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A  múlt szá zad vi ha ros ma gyar tör té nel mé be a jú ni us hó nap két al ka -
lom mal is gyá szos ese ménnyel vo nult be.

1914 jú ni u sá ban Sza ra je vó ban meg öl ték az oszt rák trón örö köst, ezért
ki rob bant az I. vi lág há bo rú, amely négy évig tar tott. Ka to ná ink szí ne-ja va
ott ve szett. Endrõdnek 397 hõsi hal lott ja volt, és nem tud hat juk, hány se be -
sült, és hány árva ma radt a há bo rú ál do za ta.

A má sik fáj dal mas jú ni u si év for du ló 1920. jú ni us 4-e, a Tri a no ni béke
alá írá sá nak nap ja.

1919-1920-ban Apponyi Albert kép vi sel te Ma gyar or szá got a bé ke -
kon fe ren ci án. Egyik nagy ha tá sú be szé dé bõl köz lünk rész le te ket, amely -
ben ki fej tet te a ma gyar ság ál lás pont ját az el fo gad ha tat lan
bé ke fel té te lek rõl.

(a Hun nia 1998. de cem ber 25-i szá má ból idéz zük)
„Igen Tisz telt El nök Úr, Ura im!
I.1. En ged jék még egy szer meg kö szön nöm, hogy al kal mat ad tak ál lás -

pon tunk ki fej té sé re. ..
I.2. A mi sze münk ben a tag na pot a mai nap tól a bé ke fel té te lek hi va ta -

los meg is me ré se vá laszt ja el. Ér zem a fe le lõs ség rop pant sú lyát, amely
reám ne he ze dik ab ban a pil la nat ban, ami kor Ma gyar or szág ré szé rõl a bé -
ke fel té te le ket il le tõ leg az elsõ szót ej tet tem. Nem té to vá zom azon ban és
nyíl tan ki mon dom, hogy a bé ke fel té te lek, úgy amint Önök szí ve sek vol tak
azo kat ne künk át nyúj ta ni, lé nye ges mó do sí tá sok nél kül, el fo gad ha tat la -
nok. Tisz tán lá tom azo kat a ve szé lye ket és ba jo kat, ame lyek a béke alá írá -
sá nak meg ta ga dá sá ból szár maz hat nak. Még is, ha Ma gyar or szág abba a
hely zet be ál lít tat nék, hogy vá lasz ta nia kel le ne a béke el fo ga dá sa, vagy
vissza uta sí tá sa kö zött, úgy tu laj don kép pen arra a kér dés re adna vá laszt:
he lyes-e ön gyil kos nak len nie, ne hogy meg hal jon.

I.3. Sze ren csé re még nem tar tunk ott. Önök fel szó lí tot tak ben nün ket,
hogy te gyük meg ész re vé te le in ket…Re mél jük te hát, hogy meg fog juk
gyõz ni Önö ket… A leg jobb aka rat tal ipar ko dunk ke res ni oly ál lás pon tot,
amely a köl csö nös meg ér tést le he tõ vé te szi. És Ura im, ezt az ál lás pon tot
már meg ta lál tuk. Ez a nem zet kö zi igaz sá gos ság nak, a né pek sza bad sá gá -
nak nagy esz mé je, ame lyet a Szö vet sé ges Ha tal mak oly fen nen hir det tek,
to váb bá a béke kö zös nagy ér de kei, az ál lan dó ság és Eu ró pa re konst ruk ci -
ó ja biz to sí té ka i nak ke re sé se.

II….Nem tit kol hat juk el min de nek elõtt meg üt kö zé sün ket a bé ke fel té -
te lek mér he tet len szi go rú sá ga fe lett. E meg üt kö zés könnyen ma gya ráz ha -
tó. A töb bi há bo rút vi selt nem zet tel, Né met or szág gal, Auszt ri á val, és
Bul gá ri á val kö tött béke fel tét elei min den est re szi go rú ak. De kö zü lük
egyik sem tar tal ma zott a nem zet éle té re olyan lé nye ges te rü le ti vál to zá so -
kat, mint azok,ame lye ket ve lünk el fo gad tat ni akar nak. Ar ról van szó, hogy 
Ma gyar or szág el ve szít se te rü le té nek két har mad és né pes sé gé nek majd nem 
két har mad ré szét, és hogy a meg ma radt Ma gyar or szág tól a gaz da sá gi fej -
lõ dés majd nem összes fel té te le megvonassék. Mert az or szág e sze ren csét -
len kö zép sõ ré sze, el sza kít va ha tá ra i tól, meg len ne foszt va szén, érc, és
só bá nyá i nak leg na gyobb ré szé tõl, al pe si le ge lõ i tõl, ame lyek mar ha ál lo -
má nyát táp lál ták; ez a sze ren csét len kö zép sõ rész, mint mon dot tam, meg
len ne foszt va a gaz da sá gi fej lõ dés min den for rá sá tól és esz kö zé tõl ugyan -
ak kor, ami kor azt kí ván ják tõle, hogy töb bet ter mel jen. Ily ne héz és kü lö -
nös hely zet elõtt áll va kér dez zük, hogy a fentemlített el vek és ér de kek
mely szem pont ja vál tot ta ki ezt a kü lö nös szi go rú sá got Ma gyar or szág gal
szem ben?

II.1. Ta lán az ítél ke zés té nye len ne ez?
Önök Ura im, aki ket a gyõ ze lem bí rói szék hez jut ta tott, ki mond ták

egy ko ri el len sé ge ik, a Köz pon ti Ha tal mak bû nös sé gét és el ha tá roz ták,
hogy a há bo rú kö vet kez mé nye it a fe le lõ sök re há rít ják. Le gyen így; de ak -
kor, azt hi szem, hogy a fo ko zat
meg ál la pí tá sá nál arány ban kel le ne

Jú ni u si gyá szos év for du lók
Ün ne pé lyes ke re tek kö zött nyi tot ták meg és avat ták fel a

gyomaendrõdi Li get Für dõt. Má jus 8-án az ava tó ün nep ség re több ran -
gos ven dég ér ke zett vá ro sunk ba, élü kön az or szág mi nisz ter el nö ke,
Dr. Medgyessy Pé ter. A ven dé gek so rá ban volt még: or szág gyû lé si
kép vi se lõnk Do mo kos Lász ló, a Me gye gyû lés el nö ke Var ga Zol tán, a
Föld mû ve lés és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, és Földesi 
Zol tán, me gyei or szág gyû lé si kép vi se lõ, s test vér vá ros ok de le gált jai,
Nagyenyedrõl, Schönekbõl, és itt vol tak a most szö võ dõ test vér vá ro si
kap cso lat je gyé ben egy len gyel vá ros Pilzno pol gár mes te re, Józef
Chmura úr, de le gá ci ó já val. El jött a be ru há zás ki vi te le zõ je az Alterra
kép vi se le té ben, a terv ké szí tõ Struk tú ra Bau Typ, a mû sza ki el len õr
Dup lex kép vi se lõ je, a szom szé dos te le pü lé sek pol gár mes te rei, és a he -
lyi kép vi se lõ tes tü let tag jai. A vá ros la ko sa i ból is so kan el jöt tek, hogy
együtt ün ne pel je nek és együtt örülhessenek az új für dõ ava tá sa kor.
Né hány hete még a GYOMASZOLG szor gos mun ká sai töl töt ték be a
ma már vi rág gal és zsen ge fû vel bo rí tott te ret. Ak kor még zúg tak a be -
ton ke ve rõk, a gé pek, áll vá nyok és a kí vül álló - mint én is - el sem tud ta 
kép zel ni, hogy ilyen szép, és vá ro sunk éke lesz ez a hely. Kö zel 900

foly ta tás a 104. oldalon
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hogy mi rõl dön tött Gyomaendrõd Vá ros Ön kor mány za ta 
má jus 27-i Kép vi se lõ-tes tü let ének ülé sén

A pol gár mes te ri be szá mo ló ban hall hat tuk, hogy meg tör tént a szenny -
víz be ru há zás mû sza ki át adá sa, most már a be kö té sek tel jes erõ vel foly tat -
ha tók.

Má jus 26-án a Kom mu ná lis hul la dék le ra kó át adá sa is meg tör tént, a
pró ba üzem is meg kez dõ dött. A vég le ges mû sza ki át adás jú ni us má so dik
fe lé ben vár ha tó. 

Jó ered ménnyel pá lyá zott a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la. 35
mil lió fo rint pá lyá za ti összeg bõl 60%-ot épít ke zés re, 40%-ot tech ni kai esz -
kö zök fej lesz té sé re for dít hat ja. 

A Hon vé de lem ért ezüst fo ko za ta ki tün te tés ben ré sze sült a vá ros pol -
gár mes te re, (pe dig nem mos ta ná ban töl töt te ka to nai szol gá la tát, az in dok -
lást nem is mer ve, fel te he tõ en ko ráb bi ered mé nye i ért?)

Na pi rend elõtt az al pol gár mes ter a mû ve let len me zõ gaz da sá gi te rü le -
tek gyom ta la ní tá sá nak kér dé sét fe sze get te. A pol gár mes ter vá la szá ból
meg tud hat tuk, hogy rö vi de sen sor ke rül a szo ká sos ha tár be já rás ra, ame -
lyen majd az al pol gár mes ter úr is részt vesz, és ezt kö ve tõ en fel szó lí tást
kap nak az ér de kel tek.

Dr. Ko vács Béla a Gyomaendrõdi Hír adó hí re i vel és hir de té se i vel kap -
cso la tos nem tet szés ét mond ta el. Az új ság fõ szer kesz tõ jé nek pár tat lan sá -
gát is meg kér dõ je lez ve.

De zsõ Zol tán a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa i ban ré sze sü lõ ma gán sze -
mé lyek kel kap cso lat ban tett fel kér dést. A vá lasz sze rint nem csak jogi szer -
ve ze tek, ha nem ma gán sze mé lyek is pá lyáz hat tak, ha köz cél szol gá la tát
je löl ték meg.

A kö zel 30 na pi rend leg fon to sabb dön té sei:
Az uni ós csat la ko zás sal egyidõben több jog sza bály-vál toz ta tás je lent

meg, ezért mó do sí ta ni kel lett az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú
ren de le te in ket. Így mó do sí tás ra ke rült a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az
adós ság ke ze lé si szol gál ta tás, a fû té si tá mo ga tás ren de le te. Az igény lõk
ked ve zõbb hely zet be ke rül tek, pél dá ul ed dig fû té si tá mo ga tást csak az
kap ha tott, aki a csa lád jö ve del mé nek 20%-át iga zol ha tó an fû tés re köl töt -
te, ez a kor lát meg szûnt.

A vá ros gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról szó ló 
be szá mo ló ból né hány adat: 2003-ban a vá ro si il le tõ sé gû szü le té sek szá ma: 
139 fõ volt. A 0 -18 éves kor osz tály a kö vet ke zõ kép pen osz lik meg: 0-2
éves:390 fõ, 3-5 éves 391 fõ, 6-14 éves:1517 fõ, 15-18 éves ko rig 578 fõ.
Rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban havi át lag ban 641 csa lád ban
élõ, 1245 gyer mek ré sze sült. Ter mé szet be ni tá mo ga tást, 46 csa lád ban ne -
vel ke dõ, 89 gyer mek után ka pott köz vet le nül az ok ta tó, ne ve lõ in té zet. A
múlt év ben rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást 218 csa lád ré szé re 3,4
mil lió fo rint összeg ben ad tak. A ve szé lyez te tett gyer me kek csa lád já val a
csa lád gon do zók rend sze res kap cso la tot tar tanak, és együtt pró bál ják a kö -
rül mé nye ket ren dez ni, Az alap el lá tás ban gon do zott gye re kek szá ma: 181
fõ. A nap kö zi vagy kol lé gi u mi el lá tás ál ta lá ban po zi tív ha tá sú, de nem je -
len ti a ve szé lye zett ség meg szû né sét. A múlt év ben a gyám ha tó ság 15 kis -
ko rú nak ren del te el a vé de lem be vé te lét, akik nek a szá ma de cem ber 31-én 
39 fõ volt. Ilyen in téz ke dés re ál ta lá ban a szü lõk el ha nya go ló élet mód ja mi -
att (ita lo zás) ke rül sor, vagy a fi a tal ma ga tar tá sa mi att. Ál ta lá ban har ma dik 
sze mély hez (nagy szü lõ) ke rül nek, vagy gyer mek ott hon ba, vagy ne ve lõ szü -
lõk höz.

Részt vesz a vá ros az is ko la tej prog ram ban, ami azt je len ti, hogy a Ró -
zsa he gyi Ált. Is ko la 401, a Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la 702 ta nu ló ja a ta ní tá si 
na po kon 2 dl tej hez jut nak má jus tól.

Az út fel újí tá sok és út épí té sek la kos sá gi hoz zá já ru lá si össze ge jó vá ha -
gyás ra ke rült. Ezen szá mok úgy szó ród nak, ahogy a meg épí tett út te rü le té -
nek költ sé ge és az ott la kók ará nya dik tál ja. A fel újí tá si költ sé gek nél  a
leg ki sebb hoz zá já ru lá si összeg: 13.558 fo rint eb ben ut cá ban 46 in gat lan
van, a leg na gyobb összeg:39.259 fo rint, itt csak 7 in gat lan van. Az új utak -
nál a leg na gyobb hoz zá já ru lá si összeg 103.261 fo rint( 1 in gat lan és 3 sar ki
in gat lan), a leg ki sebb összeg: 38.882 fo rint ( 36 in gat lan). Min den to váb bi
in for má ció a kép vi se lõk nél.

FIGYELEM! AKINEK LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAKNÁL SZERZÕDÉSE
VAN (Fundamenta, OTP), a szer zõ dé ses összeg fel hasz nál ha tó út , ke rí tés,
jár da, stb épí tés hez, ja ví tás hoz!

A Ke cse gés-zu gi Táj vé del mi és Hor gász egye sü let köz gyû lé si ha tá ro za -
ta, amely a holt ág hoz tar to zó ha lá sza ti jog kor lá to zá sá ra és az út fel újí tás -
hoz való hoz zá nem já ru lás ra vo nat ko zik, egy tu laj do nos sé rel mes nek
ta lál ta és ezért for dult a tes tü let hez. A tes tü let az egye sü let bel ügye i be jo -
gi lag nem avat koz hat be. A pa na szos a bí ró ság hoz for dul hat jog sé rel mé -
vel.

A Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da igaz ga tói ál lá sá ra egyet len egy
pá lyá zat ér ke zett. En nek ér tel mé ben a régi igaz ga tó nõ lett az új igaz ga tó.
Ki ne ve zé se újabb 5 évre szól.

Vass Ig nác a Li get Für dõ KFT ügy ve ze tõ igaz ga tó be teg sé ge és kór há zi 
ápo lá sa mi att he lyet te sí ti - gyógy ulá sá ig - (re mél he tõ leg szep tem ber
30-ig) Fá bi án La jos, a Gyomaszolg ügy ve ze tõ je. Az Ala pí tó Ok irat mó do sí -
tás ra ke rült, mely sze rint a tár sa ság nak 2 ügy ve ze tõ je van.

A Li get fürdõt tu laj do no si hi tel for má já ban 17 mil lió fo rint tal kel lett
pénz ügyi leg se gí te ni.

A Li get für dõ 2003 évi egy sze rû sí tett be szá mo ló ját a tes tü let el fo gad ta, 
a ki mu ta tott vesz te ség gel.

Csá szár né Gyuricza Éva 
kép vi se lõ

mil lió fo rin -
tot, pon to -
sab ban 872 mil li ót for dí tot tunk
ed dig erre a für dõ re. Ez a pénz ügyi
for rás, ahogy azt az alap kõ le té tel kor
hall hat tuk, az ak ko ri gaz da sá gi mi -
nisz ter, Matolcsy György szá já ból,
fe le rész ben a Szé che nyi terv ter mál -
gyû rû prog ram já ból biz to sí tott, 372
mil lió fo rint összeg ben. Ezen kí vül a
Phare pá lyá za ti pénz 54 mil lió fo -
rint, és a te rü let fej lesz té si alap ból 40 
mil lió fo rin tot nyer tünk. A még
szük sé ges 406 mil lió fo rin tot a vá ros 
sa ját ere jé bõl adott, fel hasz nál va a
gáz köz mû va gyon fe lét. Az el múlt 2
év költ ség ve tés ét si ke rült úgy ala kí -
ta ni, hogy a ren del ke zés re álló sa ját
erõ nagy részt ezt a be ru há zást szol -
gál ja.

Ezen pén zek fel hasz ná lá sa so rán 
el ké szült egy gyö nyö rû fa bur ko la tú
(he lyi vál lal ko zó, Ba logh Kár oly
mun ká ja!) több funk ci ós, cso por tos
gyógy-úszást biz to sí tó, pezs gõs él -
mény me den ce, nyak tag zu hany, dö -
gö nyö zõ és sza u na. Fent az eme le ten 
szín vo na las büfé. A gyógy ul ni és pi -
hen ni vá gyók itt meg ta lál hat ják a
gyógy ulást és a szín vo na las ki kap -
cso ló dást.

Úgy gon do lom, hogy a vá ros fej -
lesz té si ered mé nye i ért so kak nak le he -

tünk há lá sak. El sõ sor ban a Szé che nyi terv adta le he tõ ség nek,
ugyan ak kor nem hall gat hat juk el, sõt itt az idõ, ami kor az egyik lé te sít -
mény ava tá sá nak pil la na tát él jük, hogy meg kö szön jük az ál la mi se gít -
sé get el sõ ként az Or bán-kor mány nak, amely le he tõ vé tet te az ál mok
meg va ló sí tá sá nak in dí tá sát és a je len le gi Medgyessy-kormány pe dig,
amely le he tõ vé tet te an nak be fe je zé sét. A Bé kés Me gyei Te rü let fej -
lesz tés nek, és azok nak a par la men ti kép vi se lõ urak nak, akik fo lya ma -
to san se gí tet ték a vá rost az el múlt idõ szak fej lesz té sé ben, kö zel 4
mil li árd fo rint összeg ben. Há rom kép vi se lõ urat fel tét len név sze rint is
ki kell emel ni, Do mo kos Lász ló, Turi-Kovács Béla és Lat or cai Já nos,
és a Gon do zá si Köz pont fej lesz té se vo nat ko zá sá ban Harrach Pé ter
Szo ci á lis és Csa lád ügyi mi nisz ter úr. So kat se gí tet tek vá ro sunk mai
ké pé nek ki ala kí tá sá ban, kö szön jük! Kö szö net il le ti a vá ros la kos sá gát, 
az adó fi ze tõ vál lal ko zó it, a pol gár mes tert és vé gül, de nem utol só sor -
ban a kép vi se lõ-tes tü le tet. Õk, mi vol tunk azok, akik mer tünk na gyot
ál mod ni, és volt erõnk azt meg is va ló sí ta ni!

Mind azok, akik ott vol tak az ün nep sé gen, vagy az óta el lá to gat tak a 
für dõ be, re mé lem meg gyõ zõd tek ar ról, hogy ki ér de mel ten mond juk,
hogy a mi für dõnk a me gye egyik leg szebb für dõ je, ame lyért ered mé -
nye sen dol go zott ez a vá ros, a hat van éve sek böl cses sé gé vel és a húsz
éven tú li ak ere jé vel! 

Csá szár né Gyuricza Éva
Kép vi se lõ

Józef Chmura pilznói és Dr. Dá vid Imre gyomaendrõdi pol gár mes te rek

a mi nisz ter el nö ki látogatás

foly ta tás az 1. oldalról
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Bella Ró zsa ki ál lí tá sa nyí lik a gyo mai Vidovszki Béla Vá ro si 
Kép tár ban jú ni us 11-én, dél után 4 óra kor. A ki ál lí tás meg te kint -
he tõ jú li us 25-ig.

Együtt mû kö dé si meg ál la po dást írt alá má jus 11-én a Fi desz
és a KDNP el nö ke. Or bán Vik tor azt mond ta: egy régi és egy új
ke resz tény de mok ra ta párt köt egy más sal szö vet sé get.

Gyomaendrõdi gyer me kek a Bu da pes ti Vi dám park ban.
Már ha gyo mány nak szá mít, hogy a Vi dám park Rt. min den év má -

ju sá ban ven dé gül lát ja azo kat a fi a ta lo kat és csa lád tag ja it, akik egész -
ség ká ro so dás, vagy más ok ból nem tud nak el jut ni a Bu da pes ti
Vi dám park ba, ahol oly sok kel le mes órát lehet el töl te ni min den gyer -
meknek és fel nõttnek. 

Idén má jus 14-én volt ez a vár va várt nap, ami kor több száz gyer -
mek ér ke zett vi dék rõl és a fõ vá ros ból kí sé rõ ik kel együtt. Az idõ já rás is
ke gyes volt.

A gyomaendrõdi busz reg gel 7 óra kor in dult Öreg szõ lõ bõl, ott fel -
vet te a Tu li pá nos óvo da gyer me ke it és kí sé rõ it, a kö vet ke zõ ál lo más a
Gon do zá si Köz pont endrõdi ál lo má sa, ahol az egész ség ká ro so dott
gyer me kek és kí sé rõ ik csat la koz tak, majd a fo gya té ko so kat el lá tó Nap -
pa li Klub ki rán du lói kö vet kez tek. Gyomaendrõdrõl össze sen 48-an tud -
tak örül ni a sok aján dék nak, a kel le mes szín pa di mû sor nak, és az
aján dék je gyek nek, amellyel sok-sok vi dám játékot pró bál tak ki. Ha mar 
el is telt a nap, este ki lenc óra kö rül ért haza a busz. Sok szép ma ra dan dó 
em lék kel tér tek haza a gyer me kek és fel nõt tek. Kö szö net a Moz gás kor -
lá to zot tak és Ha di rok kan tak Egye sü le te he lyi ve ze tõ jé nek mint fõ szer -
ve zõ nek, a Kincs az Éle ted Köz hasz nú Ala pít vány ku ra tó ri u má nak,
akik az uta zá si költ sé get kö zö sen finanszírozták.

Má ju si tár lat- is mét meg nyílt a gyomaendrõdi kép zõ mû vé -
szek mun ká i ból az endrõdi Mû ve lõ dé si ház ban, má jus 21-én.

Jú ni us 1-jén fó ru mot szer ve zett az MKDSZ és a FIDESZ Bé -
kés Me gyei Nyug dí jas ta go za ta Gyomaendrõdön.

A fó rum dísz ven dé ge volt: Dr. Sur ján Lász ló, a ke resz tény -
de mok ra ták or szá gos társ el nö ke és az Eu ró pai Par la ment kép vi -
se lõ je lölt je, va la mint Dr. Aszó di Pál a Nyug dí jas Ta go zat
or szá gos el nö ke. A fó ru mon részt ve võk sok olyan in for má ci ó -
hoz ju tot tak, ame lyek va ló ban szük sé ge sek, és se gí te nek el iga -
zod ni a jú ni u si vá lasz tá sok dön té se elõtt. Nagy a fe le lõs sé ge
min den vá lasz tó nak, egy részt azért, hogy részt ve gyen a vá lasz -
tá son, és ott fe le lõ sen dönt sön. Hi szen a jö võnk rõl van szó! A
nem ze ti, ke resz tény Ma gyar or szág Uni ós kép vi se le té nek mi nél
na gyobb szám ban úgy tud juk el ér ni, ha a Fi desz je lölt je i re ad juk
voksunkat.

Má jus 22-én a bé kés csa bai Vas utas Mû ve lõ dé si Ház ban meg -
ala kult a Fi desz MPSZ Mun kás és Al kal ma zott Ta go za tá nak Bé kés
Me gyei Te rü le ti Ta ná csa. Az ülé sen be szé det mon dott Kontur Pál, a 
ta go zat or szá gos el nö ke, aki idé zett az Ala pí tó le vél bõl: 

„… A mun ka az ön fenn tar tá son túl ön be csü lést is ad az em ber -
nek…. Ma gyar or szá got nem a vi lág gaz da ság, ha nem a ma gyar em -
be rek mun ká ja emel he ti fel, … Vissza kell te hát ad nunk
Ma gyar or szá gon a mun ka be csü le tét”.

Kis Bá lint Ál ta lá nos is ko la ne ve lõi és ta nu lói, név adó juk
tisz te le té re négy na pos prog ram so ro zat tal adóz tak. A prog ram -
ból: (a tel jes ség igé nye nél kül) jú ni us 4-én Hír ve rés az Uni ós
csat la ko zás je gyé ben, Dar vas Ti bor – em lék te rem-ava tás, Kis
Bá lint em lék mû sor, Uni ós ve tél ke dõ, kéz mû ves dél elõtt, su -
li-bu li.  

Ka to na Jó zsef mû ve lõ dé si köz pont jú ni u si
prog ram ja:

Mû vé sze ti Is ko lák és cso por tok év zá rói:
Jú ni us 4. pén tek :17 óra Vá ro si Zene és Mû vé sze ti Is ko la

Jú ni us 5. szom bat: 16 óra Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko la Nép tánc Tan szak

Jú ni us 13. va sár nap: 16 óra Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la Tár sas és Mo dern tánc  

Jú ni us 19. szom bat: 17 óra a Rum ba Tánc cso port Egye sü let
Jú ni us 21-25  GÓLYALÁB NYÁRI TÁBOR 

népi kis mes ter sé gek, gyer mek já ték ok, nép tánc a 
Körösmenti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la szer ve zé sé ben

Jú ni us 28-július 4. a SZAKE XI. 
Or szá gos Di ák szín ját szó Tá bo ra

Jú ni us 26. szom bat: Si ke tek és Na gyot hal lók 
VIII. Bé kés Me gyei Ta lál ko zó ja,

 (hal lás vizs gá lat, ter mék be mu ta tók kal egy be köt ve)

Öröm hír min den ki nek!
Pün kösd kor meg kezd te adá sát a

MAGYAR KATOLIKUS
RÁDIÓ 

az or szág szí vé bõl na pon ta 4:30-0:30-ig

Kül de té sünk a ke resz tény élet -
fel fo gás meg erõ sí té se és ter jesz té se. 
Sze re pet vál la lunk a Ka to li kus Egy -
ház ta ní tá sá nak hir de té sé ben, a ma -
gyar és az egye te mes kul tú ra,
va la mint anya nyel vünk értékeinek
megõrzésében.

2004. má jus 30-tól a la kos ság
80%-a fog hat ja mû so run kat a szol -
no ki adó 1341 kHz kö zép hul lá mú frek ven ci á ján. Mû hol das adá -

sunk az
egész Kár -
pát-me den -
cét le fe di az
AMOS-1
mû hold
(po zí ció: 4°
nyu gat)
11303 MHz 
frek ven ci á -
ján.
Interneten
ke resz tül a
vi lá gon bár -
hol hall gat -
ha tó a
mû so runk

MP3, RealAudio és Vi lág rá dió for má tu mok ban a
www.katolikusradio.hu cí men. 2005 áp ri li sá tól a föl di mû sor szó 
adás ki e gé szül to váb bi két adó val - Sió fok: 1341 kHz, La ki hegy:
810 kHz, - to vább nö vel ve a vé te li lehetõséget határon innen és
túl immár a nap 24 órájában.

Rend sze re sen je lent ke zõ mû so ra ink ból:

Ze nés nap kö szön tõ - hí rek kel, in for má ci ók kal, A nap szent -
je, a Va ti ká ni Rá dió ma gyar nyel vû mû so ra na pon ta két szer,
Szent mi se, Élet re-va ló - csa lá di ma ga zin, Meg hí vó - kul tu rá lis
aján ló mû sor, Ha gyo má nyok él te tõi, Va rázs do boz - iro da lom
gye re kek nek, A hé ten tör tént - köz éle ti ma ga zin, Úr An gya la,
Ének lõ Egyház, Civil percek, Hit és tudomány, Néprajzi örök sé -
günk, Élet-je lek, Rá di ós re gény tár, Töp ren gõ, Szép ko rú ak klub -
ja, If jú sá gi sáv, Táj és em ber, Test vér egy há za ink éle té bõl,
Nyelv édes anyánk, Ház hoz visszük az ope rát, Iro dal mi fej tö rõ az
Új Em ber köny ves bolt ból, Be szé lõ köny vek, Vers-mû so rok,
Min den na pi Evan gé li um, Pár-be széd, Ró zsa fü zér, Aján dék kon -
cert, Zenei kincsestár, Európai zarándok
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Gróf Apponyi Al bert

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

1846-1933

el jár ni, és mi vel Ma gyar or szá got sújt ják a leg szi -
go rúbb és lé tét leg in kább ve szé lyez te tõ fel té te -
lek kel, úgy azt le het ne hin ni, hogy ép pen õ az,
aki összes nem ze tek kö zül a leg bû nö sebb. Ura -
im! Anél kül, hogy e kér dés rész le te i be bo csát -
koz nék, …ki kell je len te nem, hogy ezt az íté le tet
nem le het ki mon da ni oly nem zet fe lett, amely
ab ban a pil la nat ban, ami dõn a há bo rú ki tört, nem
bírt tel jes füg get len ség gel és leg fel jebb csak be -
fo lyást gya ko rol ha tott az Oszt rák-Ma gyar Mo -
nar chia ügye i re, és amely nem zet ezt, mint a
leg utóbb nyil vá nos ság ra ho zott ok má nyok bi zo -
nyít ják, fel is hasz nál ta arra, hogy hely te le nít se
azo kat a lé pé se ket, ame lyek nek a há bo rút elõ
kel lett idézniök…Ma gyar or szá got azon ban
mind ed dig nem hall gat ták meg; le he tet len te hát,
hogy a bé ke fel té te lek íté let jel leg gel bír ja nak…
Ma gyar or szág tól el sza kí tan dó 11 mil lió lé lek nek 
35 %-a ma gyar, amely há rom és fél mil li ót je -
lent… el sza kí ta nak még a bé ke fel té te lek kö rül -
be lül egy és egy ne gyed-mil lió né me tet, ami a
ma gyar ság szá za lék szá má val együtt az egész nek 
45 %-át je len ti. Ezek re néz ve a nem ze ti sé gi elv
ilyen al kal ma zá sa nem elõnyt, ha nem szen ve dé -
sek so rát je len te né… Men jük azon ban to vább és
te kint sük a Ma gyar or szág rom ja in
megnövekedett ál la mo kat. Meg ál la pít hat juk
hogy faji szem pont ból ezek is ép pen úgy, vagy
ta lán még job ban ré szek re lesz nek da ra bol va,
mint Ma gyar or szág… Csak egy sze rû en meg ál la -
pí ta ni kí vá nom azt a tényt, hogy e kö vet kez mény 
a nem ze ti he ge mó ni á nak át ru há zá sa vol na oly
fa jok ra, ame lyek je len leg több nyi re ala cso nyabb 
kul tu rá lis fo kon áll nak… 1./ Az írni és ol vas ni
tu dók arány szá ma, 2./ A kö zép is ko lát vég zet tek
arány szá ma a ma gyar ság nál messze túl ha lad ja a
ro má no két és szer be két, a nem ze ti he ge mó ni át a
bé ke fel té te lek te hát egy ala cso nyabb kul tu rá lis
fo kon álló nem ze ti ség re akar ják át ru ház ni…A
kul tu rá lis ér té kek nek egész sora om lott már is
össze; meg szûnt két egye tem, nagy te rü le te ken

el né mult a nép ok ta tás.
…a szi gor, amellyel Ma gyar or szá got sújt ják
nem ered het az ítél ke zés té nyé bõl, lát tuk, hogy a
nem ze ti sé gi elv sem nyer ne ez ál tal sem mit. Ta -
lán ak kor oly szán dék kal ál lunk szem ben, amely
a né pek sza bad sá gá nak esz mé jét kö ve ti? …De
mi ért in dul junk ki sej té sek bõl és mi ért he lyez -
ked jünk fel te vé sek re, ami kor a va ló ság meg ál la -
pí tá sá ra ren del ke zé sünk re áll az esz köz,
egy sze rû, de egyet len esz köz, amely nek al kal -
ma zá sát han go san kö ve tel jük, hogy e kér dés ben
tisz tán lás sunk. És ez az esz köz a nép sza va -
zás…Sor ra vet tem az el ve ket, ame lyek a bé ke -
fel té te lek meg ál la pí tá sá nál számbajöhetnek, és
meg ál la pít ha tom, hogy nem tud tam a nem zet kö -
zi igaz sá gos ság, a nem ze ti sé gi és a né pek sza -
bad sá ga el vé nek oly al kal ma zá sát meg ta lál ni,
amely a ne künk fel aján lott béke in dí tó oka it kel -
lõ en meg vi lá gí tot ta vol na. Ta lán a fej te ge té se im
be ve ze té sé ben már em lí tett ér de kek, a béke nagy 
ér de kei, az ál lan dó ság és Eu ró pa re konst ruk ci ó ja 
su gall ták õket?…A ma gyar prob lé ma az ál ta lá -
nos prob lé má nak nem oly kis ré sze, mint azt a
sta tisz ti ka nyers szá ma i ból kö vet kez tet ni le het -
ne. a) Ez a te rü let, amely Ma gyar or szá got al kot ja 
és amely jo gi lag ma is Ma gyar or szág, szá za do -
kon át rend kí vül fon tos sze re pet ját szott Eu ró pá -
ban, kü lö nö sen Kö zép-Eu ró pá ban a béke és
biz ton ság fenn tar tá sa te kin te té ben. A ma gyar
hon fog la lást és a ma gya rok nak a ke resz tény hit re 
való át té ré sét meg elõ zõ év szá zad ok ban hi ány -
zott itt a nyu ga lom és a biz ton ság… A tör té nel mi 
Ma gyar or szág töl töt te be azt a fel ada tot, hogy ál -
la mot tart va fenn, amely ben egyen súly és biz ton -
ság ural ko dott, meg véd te Eu ró pát a keletrõl
fe nye ge tõ köz vet len ve sze del mek elõl. Ezt a hi -
va tást tíz szá za don át töl töt te be és erre egye dül
or ga ni kus egy sé ge tet te al kal mas sá. Idé zem a
nagy fran cia geo grá fus nak – Reclus Elisének-
sza va it, me lyek sze rint ez az or szág oly tö ké le tes
föld raj zi egy ség, amely Eu ró pá ban egye dül áll.

Fo lyói és völ gyei rend sze re, ame lyek a ha tá rok -
ról ki in dul va a kö zép pont felé tö rek sze nek, oly
egy sé get al kot nak, amely csak egy sé ges ha ta lom 
ál tal kor má nyoz ha tó…Ma gyar or szág az or ga ni -
kus egy ség min den fel té te lé vel ren del ke zik,
egyet ki vé ve, és ez a faji egy ség. De azok az ál la -
mok, ame lye ket a bé ke szer zõ dés ér tel mé ben
Ma gyar or szág rom ja in épí te né nek fel, szin tén
nem ren del kez né nek a faji egy ség gel. Az anya -
nyelv egy sé ge hi ány zott Ma gyar or szá gon az
egy ség fel tét elei kö zül, és hoz zá te szem, hogy az
ala kí tan dó új ál la mok át vág nák a föld rajz ter mé -
sze tes ha tá ra it, meg aka dá lyoz nák a hasz nos bel -
sõ ván dor lást, amely a mun kást ked ve zõbb
mun ka al kal mak felé irá nyít ja; meg sza kí ta nák a
tra dí ció fo na la it, ame lyek szá za do kon át együtt
élõ ket kö zös men ta li tás ban egye sí tet ték, akik
ugyan azon ese mé nye ket, ugyan azt a di csõ sé get,
fej lõ dést és ugyan azo kat szen ve dé se ket él ték át.
Jo go sult-e a fé lel münk te hát, hogy itt az ál lan dó -
ság nak ki pró bált osz lo pa he lyett a nyug ta lan ság -
nak újabb fész kei fog nak ke let kez ni?…

III.1 Mind ezek kel a te ó ri ák kal szem ben
Önök fel hoz hat ják, mint dön tõ té nye zõt, a gyõ -
zel met és a gyõ zõk jo ga it. El is mer jük eze ket
Ura im! …Is mer jük tar to zá sun kat a gyõ ze lem mel 
szem ben. Ké szek va gyunk ve re sé günk vált ság -
dí ját meg fi zet ni. De ez len ne az új já épí tés nek
egye dü li elve? Az erõ szak len ne egye dü li alap ja
az épít ke zés nek? …Európa jövõje igen szomorú
lesz ebben az esetben. 

Mint tud juk, a Bé ke dik tá tum ered mé nye:
Ha zánk 325 ezer négy zet ki lo mé te res te rü le -

té bõl el vet tek 228 ez ret, így ma radt a cson ka Ma -
gyar or szág te rü le te 97 ezer négy zet ki lo mé ter, 21 
mil lió la kos sá gá ból pe dig alig ma radt az új ha tá -
ro kon be lül 7 és fél mil lió. Min den har ma dik ma -
gyar or szá gi lakos Trianon után más ország
polgára lett.

Csá szár né Gyuricza Éva

Apponyi György kan cel lár és Sztáray Jú lia gróf nõ fia, Bécs -
ben szü le tett 1846. má jus 29-én. Mé lyen val lá sos csa lád ban
nõtt fel, ta nul má nya it a je zsu i ták kalksburgi in té ze té ben kezd -
te, egye te mi éve it Pes ten és Bécs ben töl töt te, jo got ta nult.
Nagy uta zá so kat tett Né met- és Fran cia or szág ban. A köz élet -
ben 1872-tõl fog va sze re pel, el sõ ként a szent end rei De ák-pár ti 
kép vi se lõ ként jut a tör vény ho zás ba. Már ifjú ko rá ban nagy ha -
tást kel tett szé les mû velt sé gé vel, a nem zet kö zi jog ban való
jár tas sá gá val, és ra gyo gó ékes szó no ki ké pes sé gé vel.
1896-ban a ko lozs vá ri, majd a bu da pes ti egye tem tisz te let be li
ál lam tu do má nyi, 1909-ben a nem zet kö zi orvoskongresszus
al kal má ból or vos tu do má nyi dok tor rá vá lasz tot ták. Tisz te let be li 
il let ve igaz ga tó sá gi tag ja az Aka dé mi á nak, és ren des tag ja a
Kis fa ludy Társaságnak. Már, mint az összes el len zé ki pár tok fõ -
ve zé re vett részt az 1889. vé dõ erõ tör vény ja vas lat nak or szá -
gos hul lá mo kat verõ vi tá já ban, be szé de ál ta lá nos lel ke se dést
kel tett. A köz vé le mény ben ne lát ta a jövõ em be rét, bár kö zép -
pár ti ál lá sa mi att ki volt téve úgy a szél sõ bal, mint a sza bad el vû 
párt ré szé rõl in dí tott par la men ti tá ma dá sok nak 1903-ban
meg ala kít ja a Nem ze ti Pár tot, el len zé ki ként. 1904-ben be lé -
pett a Füg get len sé gi Párt ba. 1906-tól a Wekerle-kormány val -
lás és köz ok ta tá si mi nisz te re 1910-ig. Mi nisz ter sé gé nek
leg na gyobb ér de me, az ele mi is ko lai tör vé nyek nek nem ze ti
szel lem ben való meg al ko tá sa, és az in gye nes nép ok ta tás tör -
vény be ik ta tá sa. Interparlamentáris tanácskozásokon méltón
képviselte és igyekezett népszerûvé, vagy legalább érthetõvé
tenni Magyarország közjogi helyzetét. Elõadásaiban és
külföldön megjelenõ cikkeiben a francia, né met, olasz és angol
nyelvet egyaránt tökéletesen használta.

foly ta tás az 1. ol dal ról K
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1890.

Ja nu ár ban köz sé gi elõljárók let tek: bíró:
Hunya J. Mi hály, al bí ró: ifj. Uhrin Jó zsef, köz -
ség gaz da: Tí már i. Já nos, adó pénz tá ros: Var ga p. 
Jó zsef.

A ta va szon te me tõi csõsz há zak épít tet tek,
me lyek re a köz la kos ság 226,53 fo rin tot ada ko -
zott össze.

A temp lom ud va rá nak be fá sí tá sa vé gett a ki -
ásott nagy göd rö ket az elõljáróság köz mun ka út -
ján jó föld del hor dat ja meg. Fá kat a Bé kés
me gyei gaz da sá gi egye sü let aján dé ko zott. 

Feb ru ár ban – a Carl Giani bé csi cég tõl be sze -
rez ve: 1 fe hér dísz pa lást 75, 1 cibóriumköpeny
13, 2 db fe hér-vi o la szín ket tõs stó la 11,80, 2 db
szí nes-fe ke te ket tõs stó la 11,80 fo rin tért.

Már ci us – Alt Sán dor egy ház fi 74 fo rint
kész pénz fi ze té sét az egy ház ta nács 100 fo rint ra
föl emel te. 

A Gyomavégi te me tõ na gyob bí tá sát az utca
egye nes vo nal ba való ho zá sa ál tal a kép vi se lõ -
tes tü let meg sza vaz ta.

A Szarvasvégi új is ko lá hoz egyik ta ní tó ré -
szé re Giricz Já nos háza 600 fo rin ton meg vé te tett. 

Jú ni us 29. Az egy ház ta nács – ifj. Uhrin Jó -
zsef in dít vá nyá ra – egy har ma dik káp lán fi ze té -
sé re 120 fo rin tot sza vaz meg, a má sik ket tõ nek
fi ze té sét is 105 fo rint ról ugyan ennyi re emel vén
fel. A püs pök is, mint aki a har ma dik ál lo más nak
szük sé ges sé gét kezdeményezõleg ki emel te, a
plé bá nos in do kolt elõ ter jesz té se alap ján nem -
csak a 100 fo rin tot meg ajánl ta az új káp lán ré szé -
re is, ha nem rend kí vü li se gély kép a kö zös
pénz tár ba a Szaniszló-alapból még 100 fo rin tot,
s ezen kí vül a temp lom pénz tá rá ból is mind egyik
ré szé re 20-20 fo rin tot, te hát össze sen 60 fo rin tot
utal vá nyo zott ki, el ren del vén, hogy a há rom káp -
lán kö zött egyen lõ en oszol jék meg min den kö te -
les ség és min den jö ve de lem. 

Árvai kõ mû ves a temp lom váll fa la it ki iga zít -
ja, a bá dog le me ze ket és ved re ket meg fes ti
195,80 fo rin tért. Ugyan csak õ épí tet te a har ma -
dik káp lán szo bát, me lyért ka pott õ 705,80 fo rin -
tot – Sze ke res, az asz ta los mun ká ért 103 fo rin tot. 
Egy cse rép kály ha ke rült 35 fo rint ba. E vég re a
plé bá nia-pénz tár 1960 fo rint kész le té bõl ki utal -
vá nyoz ta tott 300 fo rint, s a temp lom ipar tõ ké jé -
bõl kölcsön-vétetett 238 fo rint. A töb bi ezen
pénz tár fo lyó évi be vé te lé bõl - aho vá a kegy ura -
ság ré szé rõl te her vált ság fe jé ben éven te fi zet ni
szo kott, 210 fo rint is tar to zik – telt ki.

Az egy ház ta nács el ha tá roz ta egy új ker ti-is -
ko lá nak épí té sét. Ide ig le ne sen zug is ko lák se gé -
lye zé sét az öreg-szöllõk közt, a kondorosi
ta nyá kon és kocsorhegyen. 

Au gusz tus 13. Tarnay Já nos ide elsõ III. káp -
lán nak disz po nál va. Ez al ka lom mal a püs pök a
Szaniszló-alapból egy ház me gyei ide ig le nes se -
gély gya nánt 100 fo rin tot utal vá nyoz a káp lá ni
kö zös pénz tár ré szé re, el ren del vén 1832/1890.
szám alatt az … (la tin szö veg – ot.)

Au gusz tus 29. Szent-Királyi Zol tán
Nagyvárad-Újváradra, s in nen Kopis Jó zsef 

Ide he lyez te tett. 

Szep tem ber 21. Eszes Béla kar káp lán lett,
he lyé be Bázár Gyu la nyert ide ki ne ve zést, de be -
teg sé ge mi att ál lá sát ek kor nem fog lal hat ta el. 

A nagylaposi ura dal mi is ko la ta ní tó ja,
Ricsek Já nos le mon dott. He lyé be Kakulya Mi -
hály, ki rály sá gi ambulans ta ní tó jött, kö vet ke zõ
jö ve de lem re: 200 fo rint kész pénz, 4 hekt. tisz ta -
bú za, 10 hekt. két sze res, 10 hekt. árpa, egy db 2
éves ser tés, 12 köb mé ter tû zi fa, 33954 li ter he gyi 
bor, egy db te hén téli tar tá sa és nyá ri le gel te té se,
egy hold ten ge ri föld. 

Ez év ben mi se ala pít vá nyo kat tet tek: Báró
Dreschel György fe le sé ge Tímáry An ná ért 1 ko -
por sós mi sé re 100 fo rin tot – Csúvár Má ria fér je
Kiszely Im ré ért 1 ko por sós mi sé re 100 fo rin tot –
Tóth Já nos Tóth Bor bá lá ért 1 éne kes mi sé re 65
fo rin tot.

A hit köz sé gi pénz tár be vé te lei vol tak:

1. El len nyug ták alap ján 3.592,62 fo rint
2. Egy há zi adó ból 3.028,84 fo rint
3. Is ko la adó ból 3.795,14 fo rint
Ö s s z e s e n :   10.416,60 fo rint

Ki adá sok:
1. Egy há zi nap ló sze rint 3.658,98 fo rint
2. Is ko lai nap ló sze rint 6.618,93 fo rint
Ö s s z e s e n :        10.277,91 fo rint

Ma rad vány:    138,69 fo rint

Hát ra lék: Egy há zi adó ból  1.453,28 fo rint
               Is ko lai adó ból               874,99 fo rint

Össze sen: 2.328,27 fo rint

Ter més. Bú zá ból jó, a plé bá nos nak a 5 1/3
mmárságával lett 217 mmázsa. Ára ele in te 6,80,
ké sõbb 9 fo rint. Ku ko ri cá ból gyön ge. Lett 652
véka.

Ez év ben a hí vek ké ré sé re be lõn hoz va a
pén tek dél után há rom órai ha ran go zás az Úr Jé -
zus ha lá lá nak tisz te le té re. 

Gyülölcsoltó-boldogasszony ün ne pén az
Élõ-Rózsafüzér-társulat sza bály sze rû en meg ala -
kult a püs pök 607/1890. szá mú en ge dé lye és a
domonkosiak bé csi pro vin ci á li sá nak 1890. már -
ci us 21-én kelt fel ha tal ma zá sa alap ján. Ez al ka -
lom mal a plé bá nos ki je len tet te, hogy az
imád ko zó ájt. Tár su la tok kö zül csak az
Élõ-Rózsafûzér, a
Jézus-Szíve és Szent -
ség imá dás (Ol tár egye -
sü let) tár su la tát fog ja
hi va ta lo san ápol ni. A
Sz. An náé, úgy mint a
hí vek ke zé ben lévõ
könyv elõ ír ja, nem
nyug szik hi va ta los ala -
pon, mert a könyv gaz -
dát lan és ada tai – amint  
nyo mo zá sai be iga zol -
ták – ha mi sak, bár
maga a Sz. Anna irán ti
tisz te let igen üd vös. Ez
ok ból a Sz. Anna ün ne -
pén való tö me ges gyó -
nás nak sem lát ja va ló di
okát, mert ek kor bú -
csúk nem nyer he tõk.
Ajánl ja te hát in kább a
Jé zus Sz. Szí ve ün ne -
pé re való gyó nást,
amennyi ben ek kor a
tár su lat tag jai bú csúk -
ban is ré sze sül nek.

A Jé zus Szí ve Tár -
su lat tag jai Ka lo csán
van nak anya köny vel -
ve.

1891.

Ja nu ár ban az is ko la adó 10-rõl 12-re föl emel -
te tett. 

Áp ri lis 28. A ta va szi congragatió a rossz út
mi att Körösladány he lyett Gyomán tart va. Vi dé -
ki ek kö zül csak Szirmay Szar vas ról volt je len. 

Egy ne gye dik gyón ta tó szék ké szít ve s a
temp lom szét fek võ pa dok he lye zés szem pont já -
ból összébb húz va. Ke rült 29,60+64,20=93,80
fo rint.

Jú ni us. Az egy há zi és isk. adó zás tól föl men -
tést nyer tek: 1/ a 60 évet meg ha la dott va gyon ta -
la nok; 2/ kor kü lönb ség nél kül az el nyo mo ro dott
mun ka kép te le nek; 3/ a nagy csa lád dal bíró sze -
gény öz vegy asszony ok. El len ben a va gyon nal
bí rók kor kü lönb ség nél kül pár bér fi ze tés re kö te -
le zet tek. 

Jú li us. Koloh Já nos tól 400 négy szög öl a
Kis-Peresen II. ker ti is ko lá nak meg ve te tik. 

Schiefner Ede nagy vá ra di pré post-ka no nok
úr 5.000 fo rin tot aján lott egy irgalmasnénék ve -
ze té se alatt fel ál lí tan dó kis ded óvo dá ra. En nek
kö vet kez té ben az egy ház ta nács ki mond ta: 1/
hogy az apá ca-in téz ményt Endrõdön meg ho no -
sít ja s a le ány is ko lá kat fo ko za to san rá juk bíz za;
2/ hogy az új tör vény ál tal el ren delt kis ded óvo -
dá kat Endrõd múlt já hoz és val lá sos szel le mé hez
hí ven hit köz sé gi leg fog ja fel ál lí ta ni és apá cák ra
bíz ni. 3/ Schiefner ka no nok úr nak jegy zõ köny vi -
leg kö szö ne tet sza vaz nagy lel kû aján la tá ért. 

Hogy a ta ní tói ja va dal ma zá sok közt lévõ
nagy arány ta lan sá gok meg szûn je nek (pél dá ul
Szebeni Já no sé 900-1000 fo rin tig föl megy, a leg -
újab ban szer ve zet tek csak 400 fo rint ra) a püs pök
1603/1891. szám alatt kelt in téz vé nyé vel be le -
egye zik abba, hogy a Szebeni Já nos-fé le ja va da -
lom, az õ nyug díj tar tá sa al kal má val, hit köz sé gi
ke ze lés alá vé tes sék, s en nek ter hé re apá cá kat le -
hes sen hoz ni, az õ ál lo má sá ra pe dig más ta ní tót
ed di gi fi ze té sé vel át he lyez ni. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)

Ha tos ke resz te lõ
A Szent Gel lért Ká pol ná ban 2004. má jus 23-án hat gyer mek ré sze sült

a ke reszt ség szent sé gé ben. 
Is ten foly tas sa a jót, amit meg kez dett ben nük!
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JÚNIUSI ÜNNEPEK
    
  1. kedd: Szent Jusztinusz vértanú 
  2. szerda: Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
  3. csütörtök: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
  4. péntek: Szent Quirinusz püspök, vértanú
  5. szombat: Szent Bonifác püspök, vértanú
  6. vasárnap: Szentháromság vasárnapja
  8. kedd: Prágai Szent Ágnes szûz
  9. szerda: Szent Efrém diakónus és egyháztanító
11. péntek: Szent Barnabás apostol
13. vasárnap: Úrnapja
15. kedd: Árpád-házi Boldog Jolán
18. péntek : Jézus Szentséges Szíve
19. szombat: A Boldogságos Szûz Mária szeplõtelen szíve
20. vasárnap: Évközi 12. vasárnap
21. hétfõ: Gonzága Szent Alajos szerzetes
22. kedd: Fisher Szt. János püspök, Morus Szent Tamás 
24. csütörtök: Keresztelõ Szent János születése
26. szombat: Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító
27. vasárnap: Évközi 13. vasárnap
28. hétfõ: Szent Iréneusz püspök, vértanú
29. kedd: Szent Péter és Pál apostolok
30. szerda: A római Egyház elsõ szent vértanúi

JÚNIUSI MISEREND

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

Úr nap kor dél elõtt 10-kor kör me net tel, és este 7-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. 
Úrnapkor reg gel 8-kor, kör me net tel.  A bú csú 26-án, szom ba ton dél -

elõtt 10 óra kor lesz. Püs pök úr meg áld ja az új plé bá ni át.

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. Bérnálás 6-án, va sár nap dél elõtt 9-kor. Elsõáldozás

13-án vasárnap, 10 óra kor. 
A búcsút 19-én, szom ba ton 10 óra kor tart juk.

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

Mariazelli üze net
Pün kösd – 2004. má jus 30.

Egy hét tel Pün kösd ün ne pe elõtt Eu ró pa kö -
ze pén, az egyik leg na gyobb za rán dok he lyen,
Mariazellben gyûl tünk össze mi, 8 eu ró pai or -
szág püs pö kei szá mos za rán dok kal – köz tük
nõk kel, fér fi ak kal és fi a ta lok kal – együtt Auszt -
ria Any já nál (Mag na Ma ter Austriae), a Ma gya -
rok Nagy asszo nyá nál (Mag na Domina
Hungarorum) és a Szláv Né pek Any já nál (Alma
Ma ter Gentium Slavorum). Je len volt köz tünk
Angelo Sodano bí bo ros, a Szent atya kö ve te. Rö -
vid del az Eu ró pai Unió leg utób bi ki bõ ví té se után 
ta nú sá got te szünk szán dé kunk ról, hogy ke resz té -
nyek ként együtt épít sük a kö zös Eu ró pa-há zat.
Az evan gé li um eh hez a mér cénk. Is mer jük a mai
Eu ró pa prob lé má it és ve szé lye it. De is mer jük
egy nö vek võ és bé kés együtt élés le he tõ sé ge it is a 
né pek kö zött, a mi kon ti nen sün kön.

Em be rek ként fe le ba rát ok va gyunk. Ke resz -
tény gon dos ko dá sunk min den em ber hez szól az
örö mük kel és a szen ve dé sük kel, re mé nye ik kel és 
fé lel mük kel együtt. A mi test vé re ink õk, min den
különbözõségük és el len té tük el le né re is, mi vel
Is ten mind annyi unk Aty ja. 

Ah hoz, hogy em ber ként fe le ba rát ok tud junk
len ni, erõnk leg mé lyebb for rá sa Jé zus Krisz tus, a 
mi Üd vö zí tõnk és Meg vál tónk. 2000 éve szám ta -
lan em ber a Ben ne való hit alap ján épí tet te és ala -
kí tot ta az Eu ró pa-há zat. Kö zöt tük van hat szent
fér fi és nõ, aki ket Eu ró pa vé dõ szent je i ként tisz -
te lünk: Szent Be ne dek, a szer ze te sek aty ja, Ci rill 
és Me tód, a szláv né pek szent jei, Svéd or szá gi
Szent Bri git ta, Sziénai Szent Ka ta lin és Szent
Edith Stein.

Egy ház ként a szen tek örö kö sei va gyunk. De
örö kö sei va gyunk a bû nö sök nek is, akik Krisz tus 
és az Egy ház ar cát sok szor el ho má lyo sí tot ták.
Mi ként a Szent atya mély be nyo mást kel tõ en cse -
le ked te, mi is em lé ke zünk az Egy ház tör té nel mé -
nek ár nyé ka i ra. Így se gí tünk Eu ró pa né pe i nek és
ál la ma i nak, hogy sa ját tör té nel mük és Eu ró pa
kö zös tör té nel mé nek ho má lya i val is fog lal koz -
za nak és a kiengesztelõdés út ján jár ja nak. Ez Eu -
ró pa bé ké sebb jövõjének kö ve tel mé nye.

Nagy dön té sek ide jén élünk, jól le het, en nek
nincs min den ki a tu da tá ban. Mi, püs pö kök ezért
kér jük az összes, a mi pász to ri szol gá la tunk ban
bízó ke resz tényt: Ne rejt sé tek el a hi te te ket! Ne
ma rad ja tok a kö zös jö võ be ve ze tõ út szé lén áll -

va! Men je tek ve lük, gon dol koz za tok ve lük, be -
szél je tek ve lük, dol goz za tok ve lük, ke res sé tek a
szö vet sé get min den jó aka ra tú em ber rel! Eh hez
min den ki hoz zá já rul hat va la mi na gyon ér té kes
do log gal. Meg va gyunk gyõ zõd ve ar ról, hogy
egy új, még jobb Eu ró pa nem épít he tõ fel a ke -
resz té nyek és Krisz tus nél kül, vagy el len.

A régi mariazelli kegy szob ron Má ria ne künk 
mu tat ja gyer me két: Jé zus Krisz tust. Erre a kép re
te kint ve Má ri á nak azok ra a sza va i ra gon do lunk,
ame lye ket a ká nai me nyeg zõn, egy ne héz hely -
zet ben mon dott az em be rek nek. Sza vai így hang -
za nak: „Te gyé tek, amit Krisz tus mond nek tek!”
Ez a fel szó lí tás ránk is vo nat ko zik. Mit kell ne -
künk ke resz tény ként kü lö nö sen is in ten zí ven
ten nünk nap ja ink ban és a jö võ ben Eu ró pá ban,
hûen Krisz tus hoz és az em be rek hez, akik ránk
van nak bíz va? Mi, püs pö kök ezek re a kér dé sek re 
vá lasz ként a kö vet ke zõ hét ké rést fo gal maz tuk
meg, ame lye ket ked ves ke resz tény test vé re ink
nek tek nyúj tunk a jövõ felé ve zetõ úton.

1. Meg mu tat ni Krisz tust az em be rek nek
Le gye tek az én ta nú im – mond ta Jé zus Krisz -

tus az apos to lok nak. És ezt mond ja ne künk is.
Eu ró pá ban sok em ber csak fel szí ne sen is me ri
vagy nem is is me ri Krisz tust. Arra va gyunk hi va -
tot tak, hogy meg mu tas suk ne kik Krisz tust. Vele
ta lál ko zunk, ami kor el me rü lünk a Szent írás ol -
va sá sá ban, az imád ság ban és a li tur gia ün nep lé -
sé ben. Eh hez kö vet ke ze tes gya kor lás ra van
szük sé günk. Az utób bi évek ben ez saj nos gyak -
ran el ma radt. Ha va ló ban meg ta lál tuk Krisz tust,
ak kor ez sür get min ket, hogy örö mün ket le he tõ -
leg meg osszuk sok más em ber rel. Így vá lunk
misszi ós ke resz té nyek ké.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

2. Imád koz ni ta nul ni és imád koz ni ta ní ta -
ni

Eu ró pán ak kor lesz ál dás, ha sok em ber van,
akik egy más sal kö zö sen és egyé ni leg is az imád -
ság ban Is tent di csõ í tõ, neki há la adó és Õt kérõ
vá laszt ad nak az Igé re, ame lyet Õ a te rem tés és a
meg vál tás ál tal mon dott ki és újra ki mond. A ke -
resz tény kö zös sé gek nek az imád ság is ko lá i nak
kell len ni ük, és egy re job ban azzá kell vál ni uk. A 
szent ség nek és a szép ség nek, mint Is ten di csõ sé -
gé ben való ré sze se dés nek, egy re job ban kell jel -
le mez nie a li tur gi át.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

3. Gya ra pod ni és el mé lyül ni a hit be li is -
me ret ben

„Min den kor le gye tek ké szen arra, hogy vá la -
szol ni tud ja tok min den ki nek, aki a ben ne tek lévõ 
re mény ség okát kér de zi tõ le tek” – ol vas hat juk a
Szent írás ban, Szent Pé ter apos tol elsõ le ve lé ben
(1Pét 3,15). Ez a má nak is szól.

Egy kulturtársadalomban a ke resz té nyek nek
ma jól kell is mer ni ük a ke resz tény hit nagy sze rû
és tel jes tar tal mát, hogy a hi tet a más val lá sok kal
és élet mo del lek kel való ta lál ko zás ban ko mo lyan
ve gyék és helyt tud jon áll ni. A Ka to li kus Egy ház 
Ka te kiz mu sa fon tos se gít ség az el mé lyült hit be li
is me re tek meg szer zé sé hez.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

4. Je let mu tat ni
Or szá ga ink ban az em be rek na pon ta ta lál koz -

nak a sza vak és ké pek özö né vel. Ezek kö zül csak
ke vés szól Is te nért és az Egy ház ért. Ez zel szem -
ben mi, ke resz té nyek ként egy po zi tív je let tu -
dunk mu tat ni, ami kor a la kás ban vagy a
mun ka he lyen a ke resz tet, az ét ke zé si imát vagy a 
val lá sos té mák ról való be szél ge tést nem rejt jük
el. A ke reszt je lé nek és más ke resz tény jel ké pek -
nek és szer tar tá sok nak egy aránt he lye van a ma -
gán és a nyil vá nos te rü le te ken.
Ke resz té nyek ként nagy ban hoz zá já ru lunk or szá -
ga ink ci vil tár sa dal má nak jó lét éhez. A ke resz -
tény ség egé szé ben ma is az egész vi lág ra
ki ter je dõ ir gal mas ság nagy ha tal ma és ki ér de -
mel te a meg be csü lést és a ci vil tár sa da lom
háláját.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

5. Vé del mez ni a va sár na pot
A le he tõ leg mun ka men tes va sár nap, mint a

na gyobb pi he nés kö zös nap ja egy olyan fõ jó,
amely nek a fel ál do zá sa sú lyos ká ro kat okoz az
egész tár sa da lom nak. Ne künk, ke resz té nyek nek
a va sár nap szent. Az az Is ten elõt ti és az Is ten nel
tör té nõ ün nep lés nap ja is, va la mint a te rem té sért
és a meg vál tá sért mon dott kö szö net nap ja. Szö -
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„Amit Isten egybekötött…”

Hunya Árpád és Molnár Márta 2004. május 15-én, Gellért János és
Vaszkó Timea (jobb oldali kép) pedig 2004. május 29-én kötöttek
házasságot az endrõdi templomban. Isten kísérje õket áldásával, és
adjon hosszú boldog közös életet nekik!

vet sé get kell ke res nünk és hor doz nunk a va sár -
nap alá ásá sá val szem ben.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

6. Vé de ni és ki bon ta koz tat ni az éle tet
A ha tá ro zott (el kö te le zett) ke resz té nyek va -

ló já ban az em be ri élet ba rá tai, an nak min den vo -
nat ko zá sá ban: a meg szü le tett és a még meg nem
szü le tett, a fej lõ dõ és a hát rá nyos hely ze tû, a föl -
di és az örök élet nek a ba rá tai.

Ez az élet ma kü lö nö sen is fe nye ge tett a kez -
de te kor és a be fe je zé se kor. Be fog juk vet ni ér tel -
münk, szí vünk és ke zünk ere jét, hogy az
em be re ket és kör nye ze tü ket, a je len kort véd jük
és ki bon ta koz tas suk.

Kü lön le ges gond dal fi gye lünk a há za sok ra
és a csa lá dok ra. Õk a tár sa da lom és az Egy ház
nél kü löz he tet len alap kö vei. Or szá ga ink ban a
gyer me kek csök ke nõ szá ma egyút tal Eu ró pa
egyik leg na gyobb prob lé má ja. Szi lár dan ra gasz -
ko dunk a há zas ság és a csa lád ide ál já hoz, és se -
gí tõ en osz to zunk azok nak a sor sá ban, akik nél
szét tört ez a szi lárd kap cso lat.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

7. Elõ moz dí ta ni a szo li da ri tást Eu ró pá ban 
és vi lág szer te

A nyolc or szág egy ház me gyéi a most vé gé -
hez érõ Kö zép-eu ró pai Ka to li kus Ta lál ko zó egy
esz ten de je so rán so kat tet tek egy má sért il let ve
egy más sal kö zö sen. Meg erõ sí tet ték az Eu ró pai
Unió or szá ga i ban a ci vil tár sa da lom szo li da ri tá -
sát is. En nek az együt tes cse lek vés nek nem sza -
bad a Né pek za rán dok la ta után
össze zsu go rod nia. Mi, püs pö kök ké rünk min den
ben nünk bízó ke resz tényt: Men jünk to vább a
már meg kez dett úton a jö võ ben is kon ti nen sünk
kö ze pén, az öku me ni kus ke resz tény ség és az
egész em be ri ség kö ze pet te. A Né pek za rán dok -
la ta en nek az út nak fon tos ré sze volt és ma rad.
Kí sér jen min ket a mariazelli kegy kép re való tisz -
te let tel jes emlékezés.

Kér jük a Szent lé lek ere jét, hogy ezt tud juk
ten ni.

Min den ki vá la szol ja: Ben ned bí zunk, Re -
mé nyünk, Jé zus Krisz tus!

Mariazell, 2004. má jus 22.

+ Josip BOZANIC 
bí bo ros, zág rá bi ér sek 
a Hor vát Püs pö ki Kon fe ren cia el -
nö ke 

+ Christoph Schönborn
bí bo ros, bé csi ér sek
az Oszt rák Püs pö ki 
Kon fe ren cia el nö ke

+ Se re gély Ist ván 
egri ér sek 
a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke

+ Józef Michalik
przemyœl-i ér sek
a Len gyel Püspöki Konferencia el nö ke

+ Jan Graubner 
olmutz-i ér sek 
a Cseh Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke 

+ Franc Rode
ljubljana-i ér sek
a Szlo vén Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke<BR
+ František Tondra 
spiš-i me gyés püs pök 
a Szlo vák Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke 

+ Franjo Komarica
banja-luka-i me gyés püs pök
a Bosz nia Her ce go vi nai Püs pö ki Konferencia el nö -
ke

A két száz éves endrõdi temp lom ban régi fény ké pek bõl ki ál lí tás nyílt Ké pek
egy ház köz sé günk éle té bõl cím mel. A ki ál lí tást ren dez te Giricz Lász ló.
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Páduához alap já ban véve
nincs más köze, mint az,
hogy ott halt meg, na gyon fi -
a ta lon, har minc éves ko rá -
ban. De ott kez dõ dött, szin te 
már ha lá la pil la na tá tól
szent ként való tisz te le te.
Páduában van a sír ja és szé -
kes egy há za, amely be ma is
éven te szá zez rek za rán do -
kol nak. A köz ben já rás ért kö -
nyör gõk le tér del nek zöld
már vány sír ol tá ra elõtt, rá ta -
paszt ják te nye rü ket a fény lõ
már vány lap ra, s ezek a se gít -
sé get kérõ ke zek fejezik ki
leginkább az iránta érzett
feltétlen bizalmat.

An tal elõ ke lõ és val lá sos
szü lõk gyer me ke ként
1195-ben szü le tett Lissza -
bon ban. Fernando (Fer di -
nánd) név re ke resz tel ték.
Szü le i tõl mély val lá sos sá got
és egye nes lel kû sé get örö -
költ. Ti zen öt éve sen be lé pett 
szü lõ vá ro sá nak ágostonos
ka no nok ren di ko los to rá ba.
Szi lár dan el ha tá roz ta, hogy
meg hal a vi lág nak és csak Is -
ten nek él. Két év múl va el -
hagy ta szü lõ vá ro sát és
át te le pült a coimbriai Santa
Cruz Ka no no ki ko los tor ba.

Fernando éle té nek két ese mény adott út ke re sé sé ben vég le -
ges for du la tot. Az egyik: az elsõ fe ren ces vér ta núk holt test ét a 
Santa Cruz-i kon vent be hoz ták, akik Ma rok kó ban lel ték ha lá -
lu kat. A má sik: ta lál ko zott azok kal a test vé rek kel, akik a ko -
los tor aj ta já nál ala mizs nát kol dul tak. Mind ket tõ vá gyat
éb resz tett ben ne, hogy há bo rí tat la nul él jen ezek nek a sze gé -
nyek nek a kö zös sé gé ben. Fernando még 1220 nya rán csat la -
ko zott hoz zá juk. Föl vet te sze gény ru há ju kat, ke reszt ne vét
temp lo muk vé dõ szent jé nek, Re me te Szent An tal nak ne vé re
cse rél te. Tel ve a vér ta nú ság vá gyá val en ge délyt kért, hogy

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

Páduai Szent Antal

Ün ne pe: jú ni us 13.

misszi o ná ri us ként Ma rok kó ban hir des se az evan gé li u mot. El
is ju tott oda, Is ten azon ban más fel ada tot szánt neki. Ma rok -
kó ban sú lyo san meg be te ge dett, és 1221 ta va szán kény te len
volt vissza tér ni. He ves vi ha rok kö vet kez té ben ha zá ja he lyett
Szi cí lia part ja in kö tött ki. On nan a szi cí li ai test vé rek kel az
As si si mel let ti Porciunkulába ment rend je káp ta lan já ra, majd 
a pro vin ci á lis Montepaolo re me te ség be. 

Így jött el 1222 nya ra, ami kor a mé csest, amely ed dig rej -
tek ben volt, maga Is ten emel te tar tó ra, hogy má sok nak is vi -
lá gít son. Tar to mány fõ nö ke Fortiba küld te õt né hány tár sá val,
hogy pap pá szen tel jék. Ott (a kö zös ét ke zés al kal má val) be -
szé det kel lett vol na mon da ni, de ké szü let le nül sen ki sem vál -
lal ta. Ak kor An tal nak pa ran csot ad tak, hogy be szél jen. Tel jes
sze rény ség gel fo gott hoz zá, de mi nél to vább be szélt, an nál
élén keb bek let tek sza vai. Egy re el bû vö lõb ben be szélt és el -
árul ta nem is sej tett Szent írás is me re tét. Elöl já rói Fel sõ-Itá li -
á ba küld ték. Mint Szent Fe renc hû sé ges „fia”, An tal elõ ször
ma gá ra vál lal ta az Úr és apos to lai sze gény sé gét, majd így for -
dult má sok hoz. Pré di kált, vi tá zott, meg szám lál ha tat lan tö -
me get „nyert meg”. 1224-ben fel sõ-itá li ai mun kát
rend tár sa i ra bíz ta, míg õ Dél-Fran cia or szág ba ment.
1227-ben is mét vissza tért, hogy meg kezd je utol só meg bí za tá -
sát: a hí võk erõ sí té sét és meg szi lár dí tá sát. Kü lö nö sen
1231-ben Padovában tar tott böj ti be szé dei je len tet tek pá rat -
lan ese ményt. Az em be rek már éj sza ka özön löt tek, úgy hogy
An tal nak a sza bad ban kel lett pré di kál ni. Be széd után gyó nás -
hoz tó dul tak. Padova és környéke szemmel láthatólag
megváltozott: a halálos ellenségek kibékültek, adósokat
szabadon engedték, rossz nõk, tolvajok és gonosztevõk
bûnbánatot tartottak. 

Páduában cso dá la tos lá to má sai vol tak és fel ki ál tott: „Lá -
tom az Urat!” A le gen da sze rint egy gyász be széd ben „ahol a
kin csed, ott a szí ved” (LK 12, 34) gon do la tot hasz nál ta. A
hoz zá tar to zók en nek alap ján az el hunyt fös vény szí vét
pénzesládájában ta lál ták meg. Ha lá la, 1231. Jú ni us 13-a óta
pél dát lan tisz te let tel öve zik em lé két. A ked di na pot, te me té -
se nap ját tisz te le té re szen te lik. Szent An tal ke nye rét sok kol -
dus él ve zi. Kü lö nös ha tás sal van le gen dá já nak az a rész le te,
hogy kar ja i ban tar tot ta és dé del get te a gyer mek Jé zust. Min -
den temp lom ban így áb rá zol ják õt szob ra in. Majd nem min den 
tisz te lõ je kö szön het neki va la mit, ha nem is cso dát, de gyors,
ha té kony ima meg hall ga tást. Pádua, Lissza bon pat ró nu sa,
erek lyéi Páduában, a Szent An tal-ba zi li ká ban ta lál ha tók. Ál -
ta lá ban fe ren ces vagy ágoston-rendi ru há ban áb rá zol ják.
Szent Antal az utasok, szobrászok, agyagmunkások,
porcelánkészítõk védõszentje. Közbenjárását kérjük
mindennemû bajainkban.   

Sze re tet tel ajánl juk az ál ta lunk szer ve zett két 
tá bort, mely re a Kár pát-me den ce fi a tal ja it, di ák -
ja it vár juk. Mind két tá bor prog ram ja al kal maz -
ko dik a fi a ta lok ér dek lõ dé si kö re i hez, s a
prog ram sok fé le sé ge él mé nyek kel teli he tet kí nál 

a részt ve võk nek.
A tá bo rok jó al kal mat biz to sí ta nak arra, hogy 

kü lön bö zõ te le pü lé sek rõl össze jött ti zen éve sek
ba rá tok ra lel je nek, tá gul jon szem lé let mód juk,
ér té kes gon do la tok kal gaz da god ja nak. 

Egy ház me gyei If jú sá gi Tá bor:

Téma: A sza bad ság 
(mot tó: „-Mit te gyek, hogy sza bad le gyen az

éle tem? - kér dez te az uta zó.

-Tégy, amit akarsz! Csak tudd, hogy mit

akarsz! - vá la szol ta a mes ter.”)
Részt ve võk: 13-18 éves fi a ta lok
Ve ze tõk: há rom fi a tal atya (Pálfai Zol tán if -

jú sá gi re fe rens, Ser fõ zõ Le ven te kis te le ki káp lán 
és Ve réb Lász ló szen te si plé bá nos)

Idõ pont: 2004. jú li us 05-11.
He lye: Domaszék-Zöldfás If jú sá gi Köz pont
Költ sé gek: 8.000 Ft/fõ (ma gá ban fog lal ja a

strand be lé põ ket, ét ke zé si költ sé ge ket, szál lás dí -
jat, az Ópusztaszeri Em lék park be lé põ jét, stb.)

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2004. jú ni us 15. 

Tör té ne lem tá bor:

Téma: Rá kó czi, a sza bad ság har cos
Részt ve võk: 13-18 éves fi a ta lok

Idõ pont: 2004. jú li us 19-25.
He lye: Domaszék-Zöldfás If jú sá gi Köz pont
Költ sé gek: 8.000 Ft/fõ (szál lás, ét ke zés, íjá -

szat, kéz mû ves fog lal ko zá sok, strand be lé põk,
úti költ sé gek, stb.)

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2004. jú ni us 10.

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

To váb bi in for má ció és je lent ke zés: 
Ka to li kus If jú sá gi Ala pít vány – 6720 Sze -

ged, Dóm tér 15.
Tel: (62) 426 082 e-mail:

 ifjusag@kati.theol.u-szeged.hu 

Nyá ri tá bor fi a ta lok nak

mailto:ifjusag@kati.theol.u-szeged.hu
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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.

XIII. rész

A Ma gyar Szent Ko ro na ké pei egy fe lül -
múl ha tat lan ma gas szín vo na lat kép vi sel nek. 
A Kakuli trip ti chon Szûz Má ria képe, min -
den idõk egyik leg gyen gébb mi nõ sé gû zo -
mánc ké pe. Kü lön szi mat kell ah hoz, hogy
ezt va la ki ki vá lassza, és olyan együt tes hez
tár sít sa, ame lyik vi szont min den idõk leg -
ma ga sabb tel je sít mé nye! Azt is le het lát ni,
hogy ez a kép eb ben az irány ban volt na -
gyobb. Ugyan ezen a Kakuli trip ti chonon
van egy fel irat: Echatismos – egyik fele.
Azok nak mon dom, akik két sé ges ked tek,
hogy ki le het met sze ni zo mánc kép bõl. Hát
ki le het met sze ni! Ugyanígy metszették ki
egy Bartholómeus – de hosszabb feliratból.

És így fog lal ták be má sod la go san. Mit
je lent az hogy: hohestismos? Azt je len ti,
hogy: „Üd vöz let”. Mi lyen üd vöz let az,
ame lyik ben az egyik sze rep lõ Szûz Má ria?
Csak a gye rek nem tud ja: „An gya li üd vöz -
let”. Te hát mi ért for dul ol dal irány ba Szûz
Má ria? Mert on nan vár ja Gáb ri el Ark an -
gyalt. Ez egy más tól füg get le nül 2 grú zi ai al -
bum szer zõ író ja is le ír ja grúz nyel ven is és
an go lul is, „An gya li üd vöz let a kert ben”!
Csú nyán le van metsz ve a bal ol da la, így
cson kán fog lal ták be a trip ti chon ba. Te hát
má sod la gos el he lye zés az an gya li üd vöz let.  
A szín vo nal ról már el mond tam a vé le -

ményt. Eh hez ké pest aranymívesünk ho -
gyan egé szí ti ki, s eny he „po foz ga tó” for du -
lat tal arra kény sze rí ti Szûz Má ri át, for dul jon 
szem be ve lünk! S a re konst ruk ció for má já -
ban szem be for dul ve lünk. Min den eset re ez
a kép egé szen biz to san nem volt a Ma gyar
Szent Ko ro na há tul só hom lok za tán, Szûz
Má ria képe és a megírott for má já ban a
magassága így is nagyobb, mint a Szent
Koronán lévõ foglalat magassága (az
aranymûvesek által megírt magasságról van
szó).

Ré vai Pé ter ko ro na õr be szá mo ló já nak
hiteltelenítésére még né hány érv: „A mû vé -
nek a cím lap ján ez a mû lát ha tó” –Tény leg
ez a mû lát ha tó. Kö vet kez te tés: „Ré vai Pé ter 
ennyit ér” Tény leg Ré vai Pé ter ér ennyit?
Hát hol ad ták ki a köny vet?
AUGSBURGBAN! Õ maga il luszt rál ta?
De hogy õ! Wolfgang Ki li án il luszt rál ta, a
kor egyik leg ki vá lóbb réz met szõ je. Mit tu -
dott W. Ki li án a Ma gyar Szent Ko ro ná ról?
Azt a 3 mon da tot, amit le írt róla Ré vai Pé -
ter! Te hát Ré vai Pé ter nem a ko ro na kül -
alak já val fog lal ko zott a köny vé ben, ha nem
a ko ro na tör té ne té vel és mû kö dés rend jé vel. 
Te hát õ csak na gyon rö vi den írja le a ko ro -
nát, s ez nem vé let len, mert a ko ro nát nem
le het csak úgy le íro gat ni és áb rá zol gat ni!
Tabu volt mint min den szent tárgy. Ez azt
je len ti, hogy csak annyit írt le róla, amennyit 
ép pen kel lett. An nak a le írás nak alap ján,
amit Ré vai Pé ter adott, nem le he tett pon to -
sabb ko ro nát a cím lap ra fo gal maz ni, mint

tet te Wolfgang Ki li án! Mi vo nat ko zik eb bõl 
Ré va i ra? Sem mi fé le ér vet nem le het eb bõl
ko vá csol ni Ré va i ra! 1790-ben hoz ták vissza 
a ko ro nát. Ek kor ír ják mi lyen nek ta lál ták a
vissza ho zott ko ro nát. Ez egy hi va ta los elis -
mer vény nek meg fe lel! Ilyet mi kor ál lít ki az
em ber? Ak kor, ami kor tud ja, hogy nem ab -
ban az ál la pot ban ta lál ja a tár gyat, mint ami -
kor ki vit ték. Ha II. Jó zsef né hány hó nap pal
túl él te vol na ezt a tényt, olyan ke mény fel -
ség sér tés vád já val ha za vág ták vol na ezt az
em bert, mert nem más mint egy ki rá lyi csa -
ló! Ha zu do zó! Nem ab ban az ál la pot ban
adja vissza a ko ro nát, ahogy el vit te. Ez arra
fi gyel mez tet, hogy a kor tár sak bi zony tud -
ták, hogy Dukás Mi hály és a má sik ket tõ
nem ere de ti a Ko ro nán. Hon nan tud juk mi
ezt? Na gyon fon tos ada tunk van! 1792-ben
egy Decsi Sá mu el nevû or vos le ír ja a Ko ro -
nát sok kal rész le te seb ben, mint az elõ zõ
szá zad ele jén Ré vai Pé ter. Egé szen rész le te -
sen le ír ja az 1792-es ha za té rés utá ni ké pe -
ket, amik ma is raj ta van nak! Ami kor az
ék kö vek is mer te té sé re ke rül sor, szé pen sor -
ban le ír ja õket, és ami kor hát ra ér, le ír ja: „és
a za fír, ame lyik a Szûz Má ria alatt van!" Te -
hát pon to san tud ta, még 1792-ben is hogy
há tul Szûz Má ria képe volt. Most mit le het
csi nál ni ilyen ada tok kal? Csak egy dol got:
agyon hall gat ni! Ezek már köz zé van nak
téve! Nem kér dés, hogy Szûz Má ria volt-e
vagy más? És az, hogy mi kor mi lyen cél lal
vet ték le? A II. Bi zán ci Bi ro da lom vé gül is
nem ala kult meg! De nem ér te nénk meg mi
tör tént itt az 1780-as évek ben, hogy mi ért
en nek a csá szár nak a ké pét tet ték fel? Mi ért
pont Dukas Mi hályt, aki a leg gyen gébb bi -
zán ci csá szár volt. Erre azt le het ne fe lel ni,
en nek a csá szár nak volt meg a képe! Na -
gyon el kép zel he tõ, a bé csi kincs tár ban ez
volt kéz nél, volt egy olyan tárgy, amely rõl
le sze rel ték és át tet ték. Ezt ma-már el le het
vet ni. Mert van egy ki vá ló ku ta tó, Bradák
Kár oly, ki vá ló kutatómunkával kimutatta,
hogy ilyen viseletek amilyeneket ez a 3
uralkodó visel, a Bizánci Biro da lom több
mint 1000 éves fennállása alatt soha nem
voltak forgalomban! Pontosan
összegyûjtötte az összes bizánci ábrázolást
képekrõl, tex tí li ák ról, pén zek rõl és kiderült, 
hogy ilyen öltözéke soha nem volt bizánci
császároknak, de még a környezetüknek
sem! 

Foly ta tás kö vet ke zik.
Köz readta: 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!

Nép raj zi for rás köz lé sünk ben Var jú Imre és fe le sé ge
Hanyecz Anna 1923-ban meg írt szel le mi és po li ti kai vég ren -
de le té bõl köz lünk egy rész le tet. Re mé lem a mai em ber nek
is ta nul sá gos jótanácsokat nyújt ez a XX. szá zad ele ji vég -
ren del ke zés. 

„Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!

Szel le mi és po li ti kai vég ren de le tem és az élet út ja in út -
mu ta tá sa im nyolc élõ gyer me kem nek, meg lé võ és le en dõ
uno ká im nak.

Az em ber éle té ben olyan úton jár, ame lyen nem tud ja,
hogy ki vel és mi lyen em be rek kel lesz dol ga, mi lyen ba jok és
sze ren csét len sé gek érik. Hogy te hát ezen elõ re nem lát ha tó 
bi zony ta lan útra szel le mi leg, anya gi lag és er köl csi leg mi hez
tart sá tok ma ga to kat, mint apá tok, nagy apá tok kö te les sé -
gem nek tar tom, hogy ezen írás ban le he tõ leg meg mu tas -
sam, hogy az élet ben mi hez tart sá tok ma ga to kat. Úgy
hi szem, ha ezen fi gyel mez te té se im be tart já tok, az élet ben
er köl csi leg, szel le mi leg és anya gi lag jobb sor so tok fog len ni, 
sok baj tól, kár tól, szen ve dés tõl és sze ren csét len ség tõl fog -
tok meg sza ba dul ni.

Én is sok kal elõbb re let tem vol na er köl csi leg, szel le mi leg
és anya gi lag, ha eze ket, ame lye ket nek tek le írok, elõbb tud -
tam vol na, s amik re – saj nos – öt ven esz ten dõ ta pasz ta lat
és gya kor lat ta ní tott meg. A ma gam és ti ká ro to kon jöt tem rá. 
Kér lek te hát ben ne te ket, hogy ezen írást ol vas sá tok, hoz zá
al kal maz kod ja tok és ad já tok to vább gyer me ke i tek nek.

I.rész Szent hi tünk

Higgyé tek és sze res sé tek az Úr Is tent és min den szen te -
ket, tisz tel jé tek a bol dog sá gos Szûz Má ri át, tart sá tok meg
szent hi tün ket. Ne hall gas sa tok azok ra, akik az Is tent ta gad -
ják, szent hi tün ket gya láz zák. Imád koz za tok min den nap
fenn szó val, csa lád tag ja i tok kal együtt úgy, amint én imád ko -
zom ve le tek; ta nít sá tok meg gyer me ke i te ket imád koz ni.
Men je tek va sár nap temp lom ba, hét köz nap is, ami kor me -
het tek. Gyón ja tok meg min den év ben két szer. Irat koz za tok
be a Má ria tár su lat ba; ez nem ter hes: min den nap el kell
mon da ni egy mi atyán kot és tíz üd vöz le tet a Bol dog sá gos…

II.rész Csa lá di élet

Há zas tár sak egy mást sze res sé tek, egy más nak hi bá it
néz zé tek el. Amit az ol tár nál es kü vel fo gad ta tok, meg tart sá -
tok, kü lö nö sen a hû sé get, mert itt szár maz nak a leg na gyobb 
ba jok. Gyer me ke i te ket jól ne vel jé tek, ta nít sá tok meg õket
imád koz ni, dol goz ni. Fi a tal em ber nek a mun ka kell. Ta nul ja
meg, hogy kell meg él ni, ta nul ja meg, hogy kell a pénzt meg -
ke res ni és meg be csül ni. Tu dok sok gaz dag em bert, akik
apa nél kül, do log nél kül ne vel ked tek, va gyo nuk el fo gyott és
most kol dus sze gé nyek. Ez pe dig nagy baj, mert há rom
nagy baja van az em be ri ség nek: a sze gény ség, be teg ség
és öreg ség.

Gyer me kek! Szü le i te ket meg be csül jé tek, õket sze res sé -
tek, be teg sé gük ben, öreg sé gük ben, szük sé gük ben õket

gyá mo lít sá tok, gon doz zá tok, mert a szü lõk fá rad sá gát
ke vés gyer mek há lá ja meg, kü lö nö sen az édes anyá ét.
Édes anya csak egy van a vi lá gon és csak ez pó tol ha tat lan.

Gyer me ke i tek nõ sü lé sé nél vi gyáz za tok! Jó, val lá sos,
szor gal mas, egész sé ges, tisz tes sé ges, er köl csös, jó zan és
le he tõ leg szép csa lád ból való fi úk hoz men je nek, vagy lá -
nyo kat ve gye nek el gyer me ke i tek, mert egy jó fér fi vagy nõ
maga egy va gyon. A va gyon is jó azért, de ez má sod ran gú
do log. Gyer me ke i te ket egy for mán sze res sé tek; a va gyon
köz tük egy for mán osszá tok meg, mert eb bõl szár maz nak a
test vé rek kö zött a leg na gyobb ba jok, s ezek nek okai a szü -
lõk és ez nagy bûn.

III.rész Mun ka, szor ga lom, ta ka ré kos ság

Mi dõn mun ká ba fog tok, Is ten ne vét hív já tok se gít sé gül,
mi dõn a mun kát be vég zi tek, mun ká tok ra az Is ten ál dá sát
kér jé tek. Hét fõn jó kor haj nal ban fog ja tok mun ká ba és min -
dig a hét ele jén igye kez ze tek dol goz ni. Jaj an nak min den te -
kin tet ben, aki szom ba ton igyek szik a dol got el vé gez ni;
örök re há tul ma rad min den te kin tet ben. Amit ma el vé gez -
het tek, ne ha lasszá tok hol nap ra.

Föld je i te ket jól mun kál já tok; a jó föl det ta va szi alá õsszel
jó mé lyen fel szánt sá tok; a rossz föl det pe dig nyá ron kell fel -
szán ta ni, szik kad, meg bo ro nál ni, hogy po ros le gyen. Mag
alá, min den mag alá nem mé lyen, csak ren de sen szán ta ni,
jól el bo ro nál ni, arra kell vi gyáz ni, hogy sem lá gyan, sem na -
gyon szá ra zon nem vet ni, sem bo ro nál ni és min dig arra
ügyel je tek, hogy a föld mi vel po ro sabb és pu hább le gyen,
mert a mag csak a puha és po ros föld ben kel és fej lõ dik ki.
Ta va szi alá le he tõ leg soha ne szánt sa tok, csak meg kell
eke ka páz ni és jól el bo ro nál ni a szán tást. A föl det min dig si -
má ra kell bo ro nál ni, a szá raz rö gös föl det jól meg hen ge rel ni. 
Vi zes föl det nem kell hen ge rel ni, kü lö nö sen a ta va szit. Min -
den fé le ma got ve tõ gép pel ves se tek. Ha a ten ge rit hul lat já -
tok, nem kell mé lyen szán ta ni csak ren de sen. Min dig szá raz
és tisz ta ma got ves se tek. A ve tõ ma got a föld tõl soha ne saj -
nál já tok; kü lö nö sen a rossz so vány föld nek kell a sok ve tõ -
mag. Bú zá ból, ár pá ból 1220 öles hold ba leg alább 90 ki lót
ves se tek, de nem árt 100 kiló sem.

A ten ge rit, ve te ményt, mi dõn ki kel, rög tön meg ka pál já -
tok, ne tö rõd je tek az zal, hogy ta lán dud vás. A ten ge rit há -
rom szor, a ve te ményt öt ször kell ka pál ni; mi nél több ször
meg ka pál já tok an nál több lesz a ter més. Búza is több te rem
ab ban a föld ben, ame lyet sok szor ka pál tak. Néz zé tek meg a 
jól mun kált dinnye föld ben mennyi vel szebb a búza! In kább
ke ve sebb föl del dol goz za tok, csak jól mun kál já tok. Vi gyáz -
za tok, hogy csak jó föl det ve gye tek, vagy bé rel je tek, mert a
jó föl dön meg él a jó em ber, míg a rossz föl dön min dig sze -
gény, akár mit csi nál. A rossz föld tõl és a rossz em be rek tõl
õrizkadjetek. Jó szá go tok kal szé pen bán ja tok, õket sze res -
sé tek, ne üs sé tek, gon doz zá tok, ha be teg or vo sol já tok, le -
he tõ leg jól és tisz tán tart sá tok. Amennyi re le het min den faj
ál lat ból tart sa tok. Szer szá ma i to kat gon doz zá tok, té len, ami -
kor rá ér tek ja vít sá tok. Épü le te i te ket szin tén ja vít sá tok, mert
más képp meg nem él tek és sze gé nyek lesz tek. Szor gal ma -
sak és ta ka ré ko sak le gye tek. Vi gyáz za tok, ami tek van, azt
meg be csül jé tek, in kább gya ra pít sá tok va gyo no to kat…”

„Ál dás bé kes ség Is ten nek tek 1923. au gusz tus ha vá ban
éle tünk nek 57. Évé ben Var jú Imre és fe le sé ge Hanyecz
Anna”
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
III. rész

Az ed dig kö zölt ada tok ból is ki tû nik,
hogy a tö rök hó dolt ság után e két te le -
pü lés - Endrõd és Gyoma- nem volt la -
kat lan olyan hosszú ide ig, mint azt az
ed dig is mert iro dal mi ada tok sej tet ték.
Ugyan így la kott volt Endrõd és Gyoma
ha tá rá ba be ol vadt több te le pü lés így
Ege, Félhalom, /másnéven Új fa lu, il let -
ve Fábiánvára/, Póhalom /va gyis
Apróhalomegyháza/, Csudaballa,
Nyár szeg, /elébbi ne vén Keresztur/,
Tölgy, Ha lász te lek, Sima, Décs rész -
ben vagy egész ben bir to kolt ha tá ra.
Né mely te rü le te kért jó ide ig pe res ked -
tek is egy más közt az újra meg ült fal vak 
/ld. Pe res, vagy Pe res elõ tag gal el lá tott
ha tár rész ne vek/. A kü lön bö zõ tár gyú
pe res jegy zõ köny vek ben fel vett ta nú -
val lo más ok sze rint Endrõdrõl jöt tek át
lak ni Gyom ára la ko sok, nagy va ló szí -
nû ség gel val lás fe le ke ze ti in dít ta tá sok -
ból. Akik hely ben ma rad tak, be ol vad tak 
a ró mai ka to li kus kö zös ség be. Az utób -
bi év ti ze dek ben fel tárt és kö zölt for rás -
anyag azt is bi zo nyít ja, hogy az
em be rek kény sze rû ség bõl, il let ve elõ -
nyö sebb meg él he té si ki lá tá sok meg va -
ló sí tá sa cél já ból ide-oda ván do rol tak.
Sok eset ben or szág rész nyi tá vol sá go -
kat is meg tet tek. Csa lá di „le gen dák”,
anya köny vi ada ti, „bi zony ság le ve lek”
/elõ zõ lak hely elöl já ró sá gá nak írás be li
nyi lat ko za ta ar ról, hogy az il le tõ sze -
mély be csü le te sen vi sel te ma gát ad di gi 
la kó he lyén/, s a már em lí tett ta nú val lo -
más ok meg erõ sí tik ezt az ál lás pon tot.
Nem ke ve sen jöt tek vissza hajdu sza -
bad sá guk ban 1711 után meg nem erõ -
sí tett településke la ko sai /ti. a hajdu
te le pü lé sek la kos sá gá nak jó ré sze a
Dél-Ti szán túl ról el me ne kült csa lá dok -
ból ke rült ki/, s a Nagy kun Ke rü let bõl

azok, akik nek a „Redemptiora” /pénz -
be li meg vál tá sá ra a föld bir tok lás nak és
kol lek tív ne mes ség nek/ nem volt ele -
gen dõ pén zük. Meg te le ped ve
Endrõdön és Gyomán szí vó san ra -
gasz kod tak „sza bad me ne te lû
contractuális állapotjukhoz”, mint egy
szer zõ dé ses pon tok ban ál la pod tak
meg a föl des urak kal.    

Gyoma „Hely sé gé nek” leg több „vil -
lon gá sa” szom szé dos „Vá nyai
Uraimékkal” volt. Eb bõl, „szá lal ga tok” a 
kö vet ke zõk ben; „Alább meg ír tak
a’kiknek il lik ad juk tud tá ra hogy Szom -
széd Betsülletes Hellység Gyo mai Bí -
rák és Elõl Já rók Uraimékkal mos ta ni
Szá raz ság és mar ha itat ta tá sá ra meg
kivántató víz nek szük sé ge mi att a
Szomszédcságban lép tünk Illyetén
egyes ség re; hogy a Gyo mai Gu lya, és
néha Nyáj Juh is, vagy mi kor az Ökör
Csor da arra az rész re for dul na
Póhalomtúl, a’mi Csu da Balai Be -
rettyónk ra az Ud var no kon min den kor
egy nyo mon innya ugyan az le me het,
de leg elés vagy más felé való ki for du -
lás, el kez dett vagy meg ha tá ro zott, s
meg mu ta tan dó le já rás ra való uton kí -
vül nem en ged te tik, az is csak
addigmíg vagy egyik, vagy má sik rész -
rõl va la mi ezen egyes sé get fel bon tó
ok, ma gát elõ nem aggya. …El len ben
Gyo mai Betsülletes Hellység is meg
en ged ni tar to zik: ad dig míg mi meg
engeggyük:/ a mi Gu lyán kat és leg
alább akár mi féle annyi Jó szá gun kat
mint a mennyi a mi Csu da Balai Be -
rettyónk ra Gyo mai Jó szág jár, a Kö rös -
re a Szé kes nyak nál /Szikesnyak/ az
Varsány Hátrúl innya ha son ló képpen
le jár jon… Déva Ványa 1769. Áp ri lis
22-én a’ Vá nyai Ne mes
Communitásnak Ordinárius /ren des/
Had na gya és Tanátsa.”

„Múlt Ta va szon Vá nyai Ha tár ban bé 
szántottak /ti. gyo ma i ak vá nyai föl det
szán tot tak ma guk nak/ és ám bár ak kor

/meg tor lá sul/ Vá nya ik egy Lovakot el -
vet ték mind az ál tal csak ugyan
Kõlessel bé ve tet ték mejjet Vá nya ik
1775.Aug.21-én ha tá ro kig egy részént
le tö ret ték, tör tént azomban hogy a Vá -
nyai Mé nes, Csi kós gon dat lan sá ga mi -
att a Póhalmi fõldre a’hol sem mi kárt
nem tett, 24-én bé men vén, Gyom ára
haj ta tott, har minc da rab ló a Gyo mai
gaz dák ál tal kiszineltetvén /ti. a Gyom -
ára be haj tott mé nes bõl a gyo mai gaz -
dák 30 db-ot ki vá lo gat tak/ iga alá
el osz tot ták… Hergétz Fõ szol ga Bíró Úr 
le vél ben szo ros parantsolattya szerént
a Ványaiak ál tal kár nak árát le
tétetvénn Gyo ma i ak nak, Lo va kat
bocsájsák vissza.”

„Annó 1775. Aug. 21. Soha Senkitûl
pör ben nem vé te tett igaz Pó hal mi
Pusz tán régi fenn álló Határokonn be lül 
még 710 lé pés nyi re ve tett Kölesseinket 
a Ványaiak hol le ka szál ták és el hor -
dat ták hol pe dig a Mé ne sek kel öszve
tö ret ték Szánt szán dék kal Lé vén a Mé -
nes kõrül 12-en fegy ve res kéz zel kik
kõzül em be re ink meg es mér ték eze ket; 
Ugy mint Dékány Já nos, Szi tás Pál,
Vad Já nos, Szigyártó Já nos, Pap Já -
nos. Gyo ma i ak pédig je len vóltanak ot -
tan ezek; Tót Pé ter, Sza bó Ferentz,
Nád ud va ri Pé ter, Tót Pál, Tót Ist ván,
Püski Já nos, Vitkai Já nos, Bár dos
György, Fe ke te Já nos, Kováts Já nos,
Vé kony Já nos, Ju hos Miháj, Kováts Gy. 
Ferentz, Ju hász And rás, Kis Csökönyi
Szol gá ja /ti. ez utób bi/. De mint hogy
Dékány Já nos a Gyo ma i ak nak ezt
mon dot ta, hogy ha va la mely Gyo mai
Em ber azon az uton ál tal mégyen,
azmely a Balai Csárdátúl Ványa felé
mégyen, a ’Kölesek kö zött, mind Lo vát
ma gát agyon Lõvõldözik, te hát ezek
ugy is fegy ver te le nek lé vén,íly kész ve -
sze de lem re ma go kat nem kí ván ták
adni, azért ak kor a Mé nes is a’kár té tel
után bán tás nél kül vissza ment.”

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
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A gyu lai Nádi Bol dog asszony kegy temp lom ban a Kö -
rös-vi dék vé dõ asszo nya képe elõtt a Temp lo mos Lo vag rend
Tiszátúli Komtúriája fel aján lot ta a je len lé võ és az összes lo -
vag társ szol gá la tát a Szep lõ te len Szûz Má ri á nak.

A fel aján ló ün ne pi szent mi sét má jus má so dik va sár nap ján
dom. Iványi Lász ló gyomaendrõdi plé bá nos, tisz te let be li lo vag 
ce leb rál ta. Je len vol tak vi dék rõl a lo va gok, a ba rá tok, ro ko nok,
és el jöt tek a he lyi hí vek is.

Iványi plé bá nos szent be széd ében el mond ta, hogy csak kér -
ni kell bi za lom mal a Szûz se gít sé gét, õ min dig meg hall gat ta a
Kö rös-vi dék né pét, ha hoz zá fo lya mo dott. Így lesz ez most is.

A fennmaradt írá sok sze rint több száz éve, már az 1400-as
évek ben az itt ka nyar gó, mo csa ras, ná das Kö rö sön csó nak kal
jöt tek Gyu la mo nos tor ra a Nádi Bol dog asszony biz ta tó mo so -
lyú, cso da té võ ké pé hez. Bé kés és Bi har me gye népe is ide járt
ké ré se i vel, és nem egy szer biz ton se gí tett Má ria a hoz zá for du -
ló kon. 

A tö rök idõk alatt csend lett a kör nyé ken, ha lot ti csend…
Bol dog asszony temp lo má nak kin cse it szét hord ták, így a leg na -
gyobb kin cset is, a cso da té võ Má ria ké pet. A tö rök idõ el múl tá -
val 1714-ben ér kez tek az új te le pe sek erre a ki halt vi dék re, a
temp lom meg ma radt fala köré épít kez tek, és újra meg ala pí tot -
ták Gyu la vá ro sát, cí me rük be a Bol dog asszony ké pét fes tet ték,
pe csét jük re azt vé set ték. Ha a kép el is ve szett, aki rá volt fest -
ve, a min dig se gí tõ Szûz Má ria él és az ég bõl nézi a régi bú csú -
sok utó da it, - min ket – és se gít, ha kér jük.  

Ne künk is, ma is szük sé günk van az Õ köz ben já rás ára. Se -
gít sé gül mi is hoz zá fo lya mo dunk.

A Nádi Bol dog asszony képe elõtt a Temp lo mos Lo vag rend
lo vag jai térd re bo rul va mond ták a je len lé võk kel együtt fel aján -
ló imá ju kat: „…Ó ir gal mas ság Any ja, aki a mi Ki rály nõnk nek,
Úr nõnk nek és szó szó lónk nak let tél ren del ve, rád bíz zuk a Rend 
kor mány zá sát, ter jesz té sét, az ide ál ja és szol gá la ta irán ti hû sé -
gét és ér de ke it; min den egyes tag já nak ve ze té sét; mél tóz tas sál
gon dot vi sel ni rá, úgy ren del kez ve min den rõl és min den ki rõl,
ahogy ne ked tet szik, a te vé del med be ajánl juk csa lád ja in kat,
szü le in ket, jó te võn ket, gyer me ke in ket és min den kit, akik rád
bíz zák ma gu kat.”

Õse ink éne két mi is el mond juk:  - Nádi Bol dog asszony, el
ne hagyd né pe det,

Ké rünk e szent he lyen, Se gélj meg ben nün ket!
Csá szár né Gyuricza Éva

NÁDI BOLDOGASSZONY,
EL NE HAGYD NÉPEDET!

A COMECE nyi lat ko za ta az eu ró pai
par la men ti vá lasz tá sok ra

Va ti kán: Az Eu ró pai Kö zös ség Püs pö ki Kon fe ren ci á i -
nak Bi zott sá ga (COMECE) má jus 10-én nyi lat ko za tot tett 
köz zé „Le he tõ ség, hogy meg va ló sít suk ér té ke in ket” cím mel, a
jú ni us 10-13. kö zöt ti eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok ra
vo nat ko zó an.

A nyi lat ko zat arra buz dít ja a sza va zó kat, hogy ve gye -
nek részt a vá lasz tá so kon, mi vel ez er köl csi kö te les sé gük.
A püs pö kök hang sú lyoz zák: „Ha el me gyünk sza vaz ni, ak kor 
mind nyá jan ré sze sü lünk a béke és a de mok rá cia ki vált sá gá ból,
amely tõl elõ de in ket meg fosz tot ták.” Óva in te nek azon fel fo -
gás el len, mi sze rint az Eu ró pa Par la ment te vé keny sé ge
pusz tán csak szó fe csér lés és a kép vi se lõk fi gyel men kí vül
hagy ják az eu ró pai de mok ra ti kus dön tés fo lya ma tá nak
je len tõs ré szét. Az unió fõ pász to rai sor ra ve szik azo kat a
kér dé se ket, ame lyek ben az új Par la ment nek dön te nie
kell, il let ve ame lyek re ha tás sal lesz, va la mint fel so rol ják
azo kat az evan gé li u mi alap el ve ket – il let ve az egy ház tár -
sa dal mi ta ní tá sá nak egyes pont ja it –, ame lyek se gít he tik
a ka to li ku so kat a kép vi se lõ je löl tek meg íté lé sé ben. Ilyen
alap elv töb bek kö zött az élet és a ter mé sze ti kör nye zet
tisz te let ben tar tá sa, a szo li da ri tás, a köz jó, az ok ta tás és a
csa lád tá mo ga tá sa, a be ván dor lók és me ne dé ket ké rõk
be fo ga dá sa, az igaz sá gos ság a vi lág összes sze gé nye szá -
má ra, a béke és a nem zet kö zi jog elõ moz dí tá sa. A püs pö -
kök azt is meg ál la pít ják, hogy a köz éle ti be csü le tes ség, a
szubszidiaritás tisz te let ben tar tá sa, a val lá sok kal foly ta tott 
pár be széd nagy je len tõ sé gû té ma kö rök Eu ró pa jö võ je
szem pont já ból.

Nyi lat ko za tuk vé gén az eu ró pai fõ pász tor ok meg is -
mét lik el kö te le zett sé gü ket azon ér té kek iránt, ame lye ket
a po li ti ku sok az Eu ró pai Unió al kot má nyos szer zõ dés ter -
ve ze té ben meg sza vaz tak. Egyút tal meg is mét lik ja vas la tu -
kat, hogy a preambulumban tör tén jék em lí tés Eu ró pa
ke resz tény örök sé gé re. VR/MK
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Székelyudvarhelyen meg ele ve ne dett Er dély tör té nel me. Csa ba
–ki rály fi és a Ván dorszé kely ha za ta lál címû al ko tá sok fog ják köz re
a tör té ne lem már ava tott hõ se it, akik a né pért, az or szá gért, a föl dért 
áldozták életük értelmét:

Csa ba ki rály fi, Szent Lász ló, Hu nya di Já nos, Frá ter György,
Bá tho ry Ist ván, Beth len Gá bor, II. Rá kó czi Fe renc, Wes se lé nyi
Mik lós, Bem apó, Kós Kár oly, Nyírõ Jó zsef, Beth len Ist ván Ván -
dor szé kely ha za ta lál szoboregyüttes al kot ja az Em lé ke zet há zat,
amely nek üze ne te: AZ OTTHONT SOHA NE FELEJTSÉTEK!

Négy al ko tó szob rász mû vész ön zet len mun ká ja nyo mán:
Lessenyei Már ta, Kiss Emõ ke, Krisz ti á ni Sán dor, Blaskó Já nos
szü le tett meg, nem ál la mi meg ren de lés re, nem kor mány fel ké rés re,
ci vil össze fo gás ered mé nye ként. Az Em lé ke zés park já nak lét re ho -
zá sa meg moz gat ta az ott la kók em lé ke it, fan tá zi á ját, 1400 csa lád
vá la szolt arra a pá lyá za ti felhívásra, amely nagy egyéniségekkel
kapcsolatosak.

Az Em lé ke zés park ava tó ün nep sé gén be szé det mon dott Or bán
Vik tor volt mi nisz ter el nök,: „Eu ró pá ban nem hogy fel kel le ne adni
a ma gyar nem ze ti ér de ke ket –be le ért ve a szé kely föl di au to nó mi át,
ha nem ép pen for dít va: azok a nem ze tek si ke re sek, ame lyek jól tud -
ják kép vi sel ni ér de ke i ket. Or bán Viktor elültette az emlékezés
fáját, - fenyõfacsemetéjét…

Székelyudvarhely pol gár mes te re ün ne pi be szé dé ben ki fej tet te:
egy olyan idõ szak ban mer tek na gyot ál mod ni, ami kor má sok arra
buz dít ják a ma gyar sá got, hogy mer je nek ki csik len ni. ..A Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség ki tart ere de ti cél ja mel lett, az er dé lyi ma gya rok
ma gyar au to nó mi á ja és a szü lõ föld el ha gyá sa nél kül el nyer he tõ
ma gyar ál lam pol gár ság ról nem mon da nak le.(Tizenöt év alatt
mintegy 250 ezer magyar hagyta el Erdélyt.)

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.

A Gyomaendrõdi ki ki cso da? ol va só i hoz

Tu do má sunk ra ju -
tott, hogy jó né há nyan
ki fo gá sol ják a ki ad vány
össze té tel ét. 

El né zést ké rünk
azok tól a köz tisz te let ben 
álló ba rá ta ink tól, akik -
nek bosszú sá got, ne ta -
lán fáj dal mat okoz tunk a 
ki ma ra dás sal. Nem ez
volt a szán dé kunk. 

Aki el ol vas ta a he lyi
saj tó ban meg je lent tá jé -
koz ta tó in kat, tud ja,
hogy a ki ad vány köz vet -
le nül nem gaz da sá gi és
nem rek lám cél lal ké -
szült, ha nem hely tör té -
ne ti jel le gû, amely nek
cél ja a szü lõ he lyünk kel
kap cso la tos, em be rek -
hez köt he tõ in for má ci ók
köz re a dá sa volt. Úgy gon dol juk, fon tos le het tud ni pl. hogy
kik azok a gyomaendrõdiek a me zõ gaz da ság ban, akik je len -
leg más hol, az or szág fon tos in téz mé nye i nél, szer ve i nél dol -
goz nak, de szí ve sen se gí te nek ne künk, ha fel vesszük ve lük a
kap cso la tot. Van nak föl di je ink a mé di á ban is, a mû vé sze tek -
ben, az iro da lom ban, az ipar ban, fel sõ fo kú in téz mé nyek ben
és még so rol hat nánk (hol nin cse nek endrõdiek??).

A hár mas szer ke zet tel azt pró bál tuk el ér ni, hogy idõ ben és 
tér ben is pró bál juk ki ter jesz te ni szü lõ he lyünk rõl az is me re te -
ket, ez zel együtt a le he tõ sé ge in ket. Ne künk fon tos, mert erõt
ad, ha tu dunk a szá zad ele jén élt ki vá ló elõ de ink rõl (a kö tet
30%-a); az el szár ma zott ki vá ló sá ga ink ról (szin tén kb. 30%);
il let ve a most itt élõk rõl (kb. 30-40%). 

Ez utób bi nál nyil ván nem le he tett a tel jes ség igé nyé vel
fel dol goz ni a la kos sá got; arra ügyel tünk, hogy ke reszt met -
sze tet ad junk a je len leg meg lé võ fog lal ko zá si ágak ból. Több -
re nem is vál lal koz hat tunk. 

Köz meg be csült, de a le xi kon ból hi ány zó ba rá ta ink kal kap -
cso lat ban annyit, nem biz tos, hogy a szer kesz tõk fi gyel mét
ke rül te el a meg ke re sés. Vol tak töb ben, aki ket fel kér tünk, de
nem kí ván ták nyil vá nos ság ra hoz ni ada ta i kat – ezt ter mé sze -
te sen tisz te let ben tar tot tuk. Ter vez tük, hogy az il le tõ ne vé nél
kö zöl jük a tényt: „nem kö zölt ada to kat”, de el ve tet tük, sze -
mé lyi ség jog-sér tõ nek gon dol tuk. Így vi szont most ott a köz -
vé le mény ben a tév hit, hogy a szer kesz tõk hagy ták ki. 

Tud juk, hogy olya nok is van nak, aki ket kel lett vol na, de
nem ke res tünk meg. Tõ lük ké rünk most el né zést és re mél jük, 
hogy a ki ad vány ban lévõ sok ér de kes hely tör té ne ti adat kár -
pó tol ja majd õket. Bi zo nyos, hogy jó in du la tú meg kö ze lí tés sel
így lesz. Nem vissza dob ni akar juk a lab dát, hi szen a kö tet tel -
jes fe le lõs sé gét ne künk kell vál lal ni. Vi szont tény, hogy a he lyi 
saj tó ban több ször kér tük a la kos ság se gít sé gét; a ha tár idõ
meg hosszab bí tá sát is kö zöl tük. Gon dol tuk, hogy sen ki nem
ja va sol ja majd ma gát, de ba rát ját, mun ka tár sát, is me rõ sét,
ro ko nát je lez het te vol na. A kö tet tel je sebb, a mi mun kánk
könnyebb lett vol na.

Azt is kész ség gel el is mer jük, hogy min den ki más képp íté li
meg: „X és Y ben ne van, de mi nek, Z hi ány zik, pe dig ott len ne 
a he lye”. Ahol min den ki is me ri a má si kat, vagy leg alább is ezt
hi szi, ez zel a kri ti ká val szá mol nunk kell. 

Hang sú lyoz zuk: a kö tet nem mi nõ sít, csu pán ada to kat kö -
zöl. 

Még annyit, hogy a na pon ta ér ke zõ kö szö nõ le ve lek és te -
le fo nok meg gyõz nek min ket ar ról, hogy a kö tet meg ér te a
sok mun kát.

A meg ren delt pél dá nyok át ve he tõk a vá ros két könyv tá rá -
ban.

Meg ér té sük ben bíz va:
a szer kesz tõk

A ma gyar ke resz tény de mok rá cia párt já nak 60. szü le tés nap ját 
má jus 23-án ün ne pel ték Bu da pes ten 

Az em lé ke zés ün ne pi há la adó szent mi sé vel kez dõ dött. Az ün ne pi nagy gyû lé sen 
be szé det mon dott: Or bán Vik tor, a Fi desz el nö ke, Semjén Zsolt, a KDNP el nö ke, az
MKDSZ ré szé rõl: Harrach Pé ter és Lat or cai Já nos.

A fel szó la lá sok üze ne te: a ke resz tény ség sem mi kép pen nem oszt hat ja meg Eu -
ró pát, mert ez nem ide o ló gi ai kér dés, ha nem tör té nel mi tény: az eu ró pai ci vi li zá ció
ke resz tény ci vi li zá ció! Ke resz tény de mok ra ta tra dí ci ók alap ján jött lét re az Eu ró pai
Unió. Az Unió ala pí tói: Adenauer, De Gasperi és Schu mann is mind ke resz tény de -
mok ra ták vol tak.

A ke resz tény ség és az eu ró pa i ság el vá laszt ha tat lan fo gal mak, mert a ke resz -
tény ség lé tez het ne Eu ró pa nél kül, de Eu ró pa sem mi kép pen sem le het ne ugyan az a
ke resz tény ség nél kül.

A ke resz tény de mok ra ták nak két szél sõ sé get kell el uta sí ta ni: az egyik a nem ze -
ti ér de kek fel adá sa a brüssze li bü rok rá cia ked vé ért, a má sik szél sõ ség, amit el kell
uta sí ta ni, a med dõ EU-ellenesség. Mind ezek ér tel mé ben, mi nél na gyobb szám ban
részt kell ven nünk a vá lasz tá so kon, mert csak így biz to sít hat juk, hogy olyan kép vi -
se lõk ke rül je nek Brüsszel be, akik nem ze ti ér de ke in ket és Eu ró pa egé szé nek ke resz -
tény ci vi li zá ci ós ér té ke it kép vi se lik.
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„Ne félj, mert meg vál tot ta lak, 
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy!”

Ézsa i ás 43,1

Szent há rom ság ün ne pe után zöld be öl tö zik temp lo ma ink ban 
az ol tár. Zöld, a nö ve ke dõ ve tés, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni
idõ szak szí ne. “Most in dul nak ve tés né zõ be az an gya lok.” –
mond ta egy szer idõs és na gyon tisz telt lel kész test vé rem, Balikó 
Zol tán er rõl az idõ szak ról. – Kí ván csi ak arra, ho gyan is áll a mi
szí vünk ben Is ten sze re te té nek a mag ve té se?

Zöld be öl tö zik az ol tár. Az ün nep nél kü li idõ szak ok szí né be, 
aho gyan jel lem zik még eze ket az elõt tünk álló nyá ri hó na po kat.
Is ko lák ban a tan évet zár ják, egye sek ki tö rõ lel ke se dés sel, má -
sok ke mény vizs gák kal, és be kö szönt a nyár, a gyer me kek nek a
va ká ció. Ta lán né há nyan nya ral ni is el jut nak, csa lád juk hoz,
vagy rég nem lá tott ba rá tok hoz. So kak nak azon ban a mun ka ja -
vát je len ti ez a nyár is a mun ka he lyen, a ház kö rül, vagy a föl de -
ken. Õszig több gyü le ke zet ben szü ne tel nek né mely hét kö zi
al kal mak is. Le het, hogy egy kis idõ re itt-ott el csön de se dik
egy-egy pa ró kia, vagy más jel le gû za jok töl tik be kör nyé két, de
a Szent há rom ság ün ne pe utá ni idõ szak ko ránt sem azt je len ti,
hogy be csuk ják a temp lom ka pu kat.

Ez ta lán rész ben csen de sebb és vissza fo got tabb, mint az el -
múlt ün ne pi idõ. Így azon ban le he tõ ség ez a vissza te kin tés re, az
ér té ke lés re, az el csen de se dés re és a nö ve ke dés re.

Idén is mét meg él het tünk egy szép és ál dá sok ban gaz dag ün -
ne pi idõ sza kot, ami ta lán megint egy pi ci vel szí ne sebb és több
volt, mint ko ráb ban. Sok ki sebb-na gyobb ál dá sát ta pasz tal hat -
tuk meg Is ten nek, mind a gyü le ke zet ben, mind sze mé lyes éle -
tünk ben. Gon dol ha tunk itt az együtt töl tött ün ne pek re,
gyü le ke ze tünk al kal ma i ra, bib lia órák ra, egy-egy csen des be -
szél ge tés re, a mö göt tünk álló, fo gyat ko zó erõnk el le né re is el -
vég zett szol gá la tok ra, fel ada tok ra, min de nek fö lött azon ban
Is ten igé jé re, mely bõl mind vé gig gaz da gon árasz tot ta ránk min -
dent meg elõ zõ ke gyel mé nek aján dé ka it. Van mi ért hát há lát ad -
nunk a Jó is ten nek. Van mit ér té kel nünk, de ugyan ak kor van
hova elõ re te kint sünk.

Bár az is ko lá sok egy meg mé ret te té sek kel teli, dol gos esz ten -
dõ tõl bú csúz nak ezek ben a he tek ben, a Szent há rom ság ün ne pe
nem annyi ra le zá ru lá sa egy idõ szak nak, mint in kább egy új kez -
de te. A ma got el ve tet ték, hát itt az ide je, hogy va la mi új ser ken -
jen be lõ le.

Nin cse nek nyá ron sem zárt temp lom aj tók, Is ten most is hív,
hogy meg aján dé koz has son mind az zal, ami a nö ve ke dést adja.
Se gít sé get nyújt igé jé vel, ame lyek nem a le ve gõ ben lógó üres
sza vak csu pán, hi szen azo kat cse le ke de te i vel pe csé tel te meg
elõ zõ leg.  

Min dig Is ten kez de mé nyez. Õ az, aki el sõ ként lép. Cse lek -
szik ve lünk, és mi csak re a gál ha tunk az õ kez de mé nye zé sé re:
el fo gad juk az õ aka ra tát, vagy el len ál lunk neki. 

Is ten cse lek szik. Meg elõz he tet le nül. Ez a sor rend soha nem
vál to zott a te rem tés óta. Az Ószö vet ség nek is ez a me ne te, és a
Krisz tus ban be tel je se dett ígé re tek kel sem vál to zik az Is te ni
gond vi se lés rend je, mind a mai na pig. Krisz tus vált sá gul adta
éle tét ér tünk, ami vel nem pusz tán kö zös ség re hív min ket, ha -
nem a leg tel je seb ben vál lal ta is azt. Is ten ben ne újí tot ta meg a
szö vet sé gét ve lünk. Nem ér de me in kért. Nem is hû sé gün kért.
Mind ez nem raj tunk mú lott, ha nem egye dül a kö nyö rü le tes Is te -
nen.

Is ten máig meg elõz he -
tet le nül ér tünk cse lek szik.
Van nak azon ban olyan na -
pok, pil la na tok, ami kor ne -
he zen is mer jük ezt fel.

Érez zük, hogy nem
min dig könnyû be le si mul -
nunk az õ gond vi se lõ aka -
ra tá ba. Hol zú go ló dunk,
mor go ló dunk, hol fel sem
is mer jük azt, és ezért meg ret te nünk tõle, hi szen Is ten cse lek vé se 
nem biz tos, hogy min dig lo gi kus a szá munk ra. En nek a leg nyil -
ván va lóbb pél dá ja a ke reszt bot rá nya, a meg fe szí tett Is ten,
amely nek va ló sá gá val való szem be sü lés ma is fel ka var ja a ke -
dé lye ket. 

Jó most vissza te kin te ni a gyü le ke zet szol gá la tá ra, hogy hét -
rõl hét re, kö zel rõl ta pasz tal hat tam meg, hogy a ta nít vány sá got
ho gyan le het tet tek kel meg él ni. Azt, hogy az Úr nem csak ér -
tünk, ha nem min den gyen ge sé günk és al kal mat lan sá gunk el le -
né re, raj tunk ke resz tül is cse lek szik. Mind ez pe dig, mi ként vá lik 
egy min dent meg for má ló erõ tér ré a gyü le ke zet kö zös sé gé ben.

Így bát ran ír ha tom le: Jó Is ten erõ te ré ben len ni. Jó az, ami kor 
Is ten ér tünk és raj tunk ke resz tül mun kál ko dik.

Is ten to vább ra is a vele való kö zös ség be hív és vár ben nün -
ket. Most is õ lép elõ ször, ami kor a Szent lé lek el in dít a hoz zá
ve ze tõ úton. Az üd vös sé günk mú lik azon, hogy Is ten hí vá sát
meg hall juk-e, el fo gad juk-e. Haj lan dó ak va gyunk-e az ígé re te it,
tet te it el fo gad va az õ ve ze té sé re bíz ni éle tün ket. Név re szó ló
meg hí vót ka punk tõle ke reszt sé günk ben, és így szó lít ma is
mind annyi un kat: „Ne félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy!”

Hor váth Oli vér evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
csütörtök 15.15 órai kezdettel
Sorozatunk: Az Úrtól tanult imádság: Miatyánk

2003-2004-es munkaévünk utolsó bibliaórai alkalma június
10. A nyári idõszakban szünetel ez az alkalom.

Konfirmációi elõkészítõ: 
A konfirmandusokkal megbeszélt idõpontokban.
Konfirmációi istentisztelet június 13.

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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Má jus 3
Hetényegyháza –
Gyomaendrõd VSE: 3:0

100 nézõ. Na gyon
ala csony szín vo na lú
mér kõ zés, Me gye II. osz tály ban is lát ni
ilyet! A ha zai csa pat óri á si lel ke se dés sel
pó tol ta a tu dást. A VSE na gyon kez det le -
ges szin tet tel je sí tett. A já ték ve ze tés is
csap ni va ló an gyen ge volt. Csu pán Séllei
ér de mel em lí tést a ven dé gek kö zül. 

Híd vé gi: Ilyen lel ket len já ték kal még
gyen ge csa pa tot sem ve rünk meg. 

10. Gyomaendrõd VSE, 7, 5, 12,  34-48 
26

Me gye I. o. Sza bad kí gyós: Gyoma FC:
2:1

Jó pá lya, szik rá zó lel ke se dés, dur va
mér kõ zés. Jó: Tol di, Hunya, Ko vács.

2. Gyoma FC 16 – 7  47-22, 48
Má jus 9. Gyomaendrõd VSE – Kon do -

ros: 0:1
300 nézõ. Jó: György. 54.perc ben Tóth

sza bad rú gá sa ki pat tan a ha zai ka pu ról, és a
tisz tán álló Palyusik há ló ba lövi. 71.perc
Híd vé git le te rí ti a kondorosi vé de lem. A
meg ítélt 11-est Séllei a ka pu ba vág ta. A

ven dé gek mind vé gig fe lül múl ták a
mi e in ket. Csu pán a ka pus di csér he tõ, de õ
is hi bá zott.

11. Gyomaendrõd VSE  7,5,13, 34-49,
26

Me gyei I.o.: Mezõberény – Gyoma FC: 
0:0

Igaz sá gos dön tet len.
3. Gyoma FC  16,1,7,,47-22, 56
Má jus 17. Rákóczifalva –

Gyomaendrõd VSE: 8:1 (fél idõ ben: 1:0)
Nem vol tunk egy súly cso port ban. A

má so dik fél idõ re ki puk kant a csa pa tunk. 
12. Gyomaendrõd VSE  7,5,14  35-57
Me gyei I. o. Gyoma FC – Méh ke rék:

1:0
Ala csony szín vo na lú mér kõ zés. Ke ser -

ves gyõ ze lem.
2. Gyoma FC  17,1, 48-22  52
Má jus 23. Gyomaendrõd VSE – Kar -

cag: 1:3 (1:1)

A ha zai csa pat mél tó
el len fél volt. Fõ leg a for -
du lás után vol tak le he tõ -
sé gek, de el hi báz tuk õket. 
Nincs gól lö võnk!

13. Gyomaendrõd VSE  7,5 15, 36-60 
26

Me gye I. o. Gá do ros – Gyoma FC: 0:4
Gól: Hunya,(2), és Tol di (2), A na -

gyobb tu dá sú ven dé gek meg ér de mel ten
vit tek haza 3 pon tot. Jó: Furka, Szil ágyi,
Tol di, Hunya

2. Gyoma FC,  18,1,7, 52:22, 55

MÁJUSI ARANYESÕ!

A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la 
má ju si sport ver seny ered mé nyei is mét ki -
emel ke dõek vol tak. Az is ko la ta nu lói a
me gyei di ák olim pi án négy nap alatt 6
arany, 2 ezüst és 2 bronz ér met sze rez tek, és 
a leg job bak be ju tot tak az or szá gos dön tõ -
be. Gra tu lá lunk! Szép volt lá nyok! Szép
volt fiúk! Szép volt Vaszkán ta nár úr! Kö -
szön jük!

Simai Mi hály: BÉKAHANGRA

Haj la do zó ber ke nye
ágán ül egy bre ke ke.

Kér de zi a ber ke nye:
-Mit akarsz itt bre ke ke?

-Csak azt né zem, csak azt né zem,
hogy az ég ke rek-e.
-Miért né zed, bre ke ke?

-Felhõ ke re ke dik-e?
Je ges esõ esik-e?
Meg fáj dul-e majd a tor kom,
bere-bere-kedek-e?

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.

Zelk Zol tán:
FACSIGA

Gaz dag ám Fa csi ga,
van neki ko csi ja.
Ko csi hoz csa csi ja.
Bak ra ült Fa csi ga,
mel let te a fia.
Rá ki ált Fa csi ga
az okos csa csi ra,
annyit csak, hogy
gyíja,
s már is fut 
csa csi ja,
rö pül a ko csi ja.
Egész nap ko csi zik
Fa csi ga
s a fia.
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ENDRÕDI  SZENT  IMRE  EGYHÁZKÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ  ALAPÍTVÁNY 
5502 Gyomaendrõd, Fõ út 1. Tel.: 66/283-940

2003.  ÉVI  KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉSE

I. Szám vi te li éves be szá mo ló a mel lé kel ten 
csa tolt 1715/h. sz. nyom tat vá nyon.

II. Az Ala pít vány 2003-ben költ ség ve té si

tá mo ga tás ban nem ré sze sült.
III. Az Ala pít vány te vé keny sé ge so rán a

sa ját tõke 2003. év ben 3.761.769,- Ft-tal csök -
kent.

IV. Ön kor mány za ti tá mo ga tás: 50.000,- Ft. 

APEH-tõl az Ala pít vány ré szé re fel aján lott 

1%: 70.559,- Ft.
V. Tiszt ség vi se lõk sem mi fé le jut ta tás ban

nem ré sze sül tek.
VI. Köz hasz nú sá gi te vé keny ség rõl szó ló

tar tal mi be szá mo ló.

2003-ben is a fõ cél ki tû zés az ala pí tók
szán dé kai sze rint az endrõdi egy há zi te me tõk
kar ban tar tá sa, va la mint to vább ra is fo gad tuk a
hunyai plé bá nia ré szé re ér ke zett ado má nyo kat. 

A Hunyai Egy ház köz ség va gyo na:

Ma rad vány 2002-rõl:  3.851.595,- Ft
Ka mat:      113.405,- Ft

Össze sen:             3.965.000,- Ft

Át uta lá sok:     415.000,- Ft
  3.500.000,- Ft

Össz.:  3.915.000,- Ft

Évvégi eredm., ma rad vány: 50.000,- Ft

Az Endrõdi Egy ház köz ség va gyo na:

Ma rad vány 2002-rõl:   817.601,- Ft

45 fõ tõl ado mány:    333.350,- Ft
Önkorm. pá lyá zat:            50.000,- Ft
APEH-tõl az 1%:      70.559,- Ft
2002. évi ka mat:      52.320,- Ft

Össze sen: 1.323.830,- Ft

Ki adá sa ink:
1. 2 fõ te me tõi mun kás 6 és fél havi bér+já -

ru lék 453,726,- Ft
3. Pos tai és e. anyag költ ség:     6.697,- Ft
4. Egyéb ban ki költ ség:            5.980,- Ft

Össze sen:               466.403,- Ft

ENDRÕD 
Be vé tel: 1.323.830,- Ft
Ki adás:    466.403,- Ft
Va gyon:    857.427,- Ft 

(Eb bõl 450.000,- Ft kö tött cél ra.)

Az Ala pít vány va gyo na össze sen:
Hunya:            50.000,- Ft
Endrõd:    857.427,- Ft
Össze sen:    907.427,- Ft. 

Te hát egye zõ a mér leg 20. so rá val.

A ku ra tó ri um és a Hunyai Egy ház köz ség
kép vi se lõ i nek je len lé võ tag ja i nak dön té se
alap ján ke rült a ka mat szét osz tás ra.

Az Ala pít vány va gyo nát ado má nyok ból,
azok ka ma ta i ból, pá lyá za ti tá mo ga tás ból, az
SZJA-ból fel aján lott 1%-ból gya ra pí tot ta. Ki -
adá sa it ki zá ró lag az ala pí tó ok irat, il let ve ku ra -
tó ri u mi dön tés sze rin ti köz hasz nú cé lok ra,
va gyis az egy há zi te me tõk kar ban tar tás ára és a
hunyai plé bá nia épí té sé nek tá mo ga tá sá ra for -
dí tot ta.

Kö szön jük, hogy az Ala pít vány te vé keny -
sé gét mun ká juk kal évek óta se gí tik:

- Iványi Lász ló plé bá nos úr és Ungvölgyi
Já nos a ku ra tó ri u mi mun ká já val

- Iványi Sán dor, a te me tõi mun ká sok és
mun kák irá nyí tá sá val,

- Csá szár né Gyuricza Éva, a mun ka nél kü -
li ek al kal ma zá sá val kap cso la tos ügy in té zés sel,

- Ambrózi Lász ló és fe le sé ge, va la mint az
Ol tár egy let tag jai az egy há zi va cso rák meg -
ren de zé sé vel,

- Gyuriczáné Sza bó Er zsé bet, az ad mi -
niszt rá ció vég zé sé vel.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk a Pol gár mes te -
ri Hi va tal nak a 2 fõ köz hasz nú mun ká sért, pá -
lyá za tunk tá mo ga tá sá ért, és a Mun ka ügyi
Köz pont nak a 2 fõ mun ka nél kü li dol go zó bé -
ré nek tá mo ga tá sá ért.

Vé gül, de nem utol só sor ban há lás sze re tet -
tel kö szön jük nagy lel kû tá mo ga tó ink ado má -
nya it, ame lyek nél kül nem mû köd het ne
ala pít vá nyunk.

A be szá mo lót a ku ra tó ri um egy han gú lag
el fo gad ta.

Gyomaendrõd, 2004. má jus 12.

Iványi Lász ló Sza bó Zoltánné
plé bá nos ku ra tó ri um el nö ke

A hunyai egy ház köz ség ré szé rõl:

Hanyecz Vencelné

Öregszõlõ, II. Ker. 196.

itt kezdõdött minden
a szerelem az édesapám
íme hát roskad a ház
a vén föld halkan dudorász
rajta lépked Endrõd szerelmese
ûzött szívû én
s a körtefa is arról mesél
hogy itt van az õsöm
minden bánat minden öröm
minden gyász minden vígság
s itt cseng fülembe a harang
dala mely hosszú fekete 
menet után búcsúztatott 
minket s már csak a dudvák 
hátán szólok már csak így
kiütött falak tövén
ha idõvel összedõl
már fáj hogy összedõl
a vályog feladja
a cserép elszenderül
akkor fütyülve-sírva
tovább gondolom mind—
ej apám ej bátyám
ti becses én-fajom mind,
ej ne csak én tudjam már
ej ne csak én legyek már
öreg Endrõd szerelmese

Endrõd, Öreg szõ lõ, 2004.

Koloh Gá bor
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A Pas sió – film ürü gyén
Nagy pén tek… Friss zöld min de nütt, alig bom ló rü gyek az út

men ti fá kon, nyüzs gés, amo lyan Jó zsef Attilá-s pil la nat „a bo ga rak, a
gye re kek ki pö rög nek a nap vi lág ra”, hi he tet le nül kék ég a temp lom
fö lött, s fönt a ma gas ban, a tavasz ölelésében: a kereszt.

Pi linsz ky Já nos né hány so ros ver se jut eszem be, me lyet Vattay
Elem ér fo tó mû vész egyik mûve ih le tett. A fe ke te-fe hér kép elõ te ré -
ben a fa ke resz ten pléh krisz tus fe hér lik, mö göt te a még csu pasz fa ko -
ro nák –mint va la mi ér há ló- tart ják meg az út szé lén álló ke resz tet.
Há tul a lom bok mö gött a kép mély sé gé bõl kü lö nös ra gyo gás. A disz -
har mó nia és a har mó nia tö ké le tes egyen sú lya, az em be ri vi lág és az
emberen túli összekapcsolódása. És hozzá a néhány sor:

/ „Igen, a lomb ra gyog,/ a lomb to vább ra gyog, / és te úgy függsz
e te le vény / elõ tér ben, akár egy gyü mölcs./ Ho lott em ber vagy, ho -
lott em ber vol tál / út szé li Is ten”. /

Nagy pén tek… dél után hat óra… mo zi elõ adás… a Pas sió…
Krisz tus szen ve dés tör té ne te filmen…

Kí vül: nagy hír ve rés, tá ma dá sok, el is me rõ kri ti kák, szen ve dé lyes 
vi ták, izzó ér vek és el len ér vek, sze mé lyes meg val lá sok. Be lül: szo ron -
gás sal ve gyes kí ván csi ság, né hány me len ge tõ em lék kép Zeffirelli Jé -
zus-film jé bõl, befogadó nyitottság…

Majd kér dé sek és fé lel mek…
Kér dé sek a szen ve dés rõl, a hi te les áb rá zo lás le he tõ sé ge i rõl, Jé zus

alak já nak meg for má lá sá ról, an nak ha tá ra i ról, a kor ról, az em ber rõl, a 
nyelv rõl, a hitrõl, a mûvészi szabadságról…

Fé lel mek a szen ve dés tõl, a bru ta li tás fo ko za ta i tól, az ön cé lú tes ti
és lel ki ke gyet len ke dé sek tõl, a min den na pi erõ szak hoz szo kott em ber 
ki szol gá lá sá tól, az ol csó ak ció fil mes esz kö zök tõl, a hollywoodi
eladhatóságtól…

Majd is mét Nagy pén tek… ott a vász non is … a döb be net ti zen -
két órája…

A Getsemani kert fái alatt a te li hold sej tel mes ár nyai és fé nyei, a
fé le lem, a ha lál fé le lem szárny csa pá sai…

„Atyám, ha le het sé ges, ke rül jön el ez a ke hely, de ne úgy le gyen,
amint én aka rom, ha nem, amint te.” (Mt 26, 39.)… A bé ké sen alvó
ta nít vá nyok képe…

A ret te gés éj sza ká ja… A min den re el szánt kard dal és do rong gal
föl sze relt csa pat ki ál to zá sa… Jú dás jelt adó csók ja… s a ka to nák…az
el fo ga tás ré mült pil la na tai…”Tedd vissza hü ve lyé be kar do dat.
Mind az, aki kar dot ra gad, kard ál tal vész el. Vagy azt gon do lod,
hogy atyám nem bo csá ta na ren del ke zé sem re rög tön ti zen két ez red
an gyal nál is töb bet, ha kér ném? De ak kor ho gyan tel je sed nék be az
Írás, amely szerint ennek így kell történnie?” (Mt. 26,52)

A ta nít vá nyok fu tá sa… Majd ha mis bi zo nyí té kok, vá dak a fõ ta -
nács elõtt… a meg aláz ta tá sok: kö pé sek és ököl csa pás ok... a sze re tett
Pé ter há rom szo ri ta ga dá sa… S köz ben az áru ló, a két ség beesett em -
ber ver gõ dé se a bûn sú lya alatt, az õrü let ör vé nyei, s vé gül a ki szá -
radt, ma gá nyos fa, a maga ál tal „ácsolt ke reszt“...Ké pek vil lan nak a
múlt ból, hogy a je len ben las san ki nyíl ja nak, ál ló kép pé vál ja nak, s
hagy ja nak a nézõ szá má ra is idõt a teljes megértéshez a látvány,
zene, szöveg áram lá sá ban...

Majd a szen ve dés tör té net foly ta tó dik Pon ci us Pi lá tus és a fõpa-
pok elõtt… a fe le lõs ség tõl félõ föl di ha ta lom, ha tal ma sok pár be szé de
az egyik ol da lon … s a sze líd bi zo nyos sá gé a má si kon… „Az én or -
szá gom nem e vi lág ból való…”(Jn. 18, 36)

Vé gül a fel szí tott tö meg nyo má sa alatt a vissza von ha tat lan íté -
let… a „Ke reszt re vele!” tör té nel met és vi lá got formáló ítélete.

Út a Ko po nya hegy re… a meg os to ro zás… a tö vis ko ro na kín jai… 
a tes ti leg, lel ki leg meg gyö tört Is ten-em ber föl di útja a kereszttel…

S a Go nosz fo lya ma tos je len lé te: már az Olaj fák he gyén, majd a
tö meg ben, a ke gyet len ka to nák fe szülõ iz ma i ban, az os tor csa pás -
okban, az áruló tébolyában…

Hát bor zon ga tó je lent: az elénk tar tott torz tü kör ben nem az örök
Anyát lát juk, kar ján a Kis jé zus sal, ha nem egy nem te len, va kí tó arcú
lényt, egy torz gyer mek kel… Az em ber te len vi lág ké pei szem ben az
Örök Emberivel…

Majd a ke reszt re fe szí tés fo koz ha tat lan drá ma i sá ga…
A „Be tel je se dett” idõt és te ret be vi lá gí tó, meg tisz tí tó egy sze rû sé -

ge… s a Fel tá ma dás ke gyel me…Az tán csak a Csönd…A döb be net
csönd je… ott a ve tí tés után…Nagy pén te ken… csak a ne vek fu tá sa
az el sö té tült vász non… csak a zene ma rasz ta ló ára dá sa… Ne he zen
moz du ló moz du la tok, ne he zen for má ló dó sza vak. Ho gyan is le het
megszólalni ennyi szenvedés, együttszenvedés után?

Az egye te mes, év ez re de ket át vér zõ erõ szak be le sû rû sö dik né -
hány órá ba, hogy hí võ ket és nem hí võ ket ma gá val ra gad jon, be le vi -
gye, ré sze sé vé tegye a Történetnek.

Az em be ri ség leg ke gyet le nebb s pa ra dox mó don a leg szebb tör -
té ne té nek… Mert sze ren csé re a film ar ról szól, ami ért
megalkották…

Hogy va la mennyi en azt érez hes sük a vé gén: „Úgy sze ret te Is ten
a vi lá got, hogy egy szü lött Fiát adta oda, hogy mind az, aki hisz ben -
ne, az el ne vesszen, ha nem örök ké éljen.” (Jn. 3, 16)

Polányi Éva

Pi linsz ky Já nos: Az is te ni dra ma tur gi á ról
Min den em be ri élet ke let ke zés és el mú lás pár be szé de, szük ség -

sze rû en drá mai fel épí té sû. Ez a drá ma – nyíl tan vagy lap pang va –
már gyer mek ko runk ban je len van, vé gig hú zó dik egész éle tün kön, s
an nak vég sõ sza ka szá ban több nyi re fölgyorsul, mielõtt végképp
kisimulna.

Jé zus drá má já nak utol só sza ka szá ban, vég ki fej let ében, mind -
annyi unk drá má ját fö lül múl ja. S itt tör té nik va la mi egé szen cso dá la -
tos és egy sze ri. A fe nye ge tõ, vé res ese mé nyek elõ est éjén Jé zus
„elõ vé te le zi” és ránk hagy ja örö kül ke reszt ha lá lát. De ho gyan? Úgy,
hogy az is te ni sze re tet leg mé lyebb sza bá lyai sze rint: a szö ge ket és sa -
ját ha lál tu sá ját elõbb me leg csend dé vál toz tat ja át, ba rá ti la ko má vá,
ahol tes tét ke nyér ként és vé rét va ló di ital ként nyújt ja ne künk. Ez az a
vá rat lan és keresetlenségében isteni „fordulat”, amivel örökre
biztosította jelenlétét kö zöt tünk.

*
Va la ki egy szer meg kér dez te tõ lem, hogy hi szek-e Jé zus föl tá ma -

dá sá ban, s ha igen, miért?
Mert olyan csen des volt – csú szott ki a szá mon ön kén te le nül, de

va ló já ban ma sem tud nék en nél hi te le seb ben vá la szol ni. A föl tá ma -
dás szá mom ra épp csen des sé gé ben - is te ni. Olyan mint a te rem tés
haj na la, s az óta is a haj na lok: a csí rá zás, a szü le tés és a fo gan ta tás fo -
koz ha tat lan ere jû in ti mi tá sa, ben sõ sé ges sé ge jel lem zi. Tö ké le tes ter -
mé sze tes sé gé ben így cso dá la tos, igaz és re á lis! Ezért nincs is rá egyéb, 
nem is lehet rá más válaszunk, mint az, hogy valóban föltámadott. . 
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Ízes  í z ek
jú ni us

Lu das ká sa

Hoz zá va lók: 1 kg li ba ap ró lék, 1 sár ga ré pa, 1 pet re zse lyem-gyö kér, 1 fej vö rös -
hagy ma, 15-20 szem bors össze tör ve, 2 bög re rizs, 1 cso mó pet re zse lyem zöld, 
1 ká vés ka nál só, 4 evõ ka nál zsír.

A li ba ap ró lé kot össze ap rít juk. Annyi víz ben tesszük fel fõni, amennyi ép pen el -
le pi, sóz zuk, bor soz zuk. Ké sõbb hoz zá ad juk a zöld sé ge ket, a hagy mát egész -
ben. A meg mo sott rizst egy má sik edény ben, zsír ban üve ges re pi rít juk, a meg fõtt
ap ró lék le vé vel föl en ged jük, pu há ra pá rol juk. Tá la lás elõtt az ap ró lék kal és a zöld -
sé gek kel össze ke ver jük. Rá szór juk az ap ró ra vag dalt petrezselyemzöldet.

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!

Özv. BULA LAJOSNÉ Kurilla
Mar git, aki a Moh ácsi úton la kott, 83
éves ko rá ban 

3 hó na pon át tar tó sú lyos be teg ség
után má jus 17-én be fe jez te föl di út ját
és az Örök ké va ló ság Ho ná ba köl tö -
zött. Gyá szol ják: test vé re és a ro kon -
ság. 

HEGEDÛS GERGELY, aki
Hunya, Szé che nyi u. 4. sz. alatt élt,
2004. má jus 15-én 77 éves ko rá ban
el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol -
ják: fe le sé ge, gyer me kei és uno kái,
va la mint a ro kon ság.

TÍMÁR MÁRIA, aki Hunya, Óvo -
da u. 20. sz. alatt élt, 2004. áp ri lis
29-én, 82 éves ko rá ban meg tért te -
rem tõ Is te né hez. Gyá szol ják: Test vé -
re, só go ra és a csa lád ja, meg halt
test vér ének gyer me kei és a ro kon ság.

UNGER VILMOSNÉ Hunya Má -
ria, aki ko ráb ban a Su gár u. 10-ben
élt, Máriabesnyõn 87 éves ko rá ban
vissza ad ta lel két te rem tõ Urá nak.
Gyá szol ják: gyer me kei, uno kái és a
ro kon ság.

VARJÚ GYÖRGY, aki Hunya,
Rá kó czi u. 81. sz. alatt la kott, 2004.
má jus 1-én 82 éves ko rá ban vissza ad -
ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják:
fe le sé ge, gyer me kei, uno kái és a ro -
kon ság.

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
66/283-970-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
A Polgári Iskola végzõs
tanulóiról 1947-ben a
templomkertben készült fotó

Felsõ sor (balról-jobbra)
Tímár Imre, Mihály János, Szujó 
Teréz, Szujó Gizella, Blanár
Margit, Hornok Irén, Csúvár
Eszter, Liziczai Ilona, Gellai
Ilona, Dógi Erzsébet, Kappel
Mária, Mókó László
Második sor:
Bécs István, Szurovecz Béla,
Bartos Margit, Tóth Olga,
Kõvágó Mária, Mihály Valéria,
Torma Gabriella, Tóth Katalin,
Sóczó Mária, Hornok Gizella,
Tímár Eszter, Hegedûs Mária,
Sztanyik Benedek
Tanári sor (harmadik)
Paróczai Gergely, Dienes Izráné, 
Dienes Izra, Csõsz Mária,
Földvári Kálmán, Dr. Csókási
Béla, Ugrin Eszter, Iványi
Gergely, Dr. Cseh József
Negyedik sor:
Kovács Attila, Hanyecz László,
Tímár József, Eiben Péter,
Hegedûs Béla, Balogh Mihály,
Bálint Vince, Tímár Imre, Uhrin 
Sándor, Tímár Imre
Alsó sor:
Bel la Mik lós, Iványi Imre,
Gyuricza Béla, Martinák Imre,
Fekécs La jos, Gácsi La jos, Csík
Imre, Dinya Il lés
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A gaz dák a na pok ban kez dik fel ven ni a pénz in té ze tek tõl az úgy -
ne ve zett „8000,-Ft-os” tá mo ga tá so kat. A ter mõ föld, az anya te hén, a
nõ iva rú juh és kecs ke, va la mint a tej kvó ta után járó tá mo ga tá sok vol -
tak az utol só, még nem ze ti ha tás kör ben szü le tett jog sza bály ok alap -
ján ki fi ze tés re ke rü lõ össze gek.

A 86/2004.(V.15.) és a 87/2004.(V.15.) FVM ren de le tek már az
Unió szel le mé ben ké szül tek.

Tá mo ga tá sok igé nyel he tõk az aláb bi jog cí me ken:
·Egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás
·Egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ

tá mo ga tás

A meg ne ve zett két tá mo ga tást a min den na pi élet ben uni ós és
nem ze ti jel zõ vel is mer jük. Igaz, hogy két ren de let rõl van szó a gaz -
dál ko dók nak még is csak egy tá mo ga tá si ké rel met kell ki töl te ni. A
ké re lem be nyúj tá si ha tár ide je: 2004.jú ni us 15. A nyom tat vá nyok a
fa lu gaz dá szok nál sze rez he tõk be és õk ad nak se gít sé get a ki töl tés ben 
is.

A tá mo ga tást szán tó, gyep, kony ha kert, szõ lõ és gyü möl csös te -
rü le tek után igé nyel he tik a gaz dál ko dók egy kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér ték ben. Fon tos tud ni, hogy a par cel lamé ret nek
leg alább 0,3 hek tár nak kell len ni, és a szán tó, gyep és kony ha kert
ese té ben el kell érni az 1 hek tárt. To váb bi fel té tel, hogy a te rü let
2003. jú ni us 30-án meg fe le lõ kultúr-állapotban volt és je len leg is
meg kell, hogy fe lel jen a „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál -
la pot” kí vá nal ma i nak. A nyom tat vá nyon fel kell tün tet ni a re giszt rá -
ci ós szá mot és mel lé kel ni kell az alak he lye sen ki töl tött fi zi kai
blokk tér ké pet is. Amennyi ben a ter me lõ ezek kel nem ren del ke zik,
ak kor is be ad hat ja a ké rel met, ha be ad vá nyá hoz csa tol egy he lye sen
ki töl tött G 001-es és egy G 015-ös lapot. 

A fi zi kai blokk tér ké pek raj zo lá sá ról né hány szót még mi e lõtt va -
la ki hi va tá sos tér ké pészt ke res ne. Az 1:4000 és az 1:5000 mé ret -
arány ban ké szült ki fa kí tott és hely raj zi szám mal el lá tott tér ké pek a
he lyes tá jé ko zó dást se gí tik az el len õr zé sek so rán. A gaz dál ko dók nak 
az egye di blokk tér kép ükön jól lát ha tó an par cel la sor szám mal meg je -
löl ve kell a te rü le tet meg je löl ni. A par cel lák sor szá mo zá sa fo lya ma -
to san tör té nik. Egy blokk tér kép hez több par cel la sor szám is
tar toz hat, majd a kö vet ke zõ blokk tér ké pen foly ta tó dik a szá mo zás. A 
blokk tér ké pe ken a par cel lá kat jól el kü lö nít he tõ en kell fel tün tet ni, ki -
emel ke dõ szí nû tol lal je lez ve a ha tá ro kat. A par cel la kó do kat a ki töl -
té si út mu ta tó se gít sé gé vel ad hat juk meg. A kód nyújt tá jé koz ta tást
ar ról, hogy az ál ta lunk ter mesz tett nö vény faj után csak egy sé ges
vagy az egy sé ges tá mo ga tá son kí vül ki egé szí tõ tá mo ga tás ban is ré -
sze sül he tünk.  A ta kar mány nak ter mesz tett lu cer na után az egy sé ges
tá mo ga tás jár, míg ha ve tõ ma got ál lí tunk elõ ak kor ki egé szí tõ tá mo -
ga tás ban is részesülhetünk.

A tá mo ga tá si ké re lem tár gyá ban az MVH 2004. no vem ber 30-ig
ha tá roz. Na gyon fon tos, hogy pon to san ki töl tött a va ló ság nak meg -
fe le lõ tá mo ga tá si ké rel me ket ad ja nak be a gaz dák.

Tart sák szem elõtt, hogy a jó gaz da nem csak szán ta ni és vet ni
tud, ha nem ügye it is ké pes jól in téz ni.

Mun ká juk hoz kér jék a fa lu gaz dá szok se gít sé gét!
Várfi And rás  
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SZENT IVÁN HAVA
In for má ció gaz dál ko dók nak

AGRO
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

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

• Bog rá csok, grillsütõk
• Kézi és háti per me te zõk
• Nö vény vé dõ sze rek
• Ta sa kos ve tõ mag ok
• Vi rág ma gok
• Mû trá gyák, táp anyag ok
• Fó li ák, mû anyag ku kák
• Esõ ru hák, gu mi csiz mák
• Zo mán co zott kály hák
• Fû nyí ró, szegélynyíró
• Kézi szer szá mok, sze gek
• Csa va rok, zá rak, la ka tok
• Iz zók, ele mek
• Ku tya, macs ka, ma dár ele del

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

Az Eu ró pai Unió Ve gyi Anya gok kal kap cso la tos jog al ko tá sa 
A REACH RENDSZER

A je len le gi ve gyi anyag-sza bá lyo zás hi á nyos sá gai arra indították az Európai
Tanácsot, hogy 1998-ban vi tát kez de mé nyez zen, minek ered mé nye ként a Bi zott ság
2001. feb ru ár já ban „Az új ve gyi anyag-po li ti ka ki ala kí tá sá nak stra té gi á ja” cím mel Fe -
hér Köny vet adott ki. A do ku men tum REACH /Registration, Evaluation and Authorisation 
of Chemicals, mely nek ma gyar je len té se: Ve gyi Anya gok Be je len té se, Ér té ke lé se és En -
ge dé lye zé se / né ven új sza bá lyo zá si rend szer ki ala kí tá sá ra tett ja vas la tot. 

A REACH cél ja: hogy a ve gyi anya go kat for ga lom ba ke rü lé sük elõtt egész ség ügyi és 
kör nye zet vé del mi szem pont ból el len õriz zék.

A Biz tos vér min tá já val bi zo nyít.
Az Eu ró pai Bi zott ság kör nye zet vé de le mért fe le lõs tag ja, Margot Wallström sze rint a 

REACH olyan ja vas lat, amely alap ja i ban vál toz tat ja meg az ed di gi rend szert. El fo ga dá sa 
után a sza bá lyo zás le he tõ vé te szi, hogy anél kül él vez zük a ve gyi anya gok ál tal nyúj tott
elõ nyö ket, hogy az zal koc ká ra ten nénk sa ját ma gunk és a kör nye zet egész sé gét, és ez -
zel a lé pés sel az Eu ró pai Unió a vi lág leg ha la dóbb ve gyi anyag-ke ze lé si rend sze ré nek
egyi két hoz za lét re.

A biz tos no vem ber ele jén Brüsszel ben saj tó tá jé koz ta tót tar tott, me lyen a sa ját vér -
min tá ján vég zett vizs gá la tok ered mé nye i vel szem lél tet te, mi ért tart ja olyan fon tos nak a 
Bi zott ság a kör nye zet ben mind na gyobb mennyi ség ben ta lál ha tó ve gyi anya gok szá -
mon tar tá sát, nyo mon kö ve té sét és el len õr zé sét.

Wallström sze rint a ma élõ em be rek szer ve ze té ben több száz olyan ve gyi anyag
hal mo zó dott fel, ame lyek né hány nem ze dék kel ko ráb ban még nem vol tak je len, s ez
ag go da lom ra ad okot. Ko ráb ban so kan gon dol hat ták kö zü lünk úgy, hogy ez sze mély
sze rint nem érint het ben nün ket, ám a biz tos a vér vizs gá la tot ép pen azért vé gez tet te el,
hogy bi zo nyít sa en nek el len ke zõ jét.

A lancasteri kör nye zet tu do má nyi egye tem re be kül dött 150 min tá ban 77 mes ter sé -
ges ve gyü let nyo ma it ke res ték, ame lyek élel mi sze rek ben és akár olyan hét köz na pi
hasz ná la ti tár gyak ban is elõ for dul nak, mint a tv-ké szü lék, szõ nye gek, bú to rok. A 77
ve gyi anyag kö zül a biz tos vé ré ben 28-at ta lál tak, ami át la gos ered mény nek te kint he -
tõ.. A vizs gált ve gyü let cso por tok kö zös tu laj don sá ga, hogy ne he zen vagy egy ál ta lán
nem bom la nak le, és hosszabb idõn át hal mo zód nak az em beri vagy ál la ti szer ve ze tek -
ben. Emellett eze ket az anya go kat az anyák már a vá ran dó ság vagy a szop ta tás idõ sza -
ká ban to vább ad ják a gyer me ke ik nek. A szak ér tõk sze rint a vizs gált ve gyi anya gok
egy aránt za va ro kat okoz hat nak az em be rek és az ál la tok hor mon ház tar tá sá ban és a
sza po ro dá si ké pes sé ge i ket is ká ro san be fo lyá sol hat ják.

A REACH alap ján azok a tár sa sá gok, ame lyek ve gyi anya go kat gyár ta nak vagy im -
por tál nak, kö te le sek lesz nek asz érin tett anya gok hasz ná la tá val kap cso la tos koc ká za -
tok ér té ke lé sé re, s azok nak az in téz ke dé sek nek a meg ho za tal ára, ame lyek az
azo no sí tott koc ká za tok ke ze lé sé hez szük sé ge sek. Ez a lé pés meg for dít ja a bi zo nyí tá si
kö te le zett ség ter hét. Ezen túl nem a ha tó sá gok nak, ha nem a gyár tók nak lesz a kö te les -
sé gük a pi a con lévõ ve gyi anya gok biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa. 

For rás: EU-Integráció Kör nye zet po li ti ka és Kör nye zet vé de lem 2004. ja nu á ri Hír le -
ve le.

Köz re ad ta: Dr. Giricz Ka ta lin


