus
Krisz tus nak meg tes te sü lé sét meg is mer tük, az õ kín szen ve dé se és
ke reszt je ál tal a fel tá ma dás di csõ sé gé be vi tes sünk. Krisz tus, a mi
Urunk ál tal. Amen.

29. Imád ság Szent Mi hály hoz

Szent Mi hály ark an gyal, vé del mezz min ket a küz de lem ben, a sá tán
go nosz kí sér té sei el len légy ol tal munk! Ese dez ve kér jük: Pa ran -
csol jon neki az Is ten! Te pe dig, mennyei se re gek ve zé re, a sá tánt és
a töb bi go nosz szel le met, kik a lel kek vesz té re kö rül jár nak a vi lág -
ban, Is ten ere jé vel ta szítsd vissza a kár ho zat he lyé re! Amen.

30. Az õr zõ an gyal hoz

Õr an gya lom, szív bõl kér lek,
Légy ve zé rem, amíg élek,
Ments meg en gem bûn tõl, baj tól,
Ne hagyj el a ha lá lom kor.
Min dig jóra fi gyel mez tess,
Úgy ve zess a jó Is ten hez.

31. Imádság a pápáért

Az Egyház felszólít, hogy imádkozzunk mindazokért, akiket Krisztus felelõs 
állásokra hívott meg az Egyházban. Isten õrizze meg õket az igazságban és
szeretetben, és jutalmazza meg õket értünk végzett szolgálatukért.
Imádkozzunk papjainkért, püspökeinkért és különösen a Szentatyáért,
Krisztus helytartójáért.

Mindenható gondviselõ Atyánk, tekints szeretettel Szentatyánkra,
a Pápára, hiszen utóda õ Szent Péternek, akire egyházadat építetted. 
Segítsd, hogy látható központja és szilárd alapja legyen annak a
hitnek és szeretetnek, amely mindnyájunkat egybeköt. Amen.

JANUÁRI MISEREND

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

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
ja nu ár 11-én és 25-én, va sár nap fél 12.  

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

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

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

na pi elõ es ti mise. 

A katolikus ol dalakat szer kesz ti:
Iványi Lász ló plébános
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Erdõ Pé ter bí bo ros, prí más, ér sek köz le mé nye az
irá ni föld ren gés ál do za ta i ról és a Ti los Rá di ó ban 
el hang zott dur va ke resz tény el le nes ki je len tés rõl

Bu da pest: Erdõ Pé ter bí bo ros, prí más, Esz ter gom-bu da pes ti ér sek
az aláb bi köz le ményt jut tat ta el a ma gyar Ku rír szer kesz tõ sé gé hez: 

Ér te sül ve az irá ni föld ren gés ter mé sze ti ka taszt ró fá já ról, õszin te
rész vét tel és együtt ér zés sel em lé ke zünk meg az ál do za tok ról és hoz zá -
tar to zó ik ról. Kér jük a ha zai ka to li kus ka ri ta tív szer ve ze te ket, hogy ke -
res sék a se gít ség nyúj tás le he tõ sé gét. 

Utó lag ju tott tu do má sunk ra, hogy a szent es te ün ne pi han gu la tát
egy ma gyar or szá gi rá dió adás ban a ke resz té nyek el le ni gyû löl kö dõ ki -
je len té sek ár nyé kol ták be. Szent Ist ván elsõ vér ta nú pél dá ját kö vet ve
imád ko zunk azért a sze mé lyért, aki eze ket a ki je len té se ket tet te, és
kér jük Is ten se gít sé gét, hogy ha zánk éle tét ne a gyû löl kö dés és a han -
gu lat kel tés, ha nem az igaz sá gos ság, a sze re tet és a béke jel le mez ze. 

A Ti los Rá di ó ban el hang zott ke resz tény el le nes ki je len tés
 to váb bi vissz hang ja 

A bí bo ros, prí más, ér sek köz le mé nyé nek má so dik ré szé ben em lí -
tett, ke resz té nyek el le ni gyû löl kö dõ ki je len té sek rõl de cem ber 27-ei
szá munk ban már rész le te sen be szá mol tunk: de cem ber 24-én szent es te 
B. Zol tán, a Ti los Rá dió – ál lí tó lag it tas – mû sor ve ze tõ je – mi u tán gya -
lá za tos ki je len té se ket tett As si si Szent Fe renc re – kö zöl te, hogy ki ir ta -
ná az összes ke resz tényt. A két má sik mû sor ve ze tõ azon nal
el ha tá ro ló dott B. Zol tán ki je len té sé tõl, a rá dió ve ze tõ sé ge pe dig el bo -
csá tot ta ál lá sá ból. Most az újabb re a gá lá sok ból köz lünk né há nyat. 

A Va sár na pi Hí rek ben (Az MDF… Éle sen el íté lik… de cem ber
28., 1.,3.o.) töb ben is vé le ményt nyil vá ní ta nak. He ré nyi Kár oly, az
MDF frak ció ve ze tõ je kö zöl te: párt ja kép vi se lõ cso port já nak jogi ka bi -
net je bün te tõ el já rást kez de mé nyez a Ti los Rá dió mû sor ve ze tõ je el len,
mi vel B. Zol tán meg sér tet te a Btk. 269. pa ra gra fu sát, és el kö vet te, il -
let ve ki me rí tet te a kö zös ség el le ni iz ga tás té nyét. Új he lyi Ist ván, az
MSZP mé dia po li ti ku sa íz lés te len nek, bot rá nyos nak és szak ma i lag el -
fo gad ha tat lan nak ne vez te B. Zol tán ki je len té sét. Le szö gez te: val lá si
ho va tar to zás tól és po li ti kai meg gyõ zõ dés tõl füg get le nül meg bo csát -
ha tat lan a ha son ló meg nyi lat ko zás egy rá di ós mû sor ban. Új he lyi azért
is le põ dött meg a mû sor ban el hang zot ta kon, mert sze rin te a Ti los Rá -
dió ed di gi mû kö dé sé re nem volt jel lem zõ ez a ma ga tar tás.
Szent-Iványi Ist ván, az SZDSZ frak ció ve ze tõ-he lyet te se el fo gad ha -
tat lan nak és fel há bo rí tó nak tart ja az el hang zott mon da tot, az ilyes mit
min den jó ér zé sû em ber nek meg-és ki vet ni kell, ám örül a gyors kö vet -
kez mé nyek nek is. Így az omi nó zus mû sor fel füg gesz té sé nek, az azon -
na li mun ka jo gi kö vet kez mé nyek nek. A go nosz, bán tó sza vak,
szán dé kok el len Szent-Iványi sze rint a nyil vá nos ság ere jé vel, az el szi -
ge te lés sel, és a ki re kesz tés sel kell a tár sa dal mat, a kö zös sé ge ket, egyé -
ne ket meg vé de ni. 

A há rom új ság író ér dek vé del mi szer ve zet (MÚOSZ, MÚK és a
MAKÚSZ) kö zös nyi lat ko zat ban til ta ko zott a Ti los Rá di ó ban el hang -
zott meg ma gya ráz ha tat lan ki szó lás el len. Kolláth György al kot mány -
jog ász ki fej tet te: Ez a gya lá za tos ki szó lás egy el bo csá tást fel tét le nül
meg ala poz, és ha az el bo csá tott nak jó vas tag bõr van a ké pén, ak kor
még egy mun ka ügyi per re sor ke rül het. Más faj ta per saj nos nem jön
szá mí tás ba. „Az em be ri mél tó ság egy de mok rá ci á ban alap ér ték. Em -
be ri mél tó sá ga nem csak egyén nek, ha nem kö zös ség nek is le het. Itt a
ke resz té nyek kö zös sé gét, mél tó sá gát érte sé re lem. A ma gyar pol gá ri
jog ban az egyén tel jes esz köz tár ral ren del ke zik, hogy ön ma ga mél tó -
sá gát, be csü le tét, pol gá ri és bün te tõ bí ró ság elõtt meg véd je. Ám saj nos
a kö zös ség meg sér tett mél tó sá gá nak pol gá ri jogi esz köz tá ra hi ány zik.
Azaz a kö zös ség he lyett, an nak a ne vé ben vagy a jo gán az egyén nem
pe rel het. Ez a ma gyar jog ból tel jes ség gel és na gyon hi ány zik. A kö -
zös ség el le ni iz ga tás tény ál lá sát ab ban a ke ret ben vizs gál hat juk csak,
amit a tör vény ér tel me zé se ként az Al kot mány bí ró ság adott. Ám az,
hogy ’kiirtanám’ – akár vicc nek szán ta, aki ezt mond ta, akár nem –,
nem je lent olyan köz vet len egy ér tel mû fe nye ge tõ ve szélyt, ami mi att a 
mai ér tel me zés sze rint – amely ’gyûlöletre uszí tást’ em lít – ez a na -
gyon-na gyon os to ba és meg ma gya ráz ha tat lan ki szó lás be le fér ne a kö -
zös ség el le ni uszí tás tény ál lá sá ba.” 

Ger gely Jenõ egy ház tör té nész em lé kez tet rá: „Ilyent a Rákosiék
sem mond tak. Hogy ez a mon dat egy ma gyar rá dió hul lám hosszán, a
de mok ra ti kus Ma gyar or szá gon el han goz ha tott, az olyan el va du lás,
ami fö lött nem le het iga zán na pi rend re tér ni. Tel je sen mind egy, hogy
ré szeg volt-e a mû sor ve ze tõ, avagy sem, az is mind egy, hogy az zal, it -
tas volt, csu pán mos dat ják-e. Az it tas ve ze tõ is fe lel a gá zo lá sért, tu -
dat ál la po tá tól füg get le nül. Csak re mél ni tu dom, itt, az ün ne pek közt:
az el hang zott egy sze ri volt. Mint a me sé ben: ’hol volt, hol nem volt’ –
de töb bé ne le gyen…” (Ma gyar Ku rír)

Há rom ka rá cso nyi ün nep

A fel sõ kép a Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la ka rá csony -
vá ró ün ne pén ké szült. 

De cem ber 19-én, az ün nep a ne gye dik ad ven ti gyer tya meg gyúj tá -
sá val kez dõ dött, majd a gye re kek ka rá cso nyi je le ne te ket ad tak elõ az
is ko la új tor na ter mé nek szín pa dán. Az ün nep Kiss Pál igaz ga tó úr zár -
sza vá val és gyer tya gyúj tás sal ért vé get.

Kö zép sõ ké pünk Szent es tén ké szült az endrõdi temp lom ban, ahol
az éj fé li mise elõtt a gye re kek a hit ok ta tó ve ze té sé vel bet le he mest ad -
tak elõ.

Az alsó kép a hunyai gye re kek temp lo mi bet le he mes já té ká ról tu -
dó sít, me lyet Szent es te ad tak elõ, az is ko la pe da gó gu sai és a hunyai
hit ok ta tó ve ze té sé vel.
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Re me te Szent Pál
Ün ne pe: ja nu ár 15.

Szent Je ro mos a IV. szá zad vé gén száj ha gyo mány után írta 
le Pál tör té ne tét.

Re me te Szent Pál Thébais tar to mány ban szü le tett ke resz -
tény nek 228 tá ján.

Szü lei jó ke resz tény nek igye kez tek ne vel ni és va gyo ni
hely ze té hez illõ vi lá gi tu dás ra is jár tas sá got sze rez ni. Szü lei
ha mar meg hal tak. Õ még alig töl töt te be a ti zen ha to dik élet -
év ét, s ami kor ki tört a Decius ül dö zé se, a nõ vé ré nél húz ta
meg ma gát. Ha ma ro san on nan is me ne kül nie kell, mert só go -
ra fel akar ja je len te ni, Ezért Pál a si va tag ba me ne kül. Mi a latt
az ül dö zé sek vé gét vár ta egy re job -
ban meg sze ret te a szik lás si va ta got.
E vi dé ken az ég haj lat el vi sel he tõ, így 
egy bar lang ban húz ta meg ma gát.
Ele delt a kör nye zõ fák ad ták, a kö -
zel ben víz for rás csör ge de zett. Las -
san meg szok ja a kül sõ csen det, és
bel sõ csen det te remt ma gá ban imá i -
val, el mél ke dé se i vel. Is ten be me rül.

Az Úr min den nap egy hol ló val fél
ke nye ret kül dött neki, s ez így ment
hat van éven ke resz tül. Ru há ját a pál -
ma fa hán csá ból fon ta, s így élte le
egész éle tét imád ság ban Is ten nek
szen tel ve.

Holt teste Ve len cé be, a Szent
Juliánus temp lom ba ke rült. 

Idõ köz ben a ma gyar or szá gi,
rend dé szer ve zõ dött re me ték az õ
égi párt fo gá suk alá he lyez ték, és a
Thébai Szent Pál elsõ re me te test vé -
rei rend jé nek, rö vi den pá lo sok nak
ne vez ték ma gu kat. A Thébai si va tag
szent je ily mó don ma gyar rá lett.
1381-ben, Nagy La jos ki rály Ve len cé -
vel meg kö ti a To ri nói bé két. A ki rály
a bé ke kö tés egyik fel té te le ként Re -
me te Szent Pál erek lyé i nek át adá sát
je löl te meg. En nek ér tel mé ben 1381
õszén Ve len cé bõl Bu dá ra, a ki rá lyi
vár ká pol ná já ba szál lí tot ták a drá ga
ma rad vá nyo kat, és né hány napi nyil -

vá nos tisz te let után, ün ne pi kör me net ben kí sér ték a rend fõ -
mo nos to rá nak Szent Lõ rinc temp lo má ba, ami a bu dai he gyek
kö zött állt. Itt ká pol nát épí tet tek a re me te tisz te le té re, s az
or szág min den tá já ról ér kez tek za rán do kok, és az or szág min -
den tá ján sza po rod tak a Re me te Szent Pál köz ben já rá sá nak
tu laj do ní tott cso dá la tos, rend kí vü li gyógy ulá sok.
Budaszentlõrincen így ke let ke zett az ország egyik leg nép sze -
rûbb bú csú já ró he lye a kö zép kor vé gé ig.

A pá lo sok a tö rök pusz tí tás elöl a temp lom kin cse it és a
szent te te mét az egyik fel vi dé ki vár ba vit ték, majd ami kor az
le égett az erek lye is el pusz tult.

Az egyip to mi re me te tisz te le tét kü lö nö sen a pá los rend
temp lo ma i ban ápol ják. A rend ala pí tó Bol dog Özséb (1270)
mai utó dai, 1990-ben meg kezd ték lel ki pász to ri mun ká ju kat a 
Gel lért-he gyi szik la ká pol ná juk ban.

A pá los rend elsõ szá mú vé dõ szent je. Mû vé szi áb rá zo lá so -
kon pál ma hán csok ból szõtt ru hák ban je le nik meg a szent
alak ja jel ké pe i vel a ke nye ret csõ ré ben tar tó hol ló val, a két
orosz lán nal, il let ve a pál ma fa tár sa sá gá ban. 

Kü lö nös je le ne tek: 
Pál a si va tag ban ke reszt elõtt imád ko zik
An tal re me te fel ke re si Pált, a hol ló meg ér ke zik
An gyal se gít Pál nak a pál ma fa hán csa i ból ru hát szõ ni

Re me te, re me te ség: A ke resz tény ül dö zé sek ide jén, Ke le -
ten és Egyip tom ban is a pusz tá ba me ne kül ve ke res tek me ne -
dé ket a szent éle tet vá lasz tó em be rek. Ké sõbb
„moz ga lom má”, hõsi élet for má vá lett a re me te ség. Ön meg -
tar tóz ta tás, szem lé lõ dés, a ben sõ sé ges ima élet pél dái let tek.
A kö zép kor ban egy más után ala kul tak a re me te kö zös sé gek,
re me te-te le pek Ma gyar or szá gon is (Me csek, Ba kony, Pi li si
he gyek).

„Jöj je tek hoz zám mind nyá jan, akik el fá rad ta tok
és az élet ter hét hor doz zá tok: én fel üdí te lek ti te ket.”

(Mt-11, 28)

zentek éle te

Re me te Szent Pál ereklyéinek át vi te le Ve len cé bõl Bu dá ra. (1381,
Tommaso Dolabella)

Len gyel or szág, Czêstochowa

Re me te
Szent Pál képe a 
len gyel or szá gi
Czêstochowa

kegy hely mú ze -
u má ban lát ha tó

Az ol dalt szer kesz ti: Sóczó Géza
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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.

VIII. rész

A fel sõ ko ro na rész nek az apos to la i ból
Fü löp és And rás pá ros sá gát kell el ma gya ráz -
ni.

Azt tud juk, hogy Fü löp nek, mint di a kó -
nus nak mi a kap cso la ta Pál apos tol lal? Tel je -
sen hét köz na pi a kap cso la ta. Ami kor Pál
apos tol nagy té rí tõ út já ról ha za jön, Fü löp nél
száll meg. Szé pen le is írja, 2 lá nya van, pró -
fé tai hajladóságai vol tak és így to vább, és így
to vább…

Te hát sok min dent tu dunk a Pál lal való
kap cso la tá ról. De ez a di a kó nus! Igen ám, de
mint apos to lok is je len tõ sek! Fü löp és And rás 
mint ket tõs! Még pe dig két fé le vo nat ko zás -
ban is! Az egyik ma gá ból a Bib li á ból ol vas -
ha tó ki, és rend kí vül ta nul sá gos. Szok ták
pré di ká ci ók ban is em le get ni ezt a ket tõst! Az
5000 em ber, il let ve a ké sõbb 4000 em ber
meg ven dé ge lé sé nél ját sza nak így pá ros ban
sze re pet: S na gyon lé nye ges a kü lönb ség ket -
tõ jük vi sel ke dé se kö zött. Is mer jük a tör té ne -
tet. He gyi be széd, na gyon szép szö ve gek, sok 
em ber rá han go ló dik a szö ve gek re, lel ki leg
meg érik egy vál tás ra. Utá na le száll a Nap, el
kezd hi de ged ni és hát kö ve ken ülünk, bor -
zasz tó do log, ki de rül, hogy na gyon messze
van a leg kö ze leb bi em be ri haj lék, itt na gyon
hi deg van, és nincs mit enni. Na most ed dig
kel le me sen pró fé tált itt a szö ve ge lõ úr, most
tes sék! Mond ja meg mit te gyünk? Te hát ma -
gya rán szól va ezt a kér dést is meg kell ol da ni! 
Te hát ilyen nincs, hogy én pré di ká lok, pró fé -
tá lok, min den ki el an da lo dik, és utá na nem tu -
dok meg ol dást adni, arra ami vi szont, fi zi kai,
tes ti igé nye, va gyis el en ged he tet len fel té te le
a lé te zés nek. Te hát mi tör té nik? Két apos tol
moz dul rá a prob lé má ra! Az egyik Fü löp, a
má sik And rás! Név sze rint em lí tik õket! Mit
csi nál Fü löp? Meg szá mol ja, hogy há nyan va -
gyunk! Ez itt most 5000. Te hát pon to san
szám ba ve szi a dol go kat, pon to san szám ba
ve szi mi lyen messzi van in nen az elsõ te le pü -
lés, oszt, szo roz, és ki de rül, hogy nem tud juk
el ér ni. Az tán meg né zi, hogy mi a ren del ke -
zés re álló éle lem mennyi sé ge. Van 2 hal és 5
ke nyér! Azu tán megint oszt, szo roz,- ke vés
5000 em ber nek! Prob lé mát meg ol dot ta, oda -
megy Jé zus hoz, s köz li, saj nos Mes ter, a kér -
dés meg old ha tat lan! Na most min den
rossz má jú ság nél kül a mû sza ki ér tel mi ség
mai ma ga tar tá sa! Ki mu tat ja! Igen már nem

lesz elég oxi gén, már nem lesz elég
nyers anya gunk, már túl sá go san sok az em -
ber, ke vés lesz az éle lem, és így to vább…
Rend kí vül pon to san lel ki is me re te sen, majd
oda megy a szé ke lõ kor mány zat hoz, s köz li:
saj nos a kér dés meg old ha tat lan. Ed dig min -
den te vé keny sé ge pél da sze rû volt! Szép volt,
jó volt! Szük ség van rá? Hát hogy ne vol na rá
szük ség? Na gyon is van rá szük ség!

Na most kö vet ke zik And rás! And rás egy
pil la nat tal fel mé ri: so kan va gyunk! Mennyi a
ren del ke zés re álló éle lem? Egy pil lan tás sal
fel mé ri: ret ten tõ en ke vés! És mit csi nál? Gye -
re ke ket hív, és a gye re kek vi szik oda a 2 ha lat
és 5 ke nye ret Jé zus hoz, és tel je sít ve van a
kér dés, meg old ha tó vagy nem?

És meg old ha tó volt! Igen! Min den ki jól -
la kot tan ment haza és még össze is gyûj töt ték
a ma ra dé kot! Na most, ha nem tu dunk a gye -
re kek szint jé ig bi za lom mal, tel jes hit tel len ni, 
ak kor a je len le gi éle tünk nek már be fel leg -
zett! Te hát azok a ten den ci ák, ame lyek akár a
me leg ha tás irá nyá ba, akár a si va ta go so dás
irá nyá ba akár a tel jes éh ha lál irá nyá ba a táp lá -
lék elég te len sé ge, akár a nyers anyag elég te -
len sé ge, vagy az ener gia hor do zók
elég te len sé ge irá nyá ba hat nak, ezek ma már
olyan mér té kû ek, -hogy itt most hi te get het jük 
ma gun kat bár mi vel- pon to san tud ja min den ki 
aki a té nye ket is me ri, hogy ez éssze rû ke re tek 
kö zött ma rad va, meg old ha tat lan. Ha új, lé -
nye gi leg új ener gia for rást nem ta lá lunk, ak -
kor elég nyil ván va ló, hogy vé gez tünk! De
ön ma gá ban az ener gia for rás sem elég! Te hát,
ha új tel jes ér té kû em ber ma ga tar tás for má ra
nem tu dunk rá han go lód ni, ak kor kész! Tel je -
sen mind egy hogy tu dok-e O-ponti ener gi át
hasz no sí ta ni, mert
ak kor arra megint rá -
sza po ro dunk, és
megint kész va -
gyunk! Te hát a prob -
lé má nak
tu laj don kép pen ez a
Fü lö pi út vagy pe dig
And rá si út, - ezt nem
szí ve sen mon dom ki,
mert en nek volt egy
60-s szá ma és va la ha
–te hát az And rás féle
út vagy a Fü löp–féle
út egy hit ok ta tás ban
vagy lel ki gon do zás -

ban ál lan dó an em le ge tett két fé le ség. Az
egyik a hit útja, a má sik a tár gyi tu dás útja. Ha 
va la ki azt hi szi, hogy egyik a má sik kal szem -
ben ki játsz ha tó, az óri á sit té ved! Te hát igen is
mind a ket tõ re szük ség van, és egyen sú lyos
sze rep kör! Akár me lyi ket ját szom ki a má sik
ro vá sá ra, fel bo rul a tár sa da lom éle te.
Más-más mó don ugyan, vagy túl sza po ro dás
for má já ban, vagy esz te len em ber ir tás for má -
já ban, de min den kép pen meg síny li az em be -
ri ség! A fel vi lá go so dás kora óta ne künk a hit
útja egy sze rû en be van vág va. Te hát az el -
múlt –mond hat juk - 300 év ben aki a hit re
apel lált, s vele a ke gye lem re – mint olyan
ado mány ra, amit nem ké rek vissza –leg jobb
eset ben is- el né zést a ki fe je zé sért – de hü lyé -
nek néz ték! És en nek meg fe le lõ en is bán tak
vele.

Te hát egész egy sze rû en: az em be ri ma ga -
tar tás nor mái kö zül ki ik ta tó dott az ame lyik a
meg ma ra dá sá nak, el en ged he tet len fel té te le.
Az, hogy a Hit tel tény leg he gye ket le het moz -
gat ni! sen ki ki sem pró bál ja. Mi ért? Azért
mert meg szá mol ja elõ ször, hogy kb. hány ki -
ló pond le het egy hegy ben, és kb. hogy ha azt
hi szi, hogy nyer ni fog a lot tón a kö vet ke zõ
hé ten, hát az zal õ mit ér el? Hát sem mit. Te hát 
ak kor ennyi ki lo pond tö me get nem le het
meg moz dí ta ni Hit tel! Hát ez már csak vi lá gos 
ugye? Te hát a Hit nek ezt az ere jét a me sék bi -
ro dal má ba vagy a sar la tán ság bi ro dal má ba
utal ta és asze rint is bá nik el vele! Most ez
ugyan olyan egy ol da lú ság, mint ha én most le
aka rok men ni és hi tem re bí zom ma gam. Hát
nem a hi tem re kell bíz ni, ha nem meg kell néz -
ni hova lé pek, s ha ott lép csõ van, meg fe le lõ -
en el kell osz ta ni a test sú lyo mat. Te hát
van nak olyan hely ze tek ami kor igen is a ta -
pasz ta lás nak van nagy sze re pe, és a be lõ le lo -
gi kai úton való kö vet kez te té sek nek.
Egy ál ta lán nem fe les le ges, ez egy egyen sú -
lyos két fé le sze rep. Ahogy ezek a sze re pek
el osz la nak a Szent Ko ro nán , az na gyon ta -
nul sá gos. Mert ne fe lejt sük el ez az And rás
ol da la, most itt Pé tert hát né zet ben lát juk, te -
hát ott van fölül Pé ter, itt van And rás ez pe dig 
Pál és Fü löp. Na most pon to san ott he lyez -
ked nek el, ahol az agy fél te kék mû kö dé sé ben
és az egyik ol da lon a ra ci o ná lis gon dol ko dás -
nak van fél te ke mû kö dé se, s a má si kon pe dig
az in tu i tív jel leg. Te hát 

tel jes em ber ség re tel jes prob lé má ra tör té -
nik a rá han go ló dás. Ezt mond hat juk ma ga -
sabb szin ten an nak, hogy HITTEL in té zek el
dol go kat.

Köz readta: Vaszkó Irén
Foly ta tás kö vet ke zik 

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

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

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrõd Fõ u 14.
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Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

Endrõdi Bet le he mes já ték
Be vo nu ló ének: 

Imád ni jöt tünk kis ded Is te nünk 
A jó szí vû pász to rok kal.
Té ged ke res ve, jász lad hoz esve,
Imá dunk a jám bo rok kal.
Lel ki kép ze tünk-e di csõ éj jel,
Hû sze re te tünk hoz zád ve zé rel.
Nap ke let táj ra, Bet le hem pusz tá ra,
Sze re te tün kért jöt tél e vi lág ra.

Nar rá tor:
El jött már ka rá csony fe hér sza kál lá val,
Én is meg je len tem a lyu kas csiz má val.
Hi szik kend tek ugye, hogy én na gyon fá zok,
Ad ja nak hát ga rast, vagy ha van pe tá kot.
Be ko po gunk máma a jó em be rek hez,
Gaz dag hoz, öreg hez és a sze gé nyek hez.
Há zak ba, kuny hók ba visszük az örö met,
Ad jon Is ten ne kik ál dott ün ne pe ket.
De kint már ko pog nak, meg né zem kik azok,
Ugyan kik len né nek, hát õk a pász to rok.
(Öreg kint ma rad a töb bi be jön.)
El ér ke zett az a bol dog és sze ren csés óra,
Mely ben Má ria meg vál tót szült ne künk vi lág ra.
Nagy öröm mel vit te a hírt a pász tor ta nyá ra,
Az an gyal, az Atya Is ten pa ran cso lat já ra.
(Pász to rok be szél get nek.)

Jan kó: Pásztortársim el fá rad tunk.
Pal kó: Va cso ráz zunk és alud junk.
Sankó: Jan kó, Pal kó én ad dig nem eszek,
Én bi zony meg vá rom And rást, az öre get.
(Pász to rok ve szik a bog rá csot és éne kel ve kö rül ülik.)

Ó, ó, ó bol dog ez az is tál ló,
Ó, ó, ó le ve sünk, jaj de jó.
Meg fõtt ben ne a tokjó,
Éhen ma rad a Sankó.

(Kint dö röm bö lés.)
Jan kó: Ki van kint?
Öreg: (Kint rõl fe lel.) Az an gyal.
Pal kó: Az ám And rás bá csi bot tal.
          (Be jön, beesik.)
Jan kó: And rás bá csi ne tré fál jon, 
           Jöj jön ve lünk va cso ráz zon.
Pal kó: Nem an gyal volt, ha nem far kas,
           Jól meg ijedt és el sza ladt.
           Meg té páz ta a bun dá ját,
           Maga meg azt hit te an gyalt lát.
Öreg:  Bes te köl kei ti nem hisz tek ne kem,
           De majd ti is meg ijed tek, 
           Ha nagy fé nyes ség gel meg je le nik az an gyal.
           (Pász to rok ne vet nek.)
           Hány óra fiam?
Pász to rok: Félzõdre.
Öreg: Ak kor fe küd jünk le a föld re.
(Az an gya lok éne kel nek, pász to rok fel ijed nek, bá mul nak.)
An gya lok: Kel je tek fel si et ség gel pász to rok, pász to rok,
            Is ten nek szent an gya la jött hoz zá tok.
            Men je tek el Bet le hem be lás sá tok, lás sá tok,
            Most szü le tett kis ded Jé zust áld já tok.
            Íme ron gyos is tál ló ba já szol ban, já szol ban.
            Bar mok kö zött szé nán fek szik a pó lyá ban.
(Pász to rok száj tát va né zik az an gya lo kat. Az öreg al szik.)
Pal kó: (Jan kó hoz) Ál mo dom paj tás vagy va ló ság ez mind?
Öreg: Ki cso da az ki éne kel ilyen kor éj fél kor?
Pász to rok: Kelj fel öreg, mert Bet le hem vá ro sá ban nagy a ve sze -
de lem.
Öreg: Tán jön nek a far ka sok?
Pász to rok: Nem is a bá rá nyok.
Sankó: Kelj fel öreg, an gyal je len té, hogy meg szü le tett a meg vál tó
Bet le hem be.
Öreg: Lát tam én azt a nagy fé nyes sé get Bet le hem fe lett.
(Öreg éne kel.)
          Csil lag su gár áll Bet le hem fe lett,
           An gyal mondá, hogy Is ten em ber lett.

           Já szol tar ja em be ri ség üd vét,
           Fénykörnyezi az egek kül dött jét.

           Atyá tól lett a szûz nek mag zat ja,
           Mégsincs neki föl dön édes aty ja,
           Nyo mor bánt ja sze gény édes any ját,
           Rongy és hi deg ki rá lyok ki rá lyát.

           Ökör, sza már tü re lem je lei,
           Kis Jé zus nak sze líd test õrei,
           Mond ja igám, édes könnyû ter hem,
           Sok mil lió hívõ re mél ben nem.
An gya lok éne kel nek:
           Kel je tek fel pász to rok, pász to rok,
          Hall já tok, amit mon dok.
          Egy szép szûz az éj sza kán,
          Fi acs kát szült a szé nán, ej, ej, ej.
          Ej, ej, ej, lett szûz em lõ jé ben tej.

          Kel je tek fel pász to rok, pász to rok,
          Hall já tok, amit mon dok.
          Bet le hem be men je tek és ott meg ke res sé tek.
          Fek szik a já szol ban, ron gyos is tál ló ban,
          Meg vál tó Jé zus tok alle al le lu ja.

Pász to rok éne ke: (Kör be jár nak a já szol kö rül.)
          No sza paj tás hagy juk itt a csor dát és a nyá jat,
          Mu zsi kál va in dul junk, szép csend ben bal lag junk.
          Úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy,
          Ál dott kis Jé zus aludj.

          Az an gyal ezt hir det te, pász to ro kat ve zet te,
          No sza vi gyük du dán kat, egy kis aján dé ko kat.
          Jan kó hoz te jecs két, jó édes mé zecs két,
          Egy ko sár al mács kát, ko szo rús bá rány kát,
          Ég és föld urá nak, a kis Jé zus ká nak.
An gya lok: A pász to rok is itt van nak.
          Tér den áll va imád koz nak,
          És az an gya li se re gek,
          Ví gan zen ge dez nek.
Öreg: Üd vöz légy kis Jé zus, ki rá lyok ki rá lya,
          Te meg vál tót hoz tál e rom lott vi lág ra.
          Fo gadd el ke gye sen ezt a kis go mo lyát,
          Sze gény pász tor va gyok mit is hoz hat nék mást.
Sankó, Pal kó, Jan kó: 
          Üd vöz légy kis Jé zus pász to rok pász to ra,
          Tú rót, írót hoz tunk ne légy éhes soha.
          Bá rány kát is hoz tunk szép fe hé ret,
          Ne ked kis boj tá rok va gyunk,
          Kö szön tünk Té ge det.
Pász to rok tán ca:

Ezen éj jen ví gan le gyen min den te remt mény na gyon,
Már a mi kis Jé zu sunk, ím a já szol ban va gyon.
Így ör vend jünk, így vi gad junk,
Kö szön té se ket is mond junk.
Igaz Mes si ás nak, Ég és Föld Urá nak.
Di csõ ség Is ten nek, bé kes ség em ber nek,
Ma szü le tett kis ded nek, az an gya lok zeng je nek,
Di csõ ség, gló ria, mi is mond juk, az Is ten nek di csõ ség.

Má ria: Re pülj szel lõ lá gyan, lá gyan,
          Rin gasd lá bam, lá bam.
          Alud jál, alud jál, ál mod jál, ál mod jál.
          Édes kin csem kis vi rá gom alud jál.
Min den ki: (Hal kan.)
            Alud jál, alud jál, ál mod jál, ál mod jál.
            Édes kin csem kis vi rá gom alud jál.
Nar rá tor: Kö szön jük, hogy min ket ide bebocsájtottatok,
            A kis ded Jé zus ká nak szál lást is ad ta tok.
            Az ég ál dá sa száll jon ti re á tok.
            Di csér tes sék Jé zus ví gan ma rad ja tok.
            Is ten áld ja meg e ház nak gaz dá ját,
            Ök rét, sza ma rát és min den jó szá gát.
                                                                     Vaszkó Irén gyûj té se
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„Ba bo na sá gok”, hi e de lem vi lág, 
szó lá sok-mon dá sok 
a 18-19.sz.-i Gyomán

IV. rész

A dió kul ti kus sze re pé hez tar to zik
még az épí té si ál do zat tal kap cso lat ban
/to vább foly tat va so ro za tunk III. ré szé -
ben az „épí té si ál do zat”-nál em lí tet te ket, 
idéz ve Bá lint Sán dor: A szögedi nem zet
c. köny vé bõl, hogy kü lö nös tisz te let,
szin te meg ha tott ság nyil vá nul meg tá -
jun kon is idé zett, han goz ta tott jó kí ván -
ság ban: „Ad jon Is ten min den jót,
dió fá ból ko por sót…” /ugyan is jó mó dú
em ber nek ké szül he tett dió fá ból ko por -
só/. Ér de kes meg fi gye lé sem, hogy
Gyomán, Füzesgyarmaton, Okányban
és sok más fe le vidékünkön az elõre
elkészíttetetett koporsóban a padláson
diót tartottak.

Az „épí té si ál do zat”-hoz tar to zik
még, hogy bé kés csa bai régi há zak bon -
tá sa kor a pad lás ta pasz tás ból mu mi fi ká -
ló dott sül dõ macs ka te te mek ke rül tek
elõ. Idõs em be rek sze rint; ez így volt
szo kás ba’, hogy mi kor a pad lás ta pasz -
tás ra ke rült a sor a ház épí tés so rán, ak -
kor vagy az új ház ud va rán,
szom széd ban, vagy ut cán el kap tak egy
nö ven dék /sül dõ/ macs kát, agyon csap -
ták és be ta pasz tot ták a rosszak el len.
Úgy mond ták más fe le is csi nál nak ilyet a 
kör nyé ken. Sár rét ud va ra i ban egy
edény ben te jet vagy to já so kat rak tak a
fun da men tum ba, hogy ; „kiengesztejjík
a fõd szel le mit”. A kü szöb alá meg;
tanált lúpatkót, pízt, rak tak,  biztosíccsák 
a szerencséjeket, meghogy min dig
legyík pízük”. Mi e lõtt be köl töz tek vona
az új ház ba, egy tyúk nak el vág ták a nya -
kát a kü szö bön; „mer’ ott vírnek kel le tett
foly ni, ne hogy kihajjík mingyán va la ki az
új házbúl”. Volt aki egy pár ga lam bot
rep te tett ki az ab la kon, hogy azok hal ja -
nak meg s ne va la ki a ház ból. Az egyik
idõs em lé ke zõ így mond ta; „…mink
osztán nem vág tunk tyukot a kü szö bön,
mer’ köz be az egyik ta pasz tó ci gány nak

meghótt vót a ki len ce dik gye re ke, mond -
tuk osztán, hogy na kilett a juss, megvót
adva az áldozat”. /Pusztainé Madar
Ilona: Sárrétudvari néprajza Debrecen,
1983. 454 old./

Hi e del mek, „ta ní tó” mon dá sok; „ Az
új asszony, vagy asszony ami kor az új
ház ba köl töz nek, be vi tel kor meg ne fog -
ja az asz talt, ide gen vi gye be, mert
máskípp ha meg fog ja ve sze ked ni fog -
nak az urá val egísz íletükbe. Ke nye ret
sze le te lés után „ha nyatt” le ten ni, vagy
sót ki bo rí ta ni ve sze ke dést je lent.
„Nagypínteken mos sa a hol ló a fiját”,
vagyi s bû nös em ber ezen a na pon
száll jon ma gá ba, tér jen meg a bû nök út -
já ról, „osztán úgy ájjík az úr asz ta la eli be
hús vét va sár nap ján, tisz ta szív vel-lé lek -
kel, mer’ máskípp nincs ér tel me”. „Ha a
„vi se lõs asszony jobb cse cse duz zadt,
ak kor jánya, ha bal cse cse, fija szü le tik”.
„Ami kor ré gen a ha tár ban, vagy ott hon
it tak az em be rek kút ve der bõl, kan tá ból,
kor só ból, „elébb löttyin tet tek egy ki csit a
fõd re, fõdanyánknak”. „A fé kez he tet len
gye re ket így fi gyel mez tet ték: „Kara bes -
te, vagy bes te kara lel ke rongy köly ke…, 
kara vi gyen el /azaz vi gyen el az ör dög,
ti. kun s más ótürk nyel ve ken kara =fe -
ke te, bes te=go nosz jelentésü/. „Hal lod,
ez a Guci / Ger gely be ce ne ve/ olyan
rossz mint az ör dög szar! Luca nap ján
/dec. 13./ nem sza bad volt varr ni, mert
ak kor az új esz ten dõ ben nem toj tak a
tyú kok, ti. a gazd asszony „be varr ta a
tyú kok seg git”. Nap le ment után ne aggy
ki te jet a házbúl mer’ meg ront ják a te he -
net, ha még is ki adsz, ak kor hincsél bele
egy csi pet sót. „Este ne vidd ki a sze me -
tet a házbúl mer’ meg ron tod a háznípit s
ki adod a hasz not a házbúl. Ha kot ló ül
bent a to já son, ne lab dáz zon sen ki a
ház ba, mert nem kél ki a csir ke. „Rígen
ha hul lott az ap ró jó szág, ak kor egy hul -
lát fel dob tak a háztetejire vagy az ud va -
ron fára fel akasz tot tak egyet, hogy vi gye 
el a szél a be teg sé get”. ”Ami kor ta -
vasszal elõ ször látsz gó lyát, rántsd ki
egy haj szá lad s mond jad; hajt rán tok,

gó lyát lá tok, sze ren csét tan álok”.
„Szümõcsre / sze mölcs re/ te gyél csi -
masz, olyan tö kös ve réb vírit, s elmullik
tûlle”. „Aki nek a nya kán, vagy akarhun
kelis van, egy pi ros al mát ve gyen a
kezibe s ke rít se kö rül vele há rom szor,
az tán az al mát hajincsa el, aki fel ve szi
oszt meg eszi, arra ra gad rá a kelís. Leg -
jobb ha pi a ci na pon a piac kö ze li be
hajintya el, mer’ aki megláttya biztos
felveszi, mer’ aszthiszi, hogy a piacos
személy hagyta el. „Ha új lábost, edényt
vesz a menyecske, a család kedves
ételit fõzze meg benne, mert akkor
sohse fogy ki a házból a kedvükre való
étel”.

Ne szü less esti órák ban, mert ak kor
be te ges le szel egísz éle ted be, meg rá -
adá sul szeg íny is mint a temp lom ege re. 
Igen rossz ilyen szem pont ból ha va la ki
hét és ki lenc óra kö zött szü le tik, akár
reg gel, akár este. Jól jár aki mi kor ka -
kukk szót hall, pénz van a zse bi be, mert
ak kor egész évbe lesz pénz a zse bi be.
Egyed nap ján / szept. 1./ ál lítsd a sül dõt
hí zó ba, mert ak kor biz to san „tenyírnyi
vas tag” sza lon ná ja lesz. Aki hús vét elõtt
nagy csü tör tök ön ki megy a te me tõ be, ott 
ráül egy sír ra, be le bá mul a kezibe tar tott
tü kör be s ha ab ban lán got lát meg, még
ab ban az év ben rej tett kincs re akad. A
fu kar, zsu go ri gaz dá ra azt mond ták;
„szu rok sza ró” /ti. a sa ját pisz kát is ki szi -
po lyoz za/. „Ne vet mint oláh a he gyen”,
„Ül mint Pan na Vá ra don”, „Ne
dévánkozz mán annyit neki/ha nem
csinájjad/”, „Túl van az már Ungon-
Bergen /va gyis a régi idõk bõl való mon -
dás le het, ami kor a len gyel ha tár fele
me ne kül tek ku ruc ko dó ele ink, azaz Ung 
és Berg vár me gye fele/”, „Körmötlen
macs ká nak ne héz a fára mász ni” / a
min den anya gi le he tõ ség nél kül nagy
mun ká ba vágó fi a tal há za sok nak
mondták volt/. „ Olyan vagyok mint a
kábabirka” /szédül/. „Vaktyúk is tanál
patkót”. Fut mint a vereshasu nyúl”.

Cs. Sza bó Ist ván

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

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

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328
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„Az Eu ró pai Unió jö võ re az egy ko ri
kom mu nis ta blokk 8 ál la má val bõ vül.
Füg get le nül a po li ti kai vo nat ko zá sok tól,
egy do log biz tos: az anya gi lag tá mo ga -
tott me zõ gaz da ság elõ re meg nem jó sol -
ha tó hely zet be hoz za a kon ti nens
leg rit kább ma da ra it. 

Jö võ re olyan új fe je zet kez dõ dik
kon ti nen sünk tör té nel mé ben, -amikor is
az Eu ró pai Unió Cip rus sal, Mál tá val
együtt „ma gá hoz öle li 8 ke le ti uno ka test -
vér ét”- amely Eu ró pa po li ti kai tör té nel -
mé nek leg je len tõ sebb vál to zá sa. Ha bár
ezek az or szá gok sok szen ve dé sen men -
tek ke resz tül, nem vi tás, hogy még a két
vi lág há bo rú sem oko zott ak ko ra pusz tí -
tást Ke let-Eu ró pa ma dár vi lá gá ban, mint
amek ko rát az EU-bõvítés okoz ni fog!

A pesszi mis ták szá má ra a Ke let-Eu -
ró pa ma dár vi lág ára váró vég zet el ke se rí -
tõ en is me rõs. Az anya gi lag tá mo ga tott
in ten zív me zõ gaz da ság, a csa tor ná zás, az 
utak, a vas út, a vízi út ter vek, a tõ zeg ki -
ter me lés és az ipa ri fa ki ter me lés vár ha tó -
an sú lyos ká ro kat fog okoz ni.

Mit le het mon da ni az op ti mis ták nak? 
Nos min dig van re mény!

Ke let-Eu ró pá ban ta lál ha tó Eu ró pa
ve szé lyez te tett –fész ke lõ vagy téli ven -
dég- ma da ra i nak 1/3-a, be le ért ve a ci gány ré cét,
a par la gi sast, a ha rist, a tú zo kot, a fe hér gó lyát, a 
sza la kó tát, a kis õr gé bi cset, amely már el tûnt
Nyu gat-Eu ró pa ka szá ló i ról. 

Az RSPB ke let-eu ró pai part ne re i vel együtt -
mû köd ve a Bird Life International véd nök sé ge
alatt ko moly erõ fe szí té se ket tesz, hogy a ré gió
kü lön le ges ma dár vi lá ga és élõ he lye ik ne tûn je -
nek el úgy, aho gyan az már meg tör tént Nyu ga -
ton. Bár az eu ró pai tör té ne lem ta nul má nyo zá sa
ta nú sít hat ja, hogy a kon ti nens gaz dag olyan té -
ve dé sek ben, ame lye ket újra, meg újra el kö vet -
nek.

Egy más nak el len mon dó né ze tek
Meg kez dõ dött a küz de lem Ke let-Eu ró pa

vad vi lá gá nak meg men té se ér de ké ben, és a tét
soha nem volt még ilyen nagy. Az RSPB mun ka -
tár sa Waliczky Zol tán be szél a bõ ví tés prob le -
ma ti ká já ról:

„Amint a volt szo ci a lis ta or szá gok be ke rül -
nek egy olyan tö mö rü lés be, amely a vi lág leg vi -
rág zóbb ál la ma it fog lal ja ma gá ba, iro ni kus,
hogy min den egyes EU-tagország irigy li azt az
el ér he tet len gaz da gsá got, amely most még „ta -
pint ha tó” kö zel ség ben van a haj da ni vas füg göny 
má sik ol da lán. Ért he tõ, hogy a nyu ga ti ter mé -
szet vé dõk és ma dár meg fi gye lõk bá mul ják a ma -
da rak nak és a vad vi lág nak azt a gaz dag sá gát,
amely re Nyu gat-Eu ró pá ban már alig em lé kez -
nek. Pél dá ul ki em lé ke zik még Nagy-Bri tan ni á -
ban a ha ris sza ka dat la nul is mét lõ dõ hang ja i ra?
Mind eköz ben a ke let-eu ró pai po li ti ku sok, gyá -
ro sok és me zõ gaz dász ok el bû völ ve hall gat ják
Brüsszel ígé re te it a gaz da sá gi fel vi rá go zás ról,
amely szin te el kép zel he tet len az itt élõ em be rek
szá má ra. A szom széd fûje még soha nem volt
zöl debb, mint most. És soha az elõtt nem kel lett
ek ko ra har cot meg vív nunk a ter mé szet vé dõk nek 
ilyen rö vid idõ alatt."

Én az RSPB me zõ gaz da sá gi po li ti ká já nak
szak ér tõ je ként (Hannah Bartram) az eu ró pai bõ -
ví tés sel fog la ko zom. Sze ren csém volt vé gig -
utaz ni a kon ti nens ke le ti ré sze it, és min den egyes 
al ka lom mal mély be nyo mást tett rám a vad vi lág
gaz dag sá ga. Ke let-Len gyel or szág tá jai olya nok,
mint ha vissza utaz nánk az idõ ben. A Biebrza
mo csa rak nál áll va el le het kép zel ni, mi lyen le he -
tett az Ely szi ge té tõl Ke let-Ang li á ig ter je dõ láp -
vi dék. Néz ni, ahogy a já vor szar vas át csör tet a
mo csá ron, aho gyan a fe hér szár nyú szer kõ a daru 

krugatásától kí sér ve meg már tó zik a víz ben
–ezek olyan él mé nyek, ame lye ket soha nem le -
het el fe lej te ni. Könnyû el me rül ni a vad vi lág ro -
man ti ká já ban és azt hin ni, hogy mind ez örök ké
így fog tar ta ni, de a dé len levõ Szlo vé ni á tól az
észa ki Észt or szá gig szá mos le het sé ges fej lesz tés 
vár ha tó, ami ve szé lyez te ti vagy tönk re is te szi a
leg jobb élõ he lye ket. Je lek van nak pél dá ul arra,
hogy Biebrzán ke resz tül fõ út vo na lat fog nak épí -
te ni. Van bár hol is biz ton ság? Nor bert Schaiffer,
az RSPB eu ró pai prog ram já nak fõ nö ke egy ki -
csit prag ma ti ku sab ban szem lé li a hely ze tet: „ne
néz zük ró zsa szín szem üve gen át Ke let-Eu ró pát.
Ke le ten is meg van nak azok a prob lé mák, mint
Nyu ga ton. Pél dá ul a kom mu nis ta idõ szak ban a
leg ter mé ke nyebb te rü le te ket a kol lek ti vi zá lás je -
gyé ben szán tó te rü let té ala kí tot ták a mind na -
gyobb ter més át lag ér de ké ben. A rend szer
elég te len sé gei hagy tak azon ban te ret a ma da rak -
nak, pél dá ul a sza la kó tá nak és a kis õr gé bics nek.
Az ala csony in ten zi tá sú me zõ gaz da ság és a vad -
ál lo mány ban gaz dag te rü le tek kom bi ná ci ó ja az,
ami Ke let-Eu ró pát gaz dag gá te szi, és ér de mes sé
a ré gi ót arra, hogy har col junk érte. Ez a küz de -
lem ke mény lesz. Nyu ga ton már el ad tuk a lel -
kün ket a gaz da sá gi fel vi rág zás ér de ké ben, és az
Eu ró pai Unió bõ ví té sé nek egyik ered mé nye a
jobb élet kö rül mé nyek le he tõ sé ge lesz – leg alább 
is ke let rõl néz ve. Ha egy ke let-eu ró pai gaz dá nak 
vá lasz ta nia kel le ne: van egy BMW-je és ro var ir -
tó val ke ze li a föld jét, vagy lo vai van nak és sze -
ke re, va la mint fe hér gó lya a me zõn; a leg töb ben
az elõ zõt vá lasz ta nák. Ki nem?

Az a lé nyeg, hogy fel kell is mer ni: lesz vál -
to zás, de meg kell bi zo nyo sod ni ar ról, hogy a
pénz ügyi tá mo ga tást oly mó don hasz nál ják fel, a 
gaz dák, hogy ne te gyék tönk re a kör nye ze tet,
hogy az inf rast ruk tu rá lis épít ke zé sek el ke rü lik a
leg fon to sabb élõ he lye ket, és hogy Ke let-Eu ró pa
or szá gai na gyobb vé del met for dí ta nak ter mé sze -
ti kin cse ink re”.

Va ló sá gos bõ ség
Szá mos an gol ma da rász úgy véli, hogy Ke -

let-Eu ró pa pusz tán egy híd, ahol több ke le ti el -
ter je dé sû ma dár, mint pél dá ul a fe ke te sas, a tavi
cankó, és a cit rom bil le ge tõ ha zá ja kö ze lé ben ta -
lál ma gá nak élõ he lyet. Ha bár ez igaz, nem ez te -
szi Ke let-Eu ró pát olyan kü lön le ges sé, ha nem
ma dár bõ sé ge. A 8 ke let-eu ró pai or szág együt tes
te rü le te csak 20-25%-át te szi ki az EU je len le gi

15 ál la má nak, de az új be lé põk nek több
ma dár faj ból is öt ször ak ko ra ál lo má nyuk 
van – ilyen pél dá ul a fe hér gó lya. Ha gyo -
má nyo san úgy te kin tünk a fe hér gó lyá ra,
mint az élet hor do zó já ra és öröm for rá sa
min den ta vasszal a ma dár meg je le né se.
Ke let Eu ró pa út ja in utaz va –ahol a gó -
lyák ke le pe lé se fel hang zik min den fa lu si 
ut ca sar kon – könnyû a hi e de lem ere de tét
fel fe dez ni. De mi lesz a ha gyo mánnyal
Bel gi um ban, Dá ni á ban és Hol lan di á ban,
ahol a fe hér gó lyá kat a ke zén is meg szá -
mol hat ja az em ber, né hol már egy ke zén.
Azt hi szem, a fe hér gó lya el tû né se jól jel -
ké pe zi a ha gyo má nyos vi dé ki élet for ma
rom lá sát, il let ve meg sem mi sü lé sét. 

Az EU kö zös ag rár po li ti ká ja kö vet -
ke zté ben a ma da rak szé les körû el tû né se
lát szik a leg na gyobb fe nye ge tés nek. Ta -
valy Kop pen há gá ban meg ál la pod tak
ugyan ab ban, hogy a tá mo ga tá so kat a
kör nye zet vé de lem re for dít ják, de ehe -
lyett a tá mo ga tá sok 1/5-ét már is el von ták 
a kör nye zet ba rát me zõ gaz da sá gi ter vek -
tõl és köz vet le nül a gaz dák nak fi ze tik ki;
ki kö vez ve ez zel az utat az in ten zív gaz -
dál ko dás hoz. Paul Do nald az RSPB ku -
ta tó bi o ló gu sa, aki az eu ró pai ma da rak
ha nyat lá sát ta nul má nyoz za, úgy véli:

„Né hány ma dár faj nyu gat-eu ró pai fo gyá sá nak
éves mér té ke na gyobb, mint a dodó el tû né séé
fel fe de zé sé tõl ki ir tá sá ig.

Sen ki sem tud ja meg jó sol ni a vörösfejû gé -
bics és a nyak te kercs ki ha lá sá nak ide jét Eu ró pá -
ban, de rend sze re sen köl tõ ma dár ként már
mind ket tõ el tûnt Nagy-Bri tan ni á ból, a ha ris el -
ter je dé si tér ké pe pe dig az EU ke le ti ha tár vo na lát
is ki raj zol ja. 

Az in ten zív me zõ gaz da ság nem az egyet len
ve szély a ke let-eu ró pai ma da rak ra néz ve. Aho -
gyan a ré gió me zõ gaz da sá ga fej lõ dik, úgy fej -
lõd nek az inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok is a
köz le ke dés ben. Né hány éve a Bird Life
International fel jegy zi a Fon tos Ma dár le lõ hely
Te rü le te ket (IBA) Ke let-Eu ró pá ban. Az IBA
mi nõ sí tés hez a te rü let nek a ma da rak meg õr zé se
szem pont já ból kell je len tõs nek len nie. 2001-ben 
köz zé tet ték a kon ti nens va la mennyi IBA te rü le -
té nek jegy zé két. Ed dig 318 ilyen he lyet je gyez -
tek fel a 8 ke let-eu ró pai or szág ban és több
ki je lö lé se vár ha tó. Va la mennyi IBA te rü let
rend kí vü li vé dett sé gû ként vagy Natura 2000-es
te rü let ként mi nõ sí tet tek. Egye dül a köz le ke dé si
ter vek Ke let-Eu ró pa leg fon to sabb ma dár le lõ he -
lye i nek még is több mint ne gye dét ve szé lyez te tik 
– mu tat rá a Bird Life International je len té se.
Ab ban bíz ha tunk, hogy leg alább né hány kü lön -
le ges élet kö zös ség és táj meg ma rad –a fenn tart -
ha tó me zõ gaz da ság ke re te in be lül. Az EU
csat la ko zás elõ nyö ket és hát rá nyo kat hoz az új
or szá gok nak. Az RSPB és part ner szer ve ze tei
küz de nek azért, hogy a ré gió kü lön le ges sé gei
eg ma rad ja nak, és meg véd jék a vad vi lá got a
leg in kább ve szé lyez te tõ el já rá sok tól, míg bá to rí -
tó az, hogy az eu ró pai tör vé nyek az ed di gi nél na -
gyobb fokú vé de lem rõl gon dos kod hat nak.

Ma da rak, ame lye ket Eu ró pa el ve szít het
25 glo bá li san ve szé lyez te tett ma dár faj for -

dul elõ rend sze re sen Eu ró pá ban. Ezek kö zül 8
költ, vagy át te lel ab ban a 8 ke le ti ál lam ban,
amely ha ma ro san az EU ré sze lesz…"

Ci gány ré ce, steller-pehelyréce, fe ke te sas,
par la gi sas, fe hér kar mú vér cse, ha ris, tú zok,
csíkosfejú nádiposzáta.

Hannah Bartram cik ke az RSPB-tõl a
Birdwatch 2003. jú li u si szá má ban 

For dí tot ta: Négyesi Ta más, meg je lent a Ma -
dár táv lat X. évf. 5. szá má ban, 2003. szep tem ber

Köz readta: Csá szár né Gyuricza Éva

Az Európai Unió részeként
Hannah Bartram cikke

Fotó:Péchy Ta más
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CSÁNGÓ HIMNUSZ

Csán gó ma gyar, csán gó ma gyar,
Mivé let tél csán gó ma gyar?
Ág ról sza kadt ma dár vagy te,
El vet tet ve, el fe lejt ve!

Egy pusz tá ba te le ped tél,
Me lyet or szág nak ne vez tél,
Most se or szá god, se ha zád,
Csak az Úr Is ten gon dol rád.

Ide gen nyelv bébortja nyom,
Olasz pa pocs kák nya ka don,
Nem tudsz éne kel ni, gyón ni,
Anyád nyel vén imád koz ni.

Én Is te nem hová le szünk?
Gyer me ke ink, s mi el ve szünk!
Me lyet apá ink õriz tek,
El pusz tít ják szép nyel vün ket.

Hall juk áll még Ma gyar or szág,
Úr Is te nünk Te is meg áldd.
Hogy raj tunk kö nyö rül je nek,
S el vesz ni ne en ged je nek.

Mert mi is ma gya rok va gyunk,
Még Ázsi á ból sza kad tunk,
Úr Is ten sor sun kon se gíts!
Csán gó ma gyart el ne ve szíts.

Bu dai Ilo na nép dal éne kes ka rá csony elõtt meg je lent új
köny vé nek címe: „Szé kely me se be széd” és mel let te van egy
CD is. A könyv ben, il let ve a CD-n 11 na gyon szép és ked ves
szé kely nép me sé nek örül het nek gyer me kek, fel nõt tek egy -
aránt.

Az „Is me rõs Ar cok” nevû blu es-rock ze ne kar két nagy si ke -
rû kon cer tet adott Székelyföldön, Ud var he lyen és
Kézdivásárhelyen. Út köz ben Nyer ges-te tõn az 1848-49-es
sza bad ság harc ide jén itt le mé szá rolt õr zõk em lé ké nek egy fa -
ke resz tet ál lí tot tak a kop ja fák mel lé. Ezek a szé kely ma gya rok

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.

-egy pász tor áru lá sá nak let tek ál do za tai- éle tü ket ad ták a ma -
gyar sza bad sá gért.

Te mes vá ron em lé kez tek a for ra da lom 1989. de cem ber 20-i
he lyi gyõ zel mé rõl. Az év for du lós ren dez vé nyen részt vett a ro -
mán ál lam fõ Ion Ili es cu is. Meg em lé kez tek ar ról, hogy a for ra -
da lom he lyi gyõ zel mé nek jel ké pe ként ak kor a Bán ság
leg je len tõ sebb vá ro sát kom mu niz mus men tes vá ros sá nyil vá ní -
tot ták. A tör té nel mi pil la nat em lé ke ként meg szó lal tak a vá ros
szi ré nái, ott volt asz ün nep sé gen mint egy 200 for ra dal már, be -
szé det mon dott az ál lam fõ után az ak kor meg ala kult Ro mán
De mok ra ti kus Front ve ze tõ je Lorin For tu na. Saj tó tá jé koz ta tót
tar tott Tõ kés Lász ló re for má tus püs pök, aki  hang sú lyoz ta,
hogy 1989 nem be fe je zett múlt, mert csak a kom mu nis ta ön -
kény ural mi rend szer tõl való sza ba du lás hosszú ra nyúlt fo lya -
ma tá ról van szó, és a ro mán po li ti ká ban még min dig je len van a 
ma gyar el le nes ség...

Ma ros vá sár he lyen ün ne pel te az RMDSZ meg ala ku lá sá nak
14-ik év for du ló ját. Ott el mond ták, hogy az er dé lyi ma gyar ság -
nak a szü lõ föld ön való ma ra dá sá nak és ot ta ni bol do gu lá sá nak
egyik fel té te le az el kob zott va gyo nok vissza szol gál ta tá sa.
Markó Béla hang sú lyoz ta, hogy a szel le mi jo gok te kin te té ben
je len tõs ered mény, hogy az al kot mány ga ran tál ja az anya nyelv
hasz ná la tot, az anya nyel vû ok ta tást, az ok ta tá si in téz mé nyek
ki épí té sét, amely ered mé nyek ve zet nek az au to nó mi á hoz, amit
nem ki ált vá nyok kal, ha nem ne héz, küz del mes mun ká val le het
csak el ér ni…

 De cem ber 28-án meg tar tott szer bi ai par la men ti vá lasz tá -
son 19 párt és ko a lí ció ver sen gett a 250 kép vi se lõi man dá tu -
mért. Ti zen két párt, 6 vá lasz tá si ko a lí ció és egy pol gá ri cso port
szállt ring be, össze sen 4245 je lölt tel. A vá lasz tá si ered mény a
ra di ká li sok biz tos gyõ zel mét hoz ta, ám a kor mány ala kí tá si le -
he tõ sé gük in kább a sze ré nyebb ered mé nyû de mok ra ti kus
irány za tú pár tok nak van. Saj nos nem ju tott be a par la ment be a
Ka sza Jó zsef ve zet te Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség, amely az
„Együtt a to le ran ci á ért ko a lí ci ó ban, a ki sebb sé gi és re gi o ná lis
pár tok kal együtt in dult. En nek a ko a lí ci ó nak nem si ke rült el ér -
ni a par la men ti kü szö böt -5% -. Mint is me re tes, ko ráb ban a vaj -
da sá gi ma gya rok nak 6 kép vi se lõ jük volt a kor mány ban, és
Ka sza Jó zsef volt a kor mány egyik al el nö ke. A mos ta ni vá lasz -
tá si ku darc mi att Ka sza Jó zsef a VMSZ el nö ke fel aján lot ta le -
mon dá sát. Ágos ton And rás kez de mé nye zi, hogy hoz zák lét re a
vaj da sá gi ma gyar pár tok ko a lí ci ó ját. A tör vény ho zás ba 6 párt
ju tott be, a Szerb Ra di ká lis Párt – (81 man dá tum), Szer bi ai De -
mok ra ta Párt (53 man dá tum), De mok ra ta Párt (37 man dá tum),
G17 Plusz (34 man dá tum), Vuk Draskovics és Velimir Ilics ve -
zet te ko a lí ció (23 man dá tum), Milosevics Szer bi ai Szo ci a lis ta
Párt ja (22 man dá tum).Ér de kes ség még, hogy Ko szo vó ban a ra -
di ká li sok si ke re 42%! volt. E so rok írá sa kor még csak sej te ni
le het, hogy Szer bia leg erõ sebb párt ja el len zé ki sze rep re ké -
szül.(?), de a tár gya lá sok még csak most kez dõd tek, a kor mány
ala kí tás hoz 126 kép vi se lõ kell. A ra di ká li sok nak és a szo ci a lis -
ták nak is egy-egy há gai vád lott fém jel zi a lis tá ját, Seselj, és
Milosevics!… El le het és kell azon gon dol koz ni, hogy mi vel
ma gya ráz ha tó a szél sõ sé ge sek ily mér té kû erõ sö dé se, a
csetnikvilág vissza té ré se, a Milosevics-Seselj re zsim ilyen ará -
nyú tá mo ga tott sá ga? Ta lán a rend szer vál tás ban csa ló dot tak, a
nem ze ti büsz ke sé gük ben sér tett Szer bia hív ta õket vissza?

Uk raj ná ban jövõ év õszén ke rül sor az el nök vá lasz tás ra.
Igaz még 10 hó nap van hát ra, még is so kan úgy vé lik, hogy a
Kucs ma ál lam fõ höz hû erõk az al kot mány mó do sí tás sal a je len -
le gi ha ta lom je len tõs el len fe lé nek szá mí tó -jobb ol da li po li ti -
kus- Viktor Juscsenko – min den idõk leg si ke re sebb volt
kor mány fõ je - sem le ge sí té sé re tö rek sze nek.
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Jé zus mond ja: az ég és a föld el mú lik, de az
én be szé de im nem múl nak el. 

Márk evan gé li u ma 13,31

Ün nep nap ok ban bõ vel ke dõ idõ szak után most is mét
vissza tér het tünk a hét köz nap ok ren des ke rék vá gá sá ba. Sok
ener gi át fel emész tet tek ben nünk a mö göt tünk álló he tek, ki -
nek a bol dog ün ne pi ké szü lõ dés, ki nek az ilyen ün ne pi idõ -
szak ban fel erõ sö dõ ma gány ér ze te mi att. Most még is erõt kell 
me rí te nünk az újra el in du lás hoz, hogy újra meg ta lál juk a he -
lyün ket az egy sze rû mun ka nap okon is. Sze ret ném, ha eb ben
nem csak most, de a jö võ ben is az Élõ Ige, Jé zus Krisz tus se -
gít het ne és erõ sít het ne ben nün ket.

Az evan gé li kus bib lia ol va só út mu ta tónk 2004. évre szó ló
igé jé vel kö szön töm sze re tet tel az ol va só kat az új esz ten dõ -
ben. Mú lan dó és ál lan dó an vál to zó vi lá gunk ban le gye nek
most és min dig elõt tünk út ra va ló ként Krisz tus sza vai, me -
lyek örök ké ér vé nye sek ma rad nak, ame lyek re le het szá mí ta -
ni, és akár egész éle tün ket épí te ni. Amit õ mond, az az
örök ké va ló ság üze ne te. Ezért le het, és kell ne künk ta nít vá -
nyok nak a tör té ne lem sod rá ban egye dül eh hez iga zod nunk,
és az ese mé nyek he lyes ér té ke lé sét eb bõl meg ta nul nunk.

Evan gé li kus ol dal – ol vas hat ják a fej lé cen - de nem csak
az evan gé li ku so kat sze ret ném meg szó lí ta ni ezen a la pon.
Evan gé li kus ol dal, de ez nem je len ti azt, hogy „Ma gunk ról,
Ma gunk nak” szól nánk. Re mé nyem az, hogy ami ezen az ol -
da lon lesz ol vas ha tó a jö võ ben, sok kal in kább olyan ke resz -
tény ér té ke ket kép vi sel majd, ame lyet mind annyi an
sa já tunk nak érez he tünk, fe le ke ze ti ho va tar to zás nél kül. 

Ak kor még is mi tõl lesz evan gé li kus ez az ol dal? Eh hez
elöl já ró ban még is ma gunk ról lu the rá nu sok ról írok egy ke ve -
set. Ar ról, hogy mit je lent szá munk ra az evan gé li kus sá gunk.
Ar ról, hogy mi az, ami ért ki csit más képp lát juk kö rü löt tünk a
vi lá got, és hogy mi az a zsi nór mér ték, amely hez min dent vi -
szo nyí tunk.

Mint mind annyi an mi is a múlt ból, a tör té nel münk bõl
épít ke zünk, de most még sem Lu ther Már ton egy ház újí tó
mun ká já nak le írá sá val kez de ném ezt a rö vid be mu tat ko zást.
Sok kal in kább az zal, hogy en nek a mun ká nak a nyo mán, ma
itt Gyomaendrõdön és szer te az or szág ban, mit je lent szá -
munk ra a gyü le ke zet kö zös sé gé hez tar toz ni.

Egy olyan ke resz tény úton jár ni
• ame lyen a fel tá madt és élõ Jé zus Krisz tus erõ te ré be ke -

rül he tünk,

• ahol a Bib lia je len ti az irány tût és a ke reszt a tá jé ko zó -
dá si pon tot,

• ahol éle tünk min den hely ze té ben Is ten gond vi se lés ének 
bi zo nyos sá ga a meg ha tá ro zó,

• ahol nem a ma gunk eszé ben és ere jé ben, ha nem Is ten -
ben bí zunk,

• ahol nem csak a sa ját fe le ke ze tünk kel sze ret nénk test -
vé ri kö zös ség ben élni,

• ahol a mun ka és a hi va tás is ten tisz te let té vál hat,

• ahol a csa lá dot Is ten kü lön le ges aján dé ká nak tart juk.

Sze ret nénk együtt vé gig jár ni az utat!

A fel tá ma dott Jé zus
Krisz tus a ta nít vá nyok
mel lé sze gõ dött az
Emmaus felé ve ze tõ úton. 
Így sze ret nénk mi is em -
ber tár sa ink mel lé áll va

• hir det ni és meg ta -
pasz tal ni a ke reszt -
ség ben, hogy Is ten
sze re te te min dent
meg elõz,

• el mon da ni és meg mu tat ni es kü võ kön, hogy Is ten sze re -
te te ki fogy ha tat lan tar ta lé kot je lent,

• a sí rók kal és re me gõ szí vû ek kel meg osz ta ni a bi zo -
nyos sá got, hogy a ha lál után nem a sem mi, ha nem Is ten
sze re te te vár min ket.

És út köz ben…
• az is ten tisz te le te ken hét rõl hét re fi gye lünk Is ten ak tu á -

lis sza vá ra, és az úr va cso rá ban ré sze se dünk az Élet
Táp lá lé ká ban,

• napi bib lia ol va sás sal pró bá lunk tá jé ko zód ni az iga zi és
tar tós ér té kek men tén,

• ta nul juk a le le mé nyes sze re tet tit kát, azt, hogy nem ön -
ma gunk ért élünk.

Má so dik éve vég zem szol gá la to mat itt Gyomaendrõdön
ki csiny gyü le ke ze tünk ben, amely sok-sok meg pró bál ta tást
át élt, – töb bek kö zött azt is, hogy 1977 óta nincs hely ben lakó 
lel ké sze – még is meg ma radt, és va ló di sze re tet kö zös ség ként
tesz bi zony sá got mind azok ról az aján dé kok ról, ame lye ket Is -
ten ke gyel mé bõl meg ta pasz talt. 

Ol da lun kon eze ket sze ret ném hó nap ról hó nap ra to vább -
ad ni, hogy le gyen mi bõl erõt me rí te nünk, és a mulandóság
vi lá gá ban iga zi ér té kek re lel hes sünk.

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

Konfirmációi elõkészítõ 16-18 éveseknek:
hétfõ 16 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!
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A HÁROM SÁRGA KACSA ÉNEKE
(Var ga Ka ta lin ver se)

Há rom le gény ka rá csony kor,
Ás, Tás, Pi ku lás,
tíz ri gót fog fenn a dom bon
Ás, Tás, Pi ku lás.
Tíz ri gót mind meg ko paszt ja,
ka lács tész tá ba da gaszt ja
Ás, Tás, Pi ku lás.
Ó mi hó!
Lám a tíz rigó
ab la kot vág a ka lá cson.
Ez ám a vi dám ka rá csony!
Dó, mi, szó!
Zeng a nó ta szó,
Füttyög a tíz rigó.

Há rom le gény ka rá csony kor,
Ás, Tás, Pi ku lás.
tíz bé kát fog fenn a dom bon,
Ás, Tás, Pi ku lás.
Tíz bé kát csup rok ba rak ja,
ko cso nyá nak meg fa gyaszt ja
Ás, Tás, Pi ku lás.
Ó. bé, kú!
Lám, a hars tor kú
bé ka had a sok csu por ban
bre keg ni kezd azon nyom ban,
ó, bé, kú! 
Égi há bo rú!
Tíz béka száz tor kú!

Há rom le gény ka rá csony kor,
Ás, Tás, Pi ku lás,
tíz tücs köt fog fenn a dom bon,
Ás, Tás, Pi ku lás.
Tíz tücs köt is meg tisz tít ja,
s pá lin ká ban fel for ral ja
Ás, Tás, Pi ku lás.
Ó, ó, ó!
Lám a cso bo gó
pá lin ká ban ben ne ül nek,
s éj jel-nap pal he ge dül nek,
dó, mi szó! 
Zeng a nó ta szó!
Peng tíz tü csök vo nó.

Az egy évre ter ve zett prog ram so rán - be ve ze tõ ül -
de cem ber ben és feb ru ár ban 400-400 óri ás pla ká ton
lesz lát ha tó di ák jai kö ré ben a fi a tal ta nár alak ja. A pla -
kát meg je le nik még met ró ál lo má sok pe ron ja in és

city-light for má ban, va la mint
te le fon fül ké ken ki ala kí tott rek lám fe lü le -
ten. A hit, tu dás, em ber ség gon do la tát -
tár sa dal mi célú hir de tés ként - hang hor do -
zó kon is el jut tat ja az Egy ház a nyil vá nos -
ság szá má ra. 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia 
a jövõ év fo lya mán kü lön bö zõ ren dez vé -
nye ken kí ván ja ele mez ni és meg vi lá gí ta ni
üze ne te tar tal mát. 

A ka to li kus ok ta tá si és ne ve lé si in té ze -
tek élet fi lo zó fi á juk nak tart ják, hogy az
Evan gé li um szel le mé ben - az egész em -
ber re fi gyel ve - az em be ri tel jes ség meg -
élé sé hez se gít sék di ák ja i kat. Eb ben a
te vé keny ség ben a ka to li kus in téz mé nyek

mun ka tár sai azok nak a szü lõk nek akar nak se gít sé get
nyúj ta ni, akik gyer me ke ik fej lõ dé sé ben a hit, tu dás,
em ber ség egy sé gét tart ják kí vá na tos nak. 

Új kommunikációs programmal jelentkezik 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

„Hit, tu dás, em ber ség” - az Egy ház ez zel az üze net tel ál lít ja kö zép pont ba a ka to li kus is ko la ér té ke it 

FUT A KICSI CSACSI
(Var ga Ka ta lin ver se)

Fut, siet a ki csi csa csi,
Vele fut a ki csi ko csi,
Ki csi ko csin bá csi, néni
Meg a pici Piri s Béni,
ki a fi nom kif lit kéri.
Ott a va jas kif li!
A ko sár ból vedd ki!
A csa csi nak nem adunk!
Hi á ba rí, nem adunk,
in kább gya lo go lunk.
Gya log me gyünk Bu dá ra,
oda érünk szer dá ra.
Ott a he gyek ma ga sak,
a hegy te tõk ha va sak.
Hát a szán kót, sí tal pa kat
elhoztuk-e? Mondd meg!
Sí! Sí! Juj, de sik lik ez a sí!
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Át fo gó Mo ni tor ing je len tést adott ki az
Eu ró pai Bi zott ság a 2004. má jus 1-jével az
Eu ró pai Unió tel jes jogú tag já vá váló or szá -
gok ról, így ha zánk ról is.

Ez az írás nem át fo gó ér té ke lés, ha nem
ab ból a szem pont ból vizs gál ja a csat la ko zó
or szá go kat, mennyi re tet tek ele get a csat la -
ko zá si jegy zõ könyv ben vál lalt kö te le zett sé -
ge ik nek.

Ma gyar or szág ese té ben a Mo ni tor ing je -
len tés egyet len te rü le ten fo gal maz meg ko -
moly ag go dal ma kat, és ez a me zõ gaz da ság. 

Az eu ró pai uni ós tag sá gunk kal kap cso la -
tos fel ada tok nem zá rul tak le 2002. áp ri lis
16-án, ami kor a csat la ko zá si szer zõ dést alá -
ír ták. Fon tos fel adat, hogy a tár sa da lom mi -
nél szé le sebb kör ben tá jé ko zott le gyen,
hogy tisz tá ban le gyünk az zal, hogy mit is je -
lent a tag ság a min den na pi éle tünk ben. Eb -
ben a fo lya mat ban a ma gyar ci vil
szer ve ze tek nek igen fon tos sze re pük van,
így az Eu ró pa Ház egy ki ad vány so ro za tot in -
dít, ami nek ré sze ként a Mo ni tor ing je len tés
ma gyar nyel vû for dí tá sát el jut tat ták ide
Endrõdre, az Endrõdiek Ba rá ti Kö ré nek
Egye sü le té be is, - mert hogy az egye sü let
tag ja az Eu ró pa Ház nak!

A Mo ni tor ing Je len tés nagy anyag, ab ból
csak „sze mel get ni” le het itt az új ság ha sáb -
ján, de ha ol va só ink kö zül van aki el akar ja
ol vas ni tel jes ter je del mé ben, szí ve sen át ad -
juk ol va sás ra a Szer kesz tõ ség ben (Endrõd,
Dam ja nich u 15). (F. Szer kesz tõ)

A. Be ve ze tés
A Mo ni tor ing je len tés két fõ rész bõl áll.
Az elsõ rész a gaz da sá gi té mák kal fog lal -

ko zik, ami ben rö vi den le írás ra ke rül Ma gyar -
or szág gaz da sá gi fej lõ dé se, és ez után
lel tár ba ve szi azo kat a szük sé ges gaz da sá gi
re for mok vég re haj tá sát, me lye ket a 2002.
évi Éves Je len tés meg je lölt.

A má so dik rész át te kin tést ad ar ról, ho -
gyan áll ha zánk a csat la ko zá si szer zõ dés bõl
ere dõ, az összes kö te le zett ség és kö ve tel -
mény vég re haj tá sá ban, mind a jog al ko tás,
mind a jog al kal ma zó szer ve zet rend szer
szem szö gé bõl, ide ért ve az ad mi niszt ra tív fel -
té te le ket és a vég re haj tást. A bí ró ság és a
köz igaz ga tás ál ta lá nos hely ze te és a ha té -
kony kor rup ció-el le nes in téz ke dé sek ki dol -
go zá sa is ide tar to zik. 

A je len tés a 2003. év szep tem ber végi ál -
la po tot tük rö zi. Az ad dig tény le ge sen meg -
ho zott dön té se ket, a tény le ge sen
meg al ko tott jog sza bá lyo kat, a tény le ge sen
al kal ma zott in téz ke dé se ket, és a tény le ge -
sen lét re ho zott és mû kö dõ szer ve zet rend -
sze re ket rög zí ti.

Ez az ér té ke lés ab ból in dul ki, hogy Ma -
gyar or szág nak a csat la ko zás ide jé re tel je sen 
fel ké szült nek kell len nie a tag ság ra.  

B. Gaz da sá gi kér dé sek
A Bi zott ság 2002. évi Je len té sé ben meg -

ál la pí tot ta, hogy „Ma gyar or szág mû kö dõ pi -
ac gaz da ság nak te kint he tõ és a je len le gi
re for mok foly ta tá sa ese tén ké pes nek kell
len nie arra, hogy Uni ón be lü li ver seny nyo -
má sá nak és a pi a ci erõk nek meg fe lel jen.”

1. Gaz da sá gi fej le mé nyek
„Ma gyar or szág ál ta lá nos gaz da sá gi

egyen sú lya rom lott, kü lö nös te kin tet tel a
GDP szer ke ze té re, a kül sõ egyen súly ra, va la -
mint az ár fo lyam és a ka mat lá bak sta bi li tá -
sá ra. A 2002. évi je len tõs ál lam ház tar tá si
hi ányt egy szo ro sabb, ha bár igen am bi ci ó zus 
2003-as fis ká lis po li ti ka és egy szi go rú
2004-es költ ség ve té si terv kö vet te, ugyan -
ak kor in kon zisz tens mo ne tá ris és ár fo -

lyam-po li ti kai dön té sek to váb bi ne héz sé ge -
ket okoz tak. Ked ve zõt len nem zet kö zi
kör nye zet ben, de erõs ke res let ol da li tá mo -
ga tás sal a GDP 3,3%-kal bõ vült 2002-ben.
2003 elsõ fe lé ben a nö ve ke dés üte me éves
szin ten 2,6%-ra mér sék lõ dött.”… „Az éves
inf lá ció 2002-ben 5,2 szá za lék ra süllyedt,
majd 2003 má ju sá ra a rend szer vál tás óta a
leg ala cso nyabb szint re, 3,6%-ra csök kent,
ez után azon ban au gusz tus ban is mét nõtt,
4,7%-ra.”

2. Az aján lá sok tel je sí té se
„Az ál lam ház tar tá si hi ány csök ke nõ ten -

den ci át mu tat a fis ká lis po li ti ka 2003-as for -
du la ta óta, de to váb bi erõ fe szí té sek re van
szük ség az ál lam ház tar tá si re for mok te rén.
… A 2002-es 9,2%-os GDP ará nyos ál lam -
ház tar tá si hi ány 2003-ban 5 szá za lék alá
kell, hogy ke rül jön, és 3,8 % le gyen
2004-ben. 

… Az egész ség ügyi re form egy tíz éves
prog ram ke re té ben va ló sul meg, en nek je -
len tõs len dü le tet adott a pri vát há zi or vo si
pra xi sok lét re jöt té nek le he tõ sé ge 2002-ben
és az új 2003-as tör vény, amely le he tõ vé te -
szi az egész ség ügy je len tõs mér té kû pri va ti -
zá ci ó ját, be le ért ve a kór há za kat is… Az új
tör vény al kal ma zá sá nak elsõ lé pé se ként a
kor mány 31 kór há zat vont be az adós ság
eny hí té si prog ram ba, elõ ké szí ten dõ a ké sõb -
bi pri va ti zá ci ót. 

… A bé rek nö ve ke dé se mér sék lõ dött
2003-ban a 2001-es és 2002-es igen ma gas
üte met kö ve tõ en, kü lö nö sen az üz le ti szfé rá -
ban, a gaz da ság kezd hoz zá szok ni az ala cso -
nyabb inf lá ci ós kör nye zet hez… Azon ban
2003 elsõ 7 hó nap já ban a 2002-es in téz ke -
dé sek to va gyû rû zõ ha tá sai erõ seb bek vol -
tak, mint az ál ta lá nos nö ve ke dés-las su lá si
ten den cia és így a re ál bé rek éves szin ten
újabb 13,1%-kal nõt tek. Így bár a ver seny -
szfé ra brut tó bér nö ve ke dé se egy ér tel mû en
7-8%-ra csök kent, a re ál bér nö ve ke dés az
egész gaz da sá got te kint ve to vább ra is je len -
tõ sen meg ha lad ja a ter me lé keny ség nö ve -
ke dé si szint jét.”

C. A csat la ko zá si tár gya lá sok ból fa -
ka dó kö te le zett sé gek és vál la lá sok

A Ma gyar or szág ról szó ló 2002. évi Éves
Je len tés ben a Bi zott ság meg ál la pí tot ta:

„Ma gyar or szág ál ta lá nos ság ban ele get
tesz a tár gya lá so kon vál lalt kö te le zett sé ge i -
nek. Azon ban ké se de lem ta pasz tal ha tó az
ál lat-egész ség ügyi sza bá lyo zás át vé tel ében,
az im por tált ha lak mé ret sze rin ti el len õr zés re 
vo nat ko zó sza bá lyo zás mó do sí tá sá ban, a
gáz tör vény el fo ga dá sá ban és egyes kör nye -
zet vé del mi jog sza bály ok mó do sí tá sa te kin te -
té ben (Nem ze ti Hul la dék gaz dál ko dá si terv,
re gi o ná lis és he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter -
vek, cso ma go lás, hul la dék olaj). Ezen fel ada -
tok tel je sí té se még Ma gyar or szág elõtt álló
fo lya mat”. 

… Ma gyar or szág a leg több te rü le ten
ered mé nye ket ért el a köz igaz ga tá si ka pa ci -
tás ki épí té sé ben. Azon ban to váb bi erõ fe szí -
té sek szük sé ge sek kü lö nö sen a
me zõ gaz da ság, a köz le ke dés, a re gi o ná lis
po li ti ka, a kör nye zet vé de lem a pénz ügyi el -
len õr zés te rü le tén. To váb bi ten ni va lók van -
nak az ad mi niszt ra tív ka pa ci tás ki épí té se
te rü le tén an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy 
tel je sül jön a kö zös sé gi ala pok biz tos, ha té -
kony és el len õriz he tõ ke ze lé se”.

A Mo ni tor ing Je len tés ezt kö ve tõ en 29
cím alatt rész le te zi a meg ál la pí tá sát (pld.
köz igaz ga tás, igaz ság szol gál ta tás, kor rup ció 
el le ni in téz ke dés, áruk, sze mé lyek sza bad
áram lá sa, moz gá sa, tõke sza bad áram lá sa,

stb.) eb bõl csak a me zõ gaz da ság gal
kap cso la tos meg ál la pí tá sok ból is mer te tünk
rész le te ket.

„A me zõ gaz da sá gi fe je zet nagy szá mú
kö te le zõ sza bályt tar tal maz, ame lyek je len -
tõs ré sze köz vet le nül al kal ma zan dó a tag ál -
lam ok ban…. A csat la ko zó or szá gok nak
ké szen kell áll ni uk a kö zös pi a ci szer ve ze tek -
be való in teg rá ci ó ra a me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek szé les ská lá ján, egye bek közt a
szán tó föl di nö vé nyek, zöld sé gek, gyü mölcs
és hús ter mé kek, ese té ben. A fe je zet ré szét
ké pe zi az ál lat egész ség ügy re és nö vény -
egész ség ügy re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo zás. Az egy sé ges pi a con az
ál lat egész ség ügy és az élel mi szer biz ton ság
meg õr zé se ér de ké ben fon to sak a ve tõ mag -
ok mi nõ sé gé vel, a ká ro sí tók kal, va la mint a
nö vény vé dõ sze rek kel kap cso la tos sza bá -
lyok. 

Az új Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal (MVH) 2003. jú li us 1-én
jött lét re hi va ta lo san, a már lé te zõ Ag rár in -
ter ven ci ós Köz pont és a SAPARD Hi va tal
össze vo ná sa ré vén. Az új ki fi ze tõ ügy nök ség
fel ké szü lé si mun ká it sür gõ sen fel kell gyor sí -
ta ni, kü lö nö sen az in for ma ti kai rend szer fej -
lesz té se és el já rás ren dek ki ala kí tá sa, il let ve
a sze mély zet fel vé te le és kép zé se te rén. Bár
az utób bi 6 hó nap ban fon tos elõ re lé pés tör -
tént a me zõ gaz da sá gi par cel la-azo no sí tá si
rend szer (MePAR) ki ala kí tá sá ban, a tel jes
mér ték ben mû kö dõ ké pes In teg rált Igaz ga -
tá si és El len õr zé si Rend szer (IIER) lét re ho -
zá sa to vább ra is sú lyos ké sé ben van, mind
tech ni kai, mind pe dig szer ve zé si szem pont -
ból. A még hát ra lévõ fel ada to kat és a ren -
del ke zés re álló idõt te kin tet be véve ma már
ko mo lyan két ség be kell von ni, hogy Ma gyar -
or szág ren del kez het-e egy mû kö dõ rend -
szer rel a csat la ko zás nap ján.”

… „Ma gyar or szág jó ered mé nye ket ért el
a mi nõ ség po li ti ka és a bio gaz dál ko dás te -
rén”. 

…”Ami a gaz dál ko dók köz vet len tá mo ga -
tá sát il le ti, a Ma gyar Kor mány dön tött ar ról,
hogy a tag ság elsõ évé ben az egy össze gû
te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szert al kal maz -
za.”

Vi dék fej lesz tés
A vi dék fej lesz tés in téz ke dé sek irá nyí tó

ha tó sá ga a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um lesz. Az MVH lesz a vi dék
fej lesz té si in téz ke dé sek ki fi ze tõ ügy nök sé ge
és fe lel majd az in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ért. …Összeségében ko moly ag go da lom ra
ad okot, Ma gyar or szág fel ké szült sé ge a vi -
dék fej lesz té si prog ra mok vég re haj tá sá ban,
kü lö nö sen a még be fe je zés re váró mun kák
mennyi sé ge, s fe le lõs sé gi kö rök tisz tá zat lan -
sá ga és a gyen ge ko or di ná ció mi att.”

D. KONKLÚZIÓK
… „Azo kon a te rü le te ken, ahol az elõ zõ

Éves Je len tés ja vas la to kat fo gal ma zott meg, 
némi elõ re lé pés tör tént, azon ban még min -
dig ma rad tak to váb bi ten ni va lók.

… Ma gyar or szág nak azon na li és ha tá ro -
zott lé pé se ket kell ten nie négy ko moly ag go -
da lom ra okot adó te rü le ten a kö zös sé gi
vív má nyok egy fe je ze té ben, a csat la ko zás
idõ pont já ra kész kí ván len ni. 

Ez a me zõ gaz da ság fe je zet ben, Ma gyar -
or szág fel ké szü lé sét il le tõ en a Ki fi ze tõ Ügy -
nök ség fel ál lí tá sa, az In teg rált Igaz ga tá si és
El len õr zé si rend szer mû köd te té se, a vi dék -
fej lesz té si in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra való
fel ké szü lés és a köz egész ség ügyi sza bá lyok
be tar tá sa az élel mi szer-el lá tó üze mek ben. 

Köz re ad ta: Csá szár né Gyuricza Éva

MAGYARORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSI FELKÉSZÜLÉSÉRÕL
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PÁSKÁNDI GÉZA
(1933-1995)

Páskándi Géza alak ját, gon do la ta it, iro dal -
mi mun kás sá gát idéz te fel - ta valy né hány hó -
na pon ke resz tül - a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um.

A köl tõ, író, szín pa di szer zõ há nyat ta tott
sor sá nak be mu ta tá sá ban, a ki ál lí tás meg szer -
ve zé sé ben fon tos sze rep ju tott a fe le ség nek,
Páskándiné Se bõk Ani kó nak is. Do ku men tu -
mok kal, fény ké pek kel, sze mé lyes tár gyak kal,
vi de o fel vé te lek kel em lé kez tek az el múlt év -
ben ép pen 70 éve szü le tett, Kos suth-dí jas író -
ra.

Ön élet raj zá nak rész le té vel, köl tõi szép sé -
gû, fi lo zo fi kus gon do la ta i val, ver sé vel em lé -
ke zünk mi is az 1995-ben el hunyt er dé lyi

mû vész re.

„A mél tó túl élés a bol dog ság maga. Eb ben nincs par don szá mom ra. Én
tel jes egé szé ben a sze re tet-tan ol da lán és ál lás pont ján ál lok.

(…) Az igaz ság az ben nem, az éle tem ben van. Én az igaz ság ré sze va -
gyok.

Bí zom ab ban, hogy mint ma gán em ber nem tu dom még azo kat sem
gyû löl ni, akik ne kem rosszat tet tek. Ez az én ma gán ügyem, ezt nem te he -
tem kö zös sé gi nor má vá. Ide o ló gi á kat tu dok csak gyû löl ni, azt vi szont most
és mind örök ké.”

A Pi ros ma dár c. kö tet, amit be zúz tak és amiért hat évi bör tön járt, a köl -
tõ de di kál ta ön ma gá nak, 1966-ban sza ba du lá sa után.

„De di ká lom pe dig a köny vet ön ma gam nak, új évi jó kí ván ság ok kal: még 
sok so ra koz zék e mel lé pol com ra, test vé ri, ha ve ri sze re tet tel.

Páskándi Géza Páskándi Gé zá nak”
Bu ka rest, 1966. jan. 10-én

„Nem szín pa di szer zõ, el sõ sor ban író va gyok, aki azért ír néha drá mát,
mert hall gat az anyag su gal la tá ra, s hagy ja hogy anya ga is ala kít sa õt. Nem
könyv drá mák nak szán tam eze ket a da ra bo kat, de azt is tu dom: ad dig min -
den csak könyv drá ma, amíg meg nem leli szín há zát, szí né sze it, ren de zõ jét.
Annyi ban még is könyv drá mát ír tam, hogy jó ol vas mány nak sze ret tem vol -
na tud ni ezt a néha mu lat sá gos, oly kor szo ron ga tó be tû-vi lá got.”

(Az eb oly kor eme li a lá bát, 1970)

„Szá munk ra az, hogy a szín ház temp lom, ré ges-rég nem hol mi me ta fo -
ra, ha nem nyers tör té nel mi tény, igaz ság, amellyel szá mol nunk mu száj.

Hi szen, ha ül dö zik az anya nyel vi szót és kul tú rát, ha ti los az ut cán, ti los a 
hi va tal ban, ti los a táb lá kon, fel irat okon, szü lõnk és szü löt tünk: a Nyelv szá -
má ra mi ma rad hát?

Csu pán a Szó szék és a Szín pad.”
(1989. Ka la uz nél kül)

„Te kints a vég te len csil la gos me zõ re, a Ha tár ta lan ba. Kér dezd meg: ha
Is ten jó, már pe dig jó, mi ért ne akart vol na szép és em ber lé nye gû lényt s fõ -
képp Éle tet te rem te ni a Vi lág min den ség sok más pont já ra is. Mi ért ne le he -
tett vol na egy ide jû te rem tés több he lyén a Vi lág egye tem nek? Vagy tán az
Is ten a Föl dünk Szob rász mû he lyé bõl szór ta, küld te szét al ko tá sa it az Uni ver -
zum más tá ja i ra? Hi szen akár me lyi ket meg te het te Õ. Hát ku tasd
kezenyomát s múl jék el szo ron gá sod, hogy tán nem lé tez nék Is ten, a Min -
den ség Ura.”

Pro ló gus
„Ami kor kis há za dat kö rös-kö rül be le pi a hó… Ami kor nya va lyák tör nek

rád gyû rû ben, vé nü lés csa hos évei… Kö hög te tõk… Ami kor ma gá nyod
olyan lesz, mint egy cel la… Szer ze te sé s rabé: ko los to ri és töm lö ci… Ak kor
ülj le és írj. Ak kor. Ép pen ak kor. Ott és ak kor ép pen.”

(Bu da pest, 1991. dec. rész let)

Szim bi ó zis ban a tör té ne lem mel

A tör té nel mi ne vek kel. Kéz a kéz ben ese mé nyek kel is. 1933-ban szü let -
tem a Ver sailles -ban Ro má ni á hoz csa tolt ré szek egyi ké ben (Szatmárhegy,
Szat már né me ti mel lett). Épp ami kor Hit ler Adolf ura lom ra ju tott.

1940-ben vol tam elsõ ele mis ta, ami kor már ki tört a há bo rú, és meg tör -
tént a bé csi dön tés, mely után bi zo nyos partiumi, er dé lyi ré szek már nem
oszt rák-ma gyar, de a ma gyar ál la mi ság ba ke rül tek is mét. Vi téz nagy bá nyai
Hor thy Mik lós kor mány zá sa alatt.

1944-45-ben, a há bo rú vé gén írat tak be a kö zép is ko lá ba. 1949-ben ifjú
új ság író ként utaz tam Bu ka rest be. Az If jú mun kás címû lap hoz ke rül tem épp
amaz idõ pont ban, ami kor Joszif Visszarionovics Sztá lin (Dzsugasvili) het ve -
ne dik szü le tés nap ját ün ne pel te or szág és vi lág. (Ti zen hat éve sen – ezt ré -
gebb sok szor le ír tam – idõs és meg lett köl tõk kó ru sá ban õt én ma gam is
meg ver sel tem.) Ami kor pe dig so kunk leg na gyobb meg döb be né sé re még a 
„Ge ne ra lisszi musz” is meg halt, 1953-ban Ko lozs vár ra, a Bo lyai böl csész ka -
rá nak ma gyar nyelv és iro da lom sza ká ra men tem. In nen – fõ ként a hi ány zá -
sok oká ból – kis idõ re át rán dul tam a jog fa kul tás ra is.

Az 1956-os di ák meg moz du lá sok ban be töl tött epi zód sze re pem és né -
hány ver sem, cik kem mi att 1957 ta va szán le tar tóz tat tak, majd hat év bör -
tön re ítél tek. (Ezek az írá sok már nem vol tak „osz tály har co sak”, mint
mond juk a fõ képp 49-50-ben fo gal ma zó dók, de hát ezek rõl is szól tam már
jó val ré gebb.)

A le vert ma gyar for ra dal mi sza bad ság harc meg tor lá sa i nak ide jét né mi -
leg biz ton ság ban, a ko lozs vá ri, a szamosújvári bör tö nök ben és kény szer -
mun kán, a Du na-del tá ban él tem át. A nem zet kö zi eny hü lés és or szá gos
ün ne pek évé ben, 1963-ban sza ba dul tam. 

1965-ben meg halt a ro mán kom mu nis ta párt fõ tit ká ra, Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Nem so ká ra meg kap tam írói köz lés jo go mat elad dig rak tá ri
mun kás ként dol goz tam, majd bib li og rá fus ként, egy bu ka res ti könyv ter jesz -
tõ nél.) Elsõ – ta lán ré szint ön vé del mi – há zas sá gom is erre az idõ re esik. Egy 
– bak fis kor tól Bu ka rest ben élõ – krajovai szü le té sû, pra vosz láv val lá sú, mu -
ta tós el vált asszonyt vet tem fe le sé gül, aki te het sé ges mû for dí tó (és köl tõ
meg tánc dal szö veg-író) volt.

Je len le gi há zas sá gom – az evan gé li kus val lá sú – Ani kó val (Se bõk) im -
má ron régi sze re lem bõl fo gant, ahogy Ág nes le á nyom is, akit re for má tus -
nak ke resz tel tek (Ko lozs vár, 1972).

1974-ben (pri u szom mi att) két sze ri kí sér let re vég re át te le pül het tem
(re pat ri ál hat tam) Ma gyar or szág ra. Ott eb ben a régi ba rá ta im (Majtényi Erik,
Föl des Lász ló) s egy-két jó em be rem, itt Illyés Gyu la és szû kebb köre meg
egy hit hû ka to li kus le ány ön zet len segytsége egyen get te uta mat. Ugyan így
ne je met, Ani kót is – ala ki há zas ság gal – egy jó szí vû ba rá tom se gí tet te át.
Igye kez tem lo já lis len ni a be fo ga dó ál lam hoz, bár ki hez, aki hó nom alá nyúlt, 
hi szen akár hogy is, de fel vál lal ták hall ga tó la gos, ám nyil ván va ló po li ti kai
me ne kült mi vol to mat. (Ma gyar ül dö zött ma gyart a szom széd dal szem ben
meg óv, itt ilyen ad dig még nem igen volt.) Sok de rék ma gyar em ber rel volt
al kal mam ta lál koz ni (a párt tag ok, sõt ve ze tõ párt tag ok kö zül is). Az óta Bu -
da pes ten élek.

Min den díj, ki tün te tés, amit ott és itt kap tam, tu laj don kép pen jó le sett,
és nincs okom, hogy ne le gyek rá büsz ke. Ott: az író szö vet ség tõl el nyert
vagy a ma gyar kri ti ku sok tól ka pott Pezs gõ-díj. Itt: Jó zsef At ti la, Ma gyar Mû -
vé sze tért, Kor társ. Még is van két leg be cse sebb a be cse sek kö zött: az 56-os
Em lék érem és a Kos suth-díj.

Nagy meg tisz tel te tés volt szá mom ra, hogy a Ma gyar Mû vé sze ti Aka -
dé mia tag já ul, sõt ala pí tó (majd el nök sé gi) tag já ul meg hív tak s vá lasz tot tak. 
Ide tar to zik az is, hogy csu pa jó he lyen dol goz hat tam. Kor társ szer kesz tõ sé -
ge, Nem ze ti Szín ház… Szû kebb pát ri ám ban pe dig az Utunk hoz fû zött ben -
sõ sé ges vi szony. Sok ki vá ló em ber tár sa sá ga vett te hát kö rül. Er dély ben,
Bu ka rest ben, pom pás ta ná ra i mat is be le ért ve per sze…

Ám azt sem hall gat ha tom el, hogy –tö mé nyen s hosszú ide ig – sem az -
elõtt, sem azu tán ennyi „elit-em ber” nem volt tár sa sá gom ban, mint épp
bör tö ne im hat éve alatt.

Az iga zi, tel jes sza bad ság elsõ négy esz ten de je (1990-94) volt a leg bol -
do gabb ese mény sor ed di gi éle tem ben. Le szá mít va –nyil ván – gyer mek ko -
rom egy-egy idõ sza kát.

Azért mon dom, hogy tel jes sza bad ság, mert rész le ges sza bad ság él -
mény ben már volt ré szem az elõtt is. Fõ ként vá lasz tott iro dal mi tár gya im,
mû for má im és stí lu som jó vol tá ból. Va gyis a ma gam nak te rem tett sza bad -
ság fõ for rás volt, amit nem a je len vi lág kí nált, ha nem jó részt örök lött sé ge -
im (…)

 Bu da pest, 1994. máj. 15.-jún.29.
Kö zöl ve: Cur ri cu lum Vitae (Bp.)
Kor társ Kk. 1995.

„Nem is a rács ban van a
rab ság, ha nem a gon do lat ban, (…)
hogy a ra bok jaj, kint ma rad tak.”
(Nem igaz! 1958. rész let)

„Mert bár min dig rá tar ti
vol tam s va gyok er dé lyi
mi vol tom ra – örök ké
ma gyar író nak, egye te mes
ma gyar író nak akar tam
tud ni s ne vez ni ma gam.”
(A meg val lás)

„El kell men nem
Ad dig a há zig.
S ha te te je
köz ben be ázik?
El kell men nem
ad dig a há zig.
S ha min den
la kó ja
holt ra fá zik?
El kell men nem
ad dig a há zig.
S ha be lõ lem
már csak a
ge ren da lát szik?
El kell men nem 
ad dig a há zig.

S ha lent
vá lyog-kö zét
egyik töl tik?
El kell men nem 
ad dig a föl dig.
S ha zsupp ját
fûbe
esõ dön göl te?
El kell men nem
Abba a föld be.”
(Ars po e ti ca a pusz tán)
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„Pörgölt” káposzta

Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 1/2 kg sertéshús (legjobb az álla), - lehet éppen füstölt 
hús is, a lényeg, hogy legyen rajta kövérje is. Hús híján kakastaréjra vágott
szalonnaszeleteket (30 dkg ebbõl elég) is felhasználhatunk, 1/2 liter víz.
A zsírral vékonyan megkent tepsibe köralakban elhelyezzük a kimosott káposztát. Középre 
tesszük a késsel bevagdosott húst. Ha szalonnaszeleteket használunk, akkor azokat az
elegyengetett káposzta tetején helyezzük el.
Vi zet ön tünk alá ja és for ró sü tõ ben (jobb, ha ke men cé ben) meg süt jük.

* * *
Az idén olyan re cep te ket kül de nék, ame lyek nem sa já tok, de jók. Hód me zõ vá sár hely kör -
nyé ki un. pa rasz ti éte lek re cept jei ezek, Herczeg Mi hály gyûj té sé ben.

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.

Minden kedves vásárlónak eredményekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánok.

Továbbra is várom vásárlóimat, gazdag
áruválasztékkal.

Februárban farsangi ajándék, meglepetés,
nyeremény sorsolás lesz! 

 Nyitvatartás: hét köz nap 6-tól 18-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!

Cs. SZABÓ IMRÉNÉ Si mon Ida, aki a
Hámán Kató ut cá ban la kott, de cem ber
15-én 86 éves ko rá ban vá rat la nul be fe jez te
föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: családja

FARKAS MÁTÉNÉ Szujó Mag dol na,
aki a Dó zsa György ut cá ban élt no vem ber
27-én rö vid sú lyos be teg ség után 80 éves
ko rá ban vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak
és az Örök ké va ló ság Ho ná ba köl tö zött.
Gyászolják: családja

FEKÉCS JÁNOS, aki az Endrõdi ut cá -
ban élt, de cem ber 9-én, 82 éves ko rá ban
hosszan tar tó sú lyos be teg ség után be fe jez -
te föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: öz ve gye, lá -
nyai és azok családja.

KURUCZ LÁSZLÓ, aki a Su gár u
124-ben élt, de cem ber 20-án 50 éves ko rá -
ban hosszú be teg ség után az örök ké va ló ság
ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ja: édes any ja,
öccse és csa lád ja, és a rokonok.

NÉMETH PÁLNÉ Tóth Ju li an na volt
gyomaendrõdi la kos de cem ber 13-án, 86
éves ko rá ban el ment az élõk so rá ból. Gyá -
szol ja: le á nya és családja

PAP LAJOS aki a Kos suth ut cá ban élt,
de cem ber 4-én 68 éves ko rá ban hosszú be -
teg ség után be fe jez te föl di éle tét. Gyá szol ja 
: a családja

Özv. SOLYMOSI FERECNÉ Kéri
Róza, aki a Baj csy Zsi linsz ky ut cá ban la -
kott no vem ber 26-án 81 éves ko rá ban vá -
rat la nul el hunyt. Gyá szol ja: a családja

TÍMÁR ZOLTÁN BÉLÁNÉ, aki a Se -
lyem u 106-ban élt, no vem ber 28-án 39
éves ko rá ban 10 hó na pi szen ve dés után
vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak, és el köl -
tö zött az élõk sorából.

Gyá szol ja: fér je, gyer me kei, test vé rei
és az egész ro kon ság.

Kö szö net nyil vá ní tás
A gyá szo ló csa lád há lá val és tisz te let tel

kö szö ne tét fe je zi ki mind azok nak, akik
Far kas Máténé te me té sén ott vol tak, el kí -
sér ték utol só út já ra és rész vét ük kel a
gyászukban osztoztak.

Gyászoló családja

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

Az endrõdi temp lom ban, a ka to li kus
szer tar tás sze rint el te me tett ha lot tak ról 40
évre vissza me nõ leg, név sze rint meg em lé -
ke zünk ha lá lo zá si év for du ló juk nap ján.

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

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

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

Fény kép al bum
Bal ol da li kép: Iványi La jos és K. Tí már Er zsé bet, az I. vi lág há bo rú ide jén
alsó kép: Décsi paskomi is ko la, Klinghamer Lász ló és ta nít vá nyai (1948-52) 
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Or szá gunk ban a gyü mölcs ter me lés meg ho no so dá sá val, szak -
irá nyú to vább fej lõ dé sé vel meg kez dõ dött a jel leg ze tes gyü mölcs -
ter mõ tá jak ki ala ku lá sa is. Eh hez a ter mé sze tes té nye zõk is hoz zá
já rul tak. Így el sõ sor ban az ég haj lat, szél já rás, csa pa dék el osz lás,
va la mint a ta laj vi szony ok. A táj ter me lés ki ala ku lá sá val egyes gyü -
mölcs félék termelése a vidék jellegzetes kultúrájává fejlõdött ki.

Gyü mölcs ter mõ tá ja ink:

Sár ga ba rack: Kis kun ság (Kecs ke mét és kör nyé ke), Fej ér me -
gye nyu ga ti ré sze.

Téli alma:      Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye, és a dél-du nán -
tú li me gyék.

Szil va: Bé kés, Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye. (Szar va son
õsszel meg ren de zik a „Szil va Na po kat, mely nek ke re té ben
Szil va lek vár Fõ zé si ver seny re is sor ke rül. 

Bo gyós gyü möl csök: (mál na, sza mó ca, ri biz ke, kösz mé te),
Du na zug, Du na ka nyar.

Õszi ba rack:  Buda déli ré sze és Sze ged kör nyé ke
Man du la: Ba la ton észa ki ré sze
Kör te: Kis kun ság déli ré sze, és Szeged kör nyé ke.
Cse resz nye, meggy: Cser hát, Bükk, Mát ra vi dé ke.
Dió, sze líd gesz te nye: Du nán túl dél nyu ga ti tá jai.

Vá ro sunk te rü le tén a hat va nas évek ben a szõ lõ, és õszi ba rack
kul tú ra szé les kör ben el ter jedt. Az õszi ba rack ter mesz té se alább ha -
gyott, vissza hú zó dó ban van. En nek elsõ sor ban az az oka, hogy a
nagy mag (hú sos ré szen be lül) ki fej lõ dé sé hez sok mész re (kal ci um -
ra) van szük sé ge a nö vény nek. Mi vel ná lunk a ta laj vi szony lag ke -
vés me szet tar tal maz, en nek ered mé nye ként az õszi ba rack fa el kezd 
méz gá sod ni, majd a kat lan ala kú fa ol dal ágai fo ko za to san el hal nak. 
Vi dé kün kön a gyü mölcs fa rö vid éle tû, ezért ma már ke vés he lyen
lát ni õszi ba rack fá kat. Igen szép, sza bá lyo san met szett fái vol tak
Varga Bélának, (aki iskolaigazgató volt) a termésbõl még a piacra
is jutott eladásra.

Kert je ink az utób bi év ti ze dek ben mind szak ma i lag, mind
esztéti ka i lag so kat fejlõdtek. E fej lõ dés ered mé nye ként 3 tí pu sú
kerteket láthatunk:

1.) hét vé gi, (hob bi) kert, me lyek ben csak annyi gyü möl csöt,
zöld ség fé lé ket ter mel nek, amennyi re a csa lád nak szük sé ge van.
Ezen ker tek mû ve lé sé nél az el sõd le ges cél a ki kap cso ló dás, fel töl -
tõ dés, ha van rá le he tõ ség, hor gá szás és az egész sé ges élet hez szük -
sé ges test moz gás. Pél da ként le het em lí te ni töb bek közt a
Temlom-zug kert je it, ahol a sza bá lyo san ne velt gyü mölcs fák,

(alma, kör te, ba rack, nas po lya), mel lett lát ha tó a ki épí tett sza lon na
és hús sütõ, ame lyet ké nyel mes kis ülõ he lyek vesz nek kö rül. A kör -
nye ze tet dísz cser jék te szik va rázs la tos sá. A több nyi re jellegzetes,
igényesen megépített hétvégi házak általában a Körös holtága felé
néznek. 

2.) hét vé gi te lek, ha szon kert, mely ben gyü mölcs, zöld ség áru
ter me lés fo lyik, amely bõl pi ac ra is ke rül el adás ra. Töb ben a holt -
ágak zu ga i ban ön tö zé ses zöld ség ter me lés sel is fog lal koz nak. A
csont hé jas és al ma ter mé sû gyü mölcs fák mel lett a ház tar tás ban
hasz ná la tos szin te min den zöld ség féle így ke rül a pi a cok ra. Mind a
gyü mölcs, mind a zöld ter me lés kul tú ra ápolt, gon do zott, a kár te võk
el len rend sze re sen szak sze rû en vé dett föl de ken fo lyik, nagy gon dot 
fordítanak a talaj tápanyag utánpótlására (istálló trágya és
mûtrágya) is.

3.) ker tes csa lá di há zak, ame lyek el sõ sor ban fa lu he lyen és vi dé -
ken ter jed het tek el. Így vá ro sunk ban is meg le het cso dál ni a pá -
zsitfü ves, dísz cser jék kel, dísz fák kal vi rá gok kal te le pí tett
ud va ro kat, ker te ket. Így ke rül az élõ nö vény, a ter mé szet al ko tó -
eleme em ber kö zel be, amely re min den élõ lény nek egy aránt szük sé -
ge van. Eh hez az em ber ba rát kör nye zet hez el en ged he tet le nül hoz zá 
tar to zik a ma dár vi lág. Kü lö nö sen a téli idõ szak ban szo rul nak az
em be rek se gít sé gé re. Fa odúk, ma dár ete tõk kert ben való ki he lye zé -
sé vel, a ma da rak
rend sze res ete té sé vel
át se gít het jük õket a
téli ne héz idõ kön,
ami kor nem tud nak
ön erõ bõl elég táp lá -
lék hoz jut ni. Az éne -
kes ma da rak
meg há lál ják a téli
gondoskodást, mert
tavasztól õszig ingyen 
munkásként
pusztítják a fák,
bokrok, gyümölcsök
kártevõit. 

Az ápolt, gon do -
zott ker tek az em ber -
nek tes ti, lel ki
fel üdü lést nyújtanak,
amely re oly nagy
szük ség van eb ben a
ro ha nó, el em ber te le -
ne dett világban. 

Hunya Ala jos
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Gyümölcstermesztés ki ala ku lá sa 
ha zánk ban - III. rész

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
téli aján la ta im:

• hólapátok
• vi a szos vá szon, asztalterítõk
• zo mán co zott tûz hely, kályhacsövek
• ké zi szer szám ok, sze gek, csa va rok
• cirokseprû
• fó li ák, ta ka ró pony vák, mû anyag áruk
• gu mi csiz mák, vé dõ kesz tyûk
• ku tya-, macs ka-, madáreledel
• bar kács szer szám ok
• mû anyag ku kák (-110 l 5990,-)
• drót ke rí té sek, lét rák
• für dõ szo ba víz füg göny
• üst, üst ház
• fa vé dõ rács (nyu lak el len)

Bol dog új évet kí ván:
FARKAS MÁTÉ 

Kert-
ba rá tok-
nak

No vem ber 23-tól december 10-ig Gyoma 

bel te rü le tén 8,4 mm csa pa dék hul lott. A fagy 

be áll tá val a mé rést ta va szig szü ne tel tet jük.
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