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A má ju si gyo mai für dõ ava tás ra fel ke res te 
vá ro sun kat a pilznoi pol gár mes ter és de le gá -
ci ó ja az zal a szán dék kal, hogy test vér vá ro si
kap cso la tot ve gyen fel Gyomaendrõddel. A
ven dé gek szem mel lát ha tó lag jól érez ték ma -
gu kat. Vi szont lá to ga tás ra hív tak meg ben -
nün ket. Így lá to ga tott el Len gyel or szág ba
egy ki lenc fõs de le gá ció Dr. Dá vid Imre pol -
gár mes ter úr ve ze té sé vel. A de le gá ció tag jai
vol tak még: Dr. Csor ba Csa ba jegy zõ, Jenei
Bá lint és Czibulka György kép vi se lõk, Fü löp
Istvánné és Far kas Zoltánné ál ta lá nos is ko lai
igaz ga tók, Fe hér Il di kó és Máté Tí mea, a Hi -

va tal mun ka tár sai és Iványi Lász ló plé bá nos.
Az elsõ nap prog ram ja üzem lá to ga tá sok vol tak. Meg mu tat ták az

AKPIL me zõ gaz da sá gi gép gyár tó üze met, a LIMBA bú tor sza lont, va la -
mint a TAURUS hús üze met. Mind há rom üze met cso dá lat tal néz tük, de
kü lö nö sen le nyû göz te a ma gyar de le gá ci ót a nyu ga ti szín vo na lú hús üzem.
Mind há rom üzem ma gán tu laj don ban van.

Más nap meg mu tat ták a wieliczkai só bá nyát és Krak kó fõ te rét. Este tá -
bor tûz nél kö tet len be szél ge tés kö vet ke zett. Itt fel vet te a sze mé lyes kap -
cso la tot a jö võ be ni együtt mû kö dés re mé nyé ben a két is ko la igaz ga tó az
ot ta ni igaz ga tók kal.

Va sár nap szent mi sén vet tünk részt, és meg te kin tet tünk egy ha tal mas
park ban hely re ál lí tott kas télyt, mely most öre gek ott ho na. 

Ez után kö vet ke zett utunk leg fon to sabb ré sze. A ma gyar de le gá ció ho -
tel já nak ét ter mé ben rend kí vü li ülést tar tott a pilznoi kép vi se lõ tes tü let. Ott
fel ol va sás ra ke rült len gyel és ma gyar nyel ven - a ná lunk már el fo ga dás ra
ke rült - meg ál la po dás. A len gyel kép vi se lõ tes tü let egy han gú lag el fo gad ta,
és ün ne pé lyes ke re tek kö zött Józef Chmura és Dr. Dá vid Imre pol gár mes -
te rek alá ír ták a test vér vá ro si meg ál la po dást.

Na gyon po zi tív be nyo mást tett ránk az, hogy Len gyel or szág fej lõ dik,
épül, szé pül. Rend, tisz ta ság, a há zak körényéke és az ab la kok vi rá gok kal
dí szít ve. A vá ros há zán, a fõ té ren és a ho tel ban ma gyar zász ló is len gett.

Új test vér vá ro sunk: Pilzno
Test vér vá ro si szer zõ dés

A meg lé võ kap cso la tok el mé lyí té sét és erõ sí té sét szol gá ló cél ból
Gyomaendrõd (Ma gyar or szág) és Pilzno (Len gyel or szág) a kö vet ke zõ
part ne ri és együtt mû kö dé si szer zõ dést köti meg.

Meg va gyunk gyõ zõd ve ar ról, hogy az együtt mû kö dés Gyomaendrõd
és Pilzno kö zött a ki bõ vült Eu ró pai Unió né pe i nek bé kés egy más mel lett
élé sét erõ sí ti. Ez zel a kap cso lat tal is hoz zá sze ret nénk já rul ni ah hoz, hogy
az egy sé ges Eu ró pát erõ sít sük. A kö vet ke zõk ben egye zünk meg:

A le he tõ sé gek hez mér ten mind két te le pü lé sen elõ se gít jük kul tu rá lis,
gaz da sá gi, tu risz ti kai és a sport te rü le tén a kap cso la tok ki épí té sét. Ezen be -
lül kü lö nös fi gyel met for dí tunk arra, hogy a fi a ta lok és a csa lá dok egy más
kö zöt ti kap cso lat fel vé tel ét elõ se gít sük. Ezt a kö vet ke zõ kép pen kí ván juk
el ér ni:

– A te le pü lé sek de le gá ci ó i nak köl csö nös lá to ga tá sa
– Egye sü le tek és szer ve ze tek ta lál ko zá sa
– Kul tu rá lis együtt mû kö dés (ki ál lí tás, elõ adás, zene és egyéb)
– Tu risz ti kai ak ti vi tá sok, sport ver se nyek
– Gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ együtt mû kö dés és inf rast ruk tú ra-fej -

lesz tés 

Mind két te le pü lés el kö te le zi ma gát arra, hogy ezen ak ti vi tá so kat a le -
he tõ sé gek hez mér ten pénz ügyi leg is tá mo gas sa. 

A min den ko ri ta lál ko zá so kat mind két te le pü lé sen a vá ros fej lesz té si bi -
zott ság és egy meg ala kí tan dó szer ve zet fog ja irá nyí ta ni. Ezek rõl a ren dez -
vé nyek rõl idõ ben tá mo gat ni kell egy mást.

Olyan ren dez vé nye ken, ame lyek nyil vá nos he lyen ke rül nek meg ren -
de zés re min den eset ben ki fe je zés re kell jut tat ni az együtt mû kö dé si szán -
dé kot.

Pilzno, 2004. jú ni us 20.
 

Dr. Dá vid Imre Józef Chmura

pol gár mes ter pol gár mes ter

PARTNERI BIZONYÍTVÁNY - TESTVÉRVÁROSI OKIRAT

Ezen ok irat iga zol ja a dön tés ho zók azon szán dé kát, hogy PILZNO ÉS
GYOMAENDRÕD kö zött part ne ri együtt mû kö dés re és a test vér vá ro si
kap cso la tok fel vé te lé re ke rült sor.

Az együtt mû kö dõ fe lek ki nyil vá nít ják, hogy a te le pü lé sek szí vé lyes sé -
gi és köl csö nös sé gi ala po kon nyug vó jö võ be li part ne ri együtt mû kö dé sét
az ön kor mány zat ok te le pü lés igaz ga tá si ta pasz ta lat cse ré jén túl el sõ sor ban
az em be rek hét köz na pi kap cso la ta i ban, a ci vil szer ve zõ dé sek kul tu rá lis,
sport és az élet szá mos te rü le tén meg nyil vá nu ló együtt mû kö dé se i nek erõ -
sí té sé ben és fej lesz té sé ben tel je sí tik ki, me lyet a ren del ke zé sük re álló esz -
kö ze ik kel le he tõ sé ge ik sze rint fo lya ma to san elõ se gí te nek. 

Ezen tö rek vé sek meg va ló sí tá sa a test vér vá ro si kap cso lat leg fõbb cél ja.
Az Eu ró pai Unió ki bõ vü lé se le he tõ sé get biz to sí tott arra, hogy egy egy -

sé ges Eu ró pa jöj jön lét re, mely hez mind két te le pü lés hoz zá já rul ni kí ván.
Ez a test vér vá ro si és ba rá ti kap cso lat se gít se a bé két és a sza bad sá got

né pe ink kö zött, va la mint a leg na gyobb cél le gyen
AZ EGYSÉGES EURÓPA.
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hogy mi rõl dön tött a kép vi se lõ-tes tü let jú ni us 24-i ülé sén

A pol gár mes te ri be szá mo ló ból meg tud tuk, hogy a Kis Bá lint Ál ta -
lá nos Is ko la fel újí tá sá ra a pá lyá za tunk 163,9 mil lió fo rin tot nyert. Eh -
hez az összeg hez kell hoz zá ten ni a 18, 2 mil lió fo rint sa ját erõt, és így
182 mil lió fo rint for dít ha tó a re konst ruk ci ó ra. 

Az al pol gár mes ter be szá mo ló ja alap ján a ha tár szem le
összeségében meg nyug ta tó ké pet mu tat, szép ter més mu tat ko zik és vi -
szony lag ke vés a par la gon ha gyott te rü let.

Na pi rend elõtt szót kért Dr. Farkasinszky Erzséber fõ or vos
asszony, aki több té mát ve tett fel. El sõ ként is mer tet te a be jegy zés alatt
lévõ köz hasz nú ala pít vány elsõ konk rét cél ját, -ultrahang vizs gá ló or -
vo si-mû szer be szer zé se-, majd a Kö rös Endrõdi sza ka szán lévõ, szép
múl tú Kis-Szabó sza bad strand meg nyi tá sát sür get te. Szólt azok ér de -
ké ben, akik a vá ros szenny víz csa tor na be ve ze té si le he tõ sé gé vel vagy
nem akar tak, vagy nem tud tak ko ráb ban élni, és most utó lag nem ré sze -
sül het nek azok ban a ked vez mé nyek ben, ame lyek re a for rást a vá ros
pá lyá za tok út ján nyer te. Va gyis az utó la gos szenny víz be ve ze tés csak
tel jes ön költ sé gi áron tör tén het, a je len le gi he lyi sza bá lyo zás szerint.

Vé gül a gyo mai für dõ bér le tek hasz ná la tá val kap cso la tos ne ga tív
ta pasz ta la ta it mond ta el, ta nú ság kép pen. A pol gár mes ter szó ban ígé re -
tet tett, hogy a jövõ évi költ ség ve tés ter ve zé se kor a vá ros be ter ve zi a
mû szer vá sár lás tá mo ga tá sát, de fi gyel mez te tett, hogy a 15 mil lió fo rint 
elõ te rem té se még így sem lesz könnyû fel adat az ala pít vány szá má ra.
Az utó la gos szenny víz be ve ze tés tá mo ga tá sá ra saj nos a vá ros nak nincs 
for rá sa. A Kis-Szabó újra hasz ná la tá nak több fel té tel ét kell meg te rem -
te ni.

El fo ga dás ra ke rült a vá ro si sport ról szó ló új ren de let, amely ki ter -
jed a köz ok ta tá si in téz mé nyek re, sport egye sü le tek re, és sport vál lal ko -
zá sok ra. Az új ren de let a sport ki emelt cél ja i nak meg ha tá ro zá sa kor az
Eu ró pa Ta nács ál tal ki adott Sport Char ta alap el ve it te kin tet te irány -
adó nak. Esze rint: a vá ros fi a tal jai szá má ra biz to sí ta ni kell az „alap ve tõ
spor to lá si ké pes sé gek meg szer zé sét”, a vá ros la ko sa i nak szá má ra hoz -
zá fér he tõ vé kell ten ni a „spor to lá si és rek re á ci ós le he tõ sé ge ket”, az át -
la gos nál te het sé ge sebb spor to lók szá má ra meg kell adni „az egyé ni
sport tel je sít mé nyek ja ví tá sá nak le he tõ sé gét”. Az ön kor mány zat
együtt mû kö dik a he lyi sport szer ve ze tek kel, sport szö vet sé gek kel, de
nem vál lal tel jes körû fenn tar tá si kö te le zett sé get. Az ön kor mány zat
éves mû kö dé si költ sé gé nek 1,6%-át for dít ja sport cé lok ra, ami pá lyá -
za ti for má ban kerül szétosztásra.

Újabb he lyi adót, azaz ta laj ter he lé si dí jat kell ki vet ni, amit az Or -
szág gyû lés még 2003. év ben jó vá ha gyott. A kör nye zet ter he lé si díj ról
van szó, ami azo kat a szenny víz ki bo csá tó kat érin ti., akik nem ve szik
igény be a mû sza ki lag ren del ke zés re álló csa tor na szol gál ta tást. (Azok,
akik nek nincs az ivó víz be ve zet ve, il let ve ahol nincs ki épít ve a köz csa -
tor na, azok nem fi ze tik ezt az adót! Így az Öreg szõ lõ, Nagylapos, és
Bánomkert te rü le tén élõk.). Díj men tes ség ben ré sze sül nek még a 70
éven fe lü li egye dül ál lók, és szep tem ber 30-ig azok, akik a szenny víz -
be ru há zást a je len le gi sza kasz ban va ló sít ják meg. A ta laj ter he lé si díj -
ból be fo lyó össze get ki zá ró lag a ta laj va la mint a fel szín alat ti víz
vé del mé re hasz nál hat ja fel az ön kor mány zat.

El fo gad ta a tes tü let az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let 2003. évi be -
szá mo ló ját az zal, hogy fel kell ké szül ni arra a jövõ év ben vár ha tó újabb 
anya gi ne héz ség re, ami a sor ka to nai szol gá lat meg szû né se mi att vár ha -
tó, te kint ve, hogy meg szû nik az úgy ne ve zett pol gá ri szol gá la to sok vi -
szony lag ked ve zõ al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge.

Tíz kör nyék be li ön kor mány zat ter ve zi a „Bé ké si Kis tér sé gi Tár su -
lás” meg ala kí tá sát, amely nek társ szék he lyei: Gyomaendrõd és
Mezõberény len ne. A tár sult te le pü lé sek la ko sa i nak szá ma: 58162 fõ.
Cél ja: ön kor mány za ti, köz szol gál ta tá si, és te rü let ren de zé si fel ada tok
ha té kony, gaz da sá gos meg va ló sí tá sa.

Az ENCI in gat lan ban lévõ bér le mé nyek bér le ti jog vi szo nya csak
2004 de cem ber 31-ig hosszab bít ha tó meg a tes tü let dön té se alap ján,
ami min den bér lõ re vo nat ko zik.

Vissza fi ze tés re ke rül a Dan-zugi út épí tés re be fi ze tett la kos sá gi
hoz zá já ru lás, az út épí tés meg hi ú su lá sa mi att. A vissza fi ze tés ka mat -
men tes, te kint ve, hogy a ter vek el ké szül tek.

Csá szár né Gyuricza Éva kép vi se lõ 

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÕ

„Ke ress olyan mes tert, aki nek szel le me vi lá gos, tu dá sa nagy és
szí ve jó!”

Eb ben az egy mon dat ban si ke rült Al-Ghazali arab fi lo zó fus nak
össze fog lal ni mind azo kat a tu laj don sá go kat, ame lyek a ta nárt ta -
nár rá, a pe da gó gust pedagógussá teszik.

Nagy do log ra - ta lán a leg na gyobb ra - vál lal koz nak azok, akik
hi va tá sul vá laszt ják az if jú ság ta ní tá sát, ne ve lést. Ez nem más, mint
tu dás ra, szív bé li jó ság ra ta ní ta ni a fi a ta lo kat, mi köz ben tu dá su kat
meg oszt ják ve lük, és a mindennapokban példaként állnak elõttük.

„Pél da nél kül sem mit sem le het he lye sen ta ní ta ni vagy ta nul ni”
– ál lít ja Columella, a bölcs.

Emel lett a ne ve lés is fon tos ré sze a pe da gó gu si mun ká nak. Szé -
che nyi Ist ván így ír errõl: 

„A ne ve lés s ki vált az elsõ be nyo má sok bá mu lan dó kö vet ke zé -
sû ek; úgy hogy an nak híja, s ezek nek ere je mi att so kan se lel ki, se
tes ti ja va ik kal böl csen élni nem tudnak …” 

Ne vel ni, ta ní ta ni, pél da ké pül szol gál ni, egy élet re szó ló hi va tás. 
Ta lán nincs még egy hi va tás, amely annyi si kert, ku dar cot, kel le -
mes és kel le met len meg le pe tést tar to gat, mint a pe da gó gus pá lya.
Nincs még egy mun ka, ahol ilyen nagy ha tá sa le het egy-egy jó,
vagy jó kor ki mon dott szó nak, eset leg egy-egy rosszul, vagy
rosszkor mondott szónak… 

Egy ta ní tó, aki 40 éven át vi dé ki kis fa lu ban „szol gált” a pe da -
gó gus mun ká ját a csen des esõ höz ha son lí tot ta, amely jó so ká ig tart, 
áz tat ja a föld ben meg bú jó ma go kat. Azok ma guk ba szív ják a ned -
ves sé get, és ké sõbb ezért az tán akár szá raz ság ide jén is ké pe sek ter -
mõ re for dul ni. Va ló ban a pe da gó gus mun ká já nak ered mé nye
sokszor csak évek, vagy évtizedek múlva látható

Soha se fe led jük, hogy az év nek van egy nap ja, a
PEDAGÓGUSNAP, ame lyen -gyermeknek, fel nõtt nek egy aránt-
õszin te há lás sze re tet tel il lik gon dol ni az óvo dák ban és is ko lák ban
dol go zó, vagy már nyug dí jas éve i ket töl tõ óvó né nik re, da du sok ra,
ta ní tó ink ra, ne ve lõ ink re, ta ná ra ink ra, és egy szál vi rág gal kö szö ne -
tet mon da ni mind azért, amit ér tünk tet tek, vagy tesz nek. Kö zü lük,
akik már nem él nek azo kért mondjunk egy fohászt, és sírjukra
vigyük a szál virágot!

Csá szár né Gyuricza Éva

HUNYA ALAJOS ta nár úr ré szé re Arany ok le ve let ado má -
nyo zott a Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la Ta nár kép -
zõ Fõ is ko lai Kar má jus 25-én. Az 50 éven át ki fej tett
pe da gó gi ai szak mai mun ká ját is mer ték el az arany ok le vél lel.

Az Arany dip lo mát ün ne pé lyes ke re tek kö zött vá ro sunk ön -
kor mány za ta ne vé ben a Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen Dr. Dá vid
Imre pol gár mes ter úr adta át Hunya Ala jos ta nár úr nak.

Szer kesz tõ sé günk is gra tu lál az arany dip lo má hoz, hosszú,
nyu godt bé kés éle tet és jó egész sé get kí ván va. 
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

A jú ni u si vá lasz tá so kat meg elõ zõ kam pány so rán vá ro sunk ba lá to -
ga tott Dr. Sur ján Lász ló, or szág gyû lé si kép vi se lõ, az EU Par la ment
kép vi se lõ je lölt je (ma már kép vi se lõ), Dr. Aszó di Pál, a Fi desz Nyug dí -
jas Ta go zat or szá gos el nö ke, Pokorni Zol tán, a Fi desz MPSZ al el nö ke,
és Dr. Becsey Zsolt, aki az EU Par la ment ben me gyén ket kép vi se li.

A kam pánygyû lé sek re akik el jöt tek meg gyõ zõd het tek ar ról, hogy a 
nem ze ti jobb ol dal kép vi se lõi nem gyû lö let kel tõ, nem dur va hang ne mû
igaz ta lan be szé dek kel és íz lés te len pla ká tok kal akar tak sza va za to kat
sze rez ni azok tól, akik ta lán meg inog tak a kor mány tel je sít ményében és
ígé re te i nek be tar tá sá ban. A nyug dí ja sok hely ze té rõl, a gyógy szer árak -
ról, a gyógy szer ha tó anyag fel írás ról, a kór ház pri va ti zá ci ó ról, a ben zin
és ener gia árak ról, a nem ze ti pe tí ció lé nye gé rõl, a föld tör vény rõl, az
elõ re ho zott 53. heti nyug díj „el várt” ha tá sá ról, tisz ta, kö zért he tõ tá jé -
koz ta tást ad tak. A je len lé võk kér dé se ik re is vi lá gos vá laszt kap tak. Ta -
lál koz hat tunk még az zal a fi a tal em ber rel, aki nek a ne vét jó lesz
meg je gyez ni, õ kép vi sel ben nün ket, ré gi ón kat Brüsszel ben, Dr. Becsey 
Zsolt, aki nek csa lád ja Sze ge den él.

A Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó be ru há zás ün ne pé lyes át adá sá -
ra jú ni us 25-én 10 óra kor ke rült sor. Vá ro sunk volt a be ru há zás
gesz to ra. Ér de kelt még a be ru há zás ban és a hasz no sí tás ban:
Csabacsûd, Csár da szál lás, Hunya, Kar dos, Kétsoprony, Kon do -
ros, Ör mény kút és Szar vas te le pü lés. A ven dé ge ket Dr. Dá vid
Imre pol gár mes ter kö szön töt te, a lé te sít ményt Sidó Sza bolcs a
ki vi te le zõ Colas Cso port ve zér igaz ga tó ja mu tat ta be. A lé te sít -
mény áta dó ja Dr. Szaló Péter elnök, a Miniszterelnöki Hivatal
NFT és EU Támogatások Hivatalából. 

Jú ni us 26-án az endrõdi Sport pá lyán ke rült sor a CSALÁDI NAP
2004. évi ren dez vé nyé re, amit a Vá ro si Csa lád se gí tõ Köz pont, a Vá ro si
Gon do zá si Köz pont és a Vá ro si Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la szer ve zett.
Szín pa di gaz dag mû sor, va la mint a kéz mû ves sát rak ban iz gal mas já té -
kok, gyöngy fû zés, pa pír haj to ga tás, agya go zás arc és test fes tés,
valamint sportjátékok szórakoztatták a résztvevõket. 

Jú ni us 20-án a Gyo mai zsi dó te me tõ ben ün ne pé lyes meg em -
lé ke zés ke re té ben ke rült le lep le zés re a fel újí tott mártírem lék mû,
ame lyen az I. vi lág há bo rú és a Ho lo ca ust gyo mai zsi dó ál do za ta -
i nak neve van meg örö kít ve. A gyá szos év for du ló ra a hoz zá tar to -
zó kon kí vül eljöttek gyomai és endrõdi megemlékezõk is.

Szer kesz tõ sé günk is mély rész vét tel és gyásszal em lé ke zik
Nagy Ri chárd sza kasz ve ze tõ re, aki Irak ban a ma gyar ka to nai
misszió tag ja ként hõsi ha lált halt június 16-án. 

A Magyar Vöröskereszt szervezésében július 16-án, pénteken 8–12
óráig ismét VÉRADÁS lesz a Katona József Mûvelõdési

Központban.
A korábban meghirdetett idõponttól eltérõen 

2004. július 10-én 9 órától 
VIII. Békés Megyei Nagyothallók Napja ebéddel

– 10–13 óráig Leszner Zsófia fül-orr-gégész fõorvos asszony tart
hallásvizsgálatot

– a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének árusítással egybekötött
árubemutatója

– Official Partner Yarus Hallókészülékek Szaküzletének tanácsadása
– vér nyo más és ko lesz te rin szint mé rés,

 szin tén a Ma gyar Vö rös ke reszt rész vé te lé vel

Te le pü lés Összes
sza va zó

Résztvett Ér vé nyes Fi desz MSZP SZDSZ MDF Mun -
kás-párt

MSZDP MIÉP Nem ze ti
Szö vet ség

Csabacsüd 1693 592 581 286 223 15 21 11 4 16 5
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 49,23% 38,38% 2,58% 3,61% 1,89% 0,69% 2,75% 0,86%

Hunya 650 292 288 162 97 3 8 4 4 5 5
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 56,25% 33,68% 1,04% 2,78% 1,39% 1,39% 1,74% 1,74%

Gyomaendrõd 12472 3669 3639 1621 1384 196 163 128 29 79 39
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 44,55% 38,03% 5,39% 4,48% 3,52% 0,80% 2,42% 1,07%

Kar dos 639 265 257 173 61 9 9 0 0 4 1
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 67,32% 23,74% 3,50% 3,50% 0,00% 0,00% 1,56% 0,39%

Kon do ros 4864 1428 1412 765 410 63 82 28 11 41 12
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 54,18% 29,04% 4,46% 5,81% 1,98% 1,13% 2,90% 0,85%

Ör mény kút 420 168 168 100 51 4 5 5 0 1 2
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 54,18% 29,04% 4,46% 5,81% 1,98% 1,13% 2,90% 0,85%

Szar vas 14503 5975 5925 3074 1842 299 357 129 27 145 53
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 51,88% 31,09% 5,05% 6,01% 2,18% 0,46% 2,45% 0,89%

Békésszentandrás 3278 1323 1310 701 357 54 80 41 7 58 12
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 53,51% 27,25% 4,12% 6,11% 3,13% 0,53% 4,43% 0,92%

Összes 38519 13712 13580 6882 4425 643 724 346 82 349 129
ér vé nyes sza va za tok hoz ké pest: 50,68% 32,58% 4,73% 5,33% 2,55% 0,64% 2,64% 0,95%

Kö szö net - „Csak együtt si ke rül het!” 
hir det te és hit te a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri
Szö vet ség. 

A Fi desz hig gadt kam pá nyá val, ki dol go -
zott prog ram já val, fel ké szült kép vi se lõ je lölt -
je i vel be bi zo nyí tot ta, hogy a gyû löl kö dés, a
le já ra tás nem cél ra ve ze tõ, és nem fe lel meg a
ci vi li zált eu ró pai nor mák nak.

KÖSZÖNÖM mind azok sza va za tát, akik 
a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség ál tal
kép vi selt nem ze ti pe tí ció és pol gá ri ér ték -
rend mel lett tet ték le vok su kat. Kö szö nöm az
elsõ sza va zók nak, a fi a ta labb és idõ sebb kor -
osz tály nak, a nyug dí ja sok nak. Kö szö nöm a
gaz dák nak, a szak szer ve ze tek nek, a köz tiszt -
vi se lõk nek és köz al kal ma zot tak nak és azok -

nak is, akik csa lód tak azok ban, akik jó lé tet,
in gyen tan köny vet ígér tek és he lyet te csak
ár eme lést kap tak.

A Fi desz or szá go san 1.454.280 sza va za -
tot, me gyei szin ten 50.726 sza va za tot,
Békésszentandrás, Csabacsüd,
Gyomaendrõd, Hunya, Kar dos, Kon do ros,
Ör mény kút, Szar vas te le pü lé se ken pe dig
össze sen 6882 sza va za tot ka pott. Az 5. szá -
mú vá lasz tó ke rü let ben az ér vé nyes sza va za -
tok 51%-át a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri
Szö vet ség kap ta és csak 33%-át az MSZP.

Az Önök sza va za tá nak kö szön he tõ en Dr. 
Becsey Zsolt sze mé lyé ben kép vi se lõnk van
Brüsszel ben, aki tu dá sá val, fel ké szült sé gé vel 
és rá ter mett sé gé vel min ket, a
Békésszentandráson, Csabacsüdön,

Gyomaendrõdön, Hunyán, Kar do son,
Kon do ro son,  Ör mény kú ton, Szar va son élõ
em be re ket fog ja kép vi sel ni. 

Ké ré se it, kér dé se it, ész re vé te le it a már
meg szo kott mó do kon, le vél ben cí mem re az
5601 Bé kés csa ba, Pf. 385-re, te le fo non a
66/444-112-re, vagy a he lyi szer ve zet el nö -
ké hez jut tat hat ja el.

Kö szö net tel:

Do mo kos Lász ló

Békésszentandrás, Csabacsüd, 
Gyomaendrõd, Hunya, Kar dos, 

Kon do ros, Ör mény kút, Szar vas
or szág gyû lé si kép vi se lõ je
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Hegedûs Ist ván fõhadnagy

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

1917-1944

He ge dûs Já nos ci pész mes ter
és Gellai Te réz há zas sá gá ból tí -
ze dik gyer mek ként szü le tett  Ist -
ván, aki min den iránt
ér dek lõ dött, so kat ta nult
testvéreitõl.

Pál, Já nos, La jos, Imre, Lász ló 
vol tak a fiútest vé rek, Mar git, Gi -
zel la, Er zsé bet és Ce cí lia, a nõ vé -
rek. Már kis is ko lás ko rá ban
kü lö nös fi gye lem mel és ér dek lõ -
dés sel ol vas ta a „tör té nel mi his -
tó ri át”, és 3-4. osz tá lyos ko rá ban 
már õ volt Pa lo tai Fe renc igaz ga -
tó jobb keze. Mint néha len ni
szo kott, a vé let len hez a sze ren -

cse is tár sult. Csernus Mi hály apát-plé bá nos úr pol gá ri is ko lát ala -
pí tott. En nek elsõ igaz ga tó ja Koczkás Sán dor ta nár lett, aki Ara don 
szü le tett, de a tri a no ni cson kí tás után ide ke rült Endrõdre. Õ lett
ha ma ro san az endrõdi ása tá sok el in dí tó ja, és eb ben a mun ká ban is 
Ist ván gyá mo lí tó ja lett, aki ki csi kora óta na gyon ér dek lõ dött a
Endrõd his tó ri ás múlt ja iránt is. Édes any ja pap nak szán ta, de a
min dig je les ta nu ló fiú a pol gá ri is ko la be fe je zé se után a ta ní tó kép -
zõt vá lasz tot ta. Jász be rény ben szer zett ta ní tói ok le ve let
1938-ban, majd a Ludovika Ka to nai Aka dé mi án foly tat ta ta nul má -
nya it. Spor tos ter me te, ér dek lõ dé si köre és a szí ve von zot ta a ka -
to nai pá lyá ra. Sze ren csét len sé gé re (és mind nyá jun ké ra) ki tört a II.
vi lág há bo rú. 1942 au gusz tu sá ban báty ja Imre 26 éve sen meg halt
sú lyos be teg ség után a Sze ge di Csil lag bör tön fel ügye lõ je volt. 

Ist ván mi u tán a ka to nai ta nul má nya it ki tû nõ ered ménnyel be -
fe jez te a Ludovikán, ki ke rült az orosz front ra mint fõ had nagy. Tár -
sai egy más kö zött „fe hér zok nis” fõ had nagy nak hív ták, mert
sze re tett fe hér zok ni ban jár ni. 

A harc me zõn hõsi ma ga tar tá sa fo ga lom má vált. Több ki tün te -
tést szer zett. Sze mé lyes pél da mu ta tás sal ve zet te Er dély ben, és a
Duna ma gyar sza ka szát véd ve Madocsán épí tett vé del mi vo na lat. 

1944 de cem be ré ben ma gá hoz hí vat ta Varga Ti bort, aki rég óta
a „jobb keze” volt: „Nézd baj tár sam! Két le he tõ sé günk van, vagy
gyá ván meg ad juk ma gun kat, vagy utol só csepp vé rün kig véd jük a 
ha zát. Te csa lá dos em ber vagy, fe le ség gel és két ki csi gye rek kel,
ne vár ja nak õk hi á ba! Itt van egy ci vil öl töny, a sza ba du lás re mé -
nyé ben eb ben tûnj el! az utca 5-ik há zá ba menj be! Jó ba rá tom la -
kik ott, öl tözz át, és me ne külj, hát ha si ke rül me ne kü lé sed. A front
to vább vo nu lá sa után in dulj haza! Endrõdre is térj be, ha te he ted.
Vi gyél hírt ró lam! Sze ren csés ha za ta lá lást kí ván va meg ölel te Var -
ga õr ve ze tõt. Bú csú és utol só öle lés volt ez.

Még az nap éj sza ka el sza ba dult a po kol. Más nap hol tan ta lál ták 
a „fe hér zok nis” fõ had na gyot is ka to nái kö zött.

A kö zel ben élõ gaz da és csa lád ja te met te el ka to na ru há ban. A
sír al já ra vas ta gon szá raz csut ka szá rat tet tek. Rá fek tet tek egy víz -
hat lan pony va da ra bot, majd is mét csut ka szár fed te a hõsi ha lált
halt fõ had na gyot, erre jött a föld, a sír ha lom.

1945-ben a „lóbuszos” Tóth Imre a ha lott 2 test vé ré vel hoz ta
haza a föl di ma rad vá nya it, hogy szülõföldjében pi hen jen és vár ja a 

fel tá ma dást. Daszkál Ist ván tisz te len dõ atya te met te el az endrõdi
Szar vas-vé gi te me tõ ben. Csa lád ja sír em lé ket ál lí tott , ame lyet Ha -
lot tak nap ján és a Hõ sök nap ján ko szo rú és vi rág dí szít, és gyer tya
pis lá kol rajta. Azt be szé lik, hogy a fi a ta lon meg halt hõs egy ko ri
mát ká ját is lát ták már ott. 

A neve kõbe vés ve a szü lõ fa lu ja ál tal ál lí tott hõsi ha lot tak em -
lék kö vén is ol vas ha tó.

„..És üze nem min den ki nek,
test vér nek, ro kon nak, ide gen nek,
go nosz nak, jó nak, hû sé ges nek és alá va ló nak,
an nak, akit a fá jás ûz és an nak,
ki nek ke zé hez vér csep pek ta pad nak:
vi gyáz za tok és imád koz za tok!
Va la hol fönt a ma gos ég alatt
moz dul nak már las san a csil la gok
A víz sza lad, de a kõ ma rad, 
a kõ ma rad.” (Wass Al bert: Üze net haza c. ver sé bõl rész let)

Már ton Gá bor

ALAPÍTVÁNY a vá ros 
kor sze rûbb egész ségügyi el lá tá sá ért

Szer kesz tõ sé gün ket is fel ke res te Dr. Farkasinszky Er zsé bet uro ló -
gus fõorvosasszony, akit a gyomaendrõdieknek nem kell be mu tat ni, hi -
szen endrõdi szü le té sû, Gyomán érett sé gi zett, és évek óta gyó gyít ja
Gyomaendrõdön és Bé ké sen az uro ló gi ai szak ren de lé sen hoz zá for du ló
fel nõtt és gyer mek be te ge ket, sõt né hány éve be ren del te szû rés re a vá -
ros „ve szé lyez te tett korú” fér fi la kos sá gát.

A fõ or vos nõ el mond ta, hogy a kor sze rû or vo si di ag nosz ti ka el en -
ged he tet len fel té te le az ult ra hang ké szü lék, me lyet az uro ló gi án kí vül
mun ká já hoz rend sze re sen igény be vesz a RTG és nõ gyógy ász fõ or vos
is. Je len leg is ren del ke zé sük re áll ult ra hang ké szü lék, mely több mint 7
éves, és vá sár lá sa ide jén kö zép ka te gó ri á jú gép nek szá mí tott. Or vo si
mû sze rek ese té ben ez már je len tõs „kor nak” szá mít, ezért ve tõ dött fel
egy újabb, mo der nebb ké szü lék vá sár lá sá nak igé nye és szük sé ges sé ge.
Saj nos az ön kor mány za ti és Vá ro si ren de lõ in té ze ti be ru há zá si pénz ügyi 
le he tõ sé gek bõl je len leg ez nem va ló sít ha tó meg. 15 mil lió fo rint ba ke -
rül egy min den igényt ki elé gí tõ, és ké sõb bi ek ben bõ vít he tõ kor sze rû
ult ra hang ké szü lék, tá jé koz tat ta la pun kat Dr. Farkasinszky Er zsé bet
fõorvosasszony, aki re mé nyét fe jez te ki, hogy szé les kö rû la kos sá gi, tár -
sa dal mi össze fo gás sal ez az összeg mi nél elõbb elõteremthetõ. 

„... ezt azért me rem mon da ni, mert a vá ros ban dol go zó vál lal ko zó -
kat meg ke res ve igen po zi tív hoz zá ál lást ta pasz tal tam. Pol gár mes ter úr -
tól is biz ta tást kap tam,. Hogy amennyi ben a pénz egy ré szét
elõ te remt jük, úgy az ön kor mány zat is hoz zá já rul a ké szü lék meg vá sár -
lá sá hoz. 

/A költ ség ve tés bõl 1,5-2 mil lió fo rin tot tud erre a cél ra biz to sí ta ni,
nem az ala pít vá nyon ke resz tül./

Úgy gon dol tuk, hogy a pénz biz to sí tá sá nak leg meg fe le lõbb for má ja 
köz hasz nú ala pít vány lét re ho zá sa len ne, mely nek el sõd le ges cél ja az
ult ra hang ké szü lék meg vá sár lá sa, de a ké sõb bi ek ben be fo lyó és a pá lyá -
za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa más or vo si mû sze rek be szer zé sé re is le -
he tõ sé get adna. 

A be te gek nek ez igen nagy elõnyt je len te ne, mert bi zo nyos ese tek -
ben meg ad ná a le he tõ sé get az ala pos ki vizs gá lás ra, anél kül, hogy el kel -
le ne utaz ni uk Bé kés csa bá ra vagy Gyu lá ra.

Mint is me re tes, a köz hasz nú ala pít vány szám lá já ra be fi ze tett
összeg 30%-át a be fi ze tõ az adó já ból le ír hat ja, és az ala pít vány két éves
mû kö dé se után az adó zók ren del ke zé se alap ján az 1% is szol gál hat ná e
ne mes célt.

Az ala pít vány bí ró sá gi be jegy zé se fo lya mat ban van, az elsõ jó té -
kony sá gi ren dez vény szer ve zé se is el kez dõ dött, a Republic együt tes,
és más ne ves elõ adók kon cert je ter vek sze rint ez év szep tem ber 25-én
ke rül meg ren de zés re vá ro sunk ban, amely nek a net tó be vé te le az ala pít -
vány szám lá já ra kerül.

Az ala pít vány szám lá ját a he lyi Ta ka rék szö vet ke zet és az OTP he -
lyi fi ók ja fog ja ve zet ni, ame lyet ké sõbb a he lyi új sá gok ban is köz lünk.

Elõ re is kö szön jük a tá mo ga tást, bár mi lyen össze gû ado mányt há lá -
san kö szö nünk” – fe jez te be a fõorvosasszony, és mind nyá junk nak jó
egészséget kívánt.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben há lá san kö szön jük a gon do la tot, amely
már a meg va ló sí tás út ján jár, és õszin tén re mél jük, hogy va ló ban szé les
tá mo ga tás ra ta lál ez a ne mes cél. A vá ros ban a ci vil össze fo gás nagy ha -
gyo mány ra te kint vissza. Van olyan ci vil szer ve zõ dés, ami 78 éve in -
dult, és ma is él, gon do lunk itt az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let re,
amely nek a je len le gi el nö ke ép pen a fõorvosasszony testvérbátyja,
Farkasinszki Sándor.
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1891.

Au gusz tus 15. Id. Báró Wodiáner Al bert
1.000 fo rin tot ado má nyoz egy kis ded óvo dá ra. 

Au gusz tus 23. Óri á si or kán, mely a temp -
lom ab la ka it és re dõ nye it le szag gat ta és össze -
tör te. Úja kat ké szí tett Sze ke res Ist ván 252
fo rin tért. 

Au gusz tus 27. Bázár Gyu la káp lán Gyu lá ra 
ment. He lyé be jött Sza bó Ist ván
Békésszentandrásról. 

Szep tem ber 23. Kópis Jó zsef káp lán kar -
káp lán nak, he lyé be Deb re cen bõl Görgényi
Jenõ disz po nál ta tott. 

Ok tó ber. Prinner Kár oly bé csi mû in té ze té -
bõl be sze rez te tett: egy mi se ru ha, pa lást és
dalmatikából álló fe hér dísz ornatus 180 fo rin -
tért, 1 fe hér-sár ga pa lást gyer mek te me té sek hez
52, 1 vi o la-fe hér pa lást, ré gibb asszisz ten ci ás
kész let ki egé szí té sé re 50 fo rint, 9 corporale (85 
krjával), 11 purifik és 11 lavabó-kendõ 13,92
fo rin tért, több rend be li egy há zi ruha ki ja vít ta -
tott 76,40 fo rin tért. 

No vem ber 05. Szent Imre nap ján ce leb rált
Schiefner Ede ka no nok úr. Je len vol tak: Apos -
tol (Mezõberénybõl), Spett (Gyomáról),
Szirmay (Szar vas ról), Krisz tik, Ba log vi dé ki
káp lá nok. Az egy ház ta nács tes tü le ti leg meg kö -
szön te a ka no nok úr 5.000 fo rint aján la tát, mire
õ - ér te sül vén ar ról, hogy a ter ve zett apá ca ház,
mely az óvo dán kí vül még egy tan ter met s az
összes ele mi is ko lá ban is mû kö den dõ apá cák
la ká sát fog lal ná ma gá ban, 8.000 fo rint ra van
elõ irá nyoz va – ked ves Endrõdje irán ti vál to zat -
lan jó in du la ta ki fe je zé sé ül, még a töb bi 3.000
fo rin tot is biz tos ki lá tás ba he lyez te. 

No vem ber 12. Az egy ház ta nács, a ka no nok 
úr kí ván sá gá ra ki je len ti, hogy az ál ta la eme len -
dõ óvo da ka to li kus jel le gét fenn tart ja, kö te lez -
vén ma gát és utó da it arra, hogy ha ne ta lán
va la mi kor ez az in té zet ka to li kus jel le gé bõl ki -
for gat tat nék, vagy az irgalmasnénék ve ze té sé -
tõl el vo nat nék, a pré post-ka no nok ál tal adott és
adan dó össze gek a hely be li ka to li kus temp lom
dí szí té sé re vagy egyéb szük ség le té re az azon
idõ be li plé bá nos ke ze i be vissza té rít tes se nek. A
püs pök ezen ha tá ro za tot de cem ber 4-én meg -
erõ sí tet te. 

Ez év ben ja ví tá sok tör tén tek:
A Vida-szegényházat kí vül-be lül ja ví tot ta

Árvai Imre 234 fo rin tért.
A pap lak és mel lék épü le tei, a ta nyai épü let

tisz to gat va, s a ta nyai is tál ló bepadlásolva,
hogy jó szág te lel te té sé re al kal mas le gyen. 184
fo rint ba ke rült. 

Ala pít vá nyo kat tet tek:
Tí már Ka ta lin Giricz Já no sért 1énekes mi -

sé re 65 fo rin tot, Tí már Má ria Tí már Er zsé be tért 
1 éne kes mi sé re 65 fo rin tot, Uhrin Má ria Ku lik
Pá lért 1 éne kes mi sé re 65 fo rin tot, Giricz Pál
Tí már Ka ta li nért 1 ko por sós mi sé re 100 fo rin -
tot, ifj. Ka to na Ist ván ön ma gá ért, 

Id. Ka to na Ist vá nért és Sze lei Bor bá lá ért 3
ko por sós mi sé re 300 fo rin tot, Hunya Anna (D.
Tí már Mátyásné) ön ma gá ért 1 ko por sós mi sé re 
100 fo rin tot, Tí már Má ria (Tí már i. Jánosné)
Tí már Pá lért és Gácsi Te ré zi á ért 2 éne kes mi sé -
re 130 fo rin tot, Ko vács j. Ist ván Ko vács Ist ván
(ön ma gá ért) és Pin tér Má ri á ért 2 min den gyer -
tyás ko por sós mi sé re 270 fo rin tot. 

Giricz Pál ró mai ka to li kus is ko lák ra 100 fo -
rin tot. 

Ter més bú zá ból 5 ¼ mmázsás. A plé bá nos
ré szé re 204 mm. El ad va 9,40, késõbb 8 fo rin -
ton. Árpa 6 ½ köb lös. Ku ko ri ca 65 ¾ vé kás; a
plé bá nos nak 1628 véka; el ad va 2,50, má jus ban 
4,10 fo rin tért.

Tí már Már ton 2 vö rös se lyem lo bo gót ké -
szít te tett 180 fo rin tért Krisz tá nál. 

1892.

Az is ko lai adó 12 %-ról 15-re emel ke dett.

Ja nu ár 11. Balla Má tyás, a gyomavégi is ko -
lá nak elsõ, azaz 1860. óta ta ní tó ja, meg hal. A
ja va dal mát ké pe zett 39 hold föld fõ pász to ri en -
ge dély mel lett hit köz sé gi ke ze lés alá vé te tik.
Az üre se dés be jött ál lo más jö ve del me a fo lyó,
1891-92. is ko lai év ben így osz lik meg: mint -
hogy Balla 1860. ok tó ber 1-tõl mû kö dött, az
1891. október-november-december hó na po kat
és 1892. ja nu á ri fél hó na pot il le tõ há nyad lesz – 
csa lád nél kül huny ván el – a Balla ha gya té ké.
Az 1892. ja nu ár 15-tõl szep tem ber 1-ig jutó jö -
ve de lem rész bõl a hit köz ség fe de zi az ide ig le -
nes ta ní tó fi ze té sét, mely ha von ként 30
fo rint ban lõn meg ál la pít va, a töb bi a la kás hely -
re ho zá sá ra lesz for dít va. 

Az ide ig le nes ve ze tést Gu lyás Sán dor,
nagy vá ra di 3. osz tá lyú képezdész vet te át. 

Feb ru ár. A 3. káp lán szo ba sze rel vé nye i re a
püs pök 60 fo rin tot utal vá nyo zott a plé bá ni ai
pénz tár ból, mely össze gen Görgényi Jenõ káp -
lán tól a kö vet ke zõ bú tor da rab ok vé tet tek át:
vas ágy, vas mos dó-áll vány, ru ha szek rény, író -
asz tal, dí vány, dí vány asz tal, éj je li szek rény, 4
nád szék. 

Az el hunyt Ka to na Já nos he lyé be, ki ezen
hi va ta lát hosszú idõ óta vi sel te, a plé bá nos Tí -
már i. Jó zse fet ne vez te ki temp lom gond nok -
nak. 

Áp ri lis 10. Wag ner Már ton gyo mai épí tõ,
Wag ner Jó zsef mezõberényi el le né ben, 8000
fo rin tért el vál lal ja a Schiefner-féle apá ca ház és
óvo da épí té sét a Sza bó tól a temp lom-ut cán
1200 fo rin tért vett tel ken, mely hez a szom széd
Tí már-fé le por tá ból is 130 négy szög öl vé te tett.
Az elõ i rány zat 8351 fo rint volt.

Má so dik óvo dá nak pe dig a ha sí tás-ut cá ban
lévõ Dá vid-fé le ház meg vé te le fo gad ta tott el,
ami 900 fo rin tért meg is tör tént. 

Má jus. A temp lom ud var sod ronnyal be ke -
rít te tett, s egyi de jû leg a Nepomuki Szent Já nos
ká pol na is. Ki adás rá: Kollerich Pál tól 183,60
mé ter sod rony a hoz zá va lók kal és szál lí tás sal
188,50 fo rint – 1 te kercs hor gany sod rony fo nat
és 1 gom bo lyag tüs kés sod rony ugyan on nan
38,50 – akác osz lo po kért (108 db) 68,70 fo rint,
ki fa ra gá suk és be ál lí tá su kért 63 fo rint – bu da -
pes ti föl sze re lõ nek 25,32 fo rint – va sa lá so kért
96 fo rint – aj tó kért 41,45 fo rint – desz ká kért
16,40, össze sen 526,12 fo rint. Eb bõl a Sz. Já -
nos ala pít vá nyi pénz tár fe de zett 50 fo rin tot, a
töb bi ada ko zás ból, a temp lom pénz tá rá ból és a
plé bá nos tól jött be. 

A pap lak és ke rí té se ki ja vít ta tott 124 fo rin -
ton.

Az Orsolya-apácáknák ké szült 4 alba 12 fo -
rint, 4 kar ing 12 fo rint, 2 dí sze sebb kar ing 14
fo rint já val, össze sen 125,63 fo rint. 

Má jus 18-án té te tett le a Schiefner-féle
apá ca ház alap ja a kö vet ke zõ em lék irat tal:
1892. év má jus 18-án té te tett le alap ja ezen ház -
nak, mely a páli Sz. Vin cé rõl ne ve zett
irgalmasnénék la ká sa s az õ ve ze té sük alatt álló
kis ded óvo da és le ány is ko la gya nánt épült

Schiefner Ede, nagy vá ra di pré post-ka no nok –
Endrõdnek 37 éven ke resz tül plé bá no sa – bõ -
ke zû sé gé bõl, ki ezen épít ke zés re 8.000, és a
föl sze re lés re 2.000 fo rin tot adott. A ka to li kus
egy ház feje volt ek kor XIII. Leó pápa – Ma -
gyar or szág apos to li ki rá lya Fe renc Jó zsef, ki -
nek a nem zet ép pen 25 éves ko ro ná zá si
ün ne pé re ké szült – a nagy vá ra di egy ház me gye
püs pö ke dr. Schlauch Lõ rinc – Bé kés me gye
fõ is pán ja Reiszig Ede – endrõdi plé bá nos
Grócz Béla – köz ség bí rá ja Hunya Mi hály, egy -
szer smind az egy ház ta nács nak is al el nö ke –
temp lom gond nok Tí már i Jó zsef – hit köz sé gi
gond nok Ka to na Mi hály – he lyet tes elsõ jegy -
zõ Lombay Géza – vál lal ko zó épí tõ mes ter
Wag ner Már ton Gyomáról. Szol gál jon Is ten di -
csõ sé gé re, a Bol dog sá gos Szûz és Szent Imre
tisz te le té re, Endrõd népe szel le mi fej lõ dé sé nek
és val lá sos buz gal má nak eme lé sé re. 

Má jus 27-28-án dr. Schlauch Lõ rinc püs -
pök 1.128 fiút és 1.156 le ányt, össze sen 2.284
fõt bér mált. Kezd te a gyu lai ke rü let ben, s
Mezõberénybõl Körösladányba, s in nen jött
Endrõdre. Kí sér te Winterhatter ka no nok –
1848-ban endrõdi káp lán – és Schiefner Ru dolf 
tit kár. Fo ga dá sá ra a hí vek ban dé ri um mal és ko -
csik kal a körösladányi ha tá rig men tek. Az is ko -
lá sok Nepomuki Szent Já nos tól a temp lo mig
ál lí tot tak sor fa lat, ke zük ben a fi úk nak kis zász -
lók, a le á nyok nak zöld lomb. A temp lom ud var -
ban fe hér ru hás nagy le á nyok. A falu vé gén s a
temp lom ud var be já ra tá nál di a dal ka pu, s ez
utób bi mel lett az át öl tö zõ-sá tor. Az el sõ nél az
elõljárók élén Lombay Géza hely. elsõ jegy zõ
üd vö zöl te. 27-én, ál do zó-csü tör tö kön a fiúk
bér má lá sa. Ek kor a mi sén csu pán fér fi ak ve het -
tek részt (a nõk az elsõ mi sén) le he tõ leg úgy he -
lyez ked ve, hogy bér ma szü lõk és fi a ik mi nél
kö ze lebb le gye nek egy más hoz. Más nap ugyan -
így volt a nõk kel. Mise után si ke rült gyor san és
zaj nél kül bér má lá si rend be hoz ni õket. Mind -
két nap a fõ pász tor csen des mi sét mon dott és
pré di kált. A so rok a temp lom ból ki nyúl tak az
ud var észa ki, azaz ár nyé kos ré szé re. Elõ ké szí -
tés va sár nap dél utá ni temp lo mi és rész ben va -
sár nap reg ge li is ko lai katekézissel a köz pon ti
fiú- és le ány is ko lá ban. Ebéd re csak elsõ na pon
vol tak híva az elõljárók, ta ní tók és a töb bi in tel -
li gen sek. Te rít ve 2 szo bá ban. Szom ba ton 8-kor
át me net Gyom ára, itt bér má lás, ebéd és 3-kor
in du lás Endrõdön ke resz tül Szar vas ra, az
endrõdi ban dé ri um kí sé re te mel lett a szar va si
ha tá rig.

Jú ni us. Müller Kár oly, nagy vá ra di ara nyo -
zó az ol tárt és sze rel vé nye it ara nyoz ta 200 fo -
rin tért. 

Árvai a temp lom ele jét ta ka rít ja. Áll -
vánnyal 161 fo rint.

Jú ni us 26-27-28-29-én Nagy vá ra don ket -
tõs ju bi le u mi ün nep ség: Szent Lász ló szent té
avatásának hét szá za dik és Vá rad nak a tö rök tõl 
meg sza ba du lá sá nak két szá za dik év for du ló ja
al kal má ból. Endrõdrõl is vol tak mint egy két -
szá zan, akik nek zöme egy üres ka no no ki ház
alsó épü le té ben volt el szál lá sol va. 

Jú li us. En ge de lem mel az egyik mel lék ol tár
ál lí tó lag Szent Szaniszlót áb rá zo ló, de az avult -
ság mi att fel nem is mer he tõ ké pét Jé zus Szent
Szí ve szob rá val cse rél tük fel. A Grõdenben
Delagonál ké szült szo bor 140, a ta lap zat 25,
elé je egy pró ba ezüst szív lám pa 61, a be ál lí tás
mint egy 15 fo rint ba ke rült, ami mind ada ko zás -
ból gyûlt be. A meg ál dás jú li us utol só va sár -
nap ján tör tént. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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JÚLIUSI ÜNNEPEK
    
  2. péntek: Sarlós Boldogasszony 
  3. szombat: Szent Tamás apostol
  4. vasárnap: Évközi 14. vasárnap
  5. hétfõ: Zaccaria Szent Antal áldozópap
  6. kedd: Goretti Szent Mária vértanú
  9. péntek: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap vértanú 
11. vasárnap: Évközi 15. vasárnap
13. kedd: Szent Henrik
14. szerda: Lelliszi Szent Kamill áldozópap
15. csütörtök: Szent Bonafentura püspök egyháztanító
16. péntek: Kármel-hegyi Boldogasszony
17. szombat: Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
18. vasárnap: Évközi 16. vasárnap
20. kedd: Szent Apollinaris püspök és vértanú
21. szerda: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap, egyháztanító
22. csütörtök: Szent Mária Magdolna
23. péntek: Szent Brigitta szerzetesnõ
24. szombat: Árpád-házi Szent Kinga szûz
25. vasárnap: Évközi 17. vasárnap
26. hétfõ: Szent Joakim és Szent Anna
27. kedd: Makhlüf Szent Szarbelliusz áldozópap
29. csütörötök: Szent Márta
30. péntek: Aranyszavú Szent Péter püspök, egyháztanító
31. szombat: Loyolai Szent Ignác áldozópap

JÚLIUSI MISEREND

Endrõd
Va sár nap: 8-kor, és es te 7 óra kor, hét köz nap reg gel fél 8-kor.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
a nyá ri idõ szak ban nincs mise.

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

szom ba ton  es te 6-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. 

Gyoma

Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, 
szom ba ton 18 óra kor va sár na pi elõ es ti mise. Elsõpéntek ki vé te lé vel a

reg ge li mise után szent írás ol va sás.

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

Ang lia

7. Ang li kán imád ság min den élet hely zet -
ben

Ó Is te nünk, az egész em be ri ség Te rem tõ je
és Fenn tar tó ja, kö nyö rög ve és alá za to san ké -
rünk min den em be rért: ta nítsd meg õket utaidra, 
hogy min den nép üd vös sé gé re le gye nek. Kü lö -
nö sen is ké rünk té ged az egye te mes egy ház
meg tar tá sá ért, hogy Lel ked ve ze té se és ol tal ma
alatt az igaz ság út ján ve zes se mind azo kat, akik
ke resz tény nek vall ják ma gu kat, hogy meg ma -
rad ja nak a Lé lek egy sé gé ben, bé ké ben és igaz -
ság ban és a hit ben. Vé gül atyai jó sá god ba
ajánl juk mind azo kat, akik bár mi lyen mó don, lé -
lek ben, test ben vagy bár mi kép pen szo ron ga tás -
ban van nak vagy szo mo rú ak, hogy mél tóz tass
õket, min den ko ri szük sé gük sze rint vi gasz tal ni
és szen ve dé sü ket eny hí te ni; adj ne kik tü rel met
szen ve dé sük ben és min den szo mo rú sá guk nak
adj sze ren csés vé get. Ezért imád ko zunk hoz zád
Jé zus Krisz tus ne vé ben. Ámen.

8. John Hen ry Newman imá ja (Is te nem,
egye dül Te vagy vég te le nül bölcs...)

Is te nem, egye dül Te vagy vég te le nül bölcs
és min den tu dó. Hi szem, hogy Te tu dod, mi vá -
lik ja vam ra. Hi szem, hogy job ban sze retsz en -
gem, mint én ma ga mat, hogy vég te le nül bölcs
vagy gond vi se lé sed ben és min den ha tó vé del -
med ben. Kö szö nöm ne ked egész szí vem bõl,
hogy ki ra gad tál ön ma gam õri ze té bõl és azt pa -
ran csol tad ne kem, hogy ad jam ma gam a te ke -
zed re. Nem kí ván ha tok job bat, mint hogy a te
ter hed le gyek és nem a sa ját ter hem. Uram, ke -
gyel med ál tal kö vet ni akar lak, bár ho vá mégy is, 
és nem aka rok elédbe vág ni uta don. Vár ni aka -
rok rád, a te ve ze té sed re, és ha meg kap tam azt,
egy sze rû ség ben és fé le lem nél kül aka rok cse le -
ked ni. Ígé re tet te szek, hogy nem le szek tü rel -
met len, ha va la mi kor sö tét ben és ku szált ság ban
hagysz; ak kor sem aka rok pa nasz kod ni, sem ha -
rag ra ger jed ni, ha sze ren csét len ség be esem,
vagy ha fé le lem fog el. Ámen.

Fran cia or szág

9. Szalézi Szent Fe renc: Imád ság ke gye le -
mért

Ke gyel met, Is te nem, ke gyel met! Ke gye le -
mért kö nyör gök hoz zád és bû ne im tel jes el en -
ge dé sé ért, egy szü lött Fiad, a mi Urunk, Jé zus
Krisz tus ne vé ben, aki üd vös sé ge mért meg halt a
ke resz ten. Belé he lye zem min den re mé nye met.
Ma meg újí tom, Is te nem, a hû ség es küt, amit a
ke reszt sé gem ben fo gad tam ne ked: te hát most
ugyan úgy, mint ak kor, el le ne mon dok az ör dög -
nek, a vi lág nak és a test nek, va la mint min den
cse le ke de tük nek, bu ja sá guk nak és gyö nyö rük -
nek éle tem egész hát ra lé võ ré szé re, ó vég te le nül 
jó sá gos, ir gal mas Is te ni Igen, ez zel a szán dék -
kal szen te lem ne ked, ó Is te nem, a ,lel ke met és
min den ere jét, a szí ve met és min den dob ba ná -
sát, a tes te met és an nak min den ér zé két, és fo ga -
dom, hogy egész lé nyem nek egyet len ré szét
sem aka rom hasz nál ni is te ni Fen sé ged aka ra ta
el le né re. Ha azon ban az el len ség csel ve té se be -
csap na, vagy em be ri gyön ge sé gem vin ne bûn -
be, és ezért el mu lasz ta nám a ke gyel med del való 
hû sé ges együtt mû kö dést és a szán dé kom nak
meg fe le lõ cse lek vést, úgy meg fo ga dom ne ked,
hogy nem kés le ke dem egy pil la na tig sem, hogy
a Szent lé lek ke gyel mé bõl újra föl kel jek
elestembõl.

Ez meg vál toz tat ha tat lan el ha tá ro zá som,
vissza von ha tat lan aka ra tom, min den fenn tar tás
és ki vé tel nél kül. Örök, min den ha tó, vég te le nül
jó sá gos Is ten, Atya, Fiú és Szent lé lek, mél tóz -
tass el fo gad ni ezt az egész lé nyem bõl álló ál do -
za tot ked ves il lat ként. És mi vel meg ad tad
ne kem a ke gyel met, hogy ezt az el ha tá ro zá so -
mat ál do za tul hoz zam ne ked, vég te len jó sá god
sze rint, adj ah hoz is ke gyel met, hogy mind ezt
tel je sí te ni is tud jam. Ó, Is ten, Te vagy az én Is -
te nem, szí vem Is te ne, ér tel mem Is te ne, lel kem
Is te nei Imád lak té ged, sze ret lek té ged, imád ni
és sze ret ni akar lak örök kön örök ké. Él jen Jé -
zus! Ámen.

10. Francis Jammes: Imád ság szép
ha lá lért

Uram, add, hogy ha lá lom szép és tisz ta le gyen,
nagy béke jár ja át azt a na pot, me lyen
írói s más két sé gek s a lét iró ni á ja
meg fá radt hom lo kom el hagy ják tán va la há ra.
Nem úgy kí vá nom a ha lált, mint aki ját szik
vele csu pán, ha nem na gyon-na gyon iga zán,
úgy, ahogy egy ba bát a kis le ány.
Te tu dod, Is te nem, hogy va la mi hi ány zik
ab ból, amit az em ber bol dog ság nak ne vez,
és hogy nincs is ilyen, s nincs di csõ ség egé szen
tel jes, se sze re lem, se vi rág nincs hi bát lan,
s egy csi pet fe ke te min dig van a fe hér ben...

De add, Uram, hogy szép le gyen s tisz ta a nap,
mi dõn - így vá gyom én, bé kés köl tõ - az ágyam

kö rül majd nagy sze rû gyer me kek ra ját lás sam:
éj sze mû fi ú kat, ég sze mû lá nyo kat...
Könnyek nél kül áll ják kö rül a fek he lyem,
s a ko moly ság ra, mely be töl ti arc vo ná som,
has sa át õket egy édes-mély sej te lem,
amely ben ke gye lem nek tû nik majd a ha lá lom.

Fi a im ezt gon dol ják: mit ér a hír? hi szen
meg nyug vást úgy sem ád an nak, ki tud ja, hogy
csak egy köl tõ van, Is ten, mi dõn a hárs sza got
a meny asszony ok hû sen édes aj ká ra lop ja.
S ezt gon dol ják: a sze re lem csak gúny le het,
mely szét vá laszt ja az egye sült lé nye ket:
lám, apánk szí ve is mostig fájt ami att,

hogy édes üd vös ké je szí vé tõl el sza kadt...

A lá nya im pe dig tû nõd je nek eképpen:
a sí ron túl ki vár, nem tud juk, de apa
úgy hal dok lik, ahogy a víz sik lik tova
si mán egy õszi erdõ tün dök lõ de rû jé ben...

Uram, add, hogy ha lá lom szép és tisz ta le gyen,
ke zem pi hen jen a gyer me ke im ke zé ben,
mint a de rék gaz dáé a La Fon taine -me sé ben,
s így hal jak meg, nagy bé ké vel a szí ve men.

(Rónay György for dí tá sa)

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

A ka to li kus hit ele mei (30)

 Imád sá gok, né pek imái (11.)
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„Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,… hogy
csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és

tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk
elõtt,”

(I.Tim.2; 1-2/b, 3.)

SIMON MÁRIA ETELKA
 1898-1944

Mi asszo nyunk ról ne ve zett sze gény is ko la nõ vér éle te és már tír ha lá la

Si mon Er zsé bet az Arad me gyei
Medgyesegyházán szü le tett 1898.
feb ru ár 28-án, evan gé li kus csa lád -
ban. A sze ge di Fel sõ ke res ke del mi Is -
ko lá ban tett érett sé gi je után
nagy ko rú sá gát el ér ve tért át a ka to li -
kus hit re. Ek kor lé pett be a Mi asszo -
nyunk ról ne ve zett Sze gény
Is ko la nõ vé rek kö zös sé gé be, és szer -
zett ta ní tó nõi ké pe sí tést. 1933-ban
tett örök fo ga dal mat.

A kiskunmajsai ele mi és pol gá ri
is ko lá ban ta ní tott. 1944. ok tó ber
22-én este ron tot tak be az orosz ka to -
nák a zár dá ba. Mint hogy csak egy ki -
já rat volt, a nõ vé rek az ab la kon át
me ne kül tek. Ek kor érte a lö vés Si -
mon M. Etel ka nõ vért. En nek kö vet -
kez té ben föld re ro gyott. A ka to nák

tet tük tõl meg ijed ve, si et ve árok ba húz ták és föl det szór tak az ak kor
még va ló szí nû leg élõ, ha lá lo san meg se be sí tett nõ vér re. Tár sai na po kig
nem tud tak hol lé té rõl. Pár na pos ke re sés után ta lál tak rá fé lig el föl del -
ve. Az éj lep le alatt, ko por só nél kül ti tok ban te met het ték csak el.   

A for du lat évé ig ti tok ban kel lett tar ta ni ha lá la kö rül mé nye it és te -
me té sét. Si mon M. Etel ka nõ vér pél da ké pül szol gál hat a mai if jú ság nak 
hõ si es, tisz ta sá ga meg õr zé sé ért vál lalt élet ál do za tá val. 

Imád koz zunk, hogy mi nél elõbb nyil vá no san, a bol dog gá ava tot tak
kö ré ben tisz tel hes sük. Az õ tisz te le te és boldoggáavatása az erõ szak
min den nõi ál do za tá nak is em lé ket ál lít hat. 

(Ro ko nai és a Mi asszo nyunk ról ne ve zett Sze gény Is ko la nõ vé rek
Fõ nök sé ge; 2004. febr. 27.)

Egy há zi ese mé nye ink ké pek ben
Elsõáldozás Pün kösd hét fõn Endrõdön

Az el bal la gó hunyai nyol ca di ko sok, ha gyo má nya ik hoz hí ven, ta ná ra ik kal és
di ák tár sa ik kal részt vet tek a bal la gók év zá rós mi sé jén, jú ni us 15-én.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában június 12-én elballagtak a
végzõs diákok. Az iskola történetében ez már a második ballagás.

A bal la gás elõt ti na pon mind két osz tály sa ját össze ál lí tá sú mû sor ral ked ves -
ke dett ta ná ra i nak, és vi rág gal, aján dék kal kö szön ték meg a nyolc év mun ká -
ját. Ta ná rok is, di á kok is, pró bál ták könnye i ket el rej te ni, de nem si ke rült…

ták a ta ná ro kat, jel ké pes aján dé kot is át ad -
va. És bi zony töb ben küsz köd tek
könnye ik kel. Ezt lát va, az em ber úgy gon -
dol ja, va la mit ta lán még is meg ér tet tek, és
nem volt rossz az el múlt nyolc év.

Vé gül meg kö szö nöm a tes tü let nek évi
mun ká ját. Kü lön is kö szö nöm Kiss Pál igaz -
ga tó úr nak a helyt ál lá sát, aki re he lyet tes hí -
ján igen nagy te her há rul. Tu dom, sok szor a

ta ná rok is be se gí te nek olyan plusz mun ká -
val, ami ta lán nem is len ne kö te les sé gük.

Kö szö nöm a ta ná rok, ta ní tók be csü le tes
helyt ál lá sát, mun ká ját, lel ke se dé sét. Csak
kö zös, jól egy be han golt és meg szer ve zett
mun ká val le het ered mé nye ket el ér ni. 

Azt hi szem, mind annyi an tud juk, na -
pon ta ta pasz tal juk, hogy az em be rek el vá rá -
sa az egy há zi is ko lák kal szem ben óri á si. És

nagy nyo más ne he ze dik ránk a má sik
ol dal ról, köz tu dott, hogy az ön kor mány za ti
is ko lák nak a pusz ta lé tünk is nagy prob lé -
mát je lent. Megy a harc az is ko lák kö zött,
megy sok szor a fej va dá szat. Ne künk plusz
ér té kek fel mu ta tá sá val kell bi zo nyí ta nunk, a 
he lyün ket csak így tud juk meg áll ni.

Na gyon nagy a fe le lõs sé günk: épít -
jük-e, vagy ront juk az is ko la hír ne vét.

Kö szö nöm a tech ni kai dol go zók helyt ál -
lá sát is, hisz õk biz to sít ják a za var ta lan hát -
te ret az is ko la mun ká já hoz.

Kí vá nok min den ki nek jó pi he nést a
nyár ra, és õsszel újult erõ vel való mun ka kez -
dést.

Iványi Lász ló 
plé bá nos

folytatás a 128. oldalról
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A Szent írás ban nem ta lál ko zunk ve -
lük, de egy II. szá zad ban ke let ke zett
óke resz tény irat, az úgy ne ve zett „Ja -
kab-fé le õs evan gé li um” le ír ja, hogy ami -
kor a Dá vid há zá ból, Juda tör zsé bõl
szár ma zó fér fiú, Joachim ál do za tot
akart be mu tat ni az Úr nak, egy
Ruben-törzsbéli fér fi fél re lök te: „nincs
he lye az ol tár kö ze lé ben, mert mag ta -
lan”. Húsz évig él tek fe le sé gé vel, An ná -
val úgy, hogy gyer me kük nem szü le tett.
Imád koz tak, sír tak, ve ze kel tek, kö nyö -
rög tek gyer me kért. Jö ve del mük har ma -
dát év rõl évre szét osz tot ták a sze gé nyek
kö zött, a má sik har ma dát a temp lom nak 
ad ták, s csak a har ma dik har mad ból él -
tek. Könny ben, ke se rû ség ben vár tak,
míg vé gül ki csi úr nõ jük meg szü le tett.

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

Szent Joachim és Szent 
Annna

Szûz Má ria szü lei - Ün ne pük: jú li us 26.

Gyer me kük nek a Má ria ne vet ad ták, mely nek 72 név je len té se kö -
zül itt a két leg szél sõ sé ge seb bet idéz zük. Má ria „ke se rû ség” és
Má ria „úrnõ”. Há rom éves ko rá ban a temp lom nak aján lot ták föl.
A le gen da sze rint a temp lom hoz ve ze tõ úton, amer re Má ria el ha -
ladt a hol tak fel kel tek, ugyan is meg érez ték Meg vál tó juk kö ze li
el jö ve tel ét. Hogy med dig ma radt a temp lom in té ze té ben nem
tud juk. De nem le het vé let len nek tar ta ni, hogy ha gyo má nyos
Szent Anna áb rá zo lás sze rint, Szent Anna ölé ben ül a ki csi Má ria,
aki nek fel ol vas a Bib li á ból. Szent Joachim a pát ri ár kák ko rá ban
és fé nyé ben élte le hát ra le võ éle tét, s Szent Anna és a Bol dog sá -
gos Szûz Má ria kar jai közt le hel te ki lel két. Anna is mét férj hez
ment és szü let tek gyer me kei: az anyák ad ják az egy ház éle té hez
test sze rin ti gyer me ke i ket. A test sze rin ti anyák, An nák nél kü löz -
he tet le nek Is ten föl di or szá gá ban.

Szent Joachim és Szent Anna a há zas tár sak se gí tõ je és vé del -
me zõ je.

Joachimot hosszú kön tös ben, pász tor ként, szûk nad rág ban
áb rá zol ják. Szent An nát mat ró na ként zöld kö peny és pi ros ruha,
va la mint fej ken dõ a min den ko ri di va tot el uta sít va. Jel lem zõ kép
még az úgy ne ve zett „An na-hár mas”: a gyer mek Má ria és Jé zus
lép csõ ze tes egy más mö gött Anna ölé ben, il let ve kar ján.

„Meg ál dot ta õket az Úr, ir gal mas volt hoz zá juk az üd vö zí tõ Is -
ten.” (Zsolt. 23,5)

2003. Au gusz tus 31-én nyi tot tuk az új
tan évet. A Veni Sanctet nem az év nyi tó kor
tar tot tuk, ha nem más nap, csak a gye re kek -
nek. Így men te sü lünk a szü lõk fe gyel me zet -
len sé gé tõl, és sok kal meg hit tebb volt.

Szep tem ber 23-án, Szent Gel lért nap
ke re té ben püs pök úr a szent mi se után meg -
ál dot ta is ko lánk új tor na ter mét. A püs pö ki
be széd bõl ki emel nék né hány mon da tot:
„Ho gyan ta nít Gel lért? Én csak egyet len egy
szót mon dok, szent té. Szent té ne vel te, szent -
té for mál ta nö ven dé két, Im rét tanításával,
pél dá já val, kö ve tel mé nye i vel. A sa ját pél dá -
já val, tu dá sá nak átadásával és an nak meg -
kö ve te lé sé vel cso dá la tos ta ní tó mes ter ré vált, 
aki pél da kép ma is ne ve lõk, szü lõk és min -
den ki elõtt. Igen, nem megy más ként a ne ve -
lés, csak ha szent té, az Is ten elõtt hó do ló, az
Is ten ál tal ér ték nek tar tó ér té kek sze rint
gon dol ko zó em ber ré vá lik. Na gyon meg kell
gon dol ni szü lõ nek, ne ve lõ nek, gyer mek nek,
ho gyan épí ti fel a jö võ jét. A ki seb bek, vi lá -
gos, még nem ér tik át, mi nél föl jebb ke rül,
an nál na gyobb a vi lág csá bí tá sa, ak kor le szel 
nagy, ha sok pén zed lesz. Jé zus pe dig oda ál -
lít ja az apos to lo kat, mi kor vi tat koz nak, hogy 
ki a leg na gyobb kö zü lünk, oda ál lít egy gye -
re ket. Aki en ge del mes a szü le i nek, aki iga -
zán na gyon ke ve set tud, és azt mond ja, ha
ilye nek nem lesz tek, nem men tek be a
mennyek or szá gá ba. Ilye nek, mint ez a gye -
rek. Pe dig an nak sok pén ze iga zán nincs, de
van egy sze re tõ édes ap ja, aki re rá ha gyat ko -
zik, aki gon dos ko dik róla. Ha tu dom, hogy
van egy sze re tõ mennyi Atyám, aki gon dos -
ko dik ró lam, csak hall gas sak rá, csak úgy él -
jek, ahogy õ vár ja tõ lem, ak kor nagy baj
nincs."

Min den hó nap elsõ hét fõ jén, reg gel
8-kor di ák mi sét tar tot tunk a gye re kek nek.
Re for má tu sok nak is is ten tisz te let van ilyen -
kor, az egyik tan te rem ben, a tisz te le tes úr ki
szo kott jön ni. A ká pol nai szol gá la tot (mi nist -
rá lás, fel ol va sás) egy-egy osz tály ta nu lói vál -
lal ták. Mi sé re ké szül ve, egy-két nap pal
elõt te gyón ta tás szo kott len ni. 

Min den hó nap 2. és 4. va sár nap ján mi -
sét tar tot tunk is ko lánk ká pol ná já ban. Ezen a
kör nyék be li hí vek is részt szok tak ven ni, a
hely meg hitt sé ge mi att idõn ként még a vá ros 
tá vo li ré szé rõl is el jön nek, ko csik kal. Gye re -
kek is jön nek.

Ad vent ban min den hét fõn reg gel ün ne -
pé lyes ad ven ti gyer tya gyúj tást tar tot tunk.

De cem ber 6-án a Mi ku lás is meg lá to -
gat ta az is ko lát, Soczó Géza hunyai hit ok ta tó 
sze mé lyé ben. Volt egy má sik mi ku lá si ün nep 
is, a Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány jó vol tá -
ból. A gye re kek aján dé kot is kap tak, sõt volt, 
aki gö rög or szá gi utat is nyert. 

De cem ber 18-án tar tot tuk az endrõdi
temp lom ban a „Se gít sünk a rá szo ru ló gye re -
ke ken” jó té kony sá gi ak ci ót, a Temp lo mos
Lo vag rend szer ve zé sé ben. Is ko lánk mel lett
több or szá gos szer ve zet is részt vett ez ak ci ó -
ban. Ün nep sé gün ket fel ke res te az olasz
nagy mes ter, va la mint kül föl di lo va gok is.
Gyer mek rajz pá lyá za tot is meg hir de tett a
Lo vag rend. Is ko lán kat több gyer mek is kép -
vi sel te, és dí ja kat is kap tak. Ezek az al ko tá -
sok je len leg a sze ge di Dóm ban te kint he tõk
meg.

De cem ber 19-én, a 4. ad ven ti gyer tya
meg gyúj tá sá val kezd tük a ka rá cso nyi mû -
sort. Az idei ün nep ség az új tor na ter münk
szín pa dán volt. Iga zán meg hitt, és lé lek eme -
lõ volt.

Ka rá csony kor, az éj fé li mise elõtt az
endrõdi temp lom ban a gye re kek ka rá cso nyi
pász tor já té kot ad tak elõ, Pfeiferné Var jú Ma -
ri an na hit ok ta tó mun ká já nak kö szön he tõ en. 

2004. ja nu ár ban, a ka rá cso nyi szü net
után víz ke resz ti ház szen te lést tar tot tunk. Az
imát az au lá ban mond tuk el, az tán vé gig lá -
to gat tuk a ter me ket.

A nagy böj töt ham vaz ko dás sal kezd tük.
Áp ri lis 2-án nagy böj ti lel ki nap volt is ko -

lánk ban. Sze ged rõl Pálfai Zol tán egye te mi
lel készt hív tam meg. Se gít sé gé re volt is ko -
lánk hit ok ta tó ja, és a hunyai hit ok ta tó is. A

ta ná rok nak is tar tott nagy böj ti, hús vé ti lel ki
elõ ké szí tõt.

Nem ze ti ün ne pe in ken, ok tó ber 23-án,
már ci us 15-én az endrõdi temp lom ban ün ne -
pi szent mi sét szok tunk be mu tat ni a Ha zá ért.
Ezen is ko lánk ta nu lói szép szám ban részt
vesz nek, és az is ko la ének ka ra éne kel. Mise
után a temp lom mel let ti té ren az endrõdi ön -
kor mány za ti is ko la tart meg em lé ke zést,
majd kö zös ko szo rú zás sal zá rul az ün nep.

Má jus 2-án Anyák-na pi mise volt az
Édes anyá kért, de nem a ká pol ná ban, ha nem 
a tor na te rem ben. Ko ráb bi kel le met len ta -
pasz ta la tok kal el len tét ben, most tud tak vi -
sel ked ni a szü lõk is. A mise után a gye re kek
mû so ra kö vet ke zett.

Má jus 21-22-én is ko lánk pe da gó gu sai,
dol go zói és a plé bá nos el za rán do kol tak
Máriacellbe, a Né pek Za rán dok la tá ra. A
rossz idõ sem tud ta el ron ta ni a za rán dok la -
tot, azt hi szem, min den ki nek olyan lel ki él -
mény volt, mely bõl hosszú ide ig le het
táp lál koz ni. Kö szön jük az igaz ga tó úr nak,
hogy ezt le he tõ vé tet te a pe da gó gu sok nak.

Má jus 23-án hat gyer me ket ke resz tel -
tünk is ko lánk ká pol ná já ban, eb bõl 5 a mi ta -
nu ló ink kö zül ke rült ki.

Pün kösd hét fõn elsõáldozás volt. Ko ráb -
ban itt az is ko la ká pol ná ban, az utób bi évek -
ben a temp lom ban. Volt, aki köz vet le nül
elõt te ke resz tel ke dett meg.

Jú ni us 6-án, Gyomán bér má lás volt.
Ma nap ság, fõ leg Gyomán, igen szép szám -
nak tû nik a 34 bér mál ko zó. Ezek jó ré szét is -
ko lánk ta nu lói, és a hunyai gye re kek tet ték
ki.

Jú ni us 11-én pén te ken reg gel há la adó
szent mi sé vel, Te Deummal zár tuk az is ko lai
évet az endrõdi temp lom ban. Ezen is ko lánk
min den ta nu ló ja, és a ta ná rok is részt vet tek.
Kü lön busz szál lí tot ta a gye re ke ket.

Jú ni us 12-én bal la gás volt, és 15-én év -
zá ró.

Ez év ben is elõ fi zet tem és küld tem az is -
ko lá nak a ka to li kus saj tó ter mé ke ket: Új em -

ber, Ke resz tény élet, Hit élet, Vá ro sunk, Szív
új ság. Lá tom, jár a Kép más is.

Sok po zi tí vum mel lett sze ret ném a fi -
gyel met fel hív ni egy-két do log ra, me lyen
vál toz tat nunk kel le ne.

Na gyon örül tem a má ju si ha tos ke resz -
te lõ nek. An nak vi szont ke vés bé, hogy van
olyan el bal la gott nyol ca di kos, aki nincs meg -
ke resz tel ve. Egy-két nagy ka masz gye rek el -
zár kó zott elõ le. Alsó ta go zat ban ezen túl
job ban oda kell erre fi gyel nünk. Per sze, nem 
erõ szak kal, de a lel ki is me re tet éb ren kel le ne 
tar ta nunk a szü lõk ben, rá mu tat va, hogy a
ke reszt ség el ha nya go lá sá val mi tõl foszt ják
meg gyer me ke i ket.

Mi vel va sár na pon ként nem na gyon lá -
to gat ják gye re ke ink a temp lo mo kat, ezért
tar tunk min den elsõhétfõn is ko lai mi sét. Jó
len ne a gye re ke ket töb bet biz tat ni a temp lo -
mi mise fon tos sá gá ra. Jó len ne, ha min den
pén te ken úgy bo csá ta nák el a gye re ke ket a
pe da gó gu sok, hogy ta lál ko zunk va sár nap a
temp lom ban. Eb ben per sze az is ben ne van,
hogy a pe da gó gus is el jön.

Örü lök, hogy a gyo mai re for má tus kán -
tor tan tes tü le tünk tag ja Kele Ági sze mé lyé -
ben. Mi vel Ka tin ka kis ba bá já val van ott hon,
most Ági re for má tus hit ok ta tó is. Örü lök,
hogy a re for má tus gye re kek a temp lo muk -
ban idõn ként sze re pel nek is. Jó len ne, ha
emel lett a ka to li kus temp lom ban is töb bet
éne kel né nek.

Örü lök, hogy rá szok tak a gye re kek,
hogy ha von ta jön nek gyón ni. An nak vi szont
ke vés bé örü lök, hogy a na gyok el ke rü lik a
gyón ta tót. Nem len ne bû nük?

Örü lök, hogy az is ko lai mi sén van nak
mi nist rán sok, fel ol va sók. An nak vi szont nem
örü lök, hogy a temp lom ba ke vés jut be lõ lük.

A fel nö vek võ ka ma szok, tu dom, sok
gon dot okoz tak, és nem rit kán bor sot tör tek
a ta ná rok és a plé bá nos orra alá. Vi szont a
bal la gás elõt ti bú csúz ta tó, a Te Deum után,
vi szont meg ha tó volt. Sa ját szer ve zé sük ben
kis mû sor ral 
el bú csúz tat -

A 2003/2004-es tan év a Szent Gel lért Is ko lá ban - lel ki pász to ri szemmel 

foly ta tás a 127. oldalon
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Ked ves ol va só! A 21. szá zad elsõ nap ján,
2000. ja nu ár el se jén a Ma gyar Szent Ko ro nát 
át köl töz tet ték az Or szág Há zá ba. So kan va -
gyunk, akik õszin tén re mél jük, hogy a Szent
Ko ro na az Or szág Há zá ban ked ve zõ en be fo -
lyá sol hat ja a ma gyar ság jö võ jét. Hogy ho -
gyan, és mi kép pen le het sé ges ez, eh hez meg
kell is mer ked nünk a Szent Ko ro na misz té ri u -
má val. Sze ret nénk mél tó kép pen el mon da ni,
hogy mi kép pen le het sé ges az, hogy a Ma gyar
Szent Ko ro nánk jogi sze mély, és leg ma ga -
sabb ran gú ala nya a ma gyar ál lam ha ta lom -
nak.

Ezen is me re te ket Dr. Pap Gá bor mû vé -
szet tör té nész elõ adá sá nak rö vi dí tett vál to za -
tá ból, több rész let ben való köz lés sel
sze ret nénk köz re adni. Kér jük, ol vas sák fi gye -
lem mel, mert olyan is me re te ket sze rez het nek,
ame lye ket hosszú év ti ze dek óta el tit kol tak elõ -
lünk.

XIV. rész
Egy ki vá ló ku ta tó Bradák Kár oly ki mu tat -

ta, hogy a Bi zán ci Bi ro da lom több mint 1000
éves fenn ál lá sa alatt soha nem vol tak for ga -
lom ban olyan vi se le tek, ame lyek Dukász Mi -
hály ké pén lát ha tók. Ez az elsõ fel is me rés. A
má so dik, hogy ezek az öl tö ze tek le sem szab -
ha tók ezek nem öl tö ze tek, ha nem fe lü le tek
de ko ra tív ki töl té sei. Nem fél tek a le bu kás tól,
hát ra tet ték ezt az ala kot mert ott nem lát ha tó.
A be osz tot tak meg fé lem lít he tõk vol tak.  

Most újra fel kell ten ni a kér dést, hogy
egy szer ezek a 18. szá zad végi ha mi sít vá nyok 
- már pe dig azok! – ak kor mért nem tud tak
úgy csi nál ni, hogy be fér je nek a fog la lat ba.
Egyet len vé le ke dés van, amit el le het fo gad ni: 
ti. hogy Dukász ké pét ere de ti leg nem ide
szán ták. Most már lát hat juk, hogy ezt a ko ro -
nát a II. Bi zán ci Csá szár ság ko ro ná já vá akar -
ták át smin kel ni.

És csak ak kor ért he tõ, mi ért van nak ki -
fog la lás nyo mai a Pantokrátor ké pen elõl, már 
va ló szí nû leg ki is fog lal ták. És ak kor ért he tõ,
mi ért ép pen Dukász Mi hály ké pet, mert
Dukász 1071-ben ke rült trón ra, és 1071-ben a 
trón ra lé pé se elõtt volt az a csa ta, amely ben a
szel dzsuk tö rök had erõ tel je sen szét zúz ta a
bi zán ci had se re get. Más né ven ez a malaiziai
csa ta volt! És ez zel Bi zánc nak az ana tó li ai ági 
ha tal ma vé get ért. Ha õk anatóli ági ha tal mat
akar nak vissza ál lí ta ni, ak kor a jog foly to nos -
sá got Dukász Mi hály tól kell szá mol ni. Mert
Dukász alatt még a tel jes bi ro da lom élt, jog
sze rint. Ör dö gi lo gi ká val ki ter velt rom bo lás!
Nem is tit kol ták. S ki lett vol na az elsõ csá szá -
ra a bi ro da lom nak? Itt a leí rá sok na gyon pon -

to sak. Jancsó Be ne dek tör té nész pon to san le -
ír ja: En nek az új bi ro da lom nak új csá szá ra:
Konstantinus –orosz nagy her ceg lett vol na.
II. Ka ta lin cár nõ (en nek a terv nek a ki agya ló -
ja) el hi tet te az összes eu ró pai ha tal mas ság gal, 
hogy õk nem fog ják an nek tál ni (be ke be lez ni)
ezt a te rü le tet. No most, aki egy orosz nak csak 
egy fél pil la nat ra is el hi szi bár me lyik ígé re tét, 
an nak úgy kell, hogy tör tén jék vele, ami tör té -
nik. Én azt hi szem, hogy még ál muk ban sem
tud nak iga zat mon da ni. Nem rossz szán dék -
ból, hoz zászok tat ták õket. És mi min dig lép re
me gyünk! Lé nyeg az, hogy be vet ték az eu ró -
pai ha tal mas sá gok, elõ re nyo mult az orosz
had erõ – el fog lal va ter mé sze te sen az az óta
délorosz sík ság nak ne ve zett te rü le tet, el fog -
lal ta a Krim-félszigetet a déli csücs ké ig, még
ah hoz is ra gasz kod tak, hogy Kons tan tin
nagy her ceg mel lett gö rög nyel vû ud var tar tás
le gyen, még el ját szot ták azt a tré fát, hogy volt 
kö rü löt te egy kis had se reg gö rög ve zény le ti
nyelv vel és hogy az el fog lalt kulcs fon tos sá gú
vá ro so kat a Krim-félszigeten gö rög né ven ne -
vez ték el. Egyet kö zü lük ma is is me rünk, ez
ma ha di ki kö tõ: Szevasztopol. Meg es küd ne
egy mai át la gos hall ga tó, hogy ez an tik gö rög
vá ros! De hogy an tik! II. Ka ta lin cár nõ ala pí -
tot ta ha di ki kö tõ nek. Ak kor mi ért van gö rög
neve? Hát ezért! S bel jebb a szá raz föld ön
Szinszeropol ugyan ezt a sze re pet ját szot ta.
El hi tet ni a vi lág gal, hogy itt tény leg má so dik
Bizánci Biro da lom lesz. Te hát gö rö gül ne -
vez nek el dol go kat, gö rög ve zény le ti nyelv
van, gö rög ud var tar tás és így to vább…De az
oro szok száll ták meg ezt a te rü le tet és Uk raj -
na meg ala ku lá sá ig te hát a leg utób bi idõ kig

Orosz or szág hoz tar to zott. Bár mennyi re is
nem si ke rült ez a terv, meg volt a
Konstantinus sze rep kö re, és meg volt
Geobicásé is. Te hát azon az ala pon le het ál lí -
ta ni, hogy má sod la gos a Konstantinus kép,
mert itt egy kö rül me télt kép rõl van szó. Itt az
„Ó” betû fö lött lá tunk egy víz szin tes vo na lat,
ez a rö vi dí tés nek a jele. Ilyen kö zel zo mán co -
zott fe lü let nem ke rül het egy arany le mez szé -
lé hez. Alap kér dés te hát az utol só
zo mán co zott fe lü let és az arany le mez kö zött
kell egy biz ton sá gi sá vot hagy ni. Ezt az elsõ
óra öt per cé ben meg ta nít ják a zo mán co zók -
nak. Te hát az szó ba sem jö het, hogy en nek a
kép nek ez ere de ti mé re te, ez egy kö rül me télt
kép, jól le het lát ni fölül is. A má sik eset ben,
Geobicásnál tud ni kell, hogy  Geobicásnak a
Géza ne vet soha sem ír ták Bi zánc ban. Több
Géza ki rá lyunk is har colt Bi zánc cal, te hát le -
ír ták a Géza ne vet, és meg ma rad tak a név le -
írá sok. Te hát Geobiás, ha ezt mél tó ság
név nek ve szem, azon nal el árul ja, hogy ke rül -
he tett 1780 és 1790 kö zött a Ma gyar Szent
Ko ro ná ra, amely szem mel lát ha tó an a II. Bi -
zán ci csá szár ság Ko ro ná já vá lett át smin kel ve, 
ho gyan ke rül he tett rá Geobiciás? Az új mes -
ter sé ges tá kol mány nak a la kos sá ga tö rök
nem ze ti sé gû volt. En nek va la mi lyen kép vi se -
let kel lett, és ez volt a  Jeoviczás kép vi se let,
ez volt mint hívõ kvális né ven a tö rök et ni -
kum ve ze tõ je. Te hát ha nem is mer jük a II.
Bizánci Bi ro da lom et ni kai össze té tel ét, a lét -
re jöt tét, a tör té nel mi kö rül mé nye it, el kép zel ni 
sem tud juk, mi ért kel lett ezek re fel cse rél ni az
ere de ti leg itt lévõ ké pe ket? Mert hogy nem
ere de ti ek, azt az öl tö zé kük is egy ér tel mû en
bi zo nyít ja, és az is bi zo nyos, hogy aki csi nál -
ta, nem ren del ke zett ala pos tu dás sal. Kü lön -
ben ilyen el mé re te zést nem csi nált vol na!
Még ma is alig fér be a fog lalt ba ez a kép, fe -
lül rõl nem le het rá haj lí ta ni a fog la la tot. Még
egy ap ró ság! A ke ze ket néz zük meg! Ha egy
zo mánc kép rõl azt aka rom meg ál la pí ta ni,
hogy ere de ti-e, vagy ha mi sít vány, so ha sem az 
ar cok ból in du lok ki, az na gyon ne héz len ne,
ar cot ha mi sí ta ni na gyon könnyû. De ke zet ,
hogy egy fel sõ kart ho gyan ho zok át az al só -
kar ba, az na gyon ne héz! Leg ne he zebb pe dig
egy „fogó” ke zet ha mi sí ta ni. A két fel sõ kép
ese té ben lát ni le het, hogy ezt az át ho za talt
nem tud ta meg ol da ni. Hogy jó hely re fel tud ja 
hoz ni az al só részt, el kell tör ni az al kart. El is
töri!

A má sik kép nél a kö nyö ke nincs a he lyén!  
Vagy azt mond hat juk ez egy gib bon! - a fõ -
em lõs nek va la me lyik váll fa ja. 

Köz re ad ta: Kis And rea

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

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

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

Végrendelkezés 

Tisz telt Ol va só!

Foly tat juk az elõ zõ szám ban meg kez dett Var jú Imre szel -
le mi és po li ti kai vég ren de let ének (1923. Év ben) köz lé sét.

„IV. rész: A szel le mi mun ka.
Gyer me ke i te ket is ko lá ba szi go rú an já ras sá tok, hogy bu -

ták ne le gye nek, mert buta em bert meg csal ják, ki hasz nál ják.
Té len, vagy mi dõn idõ tök meg en ge di, jó tu do má nyos köny -
ve ket és új sá go kat ol vas sa tok, amely bõl a vi lá gi és gaz da sá -
gi hely ze tet meg tud já tok és meg ta nul já tok. Vi gyáz za tok
vá sá rok ban, pi a co kon; minden nek, amit árul tok az árát, jól
fel tart sá tok, mert meg ve szik azt úgy is és úgy sem hasz nál tok 
vele sem mit, ha ti ol csón ad já tok is, mert a ke res ke dõ úgy
sem adja ol csób ban a fo gyasz tó nak, leg föl jebb ki ne vet nek
ben ne te ket. Ha a ve võk ha rag sza nak, bosszan kod nak, erre
se ad ja tok sem mit. Jó szág és egyéb vé tel nél na gyon vi gyáz -
za tok; ku pec tõl le he tõ leg soha ne ve gye tek. Ha nem ér te tek
a jó szág hoz né zes sé tek meg va la mi jó aka ra tú ro kon nal, de
azt is jól meg vá lasszá tok. Vi gyáz za tok, mert a ke res ke dõk
min den fé le gaz em ber sé get fel hasz nál nak és a hiszékeny,
buta emberek megcsalják. Nagyon vigyázzatok, hogy
drágán ne vegyetek és olcsón ne adjatok, mert akkor örökre
szegények lesztek.

V. rész: Ru ház ko dás.
Min dig tisz tes sé ge sen ru ház kod ja tok; sok és cif ra ru hák -

ra ne költ se tek. Ott hon és do log ban min dig ócs ka és rossz
ru há ban le gye tek; temp lom ba, szom széd ba, köz ség be: em -
be rek ele i be, min dig tisz ta és le he tõ leg tisz tes sé ges ru há ba
men je tek. A ru ház ko dás ra na gyon vi gyáz za tok, mert az min -
dig sokban volt és már sok embert a tönk szélére vitt.

VI. rész: Egész ség és ét ke zés.
Az egész sé ge tek re vi gyáz za tok, mert az em ber nek az

egész sé ge a leg na gyobb va gyo na. Hi deg ben jól öl töz ze tek;
ha nagyon meg…

Tisz tán fõz ze tek és az ételt, jól meg fõz zé tek nyer sen, ne
ma rad jon. Tisz ta kút vi zet igya tok. Ha eset leg fo lyó vi zet isz -
tok azt elõt te, jól meg for ral já tok. Pisz kos ételt ne egye tek és
pisz kos vi zet ne igya tok, mert ez tele van be teg ség oko zó ba -
ci lu sok kal. Na gyon hi deg, na gyon for ró ételt ne egye tek és vi -
zet ne igya tok. So kat soha ne egye tek és ne igya tok, ha nem
mindig rendesen étkezzetek és igyatok

Pá lin kát egyál ta lá ban ne igya tok, mert ez
mé reg; bort is ke ve set igya tok. Kocs má ba
egyál ta lá ban ne jár ja tok, mert ez meg eszi az
em ber nek az egész sé gét és va gyo nát is. Ha
be te gek lesz tek, men je tek or vos hoz. Ja vas
or vo sok hoz, kurúzslókhoz ne men je tek, csak 
jó lel ki is me re tes or vo sok hoz; van ilyen is.
Amit õk mon da nak azt szi go rú an tarsátok be, 
mert ha be nem tart já tok, hi á ba hord já tok el
az egész pa ti kát, nem hasz nál sem mit. Ha
tes te te ket va la hol meg vág já tok, kü lö nö sen
vi gyáz za tok, ha dög lött jó szá got nyúz tok és
ma ga to kat meg vág já tok, azon nal ki kell mos -
ni a se bet elõ ször hi deg víz zel, azu tán lágy
me leg víz zel, ecet tel le ön te ni és tisz ta ru há -
val be köt ni. Ha nem gyógy ul és na gyon fáj,
24 óra múl va orvoshoz kell menni, mert ha
ezeket elmulasztjátok, akkor a halál, vagy a
testrész levágása következik

VII. rész: Tisz ta ság.
Az összes épü le te tek, házi bú to ro tok, min den fé le házi és

gaz da sá gi esz kö zö tök tisz ta le gyen. A tisz ta nõ és fér fi dí sze
a ház nak, a pisz kos nõ és fér fi un do rí tó és a pi szok ból kel nek
a fér gek és be teg sé gek, ame lyek át ra gad nak em ber re, ál lat -
ra egy aránt. Min dig annyi szor mo sa kod ja tok ahány szor a kö -
rül mé nyek meg kö ve te lik. Fõ zés, sü tés, evés elõtt min dig és
mind annyi an meg mo sa kod ja tok. Pisz kos edény ben soha ne
fõz ze tek és be lõ le ne igya tok, mert ez be teg ség. A be teg ség
pe dig nagy do log és nagy költ ség. Van idõ a szor gal mas, jó
embernek mindenre: Imádkozni, dolgozni, szórakozni,
tanulni és megtakarítkozni.

VIII. rész: Az er kölcs rõl.
…ba jok ér nek ben ne te ket ne zú go lód ja tok, mert ez zel

úgy sem se gí te tek sem mit. Le he tõ leg nyugodjatok meg.

IX. Az em be rek kel való érint ke zés rõl.
Az em be rek kel na gyon le ne eresz ked je tek, ki vé vén szü -

le i te ket, gyer me ke i te ket, test vé re i te ket. De azért, ha va la ki
hoz zá tok for dul, ki vált jó ra va ló sze gé nyek, akár anya gi lag,
akár szel le mi leg, ha tud tok, se gít se tek raj ta. A sze gé nye ken
se gít se tek, úgy aho gyan tõ le tek te lik. Má sok nak bû ne it, tes -
ti-lel ki fo gyat ko zá sa it soha fel ne hány já tok, je gyez zé tek meg 
ma ga tok nak, hogy ti sem és sen ki sincs hiba nél kül és bol dog 
em ber az, aki be csü let tel és tisz tes ség gel töl ti le éle tét. Ha
pe dig va la ki hi bá to kat sze me tek re hány ja, ne ha ra gud ja tok.
Gon dol já tok meg, hogy ta lán iga za is van. Hal lot tam egy káp -
lánt pré di kál ni, aki azt mond ta, hogy az is jó barát, aki
hibáinkat a szemünkre hányja, mert rájövünk, hogy mégsem
vagyunk olyan jók, mint ahogy mi tartjuk.

Szom szé dok kal, ide gen em be rek kel jó ban le gye tek, de
na gyon le ne eresz ked je tek, mert en nek ren de sen ve sze de -
lem szo kott len ni a vége. Jó és rossz sor so tok ról és az em be -
rek rõl má sok elõtt ne be szél je tek és dol ga ik ba be ne
avat koz za tok. Bu kott és ügyet len em be re ket ki ne ne ves se -
tek és ki ne csú fol ja tok, mert ez bûn és ezt okos ember nem
teszi. 

Cse lé dek nek a bé rét soha el ne fog já tok, sen kit meg ne
csal ja tok, ne lop ja tok, sen kit meg ne bánt sa tok, mert nem
lesz raj ta tok az Is ten ál dá sa. Min dig jó és be csü le tes em be -
rek kel tár sa log ja tok; olyan em be rek kel, akik Is tent, val lást,
em be re ket gya láz nak, szó ba ne áll ja tok, õket ne hall gas sá -
tok, ve lük ne tár sa log ja tok, mert mi dõn másokkal beszélnek
rólatok is így nyilatkoznak.”
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
IV. rész

Az ed di gi ek bõl ki tû nik, hogy a szom -
széd fal vak la kói meg le he tõ sen ala po -
san is mer het ték egy mást, hi szen a
ta nú val lo má si jegy zõ köny vek be, eset le -
írá sok ba névszerint dik tál ták be a vét ke -
se ket. Nincs mit ezen csudálkozni,
hi szen a fér fi ak jö võ-me nõ em be rek vol -
tak, kint a ha tár ban, vá sá ro kon, s bi zony 
Dévaványa, Túrkeve, Me zõ túr,
Köröstarcsa köl csö nös oda-vissza há -
za so dá sok le het sé ges hely szí ne is volt.
/ki sebb mér ték ben Körösladány,
Mezõberény/. A va gyo ni ál la pot jog ál -
lás, fal van kén ti öl töz kö dés né mi leg szin -
tén fel is mer he tõ je gye ket hor doz ha tott.
Dévaványán pe dig ön tu da tos, nya kas,
ki ter jedt, job bágy tel ken ülõ ármálista
ne me si csa lá dok ad ták a tel je sen el kü -
lö nült „Ne me si Communitást” élén a
„Ne mes Had na gyá val” /elöl já ró já val/, s
mel let te a job bágy ál la po tú, de szin tén
ön tu da tos, nya kas, a föl des úr ral szer zõ -
dé ses vi szony ban álló tel kes gaz dák kal, 
kik nek elõljárójuk a „Job bágy
Communitás” Fõ bí rá ja, Tör vény bí rá ja,
es küdt je ik kel. Örö kös súr ló dás ban egy -
más kö zött is, hogy ti. ki-ki nek nem, s
ki-ki nek pa ran csol hat. Gyomán sem volt 
hi ány az ön tu da tos nya kas ság ban, csak 
itt összesen három nemes familia
volt-bár népes  létszámmal /Gálos, Izsó, 
Krucsó/ -s „Nemzetes Fõbíró Uram”
Gyomán sem hagyta magát „Ványai
Uraiméktúl megaláztatni.”

„Annó 1775. August. 21. Vas Ist ván
nevû Vá nyai Em ber négy Ló val Ko csi val 
mán Gyo mai ríszen az útonn belüll
Póhalom fe lõl a Kõleseket gázoltatvánn
s Lo va i val étet vén Lakossaink ál tal meg -
ka pat tat ván Túr íKevi em ber nek val lot ta
ma gát, mind az ál tal meg es mér vén em -
be re ink hogy Vá nyai em ber mind Lo vá -
val mind Sze ke ré vel együtt el haj tot ták

és 22-én be is hoz ták Gyom ára. Mejjet
meg tud ván a Ványaiak, azon nal még
21-én a Balai Csár dá hoz Lo va i kat itat ni
vitt em be re in ket ugy mint Tót Miháj fiát,
Ist vánt és Lukáts György szol gá ját Pá -
lin kás And rást meg sem hatták jól itat ni
ha nem ha tan /:Kik kö zül Dékány Já nost, 
és Szar ka And rást es mér ték meg:/ õket
környül vé vén elõ ször a Had nagy boj tár -
ja meg kõ tõz te an nak utánna Dékány /ti.
a vá nyai ne me sek ak ko ri had na gya/
azon kõ tõ zést hely be nem hagy ván
mon dot ta; majd én kõ tõ zöm meg õket
ba szom az Annyukat, a mintis ujj ra
maga osztán ugy kõ tõz te, hogy a véris
megalutt a ke zek be. A 10 da rab Lo va kat 
is az utá na ke zek hez vé vén, eze ket is
Ló hátakonn vit ték be felé, õszve kö tö -
zött kéz zel ül vén a Lo von Tót Ist ván
kéczeris ugy Le esett Lórúl, hogy az
ábrázattya is õszve tõrt Ványára
érkezvénn pe dig vél lek a ge ren dák ba
nyakoknál fog va fel Lánczolták is, és a
ke ze ik re bi lin cset ve ret tek. Ezen tõ lük
ta nult pél da szerént a mi em be re ink is
osztán – ugyan azok kik Vá nyai Vas Ist -
vánt meg fog ták – Két Vá nyai em bert
ugy mint Cser Ist vánt a sérelelm nél kül
ha gya tott Kõlesek közt Ló há ton kó bo -
rol va ta lál ván, Pap Ist ván nevû szólga
Legént pe dig, csak az Kõlesek közt
menõ uton ta lál ván, mind Lo va ik kal
együtt, 22-én meg fog ták és bé haj tot -
ták. De mi nem hogy it ten vél lek két há -
rom nap ve rés alatt dolgoztattuk vólna,
Sõt Lábaikra sem tétetvén Lánczot egy
szobába Strázsa alá vetettük õköt,
holott az asztal körül ülvénn bor itallal
tõltötték idejeket. 

Aug. 23-án szin te ka szá val és Mé -
nes sel a Kõlesekbe té te tett kár
Ványaiak ál tal és melytül ha lá los fe nye -
ge tés sel el idegenitettek betsültetett a
ká runk 4oo kõbõlre Túri és Szen And rá -
si betsülletes Esküttek ál tal. Túri La kos
Ke néz And rás és Bor si Miháj és Szen A

And rá si La kos Ke nye res Miháj és
Far kas Miháj Uraimék ál tal Aug. 3o-án.

Aug. 24-én écczaka ugyan azon mé -
nes egész écczakán ál tal azon Póhalmi
Pusz tán kat ke resz tül ka sul szer te széj -
jel szé led ve jár ván, egyik végitûl fog va a
má si kig reg gel a Póhalom nevü Ha lom
alatt ta lál koz tat ván bé haj tot tuk és aug.
26-án Ne mes Almássy Dá ni el Szol ga
Bíró Urnak mint hogy sen ki feléjek nem
jött ál tal ad tuk volt. Mint hogy ek kor a
Pusz tá nak na gyobb ré szit ke resz tül jár -
ta a Mé nes, min den féle élet pe dig ki
ren den, csir ké ben /:ki sebb cso mó ban:/,
ru das ban, ki Lá bán ki bogjába vólt, a
min den fé le ap rán ként tett de sok ra ment 
kárt be csül ni sem le he tett, ha nem mint
ma gunk ma gunk kõzt szo kás ha va la ki
jó szá ga éle tek kõzt kó bo rol va oly kár ba
ta lál ta tik mejjet betsülni nem le het, min -
den darabtúl egy márjást /má ri ás-ap ró -
pénz/  fi zet a ká ros em ber nek, te hát ez
ezek fe lõl is ugy gon dol ko zunk, hogy ha
az utol só kárt meg kivánnyák adni ilyen
for mán fo gunk a Mé nes eránt is egyez -
ni… 

Aug. 30-án a Hely ség még hát ra
mar adott Szé ná ját va ló sá gos Póhalmi
föl dön há rom sze ke rek kel hor dat ván
öszve felé Mar jai Kis Já nos, Kö rö si Pap
Ist ván, Pap Sá mu el ötse Ist ván…raj tok
ütött fegy ve res kéz zel Vá nyai La kós
Papp Já nos és Dékány Já nos fe nye get -
vén õket mond ván; ha el hoz zá tok a
Csár dá hoz a Szé nát egy csi kó ká ro tok
nem lészen de ha nem vi szi tek itt a Tar -
lón vész a Lo va tok mind agyon
Lõvöldözzük. A Gyo ma i ak mon dot ták
de hi szen Póhalmi Fõld ez nem pe res
mit ke res itt Ken tek, Dékány Já nos fe -
lelt; Tu dom hogy Póhalmi Fõld Urak ha -
mis sá ga tsinájja pe res nek, húz zuk
vonnyuk egy mást Vé gez zék az Urak az
ebatták baszom az Annyokat, ezek
pedig meg ijedvén Puskájoktól,
fenyegetésekre a Balai Csárdához
vitték  /:ti. az ványai föld volt:/ nékiek a 3
Szekér Szénát.”

Cs Sza bó Ist ván

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipõtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrõd Fõ út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mo bil: 06 20 451 1944

EGYEDI
CIPÕGYÁRTÁS!

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

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidõre készítjük a cipõket.

MÉRETFELVEVÕHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrõd, Fõ út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60
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Is ko lánk 2001-ben vet te fel Kis Bá lint
jósvafõi szü le té sû re for má tus ta ní tó ne vét, aki
36 éven át ta ní tott Gyomán. Név adónk em lé -
ké re 2002-ben ren dez tük meg az I. Kis Bá lint
Na po kat, s ek kor avat tuk fel Kis Bá lint em lék -
táb lá ját. A Kis Bá lint Na pok fõ véd nö ke dr.
Szán tó Mi hály ez re des, a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem tan szék ve ze tõ ta ná ra, is -
ko lánk volt di ák ja.

2003-ban ké szült el is ko la zász lónk, raj ta a 
nyi tott könyv: a tu dás, az is me ret szer zés, az
ok ta tá si in téz mé nyünk cél ori en tált sá gát, a vá -
ros cí me re: a la kó he lyünk höz való tar to zást,
az érte foly ta tott mun kál ko dást, a vi rág és a
to boz: -mint régi he lyi mo tí vu mok-, a gyö ke -
rek bõl, a múlt ér té ke i bõl való erõ me rí tést
szim bo li zál ják. 

Kis Bá lint Napi ren dez vény so ro za tun kon
vissza té rõ ha gyo má nya ink: a hír ve rés, a rend -
ha gyó órák,   ki ál lí tás,  aka dály ver seny, sok
kö zös já ték, ve tél ke dõk a szü lõk, pe da gó gu -
sok, di á kok rész vé te lé vel. Em lék mû sor név -
adónk tisz te le té re, az em lék táb la
meg ko szo rú zá sa. Ala pít vá nyi bál.

Eb ben az év ben kü lö nö sen sok új don ság
ke rült prog ra munk ba, hi szen ren dez vé nye ink
egy ré sze az Eu ró pai Uni ós csat la ko zás je gyé -
ben zaj lott. 

Fa li új ság ok ké szül tek Eu ró pai Uni ós in -
for má ci ók kal, s az EU-s or szá gok ha tal mas
kon túr tér ké pé vel. A hír ve rés kor, mely na -
gyon szí nes re, lát vá nyos ra si ke rült, osz tá lya -
ink a sor so lás sal ka pott or szá go kat
meg je le nít ve, tán col va, éne kel ve vo nul tak fel
a vá ros ut cá in.

 Az Eu ró pa Na pon elõ adást hall gat tak
meg a ta nu lók, majd aka dály ver se nyen ad tak
szá mot is me re te ik rõl.

Új elem ként je lent ke zett az Eu ró pai Uni ós 
or szá gok já té ka i nak meg is me ré se, a Min den -
na pi má ni á ink ki ál lí tás, ahol szü lõk, di á kok,
pe da gó gu sok mu tat ták be gyûj te mé nye i ket; a
Kézmûvesnegyed, ahol tex til vi rá got, kar kö tõt, 
sóliszt bá bot, ne mez lab dát, bõr szü tyõt ké szít -
het tek az ér dek lõ dõk, gyön gyöt fûz het tek, pa -
pírt haj to gat hat tak, meg is mer ked het tek a
pa pír me rí tés sel. Ezt kö ve tõ en az osz tá lyok a
Bol ha pi a con áru sít hat ták ter mé ke i ket.

Új prog ra munk volt a + a sztár ke res te tik
is, ahol az osz tá lyok mu tat koz hat tak be. A
négy na pos ren dez vény fer ge te ges Su li-bu li -
val zá rult.

Új és szép ele me volt az idei Kis Bá lint
Na pok nak, hogy a vá ros is ko lái kö zül el sõ -
ként em lék ter met avat tunk, is ko lánk egy ko ri
ki vá ló ta ná ra, Dar vas Ti bor em lé ké re.

Úgy gon dol juk, si ke res prog ra mok ban és
él mé nyek ben gaz dag na po kat tud ha tunk ma -
gunk mö gött.

Öröm volt szá munk ra, hogy most is ve -
lünk ün ne pel tek is ko lánk nyug dí jas pe da gó -
gu sai és „öreg” di ák jai, hogy most is ve lünk
volt fõ véd nö künk, dr. Szán tó Mi hály, aki ér té -
kes köny vek kel gaz da gí tot ta könyv tá run kat. 

Örül tünk, hogy részt vett em lék ün nep sé -
ge in ken dr. Szil ágyi Fe renc nyel vész, iro da -
lom tör té nész, író - is ko lánk egy ko ri di ák ja,
aki de di kált köny vé vel aján dé ko zott meg ben -
nün ket.

Kö szön jük, hogy so kan meg tisz tel ték je -
len lét ük kel ren dez vény so ro za tun kat. 

Kó nya Már ta
 a Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gu sa

Dar vas Ti bor Em lék te rem ava tás

2004. jú ni us 4-én  a Kis Bá lint Na pok ki -
emel ke dõ ese mé nye ként, a vá ros ban el sõ ként
em lék ter met avat tunk is ko lánk  egy ko ri ki vá -
ló pe da gó gu sa, Dar vas Ti bor ma gyar-tör té ne -
lem sza kos ta nár em lé ké re.

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Nem ze ti Em lé -
ke zet Prog ram ja ke re té ben pá lyáz tunk az em -
lék te rem lét re ho zá sá ra.

Ezen prog ram lé nye ge: olyan sze mé lyi sé -
gek kö zép pont ba ál lí tá sa, akik az is ko lai em -
lé ke zet szem pont já ból fon to sak az
is ko la kö zös ség szá má ra, akik mun ká juk,
egyé ni sé gük, az is ko la éle té ben ját szott sze re -
pük ré vén éb ren tar tot ták, át örö kí tet ték az is -
ko la, a ta nu lás, a ta nár-di ák vi szony ér té ke it,
jó ha gyo má nya it. Mi elsõ em lék ter münk név -
adó já ul Dar vas Ti bort vá lasz tot tuk. 

Hogy mi ért õt? Mert 
ki emel ke dõ ta nár egyé -
ni ség volt. 

Em lék ter mün ket a 
Hõ sök úti épü le tünk -
ben, az egy ko ri ma -
gyar
szak tan te rem ben, Ti -
bor bá csi leg ked ve -
sebb tan ter mé ben
ala kí tot tuk ki. A tan te -
rem ben ke rült el he -
lye zés re a név adót
be mu ta tó ké pes tab ló,
míg az aj tón az em lék -
ter met  fém táb la jel zi.

Mi lyen em ber, mi -
lyen pe da gó gus volt
Dar vas Ti bor?

Ne kem nem csak ta ná rom, majd kol lé gám, 
ha nem pél da ké pem is. Szi go rú, de gyer mek -
sze re tõ pe da gó gus volt, aki ké szü let le nül, a
tan esz kö zei nél kül soha nem ment be órá ra.
Di á kok ez rei kap ták tõle, a ma gyar nyelv és
iro da lom, a könyv, a tu dás sze re te tét, a szép
ma gyar be széd igé nyét, a jó hu mort, kol lé gák
szá zai ta nul hat tak tõle hi va tás sze re te tet, kö -
vet ke ze tes sé get, pon tos sá got, igé nyes sé get,
nyílt sá got, szak mai fo gá so kat, ma gas szin tû
szak mai tu dást, em be ri tar tást. Sze mé lyi sé gé -
nek ér té ke i vel gya ko rolt nagy ha tást. Nagy -
sze rû ta nár és em ber volt, aki min dig tud ta,
mit kell ten nie, s sze ret te azt, amit csi nált.

Min dig és min de nütt be csü let tel tet te a
dol gát, s emelt fõ vel egye nes tar tás sal, sze ré -
nyen ment vé gig a sors ál tal ki je lölt úton. Al -
ko tó-kí sér le te zõ pe da gó gus volt, akit
szak tár gya i nak ma gas szin tû is me re te, nagy -
fo kú pe da gó gi ai fel ké szült ség, igé nyes ség,
ha tár ta lan gyer mek sze re tet, se gí tõ kész ség jel -
lem zett.

Öröm volt, hogy a Dar vas csa lád mel lett
volt kol lé gák és ta nít vá nyok a je len pe da gó -
gu sa i val és di ák ja i val együtt tisz te leg tek Dar -
vas Ti bor em lé ke elõtt. Em lék te rem ava tó 
ün nep sé gün kön je len vol tak dr. Szán tó Mi -
hály és dr. Szil ágyi Fe renc - is ko lánk „öreg”
di ák jai is, va la mint or szág gyû lé si kép vi se lõ -
ink Földesi Zol tán és Do mo kos Lász ló.

Földesi Zol tán meg nyi tó ja után ün ne pi
meg em lé ke zés kö vet ke zett, ahol je len és volt
di á kok, kol lé gák, egy ko ri ta nít vá nyok em lé -
kez tek dal lal, vers sel, pró zá val, idéz ték fel
Dar vas Ti bor élet út ját, mun kás sá gát, em lé -
kez tek gon do la ta i ra, sza va i ra.

A meg ha tó em lék mû sor vé gén Dar vas Ti -
bor fia, Ti bor kért szót, s mon dott kö szö ne tet a 
csa lád ne vé ben. Ez után a di á kok, pe da gó gu -
sok, ven dé gek vi rá got he lyez tek el az em lék -
te rem ben. 

Bol dog va gyok, hogy volt ta ná rom ról,
pél da ké pem rõl ne vez tük el a vá ros elsõ em -
lék ter mét.

„Ami ra gyog, a pil la nat nak szü le tett,
Ám a va ló di ér ték nem vesz het el az utó -

kor szá má ra.”
(Goe the: Fa ust)

Kó nya Már ta 
ma gyar-ének sza kos ta nár

III. KIS BÁLINT NAPOK

in dul a hír ve rés
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Kár pát-me den cei pár tok és szer ve ze tek meg ala kí tot ták a Ma gyar
Nem ze ti Ta ná csot Nagy vá ra don jú ni us 16-án. A ta ná cson ke resz tül kí -
ván ják egy sé ge sen kép vi sel ni de mok ra ti kus esz kö zök kel a ki sebb sé gi
ma gyar ság au to nó mia-tö rek vé se it. Az új szer ve zet cél ja a nem zet kö zi
po li ti kum moz gó sí tá sa és az eu ró pai in téz mé nyek köz re mû kö dé sé nek
ki esz köz lé se. A si ke res eu ró pai lob bi ér de ké ben Brüsszel ben iro dát
ter vez nek nyit ni. Részt vet tek erdélyi, délvidéki, kárpátaljai,
horvátországi, muravidéki ma gya rok kép vi se lõi. A Fel vi dék rõl is je -
lez ték rész vé te li szán dé ku kat, de nem érkeztek meg.

A nagy vá ra di ta nács ko zás részt ve või nyi lat ko za tuk ban fel kér ték
az Eu ró pai Par la ment összes ma gyar kép vi se lõ jét az ön ren del ke zé si
igé nyek kép vi se le té re, mert vé le mé nyük sze rint az õs ho nos ma gyar ság 
egyet len esé lye a fenn ma ra dás ra az, ha sa ját ke zé be ve he ti sor sát.  

Csík sze re da volt pol gár mes ter ének Csedõ Csa ba Ist ván nak ítél ték
oda a Ma gyar Sza bad ság Nap ja Dí ját. A volt pol gár mes ter az el múlt 10
év ben a ha tá ron túli ma gyar sá gért ki fej tett mun kás sá gá ért kap ta a ran -
gos el is me rést.

A Dél vi dé ken az ag resszív szerb na ci o na liz mus el sõ sor ban a ma -
gyar ki sebb ség el len irá nyul, a tá ma dá sok nak, at ro ci tá sok nak el sõ sor -
ban ma gya rok az ál do za tai. Ilyen eset volt, ami kor a ve rõ le gé nyek
Belg rád ban hu sán gok kal tá mad tak a Tadics-féle De mok ra ta Párt ak ti -
vis tá i ra. A gya kor lat az, ha el fog ják a tet test, ak kor is csak ve re ke dé sért 
tesz nek fel je len tést, nem pe dig nem ze ti gyû lö let szí tá sért. .

Egy moszk vai po li to ló gus me rész stra té gi át dol go zott ki a Dnyesz -
ter men ti vál ság meg ol dá sá ra. Esze rint Ro má ni át 2010-ig egye sí te ni
kel le ne a Mol do vai Köz tár sa ság gal, ez zel pár hu za mo san pe dig önál ló
ál lam má kel le ne nyil vá ní ta ni a sza ka dár Transznisztriát. Bu ka rest ben
nem ara tott si kert az egye sí tést cél zó terv, mind két ol dal ról hi ány zik a
po li ti kai aka rat… 

HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBÕL

„... meg ma rad egy di a dal -
mas er dé lyi igaz ság: ez a
föld egy más mel lett... meg -
tart ja örö kös tar ka vi rág zás -
ban a né pe ket, akik raj ta és
éret te mun kál kod nak.“

Kós Kár oly,1925.

MÉG MINDIG ÉS ÚJRA: MI TÖRTÉNIK ITT
A VIDÉKKEL?

I. rész

Az eu ró pai ag rár po li ti ka és tá mo ga tá si rend szer zsák ut cá ja

Az eu ró pai ag rár po li ti ka esz kö zei fo lya ma to san bõ vül ve, egy más ra
épül ve ala kul tak ki és ve zet tek el an nak 1992-ben in dult re form fo lya -
ma tá hoz.

Az elsõ esz köz ki ala ku lá sa ah hoz az idõ szak hoz kö tõ dik, ami kor Eu -
ró pát a há bo rút kö ve tõ en az élel mi szer hi ány és erõs ke res le ti élel mi -
szer pi ac jel le mez te. Eb ben a hely zet ben a leg gyor sab ban ered ményt
ígé rõ esz köz nek a meg ter melt mennyi ség hez kö tött, min den ton na ter -
mény után köz pén zek bõl adott tá mo ga tás tûnt. Ezt a un. köz vet len (di -
rekt) ki fi ze tést – a pi a cok gyors te lí tõ dé se ha tá sá ra – ké sõbb csak
bi zo nyos ter més szin tig (re fe ren cia ho za mig) , majd csak bi zo nyos re fe -
ren cia te rü let re és összmennyiségig (kvó tá ig) fi ze tett a Kö zös ség.

Ez az a bi zo nyos kvó tás, mennyi ség hez kö tött köz vet len ki fi ze tés,
amely ma alap ve tõ en a GOFR (ga bo na, olaj, fe hér je, és rost) nö vé nye -
ket ter me lõ gaz da sá go kat, Ma gyar or szág ese té ben 4,73 t/ha re fe ren -
cia ho zam mal és 3,7 mil lió ha re fe ren cia te rü le ten tá mo gat ja 63 euró/t
nor ma tív összeg gel. 2004-ben a ma gyar gaz dák en nek az összeg nek az
55%-át kap hat ják meg, mely bõl 25%-ot biz to sít nak a kö zös sé gi for rá -
sok, 30%-ot pe dig nem ze ti for rás ból fi nan szí roz ha tunk.

Ez az esz köz olyan ha té ko nyan nö vel te a ki bo csá tott ter mé kek
mennyi sé gét, hogy rö vid idõ alatt fe les le gek hal mo zód tak fel az élel mi -
szer pi a cán. Ezek le ve ze té sé re „ta lál ta ki” az eu ró pai ag rár po li ti ka az ún. 
in ter ven ci ós fel vá sár lás esz kö zét, amellyel le he tõ sé get te rem tett arra,
hogy a gaz dák fe les le ge i ket elõ re ga ran tált áron ér té ke sít hes sék a Kö -
zös ség nek. 

A 2004-re meg hir de tett ga ran tált in ter ven ci ós fel vá sár lá si ár pl. a
ga bo na fé lék nél – Euró ár fo lyam tól füg gõ en – mint egy 25-27 ezer fo -
rint/ton na. 

Ez a kö zös sé gi for rá sok ból, köz pén zek bõl biz to sí tott fel vá sár lás
azon ban az alap prob lé mát a pi a ci ter mék fe les leg je len lét ét nem old ja
meg. Ez zel csak a köz rak tá rak tel nek meg a Kö zös ség tu laj do ná ba ke -
rült áru val, ami egye dül a nagy rak tár ka pa ci tás sal ren del ke zõk nek ked -
vez. Ki kel lett te hát ta lál ni egy har ma dik esz közt. Ez lett az –ugyan csak
köz pén zek bõl nyúj tott – ex port tá mo ga tás, amely ré vén a ke res ke dõ a
kül sõ pi a co kon akár az elõ ál lí tás ön költ sé ge alat ti döm ping áron ké pes
kí nál ni a ha zai ter mé ket. Adó ból szár ma zó köz pén zek bõl ter mék fe les le -
get ál lít ta tunk elõ a gaz dák kal, majd azt föl vá sá rol juk tõ lük, és vé gül
ugyan csak köz pén zek bõl a ke res ke dõk nek nyúj tott ex port tá mo ga tá sok -
kal igyek szünk meg sza ba dí ta ni sa ját bel sõ pi a ca in kat ezek tõl a fe les le -
gek tõl. Ez a rend szer azon ban mind ezen gaz da sá gi, pi a ci és pénz ügyi
ab szur di tá son, a köz pén zek fel hasz ná lá sá nak ir ra ci o na li tá sán túl tel je -
sen ér zé ket len arra, hogy ho gyan, mi lyen mó don ál lí tot ták elõ a ter mé -
nye ket, ami a vi dé ki, ter mé sze ti és tár sa dal mi kör nye zet sú lyos
eró zi ó já hoz is ve zet. 

Az eu ró pai ag rár po li ti ka re form tö rek vé sei.
E tá mo ga tá si rend szer rel Eu ró pa fo ko za to san olyan zsák ut cá ba ke -

rült, amely ben to vább ha lad ni egy sze rû en nem ér de mes, de nem is le -
het. Ma a kö zös költ ség ve tés nek kö zel fe lét, több mint 40 mil li árd Eurót
költ el éven te a köz pén zek bõl úgy, hogy an nak gaz da sá gi, pi a ci va la -
mint kör nye ze ti és vi dék tár sa dal má ra gya ko rolt kö zös sé gi ha tá sai ka -
taszt ro fá li sak. E fel is me rés nek je gyé ben fo gal ma zó dik meg az eu ró pai
köz vé le mény, majd az ag rár– és vi dék po li ti ka ré szé rõl , hogy a me zõ -
gaz da ság csak ak kor tart hat igényt kö zös sé gi for rá sok ra, ha a ter me lé si
fel ada tok mel lett kör nye ze ti és tár sa dal mi fog lal ko zá si fel ada to kat is
ma gá ra vál lal. Ez utób bi ak olyan- ter me lés sel egyen ran gú, az egész tár -
sa da lom és a he lyi kö zös sé gek szá má ra egy aránt fon tos ökoszociális
szol gál ta tá sok, „nem im por tál ha tó köz ja vak”, ame lyek hely ben ke let -
kez nek, és ame lye kért - de csak is eze kért - a me zõ gaz da sá got, a gaz -
dál ko dót fi zet ség il le ti meg.

Ez ve zet el a több funk ci ós eu ró pai ag rár mo dell meg fo gal ma zá sá -
hoz, és a kö zös ag rár és vi dék po li ti ka 1992-es re form já hoz. Ez egye bek
mel lett azt ered mé nye zi, hogy csök ken nek a ter me lés hez /kvó ták hoz,
mennyi ség hez/ kö tõ dõ tá mo ga tá sok, és az így fel sza ba du ló for rá sok fo -
ko za to san át ke rül nek az ag rár-kör nye ze ti és vi dék fej lesz té si ki fi ze té -
sek re. A re form gyor sí tá sá ról ho zott leg utób bi, 2003. jú ni us 26-i
lu xem bur gi dön tés is ré sze te hát an nak az erõ sö dõ fo lya mat nak, amely
a gaz dál ko dók nak ki fi ze tett tá mo ga tást nem a meg ter melt ter mék -
mennyi ség tõl, ha nem in kább a gaz dál ko dás rend sze ré tõl, an nak mi nõ -
sé gi, biz ton sá gi, kör nye ze ti, va la mint tár sa dal mi tel je sít mé nyé tõl te szi
füg gõ vé. En nek ér vé nye sí té sét szol gál ja – a jó me zõ gaz da sá gi gya kor -
lat, mint tár sa dal mi alap kri té ri um meg kö ve te lé sén a Kö zös Ag rár po li ti ka 
ál ta lá nos „zöl dü lé sén” túl a „mo du lá ció” és a „degresszió” is.

A „mo du lá ció” a mennyi ség hez kö tött, 1. pil lé res tá mo ga tá sok gyor -
su ló üte mû át cso por to sí tá sát je len ti, a 2. vi dék fej lesz té si pil lér tá mo ga -
tá sa i ra. Ez utób bi ak ará nya az EU ag rár költ ség ve tés ében ma még csak
10,5%, e gyor sí tás ré vén azon ban 2013-ra meg ha lad hat ja az 50%-ot. A 
csat la ko zás ra váró ’tízek”–kel kö tött kop pen há gai meg ál la po dás ban a
má so dik pil lé ren szá munk ra ren del ke zés re álló pénz ügyi ke re tek ará nya 
már 2004-2006 kö zött 52%!

A „degresszió” ré vén a ter més mennyi ség hez kö tött di rekt tá mo ga -
tá sok fen ti csök ken té se az 5000 Euró/év tá mo ga tá si összeg /át la go san
20 ha-os bir tok mé ret!/ fö lött je le nik meg, va gyis a na gyobb üze me ket
érin ti. Az így el vont for rá so kat a 2, (vi dék ék fej lesz té si) pil lér men tén
használhatják csak fel a tag ál lam gaz dái

foly ta tás a 140. oldalon

Az elõ zõ ol dal cik ké hez:  Kis Bá lint Na pok - a 8. b-s gö rö gök



134 2004. jú li usVÁROSUNK

„Ér ted is, amit ol va sol?”
Apos to lok Cse le ke de tei 8,30

Az Apos to lok cse le ke de te i rõl írott könyv ben Luk ács, a szer -
zõ szá mos meg té ré si tör té ne tet örö kí tett meg. Ezek egyi ké bõl
való a fent ol vas ha tó ige. Luk ács olyan gon do san örö kí tet te meg, 
hogy ol vas va, (ApCsel 8,26-40) szin te lát juk, ahogy le pe reg
elõt tünk ez a le bi lin cse lõ tör té net. Sem a hely szín, sem a fõ sze -
rep lõ nem szok vá nyos. Akár hány szor ol va som, min dig eszem be
jut, hogy va jon ho gyan ke rült egy eti óp kincs tár nok Je ru zsá lem -
be? Az írás sze rint a temp lom ban járt az Is tent imád ni, de az is el -
kép zel he tõ, hogy po li ti kai kül de tést tel je sí tett, s eköz ben ju tott el 
a temp lom ba. Ke zé ben egy Ézsa i ás pró fé tá tól való te kerccsel
uta zott haza. Ez is meg le põ, hi szen a rab bi kon kí vül más nem -
igen ol vas ta a szent ira to kat. Ez az ide gen fér fi még is ezt te szi.
Nagy ha tás sal le he tett rá je ru zsá le mi lá to ga tá sa. Meg is mer te az
örök ké va ló Is tent, õ von zot ta ma gá hoz, róla akart még töb bet
meg tud ni, s Ézsa i ást hív ta se gít sé gül. Fá rad ha tat la nul bön gész te
a so ro kat, bár nem so kat ér tett be lõ lük.

Ké rem az Ol va só kat, em lé kez ze nek vissza, hogy ki ho gyan
vet te elõ ször a ke zé be a Bib li át! Va la ki a ke zé be adta, vagy egy -
sze rû en csak le vet te a polc ról? Nagy, régi csa lá di Bib lia volt,
vagy ta lán egy kis Új szö vet ség? És em lé kez zünk vissza, mi volt
az, amit elõ ször ol va sott? Eze ket a kér dé se ket azért sze ret ném,
ha min den ki vé gig gon dol ná, mert sze rin tem na gyon fon to sak az
elsõ él mé nyek a Szent írás sal kap cso lat ban. Na gyon sok mú lik
eze ken, az zal kap cso lat ban, hogy ké sõbb mi lyen vi szony ba ke -
rül Is ten sza vá val, az öröm hír rel és ez ál tal Is ten nel és Jé zus
Krisz tus sal. Ma gam na gyon jól em lék szem az elsõ ta lál ko zás ra.
12-13 éves le het tem, ami kor elõ ször a ke zem be vet tem. Ne künk
nem volt csa lá di Bib li ánk, az ott ho ni evan gé li kus gyü le ke zet lel -
ké szé tõl kér tem egyet. Elõ ször az Új szö vet ség tör té ne te it ol vas -
tam, és iga zán meg fo gott az a vi lág, ami vel ta lál koz tam. Ez után
kezd tem el hit tan órá ra jár ni, ott már állt mel let tem va la ki, aki vá -
laszt adott a kér dé se im re. Mi nél töb bet tud tam Is ten rõl, Jé zus ról,
an nál in kább érez tem, ne kem ez kell, sze ret nék még töb bet tud ni, 
sze ret nék Is ten hez tar toz ni. Így let tem vé gül lel kész.

Tu dom, mert át él tem, fon tos, hogy va la ki oda lép jen hoz zám,
és meg kér dez ze: Ér ted is, amit ol va sol? Így lé pett oda Fü löp
apos tol az eti óp kincs tár nok hoz. Is ten lel ke ál lí tot ta oda mel lé,
hogy se gít sé gé re le gyen. Oda ál lí tot ta, hogy el ma gya ráz za neki,
Ézsa i ás pró fé ta jö ven dö lé se a Meg vál tó ról szól, aki Jé zus Krisz -
tus sze mé lyé ben köz tünk járt, ér tünk halt meg a ke resz ten. 

Fü löp apos tol sza va it ér de mes ma is fel ten ni ma gunk nak. Ér -
ted is, amit ol va sol? Esett már meg ve led, hogy nem ha gyott nyu -
god ni, ami nem volt vi lá gos? És döb ben tél már rá úgy va la mi re,
igen ez ne kem is szól, ez rám vo nat ko zik! Vég re meg ér tet tem!
Meg ér tet tem, hogy mind az, amit Is ten vég hez vitt a zsi dó nép tör -
té ne té ben az én éle te met is át for mál hat ja. Meg ér tet tem, hogy az
a ke gyet len ki vég zõ esz köz, a bot rá nyos ke reszt az én bû ne i mért
is ma ga so dik, s a Bá rány raj ta mi at tam is hul lat ja a vé rét, ér tem
szen ved. 

Tu dom, hogy nem ve zet könnyû út a ke re sé sé tõl a meg ér té -
sig, a meg té ré sig. Cso dá la tos, hogy az eti óp fõ em ber ezt az utat a
könyv ta nú sá ga sze rint mind össze né hány óra alatt tet te meg. Is -
ten Szent lel ke Fü lö pön ke resz tül hit re jut tat ta. Ek ko ra a hir de tett
ige ere je! A kincs tár nok ott a Je ru zsá lem bõl Gáza felé ve ze tõ
nép te len úton meg is mer te és a szí vé be fo gad ta Jé zust. „Hi szem,
hogy Jé zus Krisz tus az Is ten Fia.” – hang zik a hit val lás a szá já -
ból. El ké pesz tõ for du la tot vett az éle te, hi szen né hány órá ja még
azt sem tud ta, ki rõl szól az ézsaiási pró fé cia, most pe dig hit tel
vall ja urá nak azt, aki rõl ol va sott, s maga kéri a ke reszt sé get.
Csak az Is ten Lel ke volt ké pes ezt meg ten ni vele, Fü löp köz re -
mû kö dé sé vel. Mert Fü löp volt az, aki hir det te neki az evan gé li u -
mot. Íme, a hir de tett ige ha tal ma. Meg ér tést ad, meg vál toz tat és a 
Szent lé lek ál tal hi tet éb reszt.

Iga zán szük sé ges a Bib -
li át na pon ta ol vas ni, ta nul -
ni, be lõ le élni, de ez
ön ma gá ban nem elég. Az
üze net az ige hir de tés ben és
kö zös be szél ge tés ben, gon -
dol ko dás ban vá lik kö ze li
él ménnyé. Ke resz tény em -
ber ként kö zös fel ada tunk a
ta nú ság té tel. Jé zus pa ran -
csa sze rint: „ta nú im lesz -
tek… egé szen a föld vég sõ ha tá rá ig.” A Szent írás szö ve ge
va ló ban min den em ber szá má ra el ér he tõ már, de va jon min de -
nütt ér tik is, amit ol vas nak? Egy ál ta lán érez nek-e ked vet a ta nul -
má nyo zá sá hoz. Egy hí res ige hir de tõ írta le úgy az egy ház, a
lel ké szek és a ke resz tény em be rek fel ada tát: kí vá na tos sá, ked -
velt té ten ni a Krisz tust, „oda sze ret ni” az em be re ket hoz zá. Eb -
ben áll a mi ta nú ság té te lünk és fe le lõs sé günk, hi szen mi ma gunk
is a Szent lé lek esz kö zei va gyunk. Õ ben nün ket is in dít a ma gunk
„Je ru zsá lem bõl Gáza felé ve ze tõ út já ra”, ahol szám ta lan ke re sõ
test vért ta lál ha tunk. Nem kell ah hoz fel tét le nül te o ló gi ai dok tor -
nak len nünk, hogy az evan gé li u mot hir des sük. Meg te szik ezt a
szü lõk, mi kor a kis gyer mek ük nek Jé zus ról be szél nek, meg te szik 
a ta ná rok, ami kor ta nít vá nya i kat a má sik em ber tisz te le té re ok -
tat ják. Meg te szi bár ki, aki nem tit kol ja el, õ Jé zus hoz tar to zik, és
ez neki fon tos, jól érzi így ma gát, sze ret né, ha má sok is ta lál koz -
ná nak vele. 

Ha fe le lõs sé get ér zünk a hoz zánk kö zel ál lók iránt, meg -
tesszük, mert tud juk, hogy az üd vös sé gük függ tõle.

Az üd vös sé günk függ at tól, hogy va ló ban a Köny vek köny -
vé nek tart juk-e a Szent írást, úgy aho gyan van: em be ri kéz ál tal
írva, de a Szent lé lek esz kö ze ként. 

Az üd vös sé günk függ at tól, hogy ért jük-e, amit ol va sunk, a
ma gun ké nak, ránk vo nat ko zó nak érez zük-e az evan gé li um üze -
ne tét.

Az üd vös sé günk függ at tól, hogy ki tud juk-e hit tel mon da ni
az eti óp kincs tár nok kal: Hi szem, hogy Jé zus Krisz tus az Is ten
Fia.

Adja Is ten, hogy mind eze ket a kér dé se ket ma gunk ban õszin -
tén meg vá la szol juk, és se gít sen arra, hogy azt, amit tõle kap tunk
má sok ja vá ra, má sok hi té nek erõ sí té sé re hasz nál juk, s neki ke -
gyel mé ért min dig há lát ad junk. 

Hor váth Ani kó, evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Kedves Szülõk! A 2004-2005-ös munkaévben
induló konfirmációi elõkészítõre a nyáron
folyamatosan lehet bejelenteni a gyermekeket 13
éves kortól a hivatal telefonszámán.

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

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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V. 23. Gyomaendrõd
VSE – Ör kény: 1:3

Az elõ zõ szám ban té -
ve sen Ör kény he lyett
Kar cag neve sze re pelt.
El né zést ké rünk.

Má jus 30. Tápiószecsõ –
Gyomaendrõd VSE: 6:2

A tar ta lék ka pus sal ki ál ló ven dé gek sú -
lyos ve se sé get szen ved tek. Az endrõdi gó -
lo kat: Farkasinszki és Tóth sze rez te. Jó:
Osán és Farkasinszki.

1. Tápiószecsõ  26,5,2,  66-7,  65  
14. Gyomaendrõd VSE 7, 5, 16,  38-66,  

26
Me gyei I. o.: Gyoma FC – Szeg ha -

lom:2:1
Gól: Tol di 56 és 75. p. il let ve Nagy. Jó:

Vatai, Dobó, Mátyus, Tol di.
1. Battonya20, 5, 2
2.Gyoma FC 19,1, 7  54-23  58
Jú ni us 7. Gyomaendrõd VSE - Fegy -

ver nek: 1:3 (fél idõ:1:1)
A 2. perc ben Zsibrita szög le te után

Híd vé gi a gól szer zõ:1:0
20. perc ben egyen lí te nek.

55. perc ben egy elõ re vá gott lab dát
Csortos 30 mé ter rõl az üre sen ha gyott ka -
pu ba lõt te: 1:2.

60.perc Beinschrót 2 sár ga lap mi att ki -
ál lí tás ra ke rült. 81. perc Luk ács pör get te a
ka pu ba :1:3 

A gyomaendrõdiek vé gig tá mad ták a
ta lál ko zót, de a kont rák ra épí tõ ven dé gek
gyõz tek.

Jó: Nagy és Híd vé gi.
14. Gyomaenrõdi VSE  7,5 17,  39-69, 

26
Me gyei I. o. Mezõkovácsháza –

Gyoma FC: 1:2
Jó: Dobó, Vatai, Tí már, Ko vács, Tol -

nai.
2. Gyoma FC  20, 1, 7,  56 –24  61.
Jú ni us 13. Ceg léd – Gyomaendrõd

VSE: 10:2

A ha za i ak min den ben fe lül múl ták a
gyen gén, bá gyad tan fo ci zó ven dé ge ket.

Csak Osán, Litauszki, és
Híd vé gi nyúj tott el fo gad -
ha tót.

Me gyei I. o. Gyoma
FC – Tót kom lós: 2:1

Sok hely ze tet hagy tak ki a ha za i ak, de
még így is biz to san nyer tek. Gól: Hunya és 
Tol nai

Az év végi táb lá zat: 

NB III.
1./Tápiószecsõ, 2./Ör kény, 3./Monor,

4/Túrkeve, 5./Algyõ, 6./Rákóczifalva,
7./Ceg léd, 8./Hód me zõ vá sár hely,
9./Jamina, 10./Hegy há za, 11./Nagykáta,
12./Fegy ver nek, 13./Szar vas,
14./Gyomaendrõd, 15./Kon do ros,
16./Szajol

Me gyei I.O.
1./Battonya, 2./Gyoma FC,

3./Magyarbánhegyes, 4./Méh ke rék,
5./Mezõberény, 6./Sza bad kí gyós, 7./Vész -
tõ, 8./Mezõkovácsháza, 9./Szeg ha lom,
10./Csorvás, 11./Tót kom lós, 12./OMTK
13./Bé kés, 14./Békésszentandrás, 14./ Bé -
kés 15./Gá do ros 16./ Medgyesegyháza

Káldi Já nos: ÉJSZAKAI CSÉPLÉS

Nyár éj ben a ker tek alatt
dol go zik a csép lõ csa pat.
Vas tag, fáty las, sár ga hold ban
lo bog nak vagy ti zen nyol can.
Sü rög nek a por fel leg ben,
amint az ott haj lik, leb ben.
A csép lõ gép el dú dol ja:
or szá gos nagy az õ dol ga.
Hang ja por ként, száll do gál va
rá ra kó dik szív re, fák ra.
S amíg a gép dú dol, sza val,
égmagasra nõ a ka zal.
El mo só dó nyár fák alatt
teli zsá kok toronylanak.
S a friss búza sza ga lá gyan
szét öm lik az éj sza ká ban.

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328

NEUBORT KANDALLÓK!

Ke men cék, cse rép kály hák, kan dal lók, ker -
ti sü tõk épí té sét ha tár idõ re, ki fo gás ta lan
mi nõ ség ben vál la lom! Meg ren de lés alap -
ján egye di ki vi tel ben!

Neubort Lász ló kan dal ló épí tõ, 
Gyomaendrõd, Fõ út 52.

Te le fon, fax: 06 66 283-492
Mo bil sz.: 06 30 349-1655.

Bor nem issza End re: VIHAR

Ké szül a ta ra jos zá por,
kis csi be fut kos, si pá kol,
szár nya it tár ja a kot ló,
fuss alá, kis csi be, ott jó.

Kis vi rág haj lik a szél be,
jaj, a vi har le ne tép je,
nyúl bú jik rét sû rû jé be,
nincs neki más me ne dé ke.

Vil lan az ég, be le dör dül,
s önti a fön ti vödörbül,
meg te lik szin tig az árok-
híz nak a bé ka ki rá lyok.

Pákolitz Ist ván: NAPNYUGTA

Gu rul a nap gu ri gá ja,
giri-guri-guriga;
szél se be sen fut nyo má ba
Gyuri-Gyuri-Gyurika.

Ha tud ná, mily messze van a
giri-guri-guriga,
áll tó he lyé ben ma rad na
Gyiri-Gyuri-Gyurika.
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STÚDIÓ-C
 A hang, amely egyenesen nektek szól!

Ta kács Zol tán - fõ szer kesz tõ
Ju hász Fe renc- ze nei szer kesz tõ
Bobály Ka ta lin- be mon dó

Gubuznai Zsolt- kül sõ ri por ter
Kon dor Nó ra- kül sõ ri por ter
Ra fa el Ti bor - mû sor ké szí tõ

„Stú dió C, a hang, amely egye ne sen
nek tek szól”! Ez a szlo gen je a Beth len Gá -
bor Szak kép zõ rá di ó sa i nak. A kis csa pat,
amely öt lel kes ta nu ló ból áll, ta valy má jus
óta szó ra koz tat ja a kol lé gi um di ák ja it ze -
nés mû so rok kal, az ott la kók nagy örö mé -
re. 

A fi a ta lo kat in ter jú ra in vi tál tam, be -
szél ge té sünk ap ro pó ját, pe dig az adta,
hogy a Stú dió-C a Di ák rá di ó sok Vaj da Pé -
ter Em lék ver se nyén, Szar va son elsõ he -
lye zést ért el, amely hez mi is gra tu lá lunk
ne kik. Kér dé se im re Bobály Kati, a rá dió
be mon dó ja vá la szolt, õ a hang, amely
egye ne sen ne künk szól.  

El me sél néd ne künk a Stú dió-C tör té -
ne tét?

A Stú dió C 2003. má jus 9-én ala kult Ta -
kács Zol tán ja vas la tá ra, ab ból a cél ból,
hogy szí ne seb bé te gyük az éle tet is ko lánk
Baj csy úti kol lé gi u má ban. A C-kollégium
egyik ne ve lõ je Ungvölgyi Já nos ta nár úr is 
szív ügy ének érez te az öt le tün ket, pá lyá -
za to kat írt, hogy a stú dió mun ká hoz elõ te -
remt sük a szük sé ges esz kö zö ket. 

In du lás kor ma gun kat Rádió-C-re ke -
resz tel tük, de meg vál toz tat tuk a ne vün -
ket. En nek örü lök is, már csak azért is,
mert a Stú dió-C job ban hang zik, mint a
Rá dió-C. Mára a rá di ónk már be köl tö zött
a Fõ úti kol lé gi um ba és in nen su gá roz zuk
az adá sa in kat.

Mi lyen mû so ro kat ké szí te tek?
A mû sor idõt leg in kább a ze nés blokk

töl ti ki, de azért igyek szünk mi nél több in -
for má ci ót át ad ni a hall ga tó ink nak, hí re ket 
ol va sunk be, az or szág ban fo lyó ese mé -
nye ken kí vül az is ko lai élet tel kap cso la tos
dol gok ra is oda fi gye lünk. Ezen kí vül ho -
rosz kó po kat köz lünk, vagy pél dá ul prak -
ti kus öt le tek kel lát juk el a hall ga tó kat.
Ter mé sze te sen ri por to kat is ké szí tünk ta -
ná rok kal, ér de kes em be rek kel. 

Na pon ta há rom szor su gá roz zuk adá -
sa in kat. Reg gel 7-tõl 8 –ig ze nés éb resz tõt
tar tunk, azu tán dél után a szi esz ta ide jén
2-tõl a szi len ci um kez de té ig, 4-ig rá di ó -
zunk, vé gül es tén ként is hal lat juk a han -
gun kat 7-tõl egé szen a ta ka ro dó ig, ami
10-kor van ná lunk. 

Az egy éves lel kes mun ká tok mél tó di -
csé re te ez az elsõ he lye zés, amit a di ák rá -
di ó sok ver se nyén ér te tek el Me sél nél
ne künk er rõl az ese mény rõl?

Jú ni us 3. és 5. kö zött a szar va si Vaj da
Pé ter Gim ná zi um ren dez te meg a di ák rá -
di ó sok ver se nyét. A ve tél ke dõ re a Dél-Al -

föld ré gi ó ból ér ke zett 15
csa pat. A meg mé ret te té -
sünk két for du ló ból állt.
Elõ ször is 10-15 perc ben
kel lett be mu tat nunk is -
ko lán kat. A zsû ri így vá -
lasz tot ta ki a má so dik
for du ló ba ju tott 6 cso -
por tot, ame lyek kö zött
sze ren csé re mi is ott vol -
tunk. A zsû ri tag jai
egyéb ként mind ne ves
szak em ber volt úgy,
mint Var ga Zol tán, a Ma -
gyar Rá dió Sze ge di Kör -
ze ti Stú di ó já nak a
ve ze tõ je vagy pél dá ul
Csath Róza, a Bé kés Me -
gyei Hír lap szer kesz tõ je.     

A má so dik for du ló ra
olyan is ko lák kal ma rad -
tunk ver seny ben, akik mind szá mí tás -
tech ni ká val fog lal koz nak, és akik nek
tech ni kai fel sze relt sé ge jócs kán fe lül múl ta 
a mi én ket. A ver seny e ré szé ben kü lön fé le 
té má kat és in ter jú ala nyo kat sor sol tak ki
szá munk ra, akik kel egy ma xi mum 10 per -
ces ri por tot kel lett ké szí te ni. A mi fel ada -
tunk az volt, hogy a Kö rös-Ma ros
Nem ze ti Park igaz ga tó já val Tirják Lász ló
úr ral ké szít sünk in ter jút. 

Ho gyan vág ta tok bele a mû sor el ké szí -
té sé be?

Az el ké szült anya gunk 8 perc 18 má -
sod per ces, azt gon dol ná az em ber nem is
igen kell több idõ az el ké szí té sé hez sem.
Ez ko ránt sem így van. Ne künk ke rek 8
órá ba telt mire tö ké le te sí tet tük mû vün ket. 
Ne he zí tet te a dol gun kat, hogy olyan szer -
kesz tõ prog ram mal kel lett dol goz nunk,
ame lyet nem is is me rünk és elõbb, meg
kel lett ta nul nunk ke zel ni, erre mind össze
fél óránk volt. Hogy is vág tunk bele a fel -
adat ba? Elõ ször el men tünk a hely szín re
meg ke res tük a ri port ala nyun kat, majd be -
jár tuk a par kot, igen el ámul tunk, mert
iga zán gyö nyö rû. Azu tán össze dug tuk a
fe jün ket és ki gon dol tuk a kér dé se ket,
amit Tirják úr nak te szünk fel. A park ban
mint egy 4 órát töl töt tünk. A fel ada tunk
nem csak a ri port el ké szí té se volt a park -
ról, ha nem utá na még egy jegy ze tet is ké -
szí te nünk kel lett az adott té má val
kap cso lat ban. Mi ar ról be szél tünk, hogy a
mo to ros fû ka sza el ri aszt ja a ma da ra kat a
park ból, in kább kézi ka szá val kel le ne dol -
goz ni és mun ka nél kü li e ket al kal maz ni
erre a mun ká ra. A mû so runk ér de kes sé ge
volt még hogy a szlo ge nün ket szlo vá kul is 
el mond juk, ezt azért csi nál tuk, hogy Szar -
vas vá ro sát meg tisz tel jük, mi vel 1722 óta
két nyel vû a vá ros.

Mi vel ju tal maz ták a mun ká to kat?

Részt ve he tünk az Or szá gos If jú sá gi
Mé dia tá bor ban Balatonfenyvesen. Itt, a 10 
nap alatt pro fi rá di ó sok tól, té vé sek tõl ta -
nul hat juk meg a szak mai trük kö ket, ve lük 
együtt ké szít he tünk majd mû so ro kat. A
tá bor ven dé ge lesz Jakupcsek Gab ri el la,
Ko lo si Pé ter az RTL Klub prog ram igaz ga -
tó ja vagy Né meth Kris tóf szí nész is. Nyer -
tünk 10 - 10 ezer fo rint pénz ju tal mat, a
ma ra dék 20 – 20 ezer fo rin tot is ko lánk fi -
ze ti, mel lé 1 – 1 saj tó iga zol vány tag sá gi dí -
já val is meg le pett ben nün ket Gubucz
igaz ga tó úr. Mind a hat csa pat a nyár fo -
lya mán részt ve het a Ma gyar Rá dió Sze -
ge di Stú di ó já nak a mun ká já ban, va la mint
a Rá dió 1 –nél és a Bé kés Me gyei Hír lap -
nál is te vé keny ked he tünk. 

Mi lyen jö võ be li ter ve i tek van nak a rá -
di ó zás te rü le tén? Sze ret né tek–e ri por ter -
ként, mû sor ve ze tõ ként dol goz ni?

Sze ret nénk, ha min den kol lé gis ta min -
ket hall gat na, így ter vez zük, hogy a kol lé -
gi um min den szint jén, min den szo bá ban
hall gat ha tó ak le gyünk. Sze ren csé re a
kolisok igény lik a mû so ra in kat. Volt né -
hány nap ki esé sünk, ami kor a ver seny re
ké szül tünk, nem vol tak adá sok, ak kor a
hall ga tó ink min dig azt kér dez ték, mi ért
hall gat tunk el, mi kor jö vünk megint.

A stá bunk min den tag ja ka cér ko dik
egyéb ként az zal a gon do lat tal, hogy nagy -
ko runk ban egy is mert rá di ó nál fo gunk
dol goz ni. Tény leg el tud nám ma ga mat
kép zel ni, mint mû sor ve ze tõ, a fiúk, pe dig
a hát tér mun ká ban se gí te né nek ne kem,
mi vel na gyon jól össze tu dunk dol goz ni,
min den ben se gí tünk egy más nak, a jel sza -
vunk az is le het ne, hogy „egy min den ki -
ért, min den ki egyé ért”.

Na gyon sok si kert kí vá nok nek tek a
rá di ó zás hoz és re mé lem ha ma ro san tény -
leg min den kol lé gis ta ben ne te ket fog hall -
gat ni!

Komóczi Krisz ti na

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
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A félegyházi üs tö kös

„Ha én va la mi múlt szá zad be li li te rá tor len nék,
az zal kez de ném az egé szet, hogy 1879.jú li us 19-én
ra gyo gó üs tö kös je lent meg Kis kun fél egy há za fö -
lött. De hát én csak amo lyan gya log já ró em ber va -
gyok, Móra Fe renc sem szo kott ka cér kod ni az
üs tö kös sel, ép pen ezért egy sze rû en be je len tem,
hogy az em lí tett na pon nagy volt az öröm
Félegyházán a Daru ut cá ban, mert Móra Már ton -
nak a fe le sé ge, Ju hász Anna egész sé ges fiú gyer me -
ket szült, akit Fe renc név re ke resz tel tek. /Ju hász
Gyu la/

Eb ben a hó nap ban Móra Fe renc re em lé ke zünk, 
aki 125 év vel ez elõtt szü le tett. 

Min den na pi ke nye rünk

Már na gyocs ka gye rek vol tam, le het tem olyan ötödfélesztendõs, és már kö -
rül tud tam buk fen cez ni a per nyés-göd röt, ha sen ki se lát ta. Úgy lát szik, po li ti kus -
nak ké szül tem, azon ban ha ma ro san ki de rült, hogy nem való va gyok erre a
pá lyá ra, mert a nyil vá nos ság elõtt nem tu dok buk fen cet vet ni. Pe dig a nyil vá nos -
sá got csak fél szem kép vi sel te, amely az ut cá ról be ku kucs kált rám a desz ka ke rí tés
ha sa dé kán ke resz tül. Zsibrita Jós ka volt e fél szem bir to ko sa, ve lem egy idõs gent -
le man, aki hez a leg õszin tébb irigy ség fû zött. Tud ni il lik Jós ka füg get le ní tet te ma -
gát a pol gá ri di vat tól és té len vi selt szal ma ka la pot, nyá ron pe dig ak ko ra
bá rány bõr sü veg ben járt, hogy abba be le fért vol na a Dzsin gisz kán feje is. Ezt
azon ban nem  azért tet te ne ve zett kor tár sam, mint ha szem be akart vol na he lyez -
ked ni a Daru ut cai tár sa da lom vi lág föl fo gá sá val, ha nem azért, mert té len az öreg
Zsibritának kel lett a sap ka, és nyá ron õ hord ta a szal má ból ké szült pár szá rí tót.

Elég az hoz zá, hogy Jós ka be ku kucs kált a ke rí té sen, ami még nem lett vol na
baj, de tud tom ra is adta, hogy je len van: -Játjak! Én ak kor ép pen a fe jem te te jén
áll tam, de a kö vet ke zõ pil la nat ban már ben ne vol tam a per nyé ben. Sze ren csé re
pu há ra es tem, és így po li ti kai pá lyám anél kül ért vé get, hogy cson tom tört vol na.
Az óta meg gyõ zõd tem róla, hogy elõbb-utóbb min den po li ti kus be le buk fen ce zik
a per nyés-gö dör be, s mi nél ké sõbb esik bele, an nál na gyob bat puf fan.  

Nem is ezért em lé ke ze tes ne kem ez a tél vé gi nap, ha nem, mert ak kor et tem
elõ ször há rom fo gá sos va cso rát. Le ta po gat tam ma gam ról a ha mut, és be ol da log -
tam a szo bá ba. Sze ren csé re szü lém sem mit sem vett ész re, mert na gyon bele volt
me rül ve a Krisz tus atya fi ság köny vé-be. Oda ku po rog tam mel lé, a pad ká ra, a
hóna alá fúr tam a fe je met, és néz tem, hogy mo zog a szá ja:

- Ö-rül-je-tek–és–vi-gad-ja-tok-mert–a- ti-ju-tal-ma-tok-bõ-sé-ges-meny-
nyek-ben. 

A voces pa gi na rum ha mar el al ta tott. Mi kor föl éb red tem, még min dig ott ül -
tünk a  pad kán, az óltetõrõl be sü tött a fris sen esett hó, a fél ho mály ban is ki bír tam 
ven ni a szü lém ar cát. Most már le csu kott szem mel, könyv nél kül imád ko zott.

- Min den na pi ke nye rün ket ad jad ne künk ma…
- Édes anyám – ál lí tot tam be közé és a jó Is ten közé -, mit va cso rá zunk

máma?
Elõ ször vé gig mond ta a mi atyán kot, ke resz tet ve tett, meg csó kol ta a könyv

táb lá ján a fe szü le tet, az tán fe lelt:
- Háromfélit: ke nye ret, ha ját, bé lit.
Azt mond tam erre, job ban sze ret nék csak két fé lét enni, úgy mint más kor.

Sza lon nát ke nyér rel.
- Jaj gye re kem, a sza lon na most el ment adó ba – vet te elõ anyám a ka na pé

sar ká ból az ab rosszal le ta kart fél ke nye ret. – Örül jünk, hogy a min den na pi ke -
nye ret meg ad ja a jó Is ten. Ar ról per sze még ak kor sem mit se tud tam, hogy min -
den ál lam nak tá ma sza és talp kö ve az adó, s hogy an nak a ma lac ká nak, amit
ka rá csony ra vág tunk, az volt a hi va tá sa, hogy féloldal sza lon ná já val fönn tart sa
az ál la mot. A jó Is ten rõl azon ban már tisz tább fo gal mam volt. Tud tam, hogy ha
akart vol na, leg alább egy kis vaj al ját ad ha tott vol na a kenyérkéhez. No, majd ha 
apám ha za jön – gon dol tam ma gam ban. Oda volt do hányt vág ni Ring ka pi tány
úr nak, és min dig csak az esti ha rang szó ve tet te haza. De soha anél kül haza nem
jött, hogy leg alább egy kis nem ze ti szí nû ár pa cuk rot ne ho zott vol na. Fél álom ban
vol tam már, mi kor ha za ért, de bi zony sem mi vel se ver te ki az ál mot a sze mem -
bõl. Csön de sen ül tek az asz tal nál, el mor zsolt egy ka raj ke nye ret, meg ivott utá na
egy kan csó vi zet, és csak ak kor szó lalt meg, mi kor pi pá ra gyúj tott. Ak kor is csak
annyit mon dott: - Az is te ne ne le gyen en nek a rossz ház nak, leg jobb vol na fel -
gyúj ta ni, ak kor nem nyúz ná nak az adó val.

Ki csit nyug ta lan ál mom volt, égett a há zunk, ro po gott a nád te tõ, mint disz -
nó pör zsö lés kor a  szal ma. Az apám, pe dig vas vil lá val két úri em bert for ga tott a
tûz ben.

- Mit csi nál, édes apám? – kér dez tem.
- Meg pör kö löm, fiam, eze ket a disz nó koslebálók-at.

A koslebálók azok az úri em be rek vol tak, akik ház ról ház ra jár tak min den
esz ten dõ ben, és konskribálták az adót. Egy mér ges vá ro si ír nok, aki kalamust
hor dott a füle mel lett, meg egy bak ter, aki vit te utá na az össze sí rá si íve ket és a
tin tás üve get. No meg az is a bak ter tiszt je volt, hogy meg aka dá lyoz za a kö te les -
ség tel je sí tés ben a ku tyá kat, akik min den ház ban meg akar ták ha rap ni az ír nok
urat.

Reg gel, ahogy ki sü töt te a nap az ál mot a sze mem bõl, az elsõ dol gom volt ki -
sza lad ni az ud var ra, meg néz ni a nád te tõt. Meg volt friss jó egész ség ben, a nagy
mo ha cso mók ele ve nen zöl dell tek ki az ol va dó hó ból.

- Más baj van itt – szó lalt meg ben nem a lel ki is me ret. – A La ci ka gomb ja
mi att fog ta el a jó Is ten a ke nye rünk mel lõl a sza lon nát.

La ci ka a leg ron gyo sabb sza bó volt, aki va la ha e vi lá gon fol to kat  ve tett a
rom lás nak in dult nad rá gok ra és ka bá tok ra. Már úgy öt ven felé járt, fe hér fér cek
aka doz tak a sza kál lá ba, de gyá mol ta lan és egy ügyû volt, mit a gye rek. Ezért hív -
tam La ci ká nak még én is, akit pe dig õ min dig „fi a tal em ber”-nek szó lí tott. Min -
den va sár nap el jött hoz zánk ve cser nye után, és lám pa gyúj tá sig se gí tett az
apám nak Deák Fe ren cet szid ni. Ak kor föl ká szá ló dott, és a nya kam ba akasz tot ta
a bot ja kam pó ját: 

- No fi a tal em ber, hogy kell szé pen kö szön ni?
- Él jen a negy ven nyolc! – rik kan tot tam el ma gam, mire La ci ka elé ge det ten

meg ve re get te a vál la mat, és meg ígér te, hogy ha az Is ten él te ti, ak kor õ ne vel be -
lõ lem olyan sza bót, aki még atil lát is tud szab ni, olyant, mint az övé.

Nem hi szem, hogy lett vol na a vi lá gon olyan két ség beesett ma dár ijesz tõ,
aki azt az atil lát vál lal ta vol na, de volt raj ta egy gomb, ami hez fog ha tó szé pet
nem fo gok már lát ni eb ben az élet ben. A gomb pi ros csont ból volt, de fe ke te ka -
ri má val, és az ere de ti hi va tá sa az volt, hogy nõi keb len fog ja össze a ka bá tot. A
La ci ka atil lá ján azon ban csak mint l’art pour l’art nyert al kal ma zást, s a mes ter
te kin te te min dig õraj ta pi hent meg, ha ga lamb epé jét föl ka var ta a po li ti kai szen -
ve de lem.

Hát ez a gomb volt az, amely két nap óta az én in gem de re ká ban lap pan gott. 
Nem bír tam el len áll ni a kí sér tés nek, és egy óvat lan pil la nat ban, mi kor La ci ka az
asz tal ra kö nyö költ, lesodrogattam a kin cset az atil lá ról. Meg kell val la nom, hogy 
a bûn tu dat csak a gyom ro mon ke resz tül éb redt föl ben nem, de egy per cig sem
ha boz tam a jó vá té tel lel. Még az nap dél elõtt be oson tam az öreg temp lom ba, s az
ol tár te rí tõ meg csó ko lá sá nak örve alatt oda csem pész tem a gom bot az Úr asz ta lá -
ra. Ta lán egy sze rûbb lett vol na a La ci ka zse bé be csúsz tat ni, de ak kor a jó Is ten
nem tu dott vol na róla, s én vele akar tam a ba rát sá got hely re ál lí ta ni.

S azon az es tén csak ugyan az zal ör ven dez te tett meg édes anyám: - No cse lé -
dem, ker tész pe cse nye lesz a va cso ránk. Hát az volt, de bics ka nem kel lett hoz zá.
Ker tész pe cse nyé nek a sül tö köt csú fol ja a sze gény em ber. Jó étel az an nak, aki sze -
re ti, de én ha ma ro san fel mond tam neki a ba rát sá got. Tél vé gén már vi zet ereszt a 
tök, és el nyál ká so dik a méze. Vissza kí ván tam a min den na pi ke nye ret, ha já val,
bé li vel. De bi zony néha a ha já val is be kel lett érni. Igaz, hogy amint ki ta va szo -
dott, he ti pi a cos na pon zöld hagy mát is le he tett hoz zá kap ni. Ez volt a bé rem azért, 
mert Vak Márinak, a zöld sé ges ko fá nak ha za tol tam a pi ac ról az üres ta lics ká ját.

Rossz esz ten dõ járt, mos to hán bánt ve lünk a föl decs kénk. Amit meg ha gyott
a fagy, el ver te a jég, le éget te a nap.

- Az idén aszalt cse resz nyét ter mett a cse resz nye fa – vág ta a sa rok ba es tén -
ként az apám a posz tó-ta risz nyát.

Az is jó volt ne kem már ak kor, a mag já ra szá radt cse resz nye. Olyan szû kös
volt ná lunk a ke nyér, hogy egy szer szí nét se lát tuk há rom na pig.

Éhe sen õdöng tem az ut cánk gye pes árok part ján, mi kor a gaz dag Dobákné, a
csirkéskofa, rámkiáltott a mus kát lis ab la kuk ból: - Te gye rek, szaggas a ma lac -
kám nak egy kis pap sajt fü vet ott az árok par ton!

Szép, kö vér le ve lû pap sajt ok bo do rod tak ott, a le ve lü ket meg szed tem a ma -
lac ká nak, én ma gam meg te le rak tam a zse be met szép ke rek pap saj tocs ká val. Ab -
ból lesz én ne kem jó va cso rács kám. 

Gaz dag Dobákné igen meg volt elé ged ve a mun kám mal. Nagy ka raj fe hér
ke nye ret adott nap szám ba. – Me gállj, ke nek rá mé zet is – for dult be a ka ma rá ba.
De én már ak kor kívûl vol tam a kis aj tón, és ne ki es tem a ke nyér nek. De a fa lat
nem ment le a tor ko mon, mert meg kép zett elõt tem az édes anyám sá padt képe.

- De jó vol na vissza ra gasz ta ni – néz tem a meg cson kult ka raj ra, s be le mar kol -
tam a pap sajt ba. Pe dig most már nem volt olyan jó ízû, mint az elõtt. Édes anyám
azon ban nem örült meg a ke nyér nek. In kább sír va fa kadt, és vissza erõl tet te rám
az aján dé kom. – Én már me get tem a má sik ka rajt – vö rö söd tem el. (Az óta se
esett ha zug ság ilyen ne he zem re.) Anyám meg azon erõs kö dött, hogy õ is va cso -
rá zott már. Még pe dig bun dás gom bó cot. (Az meg a ha já ba fõtt krump li nak az
ün nep lõs neve. Nem rossz étel az se, ha só is van hoz zá. ) – Ha nem tu dod mit? –
tö rül get te meg anyám a sze mét –el tesszük a ke nye ret apád nak. Sze gény ki lesz
éhez ve, ha ha za ér a szõ lõ bõl. 

Azt már én nem ér tem éb ren. A pap sajt tól jó álma van az em ber nek, nem
fek szi meg a gyom rát. Csak haj nal ban éb red tem föl, a szó vál tás ra.

- Ne bántsd, fiam, jobb lesz az nek tek itt hon – hal lot tam az apám sza vát. –
Én el va gyok ke nyér nél kül is, el lát en gem az eper fa.

- No min ket se félt sen – ke vély ke dett anyám, s be le csúsz tat ta a ke nye ret a ta -
risz nyá ba. – Jó az Is ten, ma is ád annyit, mint teg nap. 

Hát ép pen annyit adott. Pap saj tocs kát, sár ga ré pács kát, krump lics kát. De
még egy da rab saj tocs kát is ta lál tunk a láda fe ne kén. Ott fe lej tõ dött még a té len, s 
úgy meg ke mény ke dett, hogy nem vet te ma gá ba a kést. Anyám örült is neki na -
gyon, mert így az egé szet ne kem ad hat ta. Azt mond ta, az õ foga már nem bír ja.

Még ak kor is a kõvé vált saj tot maj szol tam, mi kor este az apám ha za ért a
szõ lõ bõl. Ví gan csó vál ta meg a ta risz nyá ját: 

- No Ferkó, ta láld ki, mit hoz tam ne ked?
- Jaj mit? Tán für jecs két? – ug rot tam fel lel ken dez ve.
- Na gyobb új ság ez an nál is – bon to gat ta a ta risz nya csücs köt. 
- Nézd-e, ma dár lát ta ke nyér!
Tu laj don az a ke nyér volt, amit én ad tam anyám nak.
Az óta tu dom, mi az a „min den na pi ke nye rünk”.

(Móra Fe renc: Vé re im – Pa raszt ja im) 
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Ízes  í z ek
jú li us

Mé zes

Hoz zá va lók: 10 to jás sár gá ja, fél kg méz, 30 dkg cu kor, 1 ká vés ka nál szó da bi -
kar bó na, 2 ka nál rum, 1 késhegyni tö rött fa héj (le het 1 ká vés ka nál nyi is), 1 cit -
rom re szelt héja, 10 to jás fe hér je, fél kg liszt.

A tojássárgát ki ke ver jük a méz zel, cu kor ral, szó da bi kar bó ná val, ame lyet elõ zõ leg 
rum mal ve gyí tet tünk, fa hé jat, cit ro mot, to jás ha bot ke ve rünk hoz zá. Utol já ra ke -
ver jük bele a lisz tet. Zsí ro zott, lisz te zett tep si be önt jük, las sú tû zön ki süt jük (1 óra
alatt). 

Seidl Amb rus

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

Ma gas szin tû szol gál ta tás sal, kel le mes
kör nye zet ben vár ja ven dé ge it.
Ban ket tek, bá lok, va cso rák, la ko dal mak,
dísz ebéd del össze kö tött ér te kez le tek, kon -
fe ren ci ák, ta lál ko zók ren de zé se mér sé kelt
ára kon le het sé ges 160 fõ be fo ga dá sá ig. Az 
ét te rem spe ci á lis kí ván ság sze rin ti menü
el ké szí té sét is vál lal ja. 
Dél után öt órá tól a bowling pá lya bé rel he -
tõ órán ként 1.800-forintért.

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

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

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

Te vé keny sé ge in ket pi ac ké pes áron kí nál juk

CMa gas és mély épí té si mun kák ge ne rál ki vi te le zé se – ter ve zé se
CTransz port be ton és be ton acél ér té ke sí tés, elõ re gyár tás, sze re lés
CEgye di asz ta los és la ka tos ter mé kek gyár tá sa (nyí lás zá rók, Interspan

bú to rok)
CÉpí tõ ipa ri anyag ke res ke dés (Interspan bú tor lap…)
CÉpí tõ ipa ri gé pek, se géd esz kö zök bér be adá sa (to rony da ru, acél zsa lu,

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

(T/F: 66/386-614,  386-226

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

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

gyá ri Dûlõ 511.
Te le fon: 06-70-385-8918

VIRTUÁLIS VÁMKEZELÉS HELYBEN!
ELEKTRONIKUS VÁMKEZELÉS 
AZ ÁRU UTAZTATÁSA NÉLKÜL 

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

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

CSÍK VINCE, aki Endrõdön la kott, má -
jus 31-én 81 éves ko rá ban rö vid sú lyos be -
teg ség után be fe jez te föl di pá lyá ját,
el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják: fe -
le sé ge, csa lád ja, test vé rei, és a rokonok.

GALAMBOS BÉLA, aki a Se lyem ut -
cá ban élt, jú ni us 12-én, 62 éves ko rá ban sú -
lyos be teg ség után vissza ad ta lel két te rem tõ 
Urá nak. Gyá szol ják: a csa lád ja, ismerõsei.

TÍMÁR IMRÉNÉ Tí már Mag dol na, aki 
Endrõdön élt, 91 éves ko rá ban jú ni us 8-án
hosszú be teg ség után be fe jez te föl di éle tét.
Gyá szol ják: le á nya, veje, uno kái, és
dédunokái.

TÍMÁR JÓZSEF KÁROLY, volt Zöld -
fa ut cai la kos 52 éves ko rá ban vá rat la nul el -
ment az élõk so rá ból. Gyá szol ják: élet tár sa,
gyer me kei és családja.

Dr. RADNÓTI (Dinya) VILMOSNÉ
Tí már Irén ke, aki Bu da pes ten élt, jú ni us
4-én be fe jez te föl di pá lyá ját, vissza ad ta lel -
két te rem tõ Urá nak, és az Örök ké va ló ság
Ho ná ba köl tö zött. Föl di ma rad vá nya it a
Ke len föl di Temp lom ur na te me tõ jé be he -
lyez ték örök nyu ga lom ba, jú li us 5-én. Gyá -
szol ják: fél test vé rei és azok csa lád ja,
uno ka test vé rei és azok csa lád ja, ro ko nai,
is me rõ sei és az Endrõdiek Ba rá ti Köre.

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

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

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

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

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

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

Fény kép al bum

Knapp Lajos szabómester az I. világháborúban volt, és
felesége az öt gyerekkel itthon.
A képen balról jobbra: Mária, Imre középen az
édesanyjuk, ölében Vince, Lajos és Endre

Endrõd, 1914-15. évben

Knapp Lajos szabómester hazatért a háború
fogságából, és segéddel, valamint három
szabó inassal dolgozik a Selyem utca
37-ben.
Balról jobbra: Fülöp Lajos segéd, Knapp
Lajos szabómester, valamint Gyebnár
Vendel, Fekécs Lajos és G. Tímár János
inasok

Be kül dõ: Ker tes Ka ta lin (Knapp La jos uno -
ká ja), Bé kés csa ba
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ARATÁS ELÕTT A NÖVÉNYVÉDELEMRÕL

Las san ara tás ra ké szül nek a gaz dák, a ter més jó nak ígér ke zik,
de még „sok szor kinn al szik” ad dig! Je len leg sok bú za ka lász ban a
kalászkák közé be fér kõz tek a le vél tet vek, 10-20 nem rit kán még
több, - szí vo ga tá suk kal alat to mo san csök ken tik a ter mést. Az idõ já -
rás kel le mes szá muk ra, más nö vé nye ken is meg fi gyel het jük erõs
fel sza po ro dá su kat. Ter mé sze tes el len sé ge ik szá ma ke vés a kár té tel
meg aka dá lyo zá sá hoz, ezért aján la tos a to váb bi kár té tel el ke rü lé se
ér de ké ben vé de kez ni - a per me te zõ ke re tét a ka lász szint je fölé 50
cm-re fel emel ve kell a per me tet ki jut tat ni, hogy a tet vek ká ro sí tá sa
mi att ne le gyen ké sõbb még ko rom pe né szes is a búza ka lá sza és le -
ve le. A vé de ke zés vi szony lag ol csó ter mé ke a TAGLÓ, és csu pán
7, 5 köb cen ti a hek tá ron kén ti dó zis.

A tér ség je len tõs nö vé nye a nap ra for gó, mely nek szin tén ko -
moly ter més csök ken tõ kár te võ je a le vél te tû, amely jól be fész ke li
ma gát a bim bó le ve lei közé, és ezért csak fel szí vó dó ha tó anya gú
szer rel le het el le ne ered mé nye sen vé de kez ni. Cél sze rû a gom ba be -
teg sé gek el le ni meg elõ zõ vé de ke zést össze kap csol ni a bim bó ban
már ott ta lál ha tó le vél tet vek tar tós ha tá sú ir tá sá val, ami hez a
CALYPSO és SFERA nevû ké szít mé nye ket ajánl juk. A
CALYPSO hosszú: 3-4 he tes tar tam ha tá sá val és kör nye zet il -
let ve ra ga do zó és be por zó ro va ro kat kí mé lõ tu laj don sá gá val
emel ke dik ki a ro var ölõ sze rek kö zül. A CALYPSO olyan rovarölõ
szer, amely nappal kipermetezve sem káros a méhekre, ezért a
méhészek elismerését is kivívta.

A csa pa dé kos idõ já rás min den nö vényt, így a nap ra for gót is fo -
gé ko nyab bá te szi a gom ba be teg sé gek re, így fo ko zott je len tõ sé ge
van a szár és tá nyér be teg sé gek el le ni meg elõ zõ vé de ke zés nek! Né -
hány he lyen már fel ta lál ha tó a pe ro nosz pó ra úgy ne ve zett pri mer
tü ne te a nap ra for gó ban, el le ne nem is me re tes a csá vá zá son kí vül
más ered mé nyes nö vény vé del mi el já rás, azon ban a fer tõ zött tö vek
ki sze dé se és a táb lá ból való el tá vo lí tá sa a szom szé dos tö vek re való
át ter je dést megakadályozhatja. (Gyûjtsék mûtrágyás zsákba és
alkalmas helyen semmisítsék meg!)

Az el múlt év leg je len tõ sebb nap ra for gó ter mesz té si koc ká za ta a 
gya pot tok ba goly pil le volt, ha az idõ já rás csa pa dé kos ma rad,- vél -
he tõ en nem fog ak ko ra lét szám mal újra je lent kez ni, azon ban ha ká -
ni ku la lesz,- rend kí vül gyor san ké pes fel sza po rod ni és a tá nyé ron
ká ro sí ta ni! Ezek a seb zé sek azu tán a kü lön fé le kór oko zók szá má ra
be ha to lá si le he tõ sé get biz to sí ta nak, és egy csapadékos õszön
komoly terméskiesés következik be! 

So kan csak a múlt évi igen jó nap ra for gó ter més re em lé kez nek,
sze ret ném a fi gyel mü ket egy a ko ráb bi évek ben ke vés bé meg fi -
gyelt, azon ban ta valy or szá go san ko moly fer tõ zést el ért be teg ség re, 
a nap ra for gó rozs dá ra fel hív ni, mely nek sza po rí tó kép le tei nagy tö -
meg ben fel lel he tõk és képesek a szél útján is terjedni!

A ko ráb ban már em lí tett SFERA gom ba ölõ-szer ket tõs ha tó -
anya gá nál fog va hosszú ide ig ké pes a kór oko zó kat blok kol ni, és a
múlt évi aszá lyos, a gom bák szá má ra ke vés bé al kal mas év já rat ban
is meg fi gyel tek üze mi szin ten,  a szin tén ke zelt kont roll hoz ké pest
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SZENT JAKABHAVA
In for má ció gaz dál ko dók nak

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

Ked ves vá sár ló im!
jú li u si aján la ta im:

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

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

300 kg/ha ter més több le tet. En nek ma gya rá za ta a trifloxi-srtobin
ha tó anyag vitalizáló ké pes sé gé ben rej lik. Ez a ha tó anyag a per me -
te zést kö ve tõ en a nö vény vi asz ré te gé be ágya zó dik, majd on nét gá -
zo so dás út ján az in ten zí ven nö vek võ nem ke zelt ré szek vé del mét is
hosszú ideig megoldja. A SFERA 0,6-0,8 liter/hektáronkénti
dózisban engedélyezett.

Nö vény vé del mi kér dé se ik re szí ve sen vá la szo lok, hív ja nak a
20/519 27 45-ös mobilon

Ége tõ Ist ván te rü le ti kép vi se lõ

üzem mé ret tõl füg gõ deg resszív tá mo ga tá sá ra, 
elõny be ré sze sít ve te hát a ki sebb üze me ket. 

Ezen in téz ke dés cél já nak és ér tel mé nek meg ér té sé hez fel tét le nül
tud nunk kell, hogy az 

EU-ban az át la gos bir tok nagy ság 19 ha!
Az 50 ha-át meg ha la dó bir to kok ará nya mind össze 8,6%, de pl.

Por tu gá li á ban csu pán 2,4%, Fran cia or szág ban vi szont kö zel 30%. Ez is
azt va ló szí nû sí ti, hogy a ki sebb mé ret ka te gó ri á ba tar to zó bir to kok meg -
ha tá ro zó ará nya mi att a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok tar tós és nö vek võ 
sú lyú ele mei lesz nek az Kö zös Ag rár po li ti ká nak.

Az át ala ku ló eu ró pai ag rár és vi dék tá mo ga tá si rend szer
Az EU-ban az ag rár tá mo ga tá sok nak ma te hát két, el té rõ jel le gû

cso port ja lé te zik: régi tí pu sú, mennyi sé gek hez (kvó tá hoz) kö tött, un. l.
pil lé res tá mo ga tá sok, il let ve az új tí pu sú, gaz dál ko dá si rend sze rek hez
és te rü le tek hez kö tött vi dék fej lesz té si /ökoszociális/ vagy 2. pil lé res ki fi -
ze té sek. Az erõ sö dõ új ele mek a gaz dál ko dá si rendszerekhez és
területekhez kö tött un. vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok nem csak a GOFR – 
nö vé nyek, ha nem kü lön bö zõ ága za tok és el té rõ adott sá gú te rü le tek tá -
mo ga tá sá ra is fel hasz nál ha tók. Ilyen 80%-os mér ték ben EU társ fi nan -
szí ro zott - ki fi ze té si jog cí mek pl.: az agrárkörnyezetgazdálkodási
rend sze rek és a ked ve zõt len adott sá gú tér sé gek tá mo ga tá sa, spe ci á lis
in téz ke dé sek fé lig ön el lá tó gaz da sá gok /”a ki csik”/ szá má ra, ag rár te rü -
le tek er dõ sí té se, ter me lõi cso por tok lét re ho zá sa, ál lat vé de le mi és nö -
vény-egész ség ügyi EU elõ írá sok át vé tel ének tá mo ga tá sa stb.  

To váb bi le he tõ sé ge ket kí nál nak azok a 15-40%-os EU társ fi nan szí -
ro zás mel lett ren del ke zés re álló for rá sok, ame lyek bõl fe dez he tõk pl.:
me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok, fel dol go zás, ke res ke de lem tá mo ga tá sa,
fi a tal gaz dák tá mo ga tá sa, ok ta tás, a vi dé ki tér sé gek al kal ma zá sá nak és
fej lõ dé sé nek elõ se gí té se, stb. Ezek kö zül a gaz dák szá má ra a leg je len -
tõ sebb jö ve de lem for rást 4 ki fi ze té si for ma je len ti, amit a kö vet ke zõ szá -
munk ban is mer te tünk.

Án gyán Jó zsef ag rár mér nök
Gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem ta ná ra, 
Kör nye zet-és Tájgazd. In té zet Igaz ga tó ja

Köz re ad ta: Dr. Giricz Ka ta lin köz gaz dász

foly ta tás a 133. oldalról


