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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke
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XI. év fo lyam 5. szám

Így kö szön -
töt te ha za hí vott,
rég nem lá tott fi -
a it és lá nya it a
szü lõ föld.
Gyomaendrõd
vá ros ön kor -
mány za ta az itt -
hon élõk
ne vé ben is im -
már má sod íz ben 
le vél ben ke res te
meg a tá vol élõ -
ket, és gaz dag
prog ra mok kal
hív ta és vár ta
õket haza. Egy -
be esett az ün -
nep lés a Kner
Imre Gim ná zi -
um 50 éves ju bi -
le u mi
év for du ló já val,
így lett az öreg-
diákok
találkozója is ez
a két nap.

A szí vé lyes meg hí vás hoz az is hoz zá tar to zott, hogy nagy volt a
sür gés-for gás az ut cá kon. Dí szí tet ték, csi no sí tot ták a par ko kat, és
az idõ já rás is se gí tett, vi rág ba bo rul tak az út men ti vér szil va fák,
pom páz tak a tu li pá nok és ár vács kák, ma gas ra ívelt a vá ros egyet len 
szö kõ kút já nak víz su ga ra. Egy szó, mint száz, ün ne pi dísz ben vár -
tuk az hazalátogatókat. Jöttek is elég szép számban.

Ed dig is tud tuk, de most is lát hat tuk, hogy ez a vá ros sok ki vá ló
em bert adott az or szág nak, a mû vész vi lág, és a tu do mány szin te
min den te rü le té re. A Re for má tus Temp lom ban meg ren de zett hang -
ver seny is mél tó kép pen bi zo nyí tot ta, hogy mennyi ki vá ló mû vész
gyö nyör köd te ti az or szág-vi lág ze ne-, iro da lom-, szín ház- és mû -
ked ve lõ közönségét.

A ta lál ko zó nyi tó hang ver se nyén mind ne ves, Gyomaendrõdrõl
szár ma zó, il let ve ide csa lá di ala pon kö tõ dõ mû vé szek és kó ru sok
szol gál tat ták az igen szín vo na las mû sort. Majd nem meg telt
Gyomán a Re for má tus Templom. Cso dá la tos él ménnyel gaz da god -
tak, akik hall hat ták: a Gyomaendrõdi Ze ne ba rát ok Kó ru sát együtt a 
Dévaványai Vá ro si Kó rus sal, gyö nyör köd het tünk is mét Mucsi
Már ta szó ló éne ké ben, Ve réb Ju dit szó ló és fér je, Bátki Fa ze kas
Zol tán nal elõ a dott du ó já ban, Uhrin Vik tor he ge dû, Jenei Anna
oboa, Kosóczki Ta más or go na já té ká ban, Szil ágyi Ist ván és Kiszely
Zol tán szín mû vé szek vers elõ adá sá ban, Ha lász Já nos trom bi ta,
Berg And rea,  Szelezsán Be á ta zon go ra já té ká ban és a Vá ro si Ze ne -

is ko la fu vo la du ó ja
elõ adá sá ban. So -
kunk nak na gyon hi -
ány zott a színrõl
Frankó Tünde
operaénekes
csodálatos hang ja.

A hang ver seny
után az ün nep lõ tö -
meg át sé tált a Gim -
ná zi um
tor na ter mé be. Va ló -
já ban ott kez dõd he -
tett el az iga zi
ta lál ko zó, a késõ es -
té be nyú ló be szél ge -
té sek, a meg ha tó
újra ta lál ko zá sok
órái vol tak ezek, az
öreg di ák ok, az el -
szár ma zot tak és az
itt hon élõk kö zött. A
be szél ge tés köz ben
min den ki ked vé re
vá lo gat ha tott a gaz -
da gon te rí tett asz tal
fi nom sá ga i ból.
Szép, em lé ke ze tes este volt, a Hold és a Vénusz gyönyörûen
világította meg a hazafelé vezetõ utat… 

Más nap már reg gel ra gyo gó nap sü tés ben tün dök lött a vá ros.
Ki lenc óra kor el kez dõ dött mind két vá ros rész ben a prog ram.
Gyomán Is ten tisz te let a Re for má tus Temp lom ban, Endrõdön szent
mi sét aján lott fel az atya mind nyá jun kért. Ez zel a mi sé vel kez de tét
is vet te az endrõdi Szent Imre temp lom 200 éves év for du ló já nak
ün nep ség-so ro za ta. Az endrõdi ün nep ség a Táj ház ban foly ta tó dott.
A fo ga dal mi ke reszt új ra szen te lé se után a szakrális kiállítást Dr.
Újváry professzor nyitotta meg.

A szak rá lis ki ál lí tás anya ga Dr. Dé nes Zol tán, endrõdi szár ma -
zá sú plé bá nos gyûj te mé nye, õszig meg te kint he tõ a Táj ház ban. Dé -
nes Zol tán ter vez te a most fel ál lí tott ke reszt talapzatát, és rö vi den el 
is mond ta annak szimbolikus jelentését. 

Köz ben Gyomán a gim ná zi um ban az ott vég zett öreg di ák ok kö -
zül so kan „óra adó ta ná rok” let tek, és igen ér té kes elõ adá so kat hall -
gat hat tak a di á kok és a tanárok, Balogh Tamás,

Dr. Bé res Má ria, Csa ba Gá bor, Dr Dinya Elek, Dr. Hankó Fa ra -
gó Mik lós, Nagy Eri ka,

Dr. Rácz Béla, Dr. Solymosi Ta más, Solymosi Já nos, Tandi La -
jos és Dr. Tí már Ju dit elõ adá sá ban.

Vol tak, akik el lá to gat tak a Vá ro si Kép tár ba, a Kner Mú ze um ba
vagy a Mo tor mú ze um ba. Má sok ki men tek a li get be, ahol az új
gyógy für dõt is megnézhették.

A dél elõt ti prog ram is sok szép le he tõ sé get tar to ga tott.

Ün nep lõ be öl tö zött a vá ros
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hogy mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let 
áp ri lis 29-i ülé sén

Jó vá ha gyás ra ke rült a 2003. év zár szám adá sa. A vá ros
költ ség ve té se 4 mil li árd 459 mil lió fo rint be vé tel lel, 4 mil li -
árd 362 mil lió ki adás sal zárt. A ki adás fõ össze gén be lül a
mû kö dés re 1 mil li árd 880 mil li ót, a fel újí tá sok ra 15 mil li ót, a
be ru há zá sok ra 2 mil li árd 467 mil lió fo rin tot köl tött a vá ros.
Az ön kor mány zat va gyo na 10 mil li árd 820 mil lió fo rint. A
fej lesz té si hi tel ál lo mány 6 mil lió fo rint. Ered mé nyes év volt!

A rend õr sé gi és pol gár õri be szá mo ló is jó vá ha gyás ra ke -
rült. Je len volt Oltyán Sán dor al ez re des, és Paraizs Ta más fõ -
had nagy és a pol gár õrök ve ze tõ je Szûcs Fe renc el nök. A
be szá mo lók ból meg nyug ta tó ada to kat le he tett ol vas ni, de re -
mél he tõ leg a la kos ság nak érez he tõ en nõtt a biz ton sá gi ér ze te. 
A sta tisz ti kai ada tok ja vul tak mind a va gyon el le ni, mind a
rab lá sok, mind a köz rend el le ni, mind a köz le ke dé si bûn cse -
lek mé nyek te rü le tén. Ter mé sze tes, hogy akit meg lop tak, akit
ki ra bol tak nem ezt érzi, de az össze sí tett ada tok va lós ja vu -
lást mu tat nak. Ked ve zõ, hogy szo ros együtt mû kö dés ala kult
ki a pol gár õr ség és a rend õr ség kö zött.

Né hány sta tisz ti kai adat 2003 évre: 56 köz úti bal eset volt,
amely bõl ha lá los ki me ne te lû bal eset 5, sú lyos sé rü lé ses 11,
könnyû sé rü lé ses 16, is mert té vált lo pás 226, va gyon el le ni
cse lek mény 354, az elõ zõ év ben 500 volt. Az it tas ve ze tõk bõl 
180 sze mélyt si ke rült ki szûr ni. A Hunyai Ta ka rék szö vet ke -
zet el len 2 fegy ve res rab lás, ki emelt bûn cse lek mény ka te gó -
ria, az elsõ rab lás gya nú sí tott ja elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van.
A bûn ügyi ál lo mány lét szá ma 6 fõ. A tes tü let vé le mé nye sze -
rint a tech ni kai fel té te le ken le het ne ja ví ta ni, cél sze rû len ne
még a vá ros anya gi se gít sé gé vel is, be ál lí ta ni leg alább egy
mo to ros rend õrt. 

A für dõ má jus 1-tõl meg nyit ja ka pu it. Az idei ár jegy zék is 
jó vá ha gyás ra ke rült, a kör nye zõ für dõk ára i hoz ha son lít va
mél tá nyo sak az ára ink. Pél dá ul: napi jegy 600 Ft, hét vé gi
csa lá di be lé põ: 2.400 Ft, (2 fel nõtt, 2 vagy több gye rek),
nagy csa lá dos napi be lé põ: 1.500 Ft.

A ke res ke del mi szál lás he lyek és ma gán szál lás he lyek el -
len õr zé sé re 2 fõ ven dég el len õr fog lal koz ta tá sát hagy ta jóvá a 
tes tü let. 

Blaha úti óvo da kert jé nek bõ ví té sé re meg vá sár lás ra ke rül
276 m2 te rü let Kondorosi Zsolt tól.

Si ker te len nek mi nõ sí tet te a Pénz ügyi Bi zott ság az au -
gusz tus 20-i ün nep ség meg ren de zé sé re ki írt pá lyá zat ra ér ke -
zett egyet len pá lyá za tot. Saj ná la tos fél re ér tés tör tént, ugyan is 
a vá ros csak azt a 2 mil lió fo rin tos össze get adja az ün nep ség -
re, amit meg nyert. A pá lyá za ti sa ját erõt a ren de zõ tõl vár ja. A
pá lyá zó sze rint, az ed di gi szín vo na lon való ren de zés 2 mil lió
fo rin tos tá mo ga tás ból nem jö het ki, ezért a pá lyá zó vissza lé -
pett. Az új ki írás sze rint pá lyáz hat most már nem he lyi vál lal -
ko zás is! 

Jó vá ha gyás ra ke rült a Gyomaszolg Kft. 2003. évi mér le ge 
és jövõ évi üz le ti ter ve.

Csá szár né Gyuricza Éva
kép vi se lõ

A Holler ét -
te rem ben is mét
együtt vol tunk,
mint egy
140-en, ami kor
ki-ki meg jött az 
ál ta la vá lasz tott
prog ram ról. Itt
igen fi nom
ebéd del vár tak.
Többen a gim -
ná zi um ban, il -
let ve Endrõdön
ebé del tek.

A pol gár -
mes ter úr Dr.
Dá vid Imre po -
hár kö szön tõ jé -
ben me leg
sza vak kal üd -
vö zöl te a je len -

lé võ ket, majd a Gyo mai Szü lõ föld Ba rá ti Kör ne vé ben Köhler
Mi hály úr szólt az ün nep lõk höz. Ja va sol ta, hogy a gyo mai te me tõ
sír kert rend be ho za tal ára mi nél töb ben ada koz za nak, el sõ ként fel is
aján lott egy je len tõs össze get. Ezt kö ve tõ en az Endrõdiek Ba rá ti
Kö ré nek el nö ke, Dr. Lat or cai Já nos üd vö zöl te a je len lé võ ün nep lõ
közön sé get, és töb bek kö zött el mond ta, hogy a Ba rá ti Kör egyik
tag ja, ne ve ze te sen Buc kó Imre kez de mé nye zé sé re és köz re mû kö -
dé sé vel egy em lék lap készült a mai nap emlékére. Ezt a lapot
minden jelenlévõ meg kap ta (újságunk elõfizetõi is!).

Erre az ün nep ség re ke rült nyil vá nos ság elé a Gyomaendrõdi KI
KICSODA? címû ki ad vány, amely nek fõ szer kesz tõ je Dr.
Szilágyiné Né meth Esz ter és Kovácsné Nagy Ka ta lin vol tak. 1070
endrõdi és gyo mai sze mély rõl szól a könyv, na gyon nagy ér ték a je -
len és jövõ szá má ra, hogy mind ez meg örö kí tés re ke rült. Kö szö net
és hála mind azok nak, aki ket il let, régi hi ányt pótoltak a szerzõk és
segítõik.

Még min dig nem volt vége a prog ram so ro zat nak. A Kner Gim -
ná zi um ban dél után ket tõ óra kor nyi tot ták meg hi va ta lo san azt a
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tást, ame lyet a va la mi kor ott vég zett di á kok
munkáiból állítottak össze.

Endrõdön a Nép ház ban dél után 3 óra kor kez dõ dött az Elsõ
Gyomaendrõdi Tu do má nyos Nép raj zi Kon fe ren cia, ame lyek ne ves 
elõ adói vol tak: a kon fe ren cia fõ véd nö ke Ujváry pro fesszor, elõ -
adói: Dr. Szalai Emõ ke, Dr. Dé nes Zol tán, Gecse An nabella. Az
elõ adás so ro za tot szép szá mú ér dek lõ dõ hall gat ta vé gig. Is mét gaz -
da god tunk na gyon sok olyan is me ret tel, ame lyek nél kül le het
ugyan élni, de kár len ne ki hagy ni, ezért az elõ adá sok ról a
késõbbiekben még tudósítjuk olvasóinkat.

Így ért vé get a két na pos ün nep ség. Az idõ já rás majd nem vé gig
ke gyes volt. Dél után 3 óra táj ban már nem bír ták a fel hõk to vább
tar ta ni, és el eredt az esõ, de ezt már nem bán tuk, mert amit sze ret -
tünk vol na, azt el ér tük. Meg mu tat hat tuk a vá rost ün ne pi dísz ben,
me leg sze re tet tel fo gad tuk a hazaér ke zõ ket, és õszin tén re mél jük,
hogy min den ki gaz dag él mé nyek kel, jól esõ ta lál ko zá sok em lé ke i -
vel tért haza. Azzal bú csúz tunk, hogy 4 év múl va, de re mél jük
elõbb is, újra, ugyan itt is mét ta lál koz ha tunk mindazokkal, akik más 
vidéken találták meg boldogulásukat.

El kell mon da ni az igaz sá got, na gyon hi á nyoz nak az itt ho ni
élet bõl mind nyá jan, ki vé tel nél kül ér té kes em be rek, min den ki a
maga te rü le tén nagy sze rû, si ke res em ber. Saj ná la tos tény, hogy a
ma gyar vi dék ki ta ní ttat ja, de meg tar ta ni nem tud ja fi a it, lá nya it.
Ezért is csök ken fo lya ma to san a vi dé ken élõk szá ma, így van ez vá -
ro sunk ban Gyomaendrõdön is. A ta lál ko zó ér té ke lé sé nél ezt a fájó
tényt nem le het, nem szabad elhallgatni a krónikásnak… a sok-sok
szép emlék mellett.

Az elõ ké szí tõ mun ká ért a szer ve zõk nek já ró kö szö ne tet a bú -
csú zás ko ri fá tyo los sze mek, a me leg öle lé sek, és az Em lék lap né -
hány sora méltón kifejezi: 

„Öröm és bol dog ság töl ti el szí vem, 
Hogy újra lát hat lak drá ga szü lõ föl dem
…Kö szö nöm Is te nem, hogy ezt meg él het tem!
Örök kön ál dott légy drá ga szü lõ föl dem”.

Csá szár né Gyuricza Éva

Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter kö szön ti 
a Vi lág ta lál ko zó részt ve võ it
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

MEGHÍVÓ - Má jus utol só va sár nap ján, (má jus 30.) az Endrõdiek
Ba rá ti Köre a ha gyo má nyos HÕSÖK NAPI ün nep ség re hív ja az itt hon
élõ és az el szár ma zott endrõdieket, és min den kit, aki nek ez az ün nep
fon tos.

Az ün nep ség 10 óra kor kez dõ dik a Szent Imre Ró mai Ka to li kus
temp lom ban, en gesz te lõ szent mi sé vel, az I, II, vi lág há bo rú és az
1956-os for ra da lom ál do za ta i ért. A mise után a Hõ sök te rén ün nep ség
és utá na ko szo rú zás és az em lé ke zés vi rá ga i nak el he lye zé se. A ren de -
zõk ké rik, hogy mi nél töb ben jöj je nek el, és hoz za nak egy szál vi rá got a 
hõsi hal lot ta ink em lék mû ve i hez.

Az ün nep ség után kö zös ebéd lesz a Bowling Ét te rem ben (a volt
Enci te rü le tén), az ebéd re való je lent ke zést má jus 27-ig kér jük:
66/386-323, vagy 284-435 te le fo non, fõ leg az esti órák ban.

A Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um 2004. áp ri lis utol -
só nap ja in ren dez te meg igen nagy si ker rel a VI. Gyomaendrõdi Nem -
zet kö zi Sajt és Tú ró fesz ti vált. Szak ki ál lí tá sok, be mu ta tók, elõ adá sok,
és vál to za tos szó ra ko zá si le he tõ sé ge volt a részt ve võk nek.

Bé kés Me gye Kép vi se lõ Tes tü le te,
Bé kés Vá ros Ön kor mány za ta, Bé kés -
csa ba Me gyei Jogú vá ros Ön kor mány -
za ta és Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta
kö zös ün nep lés re hív ta és vár ta Bé kés
me gye la kos sá gát. Ha zánk, a Ma gyar
Köz tár sa ság Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zá sa tisz te le té re ren dez ték meg
az EURÓPA MAJÁLISt a Bé kés csa bai
Re pü lõ té ren, má jus 1-jén. Vál to za tos,
sok szí nû prog ra mok, fesz ti vá lok, be mu -
ta tók, ver se nyek, tán cok, ze ne kar ok, ej -
tõ er nyõs, mû re pü lõ be mu ta tók,
kon cer tek szó ra koz tat ták a nagy ér de -
mût.

Áp ri lis 22-én vá ro sunk ba lá to ga tott Dr. Becsey Zsolt, aki a jú ni -
u si vá lasz tá son a Fi desz lis tá ján sze re pel. Meg vá lasz tá sa ese tén a
me gyén ket fog ja kép vi sel ni az Eu ró pai Par la ment ben. Le het tünk
vol na töb ben is a fó ru mon. Fõ leg azok hi á nyoz tak, akik nek az ott
ka pott in for má ció min den nél töb bet ér het ne! A fó rum egyik fel szó -
la ló ja meg is fo gal maz ta, hogy ilyen rész le tes, ért he tõ elõ adá sok ra
már ré geb ben is szük ség lett vol na, de ma is na gyon so kat ér és hasz -
nos volt. Akik ott vol tak, re mél he tõ leg sok kal vi lá go sab ban lát hat -
ják a kö zel és be lát ha tó jö võ ben ránk váró hely ze tet.. A jú ni us 13-i
vá lasz tás sú lya, fon tos sá ga, a rész vé te lünk fe le lõs sé ge egy ér tel mû -
en ki raj zo ló dott. Min den fe le lõ sen gon dol ko dó em ber nek tud nia
kell, hogy nagy a tét! Az Eu ró pai Par la ment be ke rü lõ 24 ma gyar
kép vi se lõ kö zül hogy há nyan ke rül nek az egyes pár tok frak ci ó i ba,
ezt mi vá lasz tók dönt jük el. Aki fe le lõ sé get érez a je len és jövõ nem -
ze dé kért, azért hogy. ha zánk nem ze ti, ke resz tény er köl csi ala po kon
nyug vó ér de ke it mi nél töb ben kép vi sel jék az Eu ró pai Nép párt frak -
ci ó já ban, va la mint Bé kés me gyét hoz zá ér tõ, Sze ge den el ér he tõ em -
ber kép vi sel je, az már a fó ru mon el dönt het te, hogy a FIDESZ –re
adja le a szavazatát június 13-án.

Meg je lent a Gyomaendrõdi KI KICSODA? címû ki ad vány. A
könyv meg vá sá rol ha tó: Az Endrõdi és a Gyo mai Vá ro si Könyv tár -
ban, Szendrei Lászlóné Gyomaendrõd Achim u 18, Ha lász Ist ván
Achim út 3, ára 1900.- fo rint

Dr. Ágos ton Sán dor Dévaványán élõ gyo mai tör té nész több évi
anyag gyûj tõ és le vél tá ri ku ta tó mun ka alap ján meg ír ja: 

„A ha zá ért és a sza bad sá gért – elõ re! Gyo ma i ak és endrõdiek a
di csõ sé ges 1848-49-es sza bad ság harc ban” címû köny vét.

Köny vé ben em lé ket ál lít a sza bad ság harc ban fegy ver rel és fegy ver
nél kül har co ló föl di je ink nek, azok nak a hõ se ink nek, bá tor fér fi ak nak és 
nõk nek, akik a haza hívó sza vá ra harc ba men tek.

A könyv elõ re lát ha tó lag jövõ év már ci u sá ban je le nik meg.
Elõ ren de lést le het le ad ni:
Gyomán: Köny ves bolt Sza bad ság tér 3; Vá ro si Könyv tár Kos suth u 

50; 
Endrõdön: Könyv tár Blaha út 21; MA-ZSI Pa pír–író szer Hõ sök

tere 12/2
Dr. Ágos ton Sán dor, 5510 Dévaványa, Szé che nyi út 5

ADOK, HOGY ADJÁL! - Matolcsy György volt gaz da sá gi mi nisz -
ter áp ri lis 16-án Bé kés me gyei kör út ja so rán el lá to ga tott vá ro sunk ba is.
A me gyei kör út ja so rán azok ba a hely sé gek ben járt, ahol a Szé che nyi
terv ke re té ben el in dul tak a für dõ fej lesz té sek. A gyo mai für dõ igen
meg nyer te tet szé sét, - ami va ló ban im po záns ké pet mu tat -. A volt gaz -
da sá gi mi nisz ter a für dõ be ru há zá sun kat „kü lön le ges, szí nes, íz lé ses,
ter mé sze tes és egye di” jel zõk kel il let te. „Bé kés me gyé ben cso da szü le -
tett!” Va ló ban cso dá la to san szép a für dõnk bel sõ fa bur ko la ta, a gó ti -
kus nak tet szõ óri ás ab la kok, ame lyek kör pa no rá mát biz to sí ta nak a li get
gyö nyö rû fá i ra, igé nyes és szép a ki vi te le zés is.

A lá to ga tás so rán mód volt arra, hogy né hány gon do lat ere jé ig be -
szél ges sünk. El sõ ként a Szé che nyi terv rõl, amely nek az volt a gaz da sá -
gi fi lo zó fi á ja, hogy ha össze fog az ál lam, az ön kor mány zat vagy az
egyé ni és csa lá di vál lal ko zás, ak kor él he tõ te le pü lé sek lesz nek. „Adok,
hogy ad jál” el vet ér vé nye sí tet tek, mert bi zo nyí tott tény, hogy a költ ség -
ve tés job ban jár, ha ad, mert töb bet kap vissza! A be ru há zá sok mun ka -
he lye ket te rem te nek, több adó fo lyik be a költ ség ve tés be, és még más
te rü le te ken is nõ nek a be vé te lek, te hát min den ki jól jár! Ilyen el vek
alap ján in dult el a „ter mál gyû rû”, or szá go san 40-45 für dõ fej lesz tés
meg va ló sí tá si prog ram ja, amely tõl a gyógy-ide gen for ga lom ug rás sze rû 
nö ve ke dé sét vár ták. Így le he tett vol na a Szé che nyi terv a ma gyar gaz -
da ság eu ró pai fel zár kóz ta tá sá nak esz kö ze. A ma gyar gaz da ság va ló ban
len dü let be ke rült, meg is szü le tett a  Szé che nyi plusz, ami töb bek kö zött 
a vi dék fej lesz té si prog ra mot, a vál lal ko zást se gí tõ adó rend szert, az EU
ala pok hoz való csat la ko zást, az ál lam adós ság de vi za össze té tel ének ja -
ví tá sát szol gál ta vol na. 

Saj nos, mind ezek el le né re a kor mány vál tás után a Szé che nyi ter vet
nem foly tat ták, a be ru há zá sok meg tor pan tak, és az uni ós pén zek pe dig
még nem jö het nek. Lé nye ges üz le ti fel len dü lés re je len leg nem, csak
3-4 év múl va szá mít ha tunk. Ezt a ne héz át me ne ti idõ sza kot kell ki bír ni,
ami azt is je len ti, hogy csök ken a fo gyasz tás, csök ken a re ál ke re set, el
kell ha lasz ta ni sok ko ráb ban ter ve zett be ru há zást, mert a ha zai pénz el -
fo gyott! Saj nos nincs be ru há zás ösz tön zõ hi tel po li ti ka sem, a je len le gi
kor mány fel ál doz ta a fo rint sta bi li tá sát is. Matolcsy mi nisz ter fel hív ta
vi szont arra a fi gyel met, hogy mind ezek el le né re ter vez ni kell, leg alább 
5-7 évre elõ re! Jól vé gig gon dolt, ki szá molt, komp lex, ug rás ra elõ ké szí -
tett ter vek szük sé ge sek. Össze kell szed ni a ja vas la to kat, a tu dást meg
kell sze rez ni, és meg kell ta lál ni a szö vet sé gest! Vé le mé nye sze rint a
csat la ko zás elsõ ide jé ben a „húzó” prog ram, ami re el sõ ként le het tá mo -
ga tást sze rez ni, a lo gisz ti kai rend szer lesz! Ezt min den kép pen fi gye -
lem be kell ven ni fõ leg az ön kor mány zat ok nak, va la mint azt, hogy ma 1
mil lió csa lád él me zõ gaz da ság ból, ezért olyan me zõ gaz da sá gi prog -
ram ra van szük sé ge az or szág nak, amely a ma gyar pa rasz ti sor sot nem
szo ci á lis kér dés ként ke ze li! Mun ka hely te rem tõ és mun ka hely meg tar tó 
me zõ gaz da sá gi prog ram ra van szük ség! A föld az Élet! Vi gyáz zunk rá!

A vá ro si lá to ga tá sát a mi nisz ter úr Do mo kos kép vi se lõ úr ral együtt
Kis rét zugi lá to ga tás sal fe jez te be. Meg néz tük együtt azt a cso dá la tos
kör nye ze tet, ahol a Kis ré ti Gyógy szál ló ért Ala pít vány föld je van, és
amely re olyan be ru há zást cél sze rû ter vez ni, ami a gyo mai für dõ szol -
gál ta tá sa it egé szí te né ki, pél dá ul 160 ágyas szál lo da for má já ban. Re -
mél jük, en nek is el jön egy szer az ide je!

Csá szár né Gyuricza Éva 

Áp ri lis 20-án Békésszentandráson nagy si ke rû fó ru mot ren de -
zett a he lyi Fi desz és a he lyi Nyug dí ja sok és Moz gás kor lá to zot tak
Szö vet sé ge és a Pol gá ri Kör kö zö sen. A fó rum ven dé ge volt Dr.
ASZÓDI PÁL a Fi desz Nyug dí jas ta go za tá nak or szá gos el nö ke.
Na gyon nagy szám mal ér kez tek a he lyi e ken kí vül a kör nye zõ te le -
pü lé sek nyug dí ja sai - így vá ro sunk ból is, – Aszó di úr re á lis ér té ke -
lést adott a nyug dí ja sok je len le gi és vár ha tó hely ze té rõl. Saj nos, a
3 mil lió nyug dí jas, an nak el le né re, hogy szin te ki vé tel nél kül be -
csü le tes hosszú évek mun ká ja után meg ér de mel né a gond ta lan éle -
tet, saj nos több sé gük nem le het nek tel jes biz ton ság ban. A
nyug dí jas ko sár sze rint szá mí tott inf lá ció, az ár eme lés lé nye ge sen
ma ga sabb, mint az or szá gos át lag. Kü lö nö sen az ala csony nyug dí -
ja sok jö ve del me a szû kös meg él he tést is alig biz to sít ja. 

A gyógy szer ár eme lé se, az ener gia ár eme lé se, és az élel mi szer -
árak job ban nõt tek, mint a nyug dí jak, hi szen az idei nyug díj eme -
lés 6,3% volt, ez zel szem ben a vil lany 13, a gyógy szer 16,%-kal
nõtt, nem be szél ve a gáz- és élel mi szer árak ról. A je len le gi kor -
mány ígé re te nem így szólt! A nyug dí jak re ál ér té ké nek nö ve lé se
saj nos nem hogy nõne, érez he tõ en csök ken. Elég, ha va la ki meg né -
zi pél dá ul, hogy két év vel ez elõtt mennyi volt a gáz szám lá ja, vagy
a szenny víz szám lá ja, és mennyit emel ke dett ez idõ alatt a nyug dí -
ja.
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Dr. Isépy Ta más

Dr. Lat or cai Já nos bú csú be szé de:

Ked ves Gyá szo ló Csa lád! Tisz telt Bú csú zó Gyü le ke zet!
Ba rá ta im!

A fel hõk bo ru lá sá ból ki-ki te kin tõ nap, a las san zöld be bo ru ló
ter mé szet, a fák és a vi rá gok már a ta vasz kö ze led tét, az élet in -
du lá sát jel zik, de itt a te me tõ idõt len sé get su gár zó bel se jé ben

még is bú csú zó hoz szó lít a lé lek ha rang.
Is mét az élet és a ha lál ér ték rend je lett úrrá raj tunk, s vá gott

kö nyör te len lé ket mo dern és meg bom lott vi lá gunk ban. 
A vég sõ tisz te let adás e fáj dal mas per ce i ben meg ren dült lé -

lek kel ál lok ked ves ba rá tom, Isépy Ta más föl di ham va mel lett,

hogy a ba rá tok, a mun ka- és pá lya tár sak, a tisz te lõk ne vé ben egy 
utol só Isten-hozzádot mond jak. 

Ami kor jó fél év vel ez elõtt egy be szél ge té sünk so rán, kö ze -
led vén nyolc va na dik szü le tés nap ja, ar ról ér dek lõd ve, hogy szü -
le tés na pi ün nep sé gén majd ho gyan mu tas sam be éle tét és
pá lyá ját, rö vid gon dol ko dás után így vá la szolt: 

„Ha meg élem, ta lán mondd majd azt, hogy Isépy Ta más
elõtt fé nyes múlt áll.”

Saj nos egész sé gé nek rom lá sa már nem tet te le he tõ vé, hogy
el mond has sam mind ezt, de meg ad ta a sors, hogy én is ott áll -
hat tam kór há zi be teg ágyá nál, ami kor Mádl Fe renc köz tár sa sá gi
el nök úr - át ad va neki a köz tár sa sá gi ér dem ér met – mél tat ta éle -
tét és mun kás sá gát.

Ne héz fel adat és szo mo rú kö te les ség be szél ni most ar ról a
sok-sok meg alá zás sal és fáj da lom mal sze gé lye zett, de meg
nem tört, vé gül még is si kert, el is me rést ho zott élet rõl, ami Neki
osz tály ré szül ju tott.

Élet út ján a tör té ne lem vil lá mai ci káz tak, idõ rõl idõ re át tört
raj ta a hu sza dik szá zad szé gye ne, s még is ké pes volt mind ezt
de rûs lé lek kel és hu mor ér zék kel meg él ni.

A tisz tes sé get a csa lá di ház ból hoz ta, a helyt ál lást, a ki tar tást
is még pa rá nyi em ber ként ott ta nul ta meg.

A tu dást az ele mi és a gim ná zi u mi évek után a Páz mány Pé -
ter Tu do mány egye tem Jogi Ka rán sze rez te. Ta nul má nyai so rán
mind vé gig is ko la-el sõ, aki kü lö nös gon dot for dít iro dal mi- és
ze nei mû velt sé gé nek ki szé le sí té sé re, foly to nos meg újí tá sá ra is.

Az if jú ság gyö nyö rû sé ge it iga zán meg sem kós tol hat ta, hi -
szen egye te mi ta nul má nya it a há bo rú ször nyû zi va ta ra ke resz -
tez te, a pá lya kez dés, pe dig már egy, egy re job ban ki üre se dõ,
ér ték vesz tett vi lág ban kö vet ke zett.

Majd a sok-sok nyo mo rú sá got, meg pró bál ta tást hozó hor to -
bá gyi GULÁG évei jöt tek, de ahogy oly sok szor el me sél te: lel ké -
ben még sem a fáj da lom és a ke se rû ség ma radt meg, ha nem
egy faj ta örö mé, hi szen fe le sé gét itt is mer te meg és itt jött rá,
hogy a hor to bá gyi nap kel té nél cso dá la to sabb ter mé sze ti je len -
ség nincs a föl dön. 

Ha za tér te után, is mét az ügy vé di élet idõ sza ka, a csa lád épí -
tés, a tu dás gyûj tés, a ta pasz ta lat szer zés, az egy ház köz sé gi
mun ka, a csen des fel ké szü lés idõ sza ka kö vet ke zett.

Év ti ze de kig tud ta õriz ni ren dí tet le nül, ott benn, a lé lek leg -
mé lyén a ha za- és igaz ság sze re te tet. Csönd ben, hi bát la nul.

De, ami kor szó lí tot ta a tör té ne lem, le gyõz te hat van hat élet -
éve min den fá radt sá gát, ki állt a tet tek me ze jé re, és fi a ta lo kat
meg szé gye ní tõ mun ka tem pó val vet te ki ré szét Ha zánk meg újí -
tá sá ból.

Tud ta, hogy ma ra dan dót szi lárd elvi ala po kon, ész sze rû
komp ro misszu mok árán, kö zös aka rat tal le het csak te rem te ni. 

Szám ta lan csa tát nyert így a ki lá tás ta lan nak tûnõ pe rek tõl
kezd ve, a tetõ alá ho zott két har ma dos tör vé nye kig.

De ugyan ez zel a szik la szi lárd hit tel és el kö te le zett ség gel ve -
zé nyel te le azt a, mára már tör té nel mi nek ne vez he tõ küz del met
is, mely nek ered mé nye ként ma újra le het ke resz tény de mok rá ci -
á ról és egy sé ges ke resz tény-nem ze ti ol dal ról be szél ni a ma gyar
po li ti kai erõ tér ben.

Pél dát kap tunk! Pél dát adott, ho gyan kell ke resz tény de mok -
ra ta ként a napi mun kát el vé gez ni, ho gyan kell a ba rá ti, a mun ka -
tár si kap cso la to kat el mé lyí te ni, s ho gyan kell mind ezek mel lett
if ja kat le pi pá ló szor ga lom mal fi gyel ni a vi lág vál to zá sa it, fi gyel ni
az ese mé nye ket, gon dol kod ni azok ról és re a gál ni is, írni is, pub -
li cisz ti kát és elem zé se ket, de szép iro dal mi igé nyes ség gel meg -
fo gal ma zott vissza em lé ke zé se ket, élet él mé nye ket is.

És ol vas ni, ol vas ni, idõ rõl idõ re vissza tér ni könyv tá ra nagy ja i -
nak gon do la ta i hoz, nem csak él mé nye i nek, is me re te i nek meg -
újí tá sa cél já ból, ha nem erõ gyûj tés re, lel ke sí tés re a hét köz nap ok
szo rí tá sá ban.

Be val lom, soha nem tud tam el kép zel ni, mi bõl me rí ti azt a
hal lat lan, le nyû gö zõ ener gi át, amellyel ké pes volt
nyomon-követni a ha zai köz írást ugyan olyan ala po san, mint a
ko moly ze nei éle tet, a szép iro dal mat vagy a jogi szak iro dal mat.

Köz is mert volt a szín ház irán ti le gen dás sze rel me, de csak
köz vet len kör nye ze te is mer te a Rá di ó ze ne kar nak, az Evan gé li u -
mi Szín ház nak a hát tér bõl nyúj tott csön des se gít sé gét, ami vel
ki tá rul ko zás nél kül já rult hoz zá a ma gyar szel le mi és mû vé sze ti
élet gaz da go dá sá hoz.

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

1924-2004
or szág gyû lé si kép vi se lõ

folytatás a 90. oldalon

1924. már ci us 20-án szü le tett a 
mai Szlo vá kia te rü le tén lévõ
Barancson. 

1942-ben a mis kol ci Frá ter
György Fõ gim ná zi um ban érett sé -
gi zett. 1946-ban a Páz mány Pé ter
Tu do mány egye tem jogi ka rán szer -
zett dok to ri ok le ve let. 1950-tõl
ma gán ügy véd. 1952-1953-ban ki -
te le pí tet ték a Hor to bágy ra.

1955-tõl har minc öt éven ke resz tül ügy vé di mun ka kö zös ség ben dol -
go zott Mis kol con. A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ügy vé di Ka ma -
ra el nök sé gi tag ja. Az Or szág gyû lé si Könyv tár Ta nács adó Tes tü le te és
az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban mû kö dõ jogi szak vizs ga bi zott ság
tag ja, 1990-1994 kö zött el nö ke volt. Ügy vé di te vé keny sé gét kép vi -
se lõ sé ge óta szü ne tel te ti. 

1989 ok tó ber ében be lé pett a KDNP-be. 1990. má jus tól 1994. jú li -
u sig az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká ra. 2004. feb ru ár
25-én meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa ság Ér dem ér me ki tün te tést. 

1990 óta or szág gyû lé si kép vi se lõ. 
1995. feb ru ár tól 1997. jú li u sig a KDNP frak ció ve ze tõ je. Mi u tán a

KDNP frak ció meg szûnt, 1997. jú li us 23-án csat la ko zott a Fi desz-kép -
vi se lõ cso port hoz, ahol frak ció ve ze tõ-he lyet tes sé vá lasz tot ták. Az
1997. au gusz tus 30-án meg ala kult MKDSZ ala pí tó és el nök sé gi tag ja.
1998. szep tem ber tõl 2002. má ju sig újra frak ció ve ze tõ-he lyet tes. A
2002. áp ri li si vá lasz tá so kon or szá gos lis tá ról ke rült be a tör vény ho -
zás ba. Tagja volt a kul tu rá lis és saj tó-, il let ve al el nö ke a men tel mi,
össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló bi zott ság nak. 2002.
május 15. óta a Fi desz frakcióve zetõ-helyettese. 

2000-ben járt vá ro sunk ban. Õ nyi tot ta meg Ujházy Aran ka
ikon ki ál lí tá sát.
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DOBOS LAJOS
1889. áp ri lis 29-tõl – szep tem ber 9-ig

Feb ru ár 16. Schiefner Ede nagy vá ra di
ka no nok nak ki ne vez te tik. He lyé be id.
Wodiáner Al bert kegy úr már ci us 6-án tör -
tént je lö lé se alap ján:

Már ci us 8-án Do bos La jos
körösladányi plé bá nos ne vez te tett ki
endrõdi plé bá nos nak, ki is az endrõdi plé bá -
ni át köz vet len elõd je ké zé bõl:

Áp ri lis 29-én vet te át. Ezen át adás al -
kal má val Schiefner pré post-ka no nok azon
egy száz fo rint vált ság dí jat, me lyet ed dig a
gaz da sá gi épü le tek fenn tar tá sa cí mén az
utód, elõd jé nek fi zet ni szo kott volt, el en -
ged te, (le vél tár XXI. 1889.) azon kö te le zett -
ség gel, hogy azon épü le te ket min den
kö vet ke zõ plé bá nos fenn tar ta ni s utód já nak
szin tén díj nél kül át ad ni tar to zik, mely in -
téz ke dés 1008/889. szám alatt fõ pász to ri jó -
vá ha gyást nyert.

Át adott tõ kék: 
I.Temp lo mé ala pít vá nyi: 1.054,74 fo -

rint, ipar tõ ke: 7.028,74 fo rint, össze sen:
8.082,74 fo rint.

II.Mi se ala pít vá nyi: 13.697,60 fo rint.
III.Plé bá ni áé: 1.830 fo rint.
IV.Ke resz tek, szob rok, Má ria-ol tá ré:

427,50 fo rint.
V.Kál vá ri áé: 2.806 fo rint (ipart. nél kül).
VI.Ta ní tói s is ko lai ala pok: 1.700 fo rint.
VII.Kal már-fé le sze gény ala pé 3.958 fo -

rint. A Vida-alap tõ ké je Bé kés vár me gye
ke ze lé se alatt van, s be lõ le a plé bá nos ké ré -
sé re idõn ként kül de nek az endrõdi fi ók -
pénz tár ba, mely nek tar tal má ról õ szá mol el. 

1852-ben a temp lom nak csak 161 vál tó -
fo rint (Vida-féle) alap ja, ipar tõ ke sem mi, és
3.600 vál tó fo rint mi se ala pít vány ké pez te az
át vé tel tár gyát. A Kal már-alap gróf
Bolzáéknál volt el he lyez ve. 

Má jus 19. Do bos La jos új plé bá nos az
egy ház ta náccsal a kö vet ke zõ egyez sé get
kö töt te: 

I. A hit köz ség éven ként pon to san ki szol -
gál tat – a plé bá ni á ra szál lít va – a plé bá nos -
nak: a/ ter mé szet ben: 24 kö böl tisz ta bú zát,
24 kö böl ár pát, (le vél tár XX. 1889.) 24 kö -
böl za bot – 24 öl ke mény tû zi fát – 24 akó
he gyi óbort. B/ kész pénz ben: az egy sze rû
te me té sek, ava tá sok, ren des idõ ben vég zen -
dõ es ke té sek stó la vált sá ga dí já ban 200 fo -
rin tot – pár bár és egyéb apró kö te les sé gek
vált ság dí já ban 700 fo rin tot o. ér ték ben. A
két káp lán nak pe dig 210 fo rin tot ne gyed évi
elõ le ges rész le tek ben. 

II. a plé bá nos fi ze ti: a/ az ál lan dó il let -
mény re ki rótt ke re se ti adót, - 146
1360/1600 kat. hold föld jé re esõ ál la mi
egye nes föld adót s az ált. jö ve del mi pót adót, 
-  b/ az ár té ri adót, - c/ a plé bá ni ai szõ lõ ter -
mé sé re esõ fo gyasz tá si adót. Ezen egyez sé -
get az egy há zi ha tó ság 1889. má jus 31-én
1173/888. szám alatt meg erõ sí tet te.

Szep tem ber. Számborovszky he lyé be,
aki Nagy vá rad ra ment, a mirhóvégi
Schiefner is ko lá hoz Sár he gyi Kár oly kókai
ta ní tó, vá lasz ta tott nyolc pá lyá zó kö zül. Ja -
va dal ma: 400 fo rint a hit köz ség pénz tá rá -

ból, 60 fo rint a Schiefner-alapból (1.000 fo -
rint) és 3 kis hold föld.

Az alsó épü let vé gén egy mag tárt csi nál -
ta tott a plé bá nos 145 fo rin tért, me lyet a plé -
bá nia-pénz tár fe de zett. 

Szep tem ber 4. Vagaszky Já nos káp lán
Vá rad-új vá ros ra, he lyé be Gyu lá ról
Szent-Királyi Zol tán ren del te tett.

Szep tem ber 9. Do bos La jos plé bá nos
régi agy bán ta lom ból ere dõ be szá mít ha tat -
lan ál la po tá ban a ta nyán va dász fegy ve ré vel
ma gát agyon lõt te. 11-én Schiefner pré -
post-ka no nok el te me ti a Szarvasvégi te me -
tõ ben. Do bos La jos szü le tett:
1847-ben………….. Is ko lá it, mint Sz. Jó -
zsef-in té ze ti nö ven dék és a te o ló gi ai tan fo -
lya mot Nagy vá ra don vé gez te. Pap pá
szen tel te tett 1872-ben. Je les szer ve zõ te het -
ség és ki tû nõ mû for dí tó volt. Bougaud „Ke -
resz tény ség és ko runk” címû mun ká já nak
re mek ma gya rí tá sa, me lyet Spett Gyu lá val
vé ge zett, szép ne vet biz to sít neki a ma gyar
iro da lom tör té ne té ben. 

Szep tem ber 16-án Spett Gyu la, gyo mai 
plé bá nos, mint püs pö ki biz tos, a plé bá ni át
Bedák Má tyás ide ig le nes ad mi niszt rá tor nak 
át ad ja. Ugyan csak õ meg áld ja a szarvasvégi 
ket tõs tan ter mû új is ko lát, me lyet a hit köz -
ség Turcsányi Ist ván vál lal ko zó ál tal épít te -
tett 3.745 fo rin ton, be le ért ve a ta ní tó la ká sul
szol gá ló régi ház ér té két is. Az I-II. osz tá lyú
fiú is ko lá hoz 14 pá lyá zó kö zül az is ko la szék
meg vá lasz tot ta Heffner Fe ren cet
Kisjenõbõl, a le ány is ko lá hoz Iván Kál mánt
Klárafalváról. Jö ve del mük 400 fo rint ban s
az egyik nek la kás ter mé szet ben, má sik nak
80 fo rint lak pénz lõn meg ál la pít va. 

GRÓCZ BÉLA
1889. no vem ber 7-tõl – 1900. már ci us 1-ig

Grócz Béla szü le tett Bé kés me gyei csa -
lád ból, 1843. ja nu ár 1-én Pusz ta-ke reszt -
úron Torontál me gyé ben; az 1819-ben
el hunyt Grócz Já nos bé ké si plé bá nos nak
kis-uno ka öccse. Is ko lá it, mint Sa la mon-in -
té ze ti nö ven dék Nagy vá ra don vé gez te,
ugyan ott vet te föl bold. em lé ke ze tû
Szaniszló püs pök 1859-ben a pap ne ve lõ be.
Pap pá szen tel te 1865. jú li us 15-én Vá cott –
Szaniszló be te ges ke dé se mi att – Peitler püs -
pök. Káp lán volt 1865. ok tó ber tõl – 1867.
no vem be rig Nagy vá rad-új vá ro son Láz ár
Mik lós, a köl tõ, 1867. no vem ber tõl 1868.
ja nu á rig Endrõdön Schiefner Ede, 1868. ja -
nu ár tól ok tó be rig Olasziban Palotay Lász ló, 
és 1868. ok tó ber tõl 1874. szep tem be rig
Neu mann Jó zsef s egy évig Göndöcs Be ne -
dek mel lett. 1874. szep tem ber tõl curatus az
ujon-szervezett csorvási lel ké szi ál lo má son. 
1889. ok tó ber 26-án dr. Schlauch Lõ rinc
püs pök id. báró Wodiáner Al bert kegy úr nak 
ok tó ber 21-én kelt be mu ta tó le ve le alap ján,
endrõdi plé bá nos nak ne vez te ki. No vem ber
7-én vet te át Bedák Má tyás ide ig le nes ad mi -
niszt rá tor tól Spett Gyu la püs pö ki biz tos
köz be jöt té vel a plé bá ni át, no vem ber 19-én
pe dig öt ugyan eb be Schiefner Ede pré -
post-ka no nok be ik tat ta. 1895-ben Szt. An -
tal ról ne ve zett drávecsi (daróczi) cím ze tes

pré post. 1899. ok tó ber 9-én ka no nok nak ki -
ne vez ve, no vem ber 21-én be ik tat va.

El hunyt 1918. áp ri lis 8-án, mint nagy -
pré post, püs pö ki hely nök.

De cem ber 12-én  16 új egy ház ta ná csos
vá lasz ta tott 6 évre: Var ga p. Jó zsef, Hunya
Elek, Ko vács j. Ist ván, Jánosik Ist ván,
Uhrin La jos, Uhrin i. Imre, Tí már sz. Já nos,
ifj. Uhrin Jó zsef, For gács Ist ván, Kal már Jó -
zsef, Sóczó i. Jó zsef, Tí már Ist. Já nos, Uhrin 
Ádám, Kurila p. Pál, Gubucz gy. Jó zsef.

Pót tag ok: Ko vács Dá ni el, Hunya m. Má -
tyás, Hunya j. Jó zsef, Iványi p. Imre, Tí már
i. Jó zsef, Var jú Jó zsef.

Ezek mel lett a há rom év vel ez elõtt vá -
lasz tott kö vet ke zõ ré gibb ti zen hat ké pez te
az egy ház ta nács vá lasz tott tag ja i nak tel jes
so ro za tát: Czenger Lász ló, Hunya j. Mi hály, 
Uhrin a. György, Gyuricza Bá lint, Hanyecz
gy. György, Uhrin a. Imre, Hor nok György,
Hunya p. Má tyás, Hunya j. And rás, Ju hász
Imre, Tí már s. And rás, Vaszkó Mi hály,
Giricz gy. Ist ván, Vallis Jó zsef, Hunya La -
jos, Ka to na Já nos. Nem vá lasz tott ta gok: a
plé bá nos, két káp lán, az öt leg ré gibb (szol -
gá la ti ide jé re) ta ní tó. (1895. dec. 15-iki vá -
lasz tás jegy zõ könyv). Vég re hi va tal ból
tag ja a plé bá nos ál tal ki ne ve zett
templomnok. A dec. 22-én tar tott ala ku ló
gyû lé sen al el nök nek meg ma radt Hunya j.
Mi hály. A gond nok fi ze té se 200-ról 150-re
le szál lít ta tott s meg vá lasz tot ták Ka to na gy.
Mi hályt. Templomnok ma radt to vább ra is
Ka to na Já nos. 

Az új egy ház ta nács a plé bá nos in dít vá -
nyá ra vég zé si leg ki mond ta, hogy a maga
keb lé bõl nem fog „is ko la szék nek” ne ve zett
szû kebb tes tü le tet vá lasz ta ni, ha nem a tör -
vény és püs pök há zi rend sza bály ok ér tel mé -
ben vá lasz tan dó is ko la szék gya nánt is fog
mû köd ni, ter mé szet el le nes nek ta lál ván azt,
hogy egy szû kebb tes tü let na gyobb jo go kat
gya ko rol jon (is ko lák ál lí tá sa, ta ní tói ál lo -
má sok szer ve zé se, ta ní tó vá lasz tás stb.),
mint a hit köz ség tel jes kép vi se le te, az egy -
ház ta nács.

Fõ jegy zõ volt ez idõ ben Salacz Imre
1848 óta, má so dik Harsányi Dá ni el, har ma -
dik Lombay Géza. Bíró: Tí már Ist ván, al bí -
ró: Pin tér Jó zsef.

Ez év ben ala pít vá nyok nem té tet tek.
Az ed dig szo kás ban volt ka rá cso nyi éj -

fé li mi se-pré di ká ci ót az új plé bá nos el hagy -
ta, s he lyet te a ha lot tak esti áj ta tos sá gát
hoz ta be.

Egyéb ként meg ma rat a régi rend: a plé -
bá nos pré di kált min den va sár nap az elsõ és
ün nep na pon a má so dik mi sén és katekizált a 
na gyobb fiúk és le á nyok is ko lá já ban heti
2-2 órá ban. 

Ka rá csony utá ni va sár nap tól ja nu ár
utol só ig egy va sár na pon Jé zus sz. gyer mek -
sé ge tár su la tá nak áj ta tos sá ga az elsõ szent -
mi sén. Al kal mi be széd, mely ben az
Év könyv bõl és az Évi je len tés bõl ada tok ol -
vas tat nak fel a tár su lat be vé te le i rõl és mû -
kö dé sé rõl. Mise után a ke gyel mes ség
létániája. 

Fe hér va sár na pon ün ne pé lyes elsõ ál do -
zás. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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MÁJUSI ÜNNEPEK
    
  1. szombat: Szent József, a munkás 
  2. vasárnap: Húsvét 4. vasárnapja
  3. hétfõ: Szent Fülöp és Jakab apostolok
  4. kedd: Szent Flórián vértanú
  7. péntek: Boldog Gizella
  9. vasárnap: Húsvét 5. vasárnapja
12. szerda: Szent Néreusz, Achilleusz, Pongrác vértanúk
13. csütörtök: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária
16. vasárnap: Húsvét 6. vasárnapja
18. kedd: Szent I. János pápa vértanú
20. csütörtök: Sienai Szent Bernardin áldozópap
21. péntek: Magallenes Szent Kristóf  és társai vértanúk
22. szombat: Szent Rita özvegy
23. vasárnap: Urunk mennybemenetele
24. hétfõ: Szûz Mária, keresztények segítsége
25. kedd: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap
26. szerda: Néri Szent Fülöp áldozópap
27. csütörtök: Canterbury Szent Ágoston püspök
30. vasárnap: Pünkösdvasárnap
31. hétfõ: Pünkösdhétfõ

MÁJUSI MISEREND

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

Má ju si li tá nia este 7-kor. Pünkösd mind két nap ján dél elõtt 10-kor és
este 7-kor. Pün kösd hét fõn elsõáldozás.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
má jus 9-én és 23-án-vasárnap fél 12. 
má jus 2-án 15 óra kor anyák napi 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. 
Pün kösd mind két nap ján reg gel 8-kor. Má ju si li tá nia hét köz nap fél

6-kor, va sár nap fél 10-kor. 

Gyoma
Va sár nap 10-kor, elõt te fél 10-kor éne kes má ju si li tá nia, hét köz nap

reg gel 8-kor, utá na li tá nia,  szom ba ton 18 óra kor (li tá ni á val kez dõ dik)
va sár na pi elõ es ti mise.

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

 Imád sá gok, né pek imái (10.)

A ka to li kus hit ele mei (29)

Ó, Isten lelkének tüze, minden
teremtmény életének élete,
szent vagy, ki a formákat élteted!

Szent, ki írral kened a törések veszélyét
s gyógyítva dörzsölöd a bûzös sebeket!

Szentség szellõje, szelelõje,
szeretet tüzelõje!
Ó, zamat a mellekben, édes íz,
ki szíveinkbe átivódsz az erények jóillatával.

Ó tiszta forrás, akiben példázható, hogy Isten
maga köré gyûjti az idegent
s megkeresi az elvesztettet.

Ó élet páncéla!
Õ egység záloga minden tagok között!
Õ tisztesség öve, áldj meg
és tégy boldoggá!

Erõs pálya, lelki út,
ki áthatoltál mindenen
a magasságban
s földi világban
s minden mélység szurdokában:
mindenkit összekötsz és egybehajtasz.

Általad felleg árad, levegõ
röpül, átivódik a kõ,
vizek folyókat öntenek
és zöld pompát izzad a barna föld.

S te neveled a doktorok erényét,
akiket életükben a bölcsesség ihlete vidámít.

Dicsõség. hát neked,
ki a dicsõség hangja
s élet öröme vagy;
remény és erõs becsület,
s fényességgel fizetsz!

(Babits Mihály fordítása)

Auszt ria, Né met or szág, Svájc

4. Bingeni Szent Hildegard: Himnusz a Szentlélekrõl

5. Ima szü lõ kért és test vé re kért

Mennyei Atyám, kö szö nöm ne ked, hogy szü le i men ke resz tül
szám ta lan jó té te mény ben ré sze sí tet tél. Fi zess meg ne kik a sok jó -
ért, amit ve lem az elsõ nap tól kezd ve tet tek; és se gíts, hogy hálás
lehessek irántuk.

Áldd meg mun ká ju kat és fá ra do zá su kat, tartsd meg õket jó
egész ség ben, vi gasz tald õket a meg pró bál ta tá sok ide jén. En gedd,
hogy gaz da god ja nak a jó ban és õrizd meg õket minden rossztól.

Áldd meg test vé re i met is és min den ro ko no mat. Ne en gedd,
hogy csa lá dunk egy tag ja is el vesszék örök re, ha nem egye síts
mind annyi un kat újra örök atyai házadban. Ámen.

6. A keresztes vitézek éneke

Az Úr nevében indulunk.
az ô kegyére vágyódunk,
segítsen Isten ereje
és az a sír, a szent,
Isten maga feküdt bent!
Kyrieleison!

Kyrieleis, Christeleis!
Szentlélek Isten vezess,
Istennek igaz Szava,
hogy bátran menjünk tova!
Kyrieleison!

Segítsen minket szent sírja
Annak, ki magát nekünk adta,
szentséges sebeivel:
hogy Jeruzsálembe jutván
majd örvendezhessünk,
és a mennyek országában
megadja Isten nagy jutalmát,
énekeljük: Kyrieleison!

Úr Krisztus! Ó jóság!
Szent véred által óvjál,
szentséges sebeiddel:

hogy boldogan találjon
az angyalok édes dala
országodban: Kyrieleison!

(12. szá zad)

7. Flüeli Szent Mik lós Mi atyánk ja

Mi Atyánk, ir gal mas ság örök ké va ló Aty ja, Te min dig
sze re tõ, hû sé ges Aty ja ma radsz hívõ és en ge del mes gyer -
me ke id nek, s Te ma ga dat itt a föl dön a sze gény em ber szol -
gá já vá és tá ma szá vá tet ted: en gedd, hogy bû ne ink bõl
meg tér ve en ge del mes gyer me ke id le hes sünk!

Ké rünk té ged, mennyei Atyánk, min den hívõ em be rért,
en gedd, hogy is me re ted és éle tük meg szen te lé se ál tal ne ked 
tet szõ éle tet él je nek, hogy soha el ne sza kad junk or szá god -
tól, ha nem ál ta lunk és ben nünk meg szen tel tes sék a te ne ved
Fen sé ged di csé re té re és di csõ sé gé re.

Urunk, Jé zus Krisz tus, nem az evi lá gi or szá gért ké rünk
té ged, amely mu lan dó és ide ig le nes, ha nem azért az Or szá -
gért imád ko zunk hoz zád, amely örök ké tart, amely ben nem
le het hi ány és gyön ge stég, ahol a szép an gya lok szín rõl
szín re jut nak és di csér nek té ged.

A te is te ni aka ra tod, az örök ké szent és üd vös sé ges, tel -
je sül jön raj tunk tö ké le te sen, gaz dag ság ban és sze gény ség -
ben, szo mo rú ság ban és jó lét ben, az élet ben és a ha lál ban.

Hû sé ges Úr, Jé zus Krisz tus, azért is ké rünk té ged, hogy
tarts meg ben nün ket ke gyel me sen és add ön ma ga dat táp lá -
lé kul ne künk, hogy egy ség ben ma rad junk ve led.

Bo csásd meg a mi vét ke in ket! Mi u tán mi min den ki nek
meg bo csá tunk, aki itt a föl dön szen ve dést oko zott ne künk
és jog ta lan sá got kö ve tett el el le nünk. Bo csásd meg Te is ne -
künk, amit vé tet tünk a te is te ni aka ra tod és fe le ba rá tunk el -
len.

S mi vel gyön gék va gyunk mi, föl di em be rek, õrizz meg
min ket, Urunk, min den ká ros kí sér tés tõl, az ör dög csel ve té -
sé tõl, a test kí ván sá gá tól és a vi lág ha mis sá gá tól és csa lárd -
sá gá tól.

És sza ba díts meg, Úr is ten, en gem és min den ke resz tény
em bert a test és a lé lek ba ja i tól.

Ámen.

HILDEGARD, Bingeni,
Szent (Burg Böckelheim, 1098
— Rupertsberg, Bingen, 1179) 
misz ti kus. Az ál ta la lé te sí tett
rupertsbergi és eibingeni ko -
los tor fõ nök nõ je
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Ta lán mi is meg él tünk haj da nán ha son ló reg ge le ket, me -
lyet Sík Sán dor pap köl tõ éne kelt meg a Fa lu si reg gel c. ver sé -
ben.

Eresz alatt a fecs ke már ci ká zik.
Te re li né pét már a kis ka nász
És si ket tül kén bol do gan da náz.
Eper fa lomb közt friss szél fu ru lyá zik.

A ház te tõn egy ál mos macs ka ásít,
Kézfogva nézi két apró gye rek,
Pu fók az ar cuk, kék sze mük ke rek,
Kon tyos az egyik, sü ve ges a má sik.

Mi sé re kon dul har ma dik ha rang szó.
A pap siet. Vé kony ka, messzehangzó
Di csér tes sé kek kó rus ban kí sé rik.

S meg bil lent vén öreg ka lap ja szé lit,
Di csér jük! — dör mög egy szavafukar,
Ba ráz dás ké pû, bal la gó ma gyar.

Sze re tet tel kö szön töm a meg je len te ket. Ked ves Ven dé ge -
in ket, akik ha za jöt tek, és azo kat, akik itt hon él nek, és el jöt tek 
e ta lál ko zó ra.

E 200 éves temp lom, az Is ten Háza lel ki ott hont ad mind -
annyi unk nak ez öröm te li ta lál ko zó alkalmából.

 
A szü lõ föld az em ber éle té ben olyan, mint az Édes anya,

aki ha za vár ja gyer me ke it. En nek az édes anyá nak a szí ve a
temp lom, mely ál lan dó an, min den élet hely zet ben do bog. 

Erõ sen do bog a szí vünk, ha fé lünk, ha meg ije dünk, de do -
bog az öröm tõl és bol dog ság tól is. Ma az öröm tõl do bog.

Egy köz ség, vá ros ar cu la tát a temp lom adja meg. Nem -
csak a szí né vel, tor nyá val, be ren de zé se i vel, ha nem az ott zaj -
ló ese mé nyek kel.

Nincs csa lád, aki nek va la mi kö tõ dé se ne len ne a temp lo -
má hoz. Ide szó lí tott a kez det, a szü le tés, ami kor meg ke resz -
tel tek ben nün ket, és Is ten gyer me kei let tünk. Ide hí vott és
várt Jé zus az elsõáldozáskor, a szent mi sék re, a bér má lás ra.
Ide hí vott a Vele való ta lál ko zás ra öröm ben, bá nat ban. Bi zo -
nyá ra meg ta pasz tal tuk, hogy ami kor va la mi na gyon nyom ta
a lel kün ket, mi lyen jó volt ki vo nul ni a vi lág ból, és be tér ni a
temp lom ma gá nyos csönd jé be, és csak ket tes ben len ni Jé -
zus sal. Ide szó lí tott a há zas ság kö tés… és ide szó lí tott sok szor 
a gyász, az el mú lás bá na ta is, ami kor el hunyt sze ret te in kért a 
gyász mi sé ken sír tunk. És itt em lé ke zünk meg mél tó mó don
nem ze ti ün ne pe ink hõ se i rõl.

A temp lom, mint szív éle tünk mo tor ja. Lel ki, kul tu rá lis éle -
tünk mo tor ja. Ér té ke ket köz ve tít, ér té ke ket õriz meg.

Az el múlt év szá zad ok alatt a temp lom sok szor a nem ze ti
nyel vi meg ma ra dást is szol gál ta, szol gál ja. 

Nem vé let len, hogy a tör té ne lem fo lya mán egyet len dik ta -
tú ra és dik tá tor sem tûr te a ke resz tény sé get, és sze ret ték
vol na a temp lo mo kat be zár ni. A le tûnt rend szer ezt a do bo gó
szí vet meg akar ta ál lí ta ni. Mû szí vet akart adni, ami kor egy
ha mis ide o ló gi á val mér gez ték az em be re ket. Saj nos, en nek
ma rad vá nya nap ja ink ban is mét fel-fel tû nik.

Az el múlt év ti ze dek sok em bert arra kényszerítettek, ösz -
tö nöz tek, hogy el hagy ják ott ho nu kat, szár ma zá si he lyü ket,
és má sutt pró bál ja nak élni. So kan csak má sutt tud tak bol do -
gul ni. Hi á nyoz nak, akik el men tek, nél kü lük sor va dunk.
Ugyan ak kor büsz kék is va gyunk rá juk, mert öreg bí tik hír ne -
vün ket. Ma ami kor egy más ra ta lá lunk, ün ne pi öröm tõl do bog
szí vünk, és ör vend e temp lom.

Bi zo nyá ra meg ta pasz tal tuk, mi lyen örö met je lent, ami kor
ha za fe lé tart va meg pil lant juk temp lo munk tor nyát… és saj -
nos, van nak olya nok is, akik már csak a te me tõn, vagy a
temp lo mon ke resz tül kö tõd nek az ál dott szü lõ föld höz.

Mind annyi an is mer jük Reményik Sán dor cso dá la tos és
meg ha tó ver sét, me lyet most én is meg erõ sí tek:

„ne hagy já tok a temp lo mot, 
A temp lo mot és az is ko lát.”

Én még ki ter jesz te ném: ne hagy já tok a szü lõ föl det sem!
Nem rég múlt hús vét. A fel tá ma dás, az élet és az öröm ün -

ne pe. A mai evan gé li um is ezt üze ni: akár mi lyen hely zet be is
ke rü lünk, ne ijed jünk meg, Jé zus víg asz tal: ne fél je tek! Ben -
ne van bá na tunk, örö münk, éle tünk, meg ma ra dá sunk és üd -
vös sé günk. Amen.

Iványi Lász ló 
plé bá nos

Gyomaendrõdi vi lág ta lál ko zó - 2004 áp ri lis 24.
- a szent mi sén el hang zott be széd -

„Amit Isten egybekötött…”

Giricz Vince és Deli Diana 2004. április 24-én kötöttek
házasságot az endrõdi templomban. Isten kísérje õket áldásával,
és adjon hosszú boldog közös életet nekik!

Kö szö net az Ön kor mány zat nak

A gyomaendrõdi vi lág ta lál ko zó ra az endrõdi temp lom to -
rony éj sza kai meg vi lá gí tá sa is el ké szült, kö szö net érte a pol -
gár mes ter úr nak. Igaz még csak ide ig le nes jel leg gel van a két
ref lek tor fel sze rel ve, ugyan is hossza dal mas a hi va ta los ügy -
in té zés.
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Kö zép-Eu ró pá -
ban sok hí don lát -
ha tó az a
több nyi re ba rokk
ki kép zé sû szo bor, 
amely egy pa pot
áb rá zol, mu ta tó
uj ját az aj ká ra
téve, mint egy
csend re int ve ma -
gát és má so kat. A
hi dak szent je s a
gyó ná si ti tok vér -
ta nú ja õ:
Nepomuki Já nos
Kö zép-Eu ró pa leg -
is mer tebb szent -
jei közé tar to zik.

1350 tá ján
Pomuk-ban (ma
Nepomuk) szü le -
tett. A le gen da
sze rint szü le té sét

egy fény lõ jel tu dat ta. Jogi ta nul má nyo kat foly ta tott,
utá na pap pá szen tel ték. An nak el le né re, hogy sze gény
csa lád ból szár ma zott, gyor san ha ladt elõ re az egy há zi
pá lyán. Prá gá ban hit szó nok volt, ahol na gyon so kan
szí ve sen hall gat ták, igen nép sze rû volt a hí vek kö zött.
Ér se ki tit kár, majd ka no nok, vé gül ál ta lá nos ér se ki

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

Nepomuki Szent János

Ün ne pe: má jus 16.

hely tar tó lett. Ké sõbb IV. Ven cel ud va rá ba ke rül, ahol
an nak fe le sé ge õt vá lasz tot ta gyón ta tó já ul.

Ám az egy ház jo ga it ered mé nye sen vé del mez te,
ezért ké sõbb szem be ke rült a ki rállyal, aki több fõ pap -
pal együtt el fo gat ta és meg kí noz ta. Az ural ko dó kény -
sze rí te ni akar ta õt – mint fe le sé ge gyón ta tó ját -, hogy
árul ja el mind azt, amit fe le sé ge a gyón ta tó szék ben
mon dott. Mi vel Já nos nem volt haj lan dó meg mon da ni, 
meg kí noz tat ta, és 1393. március 20-án a Károly-hídról 
a Mold vá ba do bat ta. A ki rály né nak egy cso dás fény je -
len ség je lez te, hogy hol ke res sék a holt tes tet. Egy má -
sik vál to zat sze rint a Mold va le apadt annyi ra, hogy
meg ta lál has sák. A prá gai Szent Vid szé kes egy ház ban
te met ték el. A le gen da el be szé li még, hogy kény te le -
nek vol tak sír ját ráccsal el ke rí te ni, mert aki tisz tes -
ség te len szán dék kal lé pett a sír em lék hez, azt Is ten
sú lyos bün te té se érte. Szent té ava tá si el já rá sát már a
XVI. században el kezd ték, de csak 1729-ben fe jez ték
be. Köz ben, ami kor fel nyi tot ták sír ját (1719-ben) nyel -
vét ép ség ben ta lál ták.

1929-tõl Cseh or szág fõ vé dõ szent je. A je zsu i ták -
nak, pe dig má so dik pat ró nu sa. Ezen kí vül a hi da ké,
gyó ná si ti to ké, a ha jó so ké és tu ta jo so ké. Sír ja Prá gá -
ban van, erek lyé it igen sok he lyen õr zik. A nép hit sze -
rint a kõ bõl való Nepomuk-nyelv meg véd a
be teg sé gek tõl és a meg szó la lás tól. Ha zánk ba szá mos
út men tén áll szob ra, ahol ka no nok ként rochettunba,
re ve ren dá ba vagy mozettában, bi ré tum mal áb rá zol ják. 
Ke zé ben könyv, fe szü let vagy pál ma ág, öt csil lag ból
ko szo rú. Kö zé pen fel irat „TACU” (hall gat tam).

„Az Em ber fia nem azért jött, hogy neki szol gál ja -
nak, ha nem, hogy õ szol gál jon és éle tét adja so ka kért.” 
(Mt. 20, 28)

Kom já thy Jenõ: ANYÁMHOZ

Be szélj, anyám! Sza vad a szív ze né je,
Szí ved bõl sze re tet s élet sza kad;
Nap pa lo dik a szen ve dé lyek éje,
Me leg su gár ként öm lik szét sza vad…
Buz díts a jóra, ójj a küz de lem ben,
Sze ret ni, hin ni ó, ta níts meg en gem!
Szivedbe Is ten lel ke köl tö zött…
Ál dott vagy te az asszo nyok kö zött!

Ra gyog jon ar cod és ne sírj mi at tam!
Bár most le vert és bús va gyok,
Lesz még idõ – ne félj! – mi dõn di csõ ség
Övedzi majd e büsz ke hom lo kot!
Te csak sze ress, ne le gyen sem mi gon dod,
Vi gasz le gyen sza vad, bár fedd ve mon dod
És drá ga könnye id del ön tö zöd!…
Ál dott vagy te az asszo nyok kö zött!

Tenszíved az, mi té ged föl ma gasz tal,
Vi rá gok nyíl nak lá ba id nyo mán,
Ter mõ rü gyet bo csát a szik la pad maly,
Amer re jársz mint égi látomány:
S hol szebb vi lá gok tisz ta üdve tá mad,
Te oda szállsz. Ki vív tad ko ro ná dat,
Kö röt ted min den fény be öl tö zött…
Ál dott vagy te az asszo nyok kö zött!

Üd vöz légy, jó anyám! Ma laszt tal tel jes
Szivedhez já rul bol do gan fiad.
Szivem re meg, mert üd vös sé ge tel jes,
Szivem zo kog, de az öröm mi att.
Ó, mert ál dás nõ az ál dás he lyén:
Ál dott va gyok, mé hed gyü möl cse, én!
Vár nak re ánk nem is mert gyö nyö rök…
Ál dott vagy te az asszo nyok kö zött!

az endrõdi temp lom elõtt álló
Nepomuki Szent Já nos szo bor

Sze re tet tel kö szönt jük az édes anyá kat!
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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.

XII. rész

Tel je sen ér tet le nül áll nánk az elõtt a tény
elõtt, hogy az 1780-s évek de re kán mi ért
kell bi zán ci csá szár ké pet ten ni a Ma gyar
Ko ro ná ra, ami kor már 1453-ban el bu kott
Bi zánc. Ak kor mi ért kell bi zán ci csá szárt
fel ten ni? To váb bi tény, amit nem ér tünk
meg, ha már bi zán ci csá szár ke rül egy ko ro -
ná ra, ak kor mi ért a tar kó rész re ke rül? Soha
nem tet tek tar kó rész re bi zán ci csá szár ké -
pet, ha már ez volt a cél, hogy an nak a fõ sé -
gét va la mi mó don je löl jék. Tel je sen vi lá gos, 
hogy ké sõi és meg za va ro dott kép föl he lye -
zés rõl van szó, ami kor sem az ere de ti funk -
ci ó val, sem bi zo nyos for mai
sa já tos sá gok kal már nem vol tak tisz tá ba! A
má so dik Bi zánc terv rõl el vi leg kel le ne tud ni 
a tör té ne lem ta ná rok nak! Bár gon do san tit -
kol ják az ide va ló ada to kat! Mi ért? Azért
mert két olyan hatalom volt érdekelt benne,
amely közül elõször az elsõ ült a
nyakunkon, azután pedig a második!

Elõ ször a Habs bur gok, azu tán pe dig az
oro szok! Mind ket tõ szá má ra fé nyes fi as kó
(ku darc) volt, mert vé gül is nem si ke rült
vég re haj ta ni. En nek a lé nye ge az volt, hogy
ki szo rít ják a tö rö köt Eu ró pá ból, de nem csak 
Eu ró pá ból, ha nem Ana tó li á ból is. Hely re ál -
lít ják a bi zán ci bi ro dal mat, an nak leg na -
gyobb ki ter je dé se te rü le tén és a ma ra dék
ré szén Eu ró pá nak pe dig II. Jó zsef meg kap ja 
a bal ká ni te rü le tek át en ge dé sért Ba jor or szá -
got. – A bajorokat ép pen úgy nem kér dez ték 
meg, hogy mit szól nak, mint ben nün ket!

Ben nün ket vi szont tel je sen meg szün tet nek!
Te hát eb ben az Eu ró pa-terv ben ilyen, mint 
Ma gyar or szág, már tel je sen nem is lé te zik!
Ezt azért jó ha tud juk, mert ma so kan sír nak, 
hogy mi lyen rossz a ma gyar ság sor sa. Ek kor 
sok kal rosszabb volt! Mert fenn állt a ve szé -
lye an nak, hogy Ma gyar or szág tel je sen
meg szû nik egy szer és min den kor ra. Ha csak 
1 – 2 év vel él to vább ez a tor kunk nak ugró
bes tia, vagy csak egy ki csi vel te het sé ge sebb 
lett vol na, ez a tel je sen te het ség te len po li ti -
kus, és még te het ség te le nebb had ve zér, ak -
kor mi most né me tül di csõ í te nénk II.
Jó zse fet, mint a Né met-Ró mai Csás zár ság
tag jai. Te hát az az óri á si sze ren csénk volt,
hogy po li ti kus nak is had ve zér nek is el ké -
pesz tõ en te het ség te len volt, el ér te azt, amit
sem elõ de i nek, sem utó da i nak sem si ke rült,
hogy egy ab szo lút gyõz tes hely zet ben át vet -
te a ha tal mat, és né hány nap alatt a tel jes
had se reg ét be ke rí tet ték a tö rö kök ki rá lyos -
tul. S az a had tör té ne ti hely zet állt elõ, hogy
a tö rök had se reg nem hit te el, hogy ek ko rát
le het hi báz ni had ve ze tés te rén. Csel re gya -
na kod tak és vissza vo nul tak. Ez zel úsz ta
meg ez az ön és köz ve szé lyes alak!Õ va ló -
ban mindent megtett azért, hogy
Magyarország ne létezzen! Már az
elõkészületek is megtörténtek: 1./ a német
nyelv mint hivatali nyelv bevezetõdött; 2./ a
vármegyerendszert szétzúzta; 3./ központi
igazgatással 10 kerületre osztotta az
országot, stb.

A ma gyar job bágy sá got – amely gaz da -
sá gi lag, jo gi lag is fö löt te állt az örö kös tar -

to mány job bágy sá gá nak, an nak a szint jé re
zül lesz tet te le. Mind ezt olyan ígé re tek kel,
hogy a sa ját ne me sei ro vá sá ra elõ jo go kat ad
ne kik! Eszébe sem volt elõjogokat adni!  

Ha ér zé kel ni akar juk, hogy mi tör tént itt
azon 10 év alatt, amíg ez az em ber nek ne he -
zen ne vez he tõ fi gu ra ural ko dott, ol vas suk el 
Jancsó Be ne dek nek a ro mán ság tör té ne te
Er dély ben al cí mû mun ká ját, döb be ne tes,
hogy mit tett a ma gyar ság tel jes lik vi dá lá sá -
ra! Az egész Hóra-Kloska-Krizsán - féle lá -
za dás ezt cé loz ta. Sem mi mást! Egye nes
úton Bécs bõl igaz gat ták ezt a lá za dást!
Ránk ma radt do ku men tu mok ta nús kod nak
er rõl. Az egész fo lyó völgy rend szer (ami ma 
már ro mán fal vak kal van te lít ve) mind ak -
kor nép te le ne dett el. Vé gig ma gyar te rü let
volt. Egy mód sze res ma gyar ir tás, ami hez ha 
õ be ol vaszt ja az or szá got, sem mi sem állt
vol na el le ne en nek a tö rek vés nek. Ezt azért
kell el mon da ni, mert nem szok ták el hin ni,
hogy azok a jó ka to li kus Habs bur gok mi ért
cse rél ték vol na le Szûz Má ri át? Hát ennyi re
volt na gyon jó ka to li kus II Jó zsef! Ugyan -
ak kor azt is tud juk, hogy ami kor föl osz lat ta
a ren de ket, kü lön ügyelt arra, hogy a Szûz
Má ria ké pe ket el is éges sék! Arra is vi gyá -
zott, hogy az eskü for mu lák ban, bí ró sá go -
kon ahol egész odá ig az eskü for mu lák ban
ott volt a Bol dog asszony is, on nan is tö röl -
jék. De hogy ez a kép még meg van-e ma, az
nem bizonyított. Erre van egy vélekedés,
erre vonatkozóan vannak jelzések, de ezek a 
jelzések nem bizonyítható tények! 

Volt egy arany mû ves - nem mon dom
meg a ne vét, mert so kan is me rik - aki nek a
né ze te még ala po san nem volt sem pub li kál -
va sem bi zo nyít va, de a TV-ben egy mû sor -
ban meg je lent, hogy meg ta lál ta ez az
arany mû ves az ere de ti Szûz Má ria ké pet
Grú zi á ban, az ot ta ni Nem ze ti Mú ze um
arany ter mé ben, a Kakuli trip ti chon egyik
ké pe ként. Aki lát ta a Szent Ko ro na ké pe ket,
és lát ná ezt a ké pet, nem hogy egy na pon,
még ugyan ab ban a hó nap ban sem le het ne
em lí te ni a szent Ko ro na ké pe i vel! A Ma gyar 
Szent Ko ro na ere de ti ké pei a vi lág va la ha
volt összes zo mánc ké pe i vel össze ha son lít -
va, mindenképpen a csúcson vannak,
felülmúlhatatlan magas színvonalat
képviselnek!

Foly ta tás kö vet ke zik
Köz readta: Kis Andrea

 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

Protocollum Anni 1831. 

„30-a Áp ri lis

No. 49. Kaj la Já nos sza bó mes ter az uttzán Fá bi án Já nos
mol nár el len tett bot rán koz ta tó, em bert-sér tõ, ke vély meg ve -
tés bõl eredett rá gal ma zó sza va i ért, s ká rom lá sa i ért 12
pálcza csa pá sok kal meg fe nyít te tett.

No. 50. Be bi zo nyo sod ván, hogy a múlt té len a Csúvár Ist -
ván 1 da rab ju hát Hunya Mi hály, és Tí már Jó zsef el lop ták,
meg is emész tet ték.

Vé gez te tett: Csúvár Ist ván nak kára fe jé ben vá laszt va egy 
ju hot adni tar toz nak, és szen ved nek 12 bot üté se ket.

29-a Maii

No. 55. Minekutánna a Temp lom nak fe de le újjonnan való
egész Zsin dellyel való be fe dé sé re, s an nak más reparátióira
is meg kí ván ta tó Költ sé ge ket a Msgos és Fö Tisz te len dõ
Nagy-Váradi Püs pök Laicsák Fe renc Úr Õ Nagy sá ga se ge -
de lem adá sa mel lett a Mél tó sá gos Föl des Ura sá gok mél tóz -
tat nak ki elé gí te ni, fel szó lít tat tak az Elöl já rók és a La ko sok,
hogy  a Temp lom csi nos sá gá ra s ékes sé gé re szol gál na, de
kiváltt az azért, hogy az ál tal a fe dél sok kal tar tó sabb és ál -
lan dóbb len ne, azt ola jos venes fes ték kel fes tet nék be, az ar -
ra va ló költ sé get elégítnék ki: kö vet ke zé sé ben szá mo san
összve-gyûltt La ko sok egyet ér té sé vel ezen Temp lom új fe -
de lé nek be fes té se el ha tá roz tat ván, an nak mun ká ja eránt a
hoz zá meg kí ván ta tó mindennémû sze rek kel együtt az alku,
és egye zés Gyu lai Épí tõ Mes ter Czigler Mi hály Úr ral 650
ft-ban meg is ál la pít ta tott, mely kö te le zett som má nak ki elé gí -
té sé re néz ve köz aka rat tal el ren del te tett, hogy min den te her
alatt való Ház után a La ko sok 15 ft, min den ¼ föld után pe dig
30 ftkat tar toz nak fi zet ni meg ké ret tet vén e mel lett a La ko sok,
hogy a kik a re á juk esen dõ sum mács ká nál töb bet szán dé -
koz ná nak adni, tõlök szí ve sen fog fo gad tat ni. E fe lett
végeztettett, hogy a Szöllõben kint lakó Ker té szek, s há zat lan 
Zsel lé rek is szó lí tas sa nak fel e vég re a sza bad akarattyoktól

füg gõ ada ko zás ra. Ha ezen tar to zás ból, és ada ko zás ból a kí -
vánt somma ki nem ke rül ne, azt a Communitás Cassája fog ja 
ki pó tol ni.

24-a September

No. 60. Testamentom nél kül a Cholera nya va lyá ban meg
ha lá lo zott Öreg Bula Jó zsef vagyonnyai eránt tett ren de lés. – 
Lé vén 5 ¾ kapa Öreg szölleje, va la mint en nek, úgy az ah hoz
tar to zó edé nyek nek, szer szá mok nak, az ab ban való Ház nak, 
szó val min den vagyonnyainak bir to ká ban Ist ván fia szállyon
olly mód dal, hogy az ugyan azon nya va lyá ban  élni meg szûnt 
test vé re, gyer mek nél kül meg halt Bula Já nos után ma radt
Öz vegy Liziczai Ma ris nak ezen esz ten dõ bé li mindennémû
ter més t.i. bor, gyü mölcs, és zöld sé gek fe lét ál tal adni, s a fe -
lett 65 ftkat V. ez. Fi zet ni lészen kö te les ollay for mán, hogy
ezen som má ból egy esz ten de ig intereselni(?) nem tar to zik; a 
tör köly re néz ve az ál la pít tat ván meg, hogy az öz vegy nek a
mennyi akó bora fog jut ni, nékie Ist ván annyi ittze pá lin kát kö -
te lez te tik ál tal adni. Meg-határoztatván az is, hogy Bula Ist -
ván, és Öz vegy Liziczai Ma ris Paróczai Já nos fe le sé gé nek,
meg-bol do gult Bula Jó zsef le á nyá nak, Ma ris nak 20 ftot érõ
bort tar toz nak ál tal adni, amint azt az édes Attya, Ko vács Tí -
már Já nos, és öreg Tí már Jó zsef elött tett ren de lé se szerént,
mint a Ta nács elõtt ezek ta nú sá got tet tek, meg hagy ta. –
Bula Ist ván és Liziczai Ma ris eb ben meg ál la pod ván; mint -
hogy Bula Ma ris mos ta ná ban itt je len nem volt, tu do má nyá -
ban fog õ is ezen ren de lés nek té tet ni.

No. 61. Minekutánna a ve sze del mes Cholera nya va lyá -
ban Ko vács Mi hály Hely ség: alom-bí rá ja is meg-ha lá lo zott
vol na, he lyé ben ezen szol gá lat ra Matuska Ist ván vá lasz ta -
tott.”

For rás: Endrõdi Táj ház Dok. Tára

Val lo má sa sze rint, ta ní tó mes te -
rei Adenauer, Schuman és de

Gaulle vol tak, de éle te ars poetikáját még is az iro da lom ból,
Goet hé tõl vá lasz tot ta, ahogy oly sok szor és sze re tet tel mond ta
ezt el ne künk: 

„ A nyu godt élet for ma tit ka, hogy az em ber nem azt csi nál ja,
amit sze ret ne, ha nem azt sze re ti, amit csi nál!” Ezért volt si ke res!

De si ke rei egy perc re sem káp ráz tat ták el. Mind vé gig meg -
ma radt új ko ri re ne szánsz em ber nek, igaz hu ma nis tá nak, csil lo -
gó an szel le mes, vi dám, al ko tó em ber nek, se gí tõ ba rát nak,
õszin te, tisz ta és hi te les pá lya társ nak.

Mennyi re ki fe je zõ en írta róla Nyí ri Já nos a Ma gyar Nem zet -
ben meg je lent nek ro lóg já ban: „Ta más nak volt egy nagy tit ka.
Sze ret he tõ em ber volt, aki mél tó is volt a sze re tet re.” Va ló ban!

„Soha, sen ki vel nem érez tet te sem szel le mi, sem egyéb fö lé -
nyét.

Õ min dig, min den ki nek szem ma gas ság ban tu dott len ni.” 
Ugyan olyan ked ves ség gel és em ber tisz te let tel tu dott for dul -

ni az ál lam fõ höz, mint a kor mány õr höz az Or szág ház ka pu já ban, 
vagy ép pen egy dinnye árus hoz a hár mas út mel lett.

Nem bí zott sem mit a vé let len re, tud ta, hogy a rög tön zés hez, 
a spon ta ne i tás hoz kell a leg több fel ké szü lés.

Az az em ber volt, aki fel tud ta is mer ni a má ban a hol na pot, a
je len ben ké pes volt meg lát ni a jö võt.

Feb ru ár vé gén már tud ta, hogy nem lát hat ja töb bé az annyi ra 
sze re tett Zemp lén jét, de ak kor még „ke res te az utat!”

Ked ves gyá szo ló Csa lád!

Tud juk és át érez zük a vesz te sé get, amely Ta más, a csa lád fõ
tá vo zá sá val érte az ittmar adot ta kat. 

Lé lek ben osz to zunk a fáj da lom ban, hi szen kö zös fáj dal munk
az, és kér jük a Jó Is tent, ad jon erõt el vi se lé sé re.

Tisz telt bú csú zó gyü le ke zet! Drá ga Ta más!
Ne héz fel fog ni a fel fog ha tat lant, hogy nem vagy töb bé, de

vi gasz tal a tu dat, on nan fent rõl, a „leg fel sõbb ház ból” Laci bá -
tyánk kal és Rapcsák And rás sal, a vég sõ frak ci ó ból is fi gyel tek
min ket, szo rí to tok ne künk, és ha kell, ta lán köz be is jár tok ér tünk
még az „égi ház el nök nél” is.

Tud juk, a ha lál lal az élet nem áll meg, az, a maga ra ci o na li tá -
sá val megy to vább. 

Nyár jön, a ter mé szet be érik, hogy õsszel is mét át ad ja a he -
lyét az enyé szet nek.

Újra dol gos hét köz nap ok jön nek, a mun ka meg hoz za a
gyógy írt a fáj da lom ra, a se bek be forr nak, de a he gek em lé kez te -
tõ ül meg ma rad nak. 

Te me tünk, de nem fe le dünk. 
Mi ke resz tény em be rek hi tünk bõl fa ka dó an vall juk, hogy a

ha lál csak át me ne ti ál la pot, mö göt te ott az élet, ott a vég sõ ta lál -
ko zás.

Ad dig is, amíg minden nek el jön az ide je, Drá ga Ta más, Is ten
ál dá sá val in dulj hát utol só utad ra a Mis kol ci Szent Anna te me tõ -
be, bo rít son be és fo gad jon ma gá ba az ál dott anya föld, nyu godj
bé ké ben!

foly ta tás a 84. oldalról
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
II. rész

A ha tár /be/ já rás, il let ve ha tár ke rü lés
a kö zé1769. ok tó ber 24-i kel te zés sel a
vár me gye kér dé se i re a kö vet ke zõ ket vá -
la szol ja gyo mai Fõ bí ró Ko vács Já nos,
Tör vény bí ró Oláh György, s es küdt jei
Nagy And rás, Bá csi Já nos, Pó lus Já nos;
„Em lé ke ze tünk tõl fog va miolta ujra meg ül -
tük ezen Gyo mai fõldet min dig s min den -
kor Contractusok /szer zõ dé sek/ szerént
tar tat tunk. Ha tá runk nak mint egy har mad
ré sze vizjárta fõld, a’mellynek egyéb
hasz nát nem vesszük, ha nem mi dõn szá -
raz ság va gyon Mar há in kat legeltettyük
raj ta és egy ré szén kaszállunk is, a’midõm 
pe dig Ár vi zek vagynak, sem mar ha já rás ra 
nem al kal ma tos, sem kaszállani nem le -
het, két har mad ré sze pe dig szántófõld
a’melly rész szerént ter mé keny, rész
szerént pe dig so vány. A’közönséges le -
ge lõ Me zõn kön el éljetne mint egy Hét
száz Szar vas, és Ló féle Mar ha és mint
egy  Ti zen két Száz da rab Ju hok. Ezen fe -
jül em lí tett Víz jár ta fõldön kívûl egyéb kü -
lö nös  /kü lön/ kaszállók nincsennek,
ha nem a Szán tó földekbûl hágy el az em -
ber kaszállani való fõldet. A Szé na
a’mellyett kaszállunk meg le he tõs /jó mi -
nõ sé gû/. Ná dunk és Ná da sunk a Ha tár -
ban csak ak kor va gyon, ami kor ár vi zek
vagynak, ak kor is csak annyi, hogy az
Hely ség kö zön sé ges /köz ség há za, mé -
szár szék, szá raz mal mok, sé a la kos ság,
va la mint egy há zi épü le tek/ szük sé gé re
sem ele gen dõ. Szõlleink vagynak,
a’mellyeken mi kor a ter més nek jó ide je
va gyon, mint egy ezer akó /=56-58 li ter
egy akó/ tél re való ker ti bor te rem, de
Nyár ra nem le het tar ta ni…”

1770.ok tó ber 21-én ujabb je len tést
kül dött a gyo mai elõljáróság vár me gyei –s 
ter mé sze te sen föl des úri-„ szor gal ma zás -
ra” Nagy andrás Fõ bí ró, Oláh György Tör -
vény bí ró, Ko vács Já nos, Pó lus Já nos,
Bá csi Já nos es küd tek alá írá sá val;
„…Szántóföldjeint vagynak rész szerént
Gyo mai, rész szerént pe dig Egei ha tár ba,

eze ket szok tuk egy szán tás sal élni, ezek -
nek mint egy ha son fele jó és mind tisz ta
Bú zá nak mind egyéb élet nek ter mé sé re
al kal ma tos, fele pe dig rit kább és fe ke te
ho mo kos lé vén, mán nme annyi ra jó,v és
al kal ma tos a Ta va szi mint sem az Õszi
Ve tés nek ter mé sé re. Na gyobb ré sze
Kaszállóinknak a Par la go kon lé vén
a’mellyeket a Szán tó Földekbûl szok tunk
ma gunk nak el hagy ni, eze ket a víz nem
szok ta jár ni és a szé na a’memellyet eze -
ken tsinálunk jó és al kal ma tos, a Mar hák -
nak hiz la lá sá ra. Egyéb kaszálló
Réttyeinken is a’mellyek, Gyoma, és egei
Ha tár nak allyassán vagynak ka szál ha -
tunk jó szé nát, ollyankor a’midõn eze ket a
Víz nek árja el nem boríttya… Mar há ink -
nak és Mé ne ses Lo va ink nak va gyon ele -
gen dõ Le ge lõ Mezejek, rész szerént
Gyo mai, és egei rész szerént pe dig
Póhalmiföldön, hol tsak aztat a rendkivül
való árviz el nem borittya. Mar há ink nak
ita tá sá ra van nak al kal ma tos hellyeink a
Körözsön. Azo kon kívûl a’mellyek a
Szöllõk kö zött és lábjainkban /a ker tek vé -
gi ben/ álló Gyümöltösseink vagynak
mémelly la ko sok nak, egyéb gyümöltsöt
avagy Ká posz tát és egyéb Zöld sé get ter -
mõ kü lö nös /kü lön/ és hasz nos /hasz not is 
hozó/ Kerteink nintsenek. –A Szán tást
több nyi re hat vo nós Mar há val kel le tik
/hat ökör rel von ta tott/ vég ben vin ni.”

Ter mesz te nek; Bú zát, ár pát, za bot,
kö lest, ten ge rit, len csét, bor sót, „paszúlyt”

 /ba bot/ezenkivül répa, re tek, ve res -
hagy ma, fok hagy ma, ken der, ká posz ta, is 
te kin té lyes

 mennyi ség ben te rem. A szar vas mar -
ha, ló, ser tés, juh tar tás mel lett

 nagylétszámú„ap ró jó szág” is össze -
írás ra ke rült; tyúk fé le, kappany, puly ka,
lúd, ka csa,

 ga lamb, „ és „töb ben a la ko sok kö zül 
„szám ta lan kas mé he ket” tar tank”. –Szi -
get zug

 szé kes /szi kes / há tas fõd, Szi get
Lapossa jó le ge lõ, Hótt Körözs já rá sa
vizjárásos le ge lõ,

 Potzos zug Lapossa vizjárásos, Egei
te lek /Ege falu he lye/ há tas egy ré sze szé -
kes, Sós ka

 Hát fele la pos, Gát ere lapossa, Han -
tos zug lapossa jó le ge lõ, Rév Lapossa jó
le ge lõ,

 Ten ge ris vagy más kép pen Tor zsás
zug la pos le ge lõ, Elõhalmi fõdek ajja szé -
kes le ge lõ,

 Nagy Pósár lapssas ás fe ne kes…” 
1728. junius 19-én ta nuk meg hall ga tá -

sa tör tént Endrõd és el pusz tult Tölgy falu
ha tá rá nak 

meg ál la pí tá sá ra; „…a tõ gyi ha tárt
áren dál ták /bé rel ték/ gyo mai és más la ko -
sok is,

… ami dõn fel s alá men te nek mind étig
az Nad rág fo kig mond ták len ni az tõ gyi és
endrédi 

ha tá ro kat… Kis Já nos gyo mai la kos
tanusitja, hogy 130 bog lya szé ná ját Mik -
lós deák 

örmíny bér lõ nek el vit ték Szõ ke
Uraimék a tõ gyi határbul, en nek vót Bibics 
Ja kab gõbölyös 

szol gá ja…, to váb bi ta nuk gyo mai la ko -
sok Sza bó Já nos, Bódor Pé ter, Ben dõ Já -
nos, de 

minnyájok onnat üsmeri az
endrédi-tõgyi ha tá ro kat, hogy 50 esz ten -
dõk kel en nek elõt te 

/1728 – 50= 1678-ban/ minnyája
enrdédi la ko sok voltanak, de még az
Attyaik is. Józsa 

Lõ rinc azt is tuggya bi zonnyal, hogy
Tölgy nek és End réd nek vólt fõggye s
Kaszállója tul a 

Körözsön, mi vel a Körözs mel lett való
fa luk nak mindeggyiknek régtûl fog vást
va gyon.”   

Elébbieket tanusitják; Apá ti And rás,
Te le ki Pál, Pap Ist ván, Szilasi Ist ván, Ben -
dõ György,

Ta kács Mi hály, 44 esz ten de je is gyo -
mai la ko sok /1728 – 44 = 1684-ben/. Tõ -
gyi Ist ván gellai  /gerlai/ la kos-mi kor még
Töl gyön la kott ugy tud ta, hogy Nad rág fo -
kig volt Tölgy és End réd ha tá ra. Haj dan
Si mán la kott Szücs And rás, most gerlai la -
kos, „jól tuggya” most vá nyai, az elõtt „tõ -
gyi lakosoktúl”, -Dékány Pé ter, Sár kány
Pé ter –ugy ta nul ta, hogy a Körözsön Nad -
rág fo kig tölgyi-endrédi ha tár.

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

KÚTFÚRÁS
Teljes körû ügyintézéssel - 63-250 mm-es csövezéssel

KÚTJAVÍTÁS
300 m-es talpmélységig

TALAJMECHANIKAI FÚRÁSOK
Megfigyelõ és észlelõ kutak telepítése

MÉLYALAPOZÁS
Centrifugál és merülõ szivattyúk forgalmazása és
telepítése

KOMÓCZY ATTILA
5502 GYOMAENDRÕD, Apponyi u 17
T.:06-66 386-338, 06-30-228-1848, 06-30-480-6758
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A Táj ház-ke reszt fel szen te lé se

2004. áp ri lis 24-én 10
óra kor a Táj ház és a Hely -
tör té ne ti Gyûj te mény elõt -
ti köz te rü le ten fel ál lí tott
ön tött vas ke reszt fel szen -
tel ve új szak rá lis hellyel
gaz da gí tot ta te le pü lé sün -
ket. Az ön tött vas fe szü let,
az Ó-szar vas vé gi te me tõ
ta ka rí tá sa kor ke rült fel -
szín re, majd a Táj ház ba. A
fe szü let kü lön le ges, egye -
di dí szí tett sé ge mi att, mely 
ko rai ke let ke zé sét bi zo -
nyít ja, meg kap ta a mû tár -
gyi vé dett sé get. A ta lap zat 
re konst ruk ci ós ter vét Dr.
Dé nes Zol tán plé bá nos-et -
nog rá fus ké szí tet te el. A
ke reszt ta lap za tát kör be fo -
gó vas ke rí tés öku me ni kus
jel le get ad a val lá si hely -
nek, hi szen az elõ rész ró -
mai ka to li kus
díszítettségû, a hát só pe -
dig a gyo mai re for má tus
szel le mi ség ben meg for -
mált ere de ti da rab. 

Te le pü lé sün kön az
„útmenti” fo ga dal mi fe szü -
le te ket ke resz tek nek ne ve -
zi a köz nyelv.
Meg kü lön böz te té sül az ál -
lít ta tó csa lád ne vé vel je lö -
lik. Mi vel en nél a
fe szü let nél mind a mû tárgy funk ció,
il let ve a val lá si funk ció is ér vé nye sül
ezért a Táj ház-ke reszt el ne ve zést
kap ta. A ke reszt szen te lé si ün nep sé -
ge össze kap cso ló dott az „Élet szak rá -
lis tár gyai Bé kés me gyé ben” címû
ki ál lí tás meg nyi tó já val. A ki ál lí tást Dr.
Ujváry Zol tán Pro fesszor nyi tot ta
meg. Be szé dé ben tag lal ta a ke reszt
tör té nel mi sze re pét és for ma vál to -
za ta it az idõk és kul tú rák tük ré ben.
A fe szü let te o ló gi ai és nép raj zi
elem zé sét Dr. Dé nes Zol tán mu tat ta 
be a meg je lent nagy szá mú kö zön -
ség nek.

Az endrõdi Szent Imre temp lom
bicentenáriumi ün nep ség so ro za tá -
nak kez dõ ese mé nye volt mind a
szak rá lis tárgy ki ál lí tás, mind a ke -
reszt fel ál lí tá sa is.

A dél után is eb ben a szel le mi ség -
ben foly ta tó dott az Elsõ
Gyomaendrõdi Tu do má nyos Nép raj zi
Kon fe ren ci án a Kö zös sé gi Ház ban.
Szak rá lis népi em lé kek tárgy kör ben
hall hat tak elõ adá so kat az ér dek lõ dõk.

Szon da Ist ván

Szak rá lis népi em lé kek cím mel
kez dõ dött 2004. áp ri lis 24-én, 15 órai
kez det tel a Kö zös sé gi Ház nagy ter -
mé ben. A kon fe ren cia le ve ze tõ el nö -
ke Dr. Ujváry Zol tán pro fesszor
be ve ze tõ jé ben hang sú lyoz ta a téma
ku ta tá sá nak fon tos sá gát, me lyet a
rend szer vál tás elõt ti idõ ben ta bu nak
te kin tet tek a nép rajz ku ta tói. 

Elsõ elõ adó Dr. Szalay Emõ ke kan -
di dá tus, a deb re ce ni Déri Mú ze um fõ -
mun ka tár sa, a re for má tus úr asz ta li
fel sze re lé si tár gyak osz tá lyo zá sá val,
tör té ne ti fej lõ dé sé nek be mu ta tá sá -
val, a tárgy cso por tok ti pi zá lá sá val is -
mer tet te meg a né zõ kö zön sé get. 

Gecse An na bel la et nog rá fus, a
szol no ki Dam ja nich Mú ze um mun ka -
tár sa, egy szlo vá ki ai ma gyar falu val -
lá si szo ká sa it be mu ta tó ku ta tá sa it és
an nak ered mé nyét tár ta a hall ga tó -
ság elé. Elõ adá sá ban kü lön ki tért a
falu ci gány la ko sai val lá si szo ká sa i nak 
elem zé sé re.

Dr. Dé nes Zol tán plé bá nos-et nog -
rá fus, a ke reszt szim bó lum rend sze -
ré rõl, ki ala ku lá sá ról, a tör té ne lem
fo lya mán vég be ment for mai vál to zá -
sa i ról és je len tés ana ló gi á i ról tar tott
ta nul sá gos elõ adást.

A kon fe ren cia záró ak kord ja ként
Ujváry pro fesszor össze gez te és ele -
mez te az elõ adá so kat, és is mé tel ten
fel hív ta a fi gyel met a téma ma is idõ -
sze rû kér dé se i re.

A kon fe ren cia után meg vá sá rol ha -
tó volt a kon fe ren cia ki ad vá nya, Dé -
nes Zol tán: Az em ber és az ün nep
címû ta nul má nya.

Szon da Ist ván

Elsõ Gyomaendrõdi 
Tu do má nyos Nép raj zi

Kon fe ren cia

Fel sõ kép: 

az endrõdi ószarvasvégi te me tõ föld jé bõl

elõ ke rült, és fel ál lí tott ke reszt

Alsó kép, bal ról jobb ra: 

a ke reszt-szen te lõ ün nep ség: Dr. Dé nes

Zol tán, Dr. Ujváry Zol tán és Szon da Ist ván
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Ara don a
Sza bad ság-
szob rot újra le -
lep lez ték áp ri lis
25-én, több
mint 5 ezer em -
ber je len lét -
ében.
El hang zott a ro -
mán és ma gyar
him nusz, be szé -
det mon dott a
ma gyar mi nisz -
ter el nök (a ro -
mán tá vol
ma radt) és az
MDF
elnökasszonya,
je len volt még
több ne ves ma -
gyar és ro mán
po li ti kus, és ott
vol tak az egy -
há zak kép vi se -
lõi is. A
Sza bad ság-szo -
bor fel ál lí tá sá -

nak ide je majd nem egy be esett az zal a nap pal, ami kor az
Eu ró pai Unió ha tá ra húsz ki lo mé ter re lesz Arad tól…

Ma gyar el le nes fal fir kák „Gyil kol juk le a ma gya ro kat!” volt 
ol vas ha tó az új vi dé ki vas úti hí don. A Vaj da sá gi ma gya rok fél -
nek, gya ko ri ak a kis vi dé ki te le pü lé se ken is a ve re ke dé sek.
Emel lett te me tõ gya lá zá sok, na ci o na lis ta du haj ko dá sok, po li ti -
ku sok élet ve szé lyes fe nye ge té sei. Ezek a saj ná la tos ese mé nyek 
arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a szerb na ci o na liz mus is mét 
éled, ha en ge dik el fa jul ni eze ket az ese mé nye ket.

* * *
Zoran Djindjics né hai szerb mi nisz ter el nök el le ni me rény -

let nyo mo zá sa so rán újabb val lo má sok alap ján meg dõl ni lát -
szik a nyo mo zók ed di gi ver zi ó ja a gyil kos ság ról. 

A ro mán ha tá ron túl élõ ro má nok tá mo ga tá sá ra ha ma ro san
el ké szül a ro má ni ai jog sza bály, amely nem fog okoz ni olyan
nyug ta lan sá got, mint a ma gyar stá tus tör vény, je len tet te ki az
egyik ro mán ál lam tit kár, va la mint azt is, hogy: „a vi lá gon élõ
ro má nok nak szük sé ge van erre a tör vény re”. A ha tá ron túl élõ
ro má nok ok ta tá sát, kul tú rá juk meg õr zé sét akar ják tá mo gat ni,
és nem szo ci á lis és gaz da sá gi ked vez mé nye ket akar nak nyúj ta ni.  

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Pá lyá zók fi gye lem! Aki még nem tud ta el dön te ni, vagy 

nem ta lál ta meg te vé keny sé gé nek for rás ki egé szí té sét, az
ke res se a 06-20-357 6931 te le fo non Ba bos Lászlóné kis -
tér sé gi meg bí zot tat.

Katona József Mûvelõdési Központ
májusi programja

Május 4. (kedd). A Filmharmónia Kht. Ifjúsági bérleti
hangverseny, 12 órakor.
Címe: A zene gyökerei.

Május 12. Hármas Körös Csatornamû Beruházó
Vízközmû Társulat közgyûlése 16 órakor

Május 13. Békéscsaba Városi Sport Csarnokban
OMEGA KONCERT 19 óra 30 perckor.
 Jegyek a Mûvelõdési Házban kaphatók,

 5000-Ft-os egységáron.
Május 28 - június 8-ig a Városi Zene és Mûvészeti Iskola 

Képzõmûvész Tanszakának vizsgakiállítása. 
Megnyitó: május 28. 16 óra.

Május 30. Gyermeknap, vidám idõtöltés 14- 18 óráig. A
mûsorból elõzetes: TÁTIKA verseny, Graffiti verseny,

17 órától a helyi AKANTIST zenekar koncertje.
Jú ni us 4. Vá ro si Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la 

tan év zá ró ün nep sé ge  

A Gyomaendrõdi Városi Zene- és Mûvészeti Iskola a
2004/2005 tanévben az alábbi mûvészeti ágakban
indít képzést:

– Klasszikus zene hangszeres tanszakon: zongora,
hegedû, furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona,
szaxofon, ütõ, harmonika, gitár.

– Népzene: népi hegedû, citera.
– Jazz zene: gitár, harsona, dob és más

ütõhangszerek.
– Elektroakusztikus zene: szintetizátor.
– Képzõmûvészet: elõképzõ, illetve grafika, kézmûves,

festészet mûhely elõkészítõ
– Táncmûvészet: balett – klasszikus és jazz-balett,
– modern tánc: sztepp, aerobic, stb.
– Bábjáték

Ér dek lõd ni a to váb bi rész le tek rõl, 66/386-491 te le -
fon szá mon is le het.

A Gyomaendrõdi Vá ro si Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la
jú ni us 20 – 24. kö zött 

nyá ri MÛVÉSZETI TÁBORT 
szer vez, mely nek prog ram já ban: or go na já ték, fu ru -

lya-ze ne ka ri, kó rus, gi tár, ütõ hang sze res fog lal ko zá -
sok, tánc ház, ba ti ko lás, báb ké szí tés, ne me ze lés,
ki rán du lás, hang ver se nyek sze re pel nek. 

A tá bor ral kap cso la tos to váb bi rész le te ket a 66/
386-491-es te le fo non le het meg tud ni.

így né zett ki a szo bor 75 év vel ez elõtt
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Ked ves Ol va só!

Eb ben a hó nap ban a me gyénk ben fo lyó evan gé li kus kór ház lel ké -
szi szol gá lat ba pil lant hat bele ol da lun kon ke resz tül.

EVANGÉLIKUS KÓRHÁZMISSZIÓ A BÉKÉSCSABAI
RÉTHY PÁL KÓRHÁZBAN

2000 jú li us el se je óta vég zem evan gé li kus lel kész ként a bé kés csa -
bai Réthy Pál Kór ház ban a mun ká mat, ek kor kül dött ki D. Dr. Har ma ti
Béla püs pök úr erre a szol gá lat ra. Az utób bi két esz ten dõ ben a bé kés -
csa bai evan gé li kus gyü le ke zet tag jai kö zül van nak se gí tõ im eb ben a
misszi ói mun ká ban, aki ket hívõ evan gé li kus ként a sze re tõ Is ten hí vott
el erre a szol gá lat ra. Õk a sa ját sza bad ide jük bõl sza kí ta nak idõt arra,
hogy az is ten tisz te le tek elõtt szin te vé gig jár ják a kór há zat, min den be -
teg ágy nál meg áll va hí vo gas sa nak az al kal mak ra. Igéslapokat osz to gat -
va vi gyék kö ze lebb 1-1 bib li ai idé zet tel is Is ten vi gasz ta lá sát a
be te gek hez. Irják össze azo kat a be te ge ket, akik ágy hoz kö töt tek, de
sze ret nék igény be ven ni a lelkigondozást. Majd a kar di o ló gi ai am bu -
lan ci án, az orthopédián, az ápo lá si osz tá lyon és a re ha bi li tá ci ón õk ma -
guk részt is vesz nek az is ten tisz te le te ken. De le het kér ni a kór ház ban az 
osz tá lyo kon is a fõ nõ vé re ket, nõ vé re ket, hogy ér te sít se nek, ki az aki az
ágyá hoz kéri a lel kész. Így le het az úr va cso rá val is élni. Ezen kí vül az
egy ház me gyé ben szol gá ló evan gé li kus lel ké szek is fel hív nak, ha va la -
ki a gyü le ke ze tük bõl be ke rül a kór ház ba. Az ilyen di rekt ese tek ben
könnyen meg ta lál ha tó ak a hívõ, be teg test vé rek eb ben a nagy kór ház -
ban is.

Nagy csa lád dal aján dé ko zott meg a jó Is ten, így a kór há zon, a mun -
ka he lye men, az egy há zon kí vül is sok he lyen meg for du lok, so kan is -
mer nek és kér dez nek meg gyak ran ar ról, hogy ma ugyan így van nak-e
gyógy ulá sok, gyó gyí tá sok, mint Jé zus éle té ben. Ma is gyógy ul nak-e
meg be te gek sú lyos, gyak ran gyó gyít ha tat lan nak is vélt be teg sé gek -
bõl? S vár ják a vá laszt. Most a va kon szü le tett em ber meg gyó gyí tá sá -
nak tör té ne te jut eszem be Já nos evan gé li u má nak 9. ré szé bõl, az elsõ 11 
vers. Ez az igé ben sze rep lõ fér fi úgy tud hat ta, hogy õ a leg nyo mo rul -
tabb, leg meg ve tet tebb em ber egész Je ru zsá lem ben. Hi szen még a bû -
nö sök kö zött is utol só nak te kin tet ték, aki bi zo nyá ra igen nagy bû nei
mi att szü le tett va kon. Még is ép pen õ az, aki két sze re sen lett lá tó vá a
Szent írás ta nú sá ga sze rint. Ép pen õ! S ma is tör té nik így. Va la kit nem
csak a tes ti ba já ból, be teg sé gé bõl sza ba dít meg a Szent há rom ság egy
igaz Is ten, ha nem lel ki lá tás ra jut tat, Is ten nek Krisz tus ban hívõ, üd vös -
sé get ta lált gyer mek évé lesz. Tes ti és lel ki lá tás ra jut, üd vö zí tõ hit re. A
tör té net nek ez a má sik gyógy ulás, a lel ki lá tás a fõ mon da ni va ló ja.
„Egyet tu dok, hogy noha vak vol tam, most lá tok.” S két sze re sen is
meg va ló sult ez: nem csak tes ti sze mé vel lá tott, de lel ki sze mé vel is! Mi -
cso da lá tás lett tel jes sé ben ne, mi kor le bo rult és imád ta Jé zust, sze mé -
lyes Meg vál tó ját! Ez meg tör té nik ma is. El csen de se dünk, gyógy ulást
ké rünk és vá runk tes ti-lel ki ba ja ink ra, akár 1-1 kór há zi ágyon, s meg -
tör té nik a cso da. A jó Is ten fe let tébb töb bet ad, mint kér tük, vagy re -
mél tük. Õ az or vo so kon, ápo ló kon, gyógy sze re ken, tes ti gyógy ulá son
kí vül vagy ta lán he lye seb ben azo kon felül lel ki gyógy ulást is ad. A lá -

tó vá lett vak ról több fé lét mon -
da nak az em be rek. Az egyik
azt mond ja: ez az, a má sik: ha -
son lít hoz zá. Õ pe dig azt
mond ja: én va gyok. Ugyan az,
és még sem az. A régi – és
még is egé szen új, alig le het
rá is mer ni, olyan nagy a vál to -
zás! „Egyet tu dok….” Va ló -
ság-e már az éle ted ben? Ha
nem, ott van-e ben ned a vágy
erre? Ha töb bet sze ret ne Jé zus 
Krisz tus ról, er rõl az Igé rõl vagy a kór ház misszi ó ról meg tud ni, ke res se
fel Hor váth Ani kót vagy Oli vért, a me zõ tú ri és gyo mai evan gé li kus lel -
ké sze ket. A kór ház misszi ó ról pe dig tõ lem, 2004.05.23-án 15 óra kor
egy sze re tet ven dég sé gen hall hat Gyomán, az evan gé li kus gyü le ke ze ti
te rem ben. Sze re tet tel hív juk és vár juk. Erõs vár a mi Is te nünk!

Liptákné Gajd ács Má ria
evan gé li kus kórkázlelkész

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: A Tízparancsolat

Konfirmációi elõkészítõ: 
A konfirmandusokkal megbeszélt idõpontokban.

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

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklõdõt
 szeretettel várunk!

MEZEI FUTÓVERSENY
Több mint 200 ta nu ló rész vé te lé vel az

Endrõdi vá ros rész Er zsé bet li ge té ben ren -
dez te meg a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos
Is ko la Gyomaendrõd kör ze té nek Di ák olim -
pi ai me zei fu tó ver seny ét. Ezen a meg mé ret -
te té sen is ko lánk ta nu lói csa pat ban 5 arany, 2
ezüst és 1 bronz  („A” csa pa tok) és 1  ezüst, 5
bronz ér met („B” csa pa tok), egyé ni ben 6
arany,  4 ezüst és 5 bronz ér met sze rez tek.

Egyé ni gyõz te sek: Szil ágyi Me lin da,
Bukovszky Pé ter, Ba lázs Tí mea,
Farkasinszki Zita, Nagy Be at rix, Dógi Ri -
chárd.

Már ci us 25-én a me gyei dön tõ Oros há -
zán volt, ahol csa pa ta ink 1 arany, 3 ezüst, és
2 bronz ér met sze rez tek.

Le ány II. kcs: II
hely: 45 pont: Ba lázs
Tí mea, Bar na Ni ko -
lett, Kmellár Vik tó ria, 
Pin tér Ni ko lett, To kai 

Kin ga. 
Le ány III. kcs.: III. hely 48 pont: To kai

Gréta, Farkasinszki Zita, Szakálos Edi na,
Kurucz Éva, Farkasinszki Ma ri ann.

Fiú III. kcs.: II. hely 51 pont: Gonda Mar -
tin, Kurucz Zsolt, Buk va Ta más, Mé szá ros
Dá vid, Jó nás Ba lázs.

Egyé ni ben 3 do bo gós he lyet ér tünk el:
Ba lázs Tí mea ( I. hely.), Dógi Ri chárd (II.
hely), Gonda Mar tin (III. hely)

A III. kcs. Fiúk Gö döl lõn az or szá gos
dön tõ ben 396 pont tal a 20. he lye zet tek let -
tek, (40 csa pat ból). 

Áp ri lis 4-én Bé kés csa bán a 25. Ju bi le u mi 
Ta va szi Sport gá lán 1400 ta nu ló in dult. Az
ál ta lá nos is ko lák 2000 m-es táv ján arany ér -
mes lett DÓGI RICHÁRD, bronz ér met szer -

zett: DÓGI JENÕ. Már har mad szor nyer te
meg is ko lánk ta nu ló ja az I. he lyet.

Ma gyar Köz tár sa ság me zei futó or szá gos 
baj nok sá ga:

Áp ri lis 17-én Nadapon ren dez ték meg a
me gye vá lo ga tot tak rész vé te lé vel a 96. Me -
zei OB.-t. A rend kí vül ne héz te rep vi szo nyok
el le né re na gyon jó idõ ered mé nyek szü let tek.
Is ko lánk nak nagy meg tisz tel te tés, hogy a 24
fõs me gye-vá lo ga tott ban 9 ta nu ló a Ró zsa he -
gyi Kál mán DSE-t kép vi sel te. Egy-egy kor -
osz tály csa pa tát 3-3- ta nu ló al kot ta.
Leg szebb ered mé nye ink:

1991 /Le ány (3 km): II: hely. Csa pat tag:
To kai Gréta (21.)

1991 /Fiú (3 km) 6. hely. Csa pat tag:
Gonda Mar tin (32.)

1990 /Fiú (4,5 km) 8. hely. Csa pat tag:
Kurucz Zsolt (31.), Né meth Ri chárd (32.)

1989 /Fiú (4,5 km) 7. hely. Csa pat tag:
Dógi Ri chárd (36.), Dógi Jenõ (40.)

Vaszkán Gá bor
 test ne ve lõ ta nár, at lé ti kai szak edzõ

MEGHÍVÓ
Sze re tet tel vár junk min den ér dek lõ dõt 2004. má jus 23-án

15.00 órai kez det tel az evan gé li kus temp lom mel let ti gyü le ke ze -
ti te rem ben tar tan dó sze re tet ven dég ség re, me lyen Liptákné
Gajd ács Má ria evan gé li kus kór ház lel kész szá mol be a be te -
gek mel lett vég zett szol gá la tá ról.
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Már ci us 28. Gyomaendrõdi
VSE – Jamina: 2:2

300 nézõ. Jv: Dr. Christián
20. p. Göblyös a ven dé gek -

nek sze rez elõnyt, 0:1.
30. p. Litauszki hi bá já ból Göblyös

Göblyös 10 mé ter rõl sze rez gólt, 0:2
65. p. Mes tert a kapu elõtt fel lök ték, a

11-est Séllei be lõt te, 1:2
82. p. Zsibrita 22 mé ter rõl nagy erõ vel

vág ta be a lab dát a há ló ba 2:2
Jó: Sélley, Nagy Z., Zsibrita.
12. Gyomaendrõd VSE, 4,5,10,  26-40  17
Me gyei I. o.
Gyoma Fc – Oros há za: 3:0. Gól: Bela,

Tol di, Tol nai.
2. Gyoma FC  13,- 5, 41-17  39
Áp ri lis 04. Szar vas – Gyomaendrõd VSE: 

2:3
Jv.: Al ber ti
10-p. Híd vé gi a ka pu fa se gít sé gé vel sza -

bad rú gás ból gólt szer zett, 0:1
38.p. Darida 11-es bõl ki egyen lít 1:1
43.p. Nagy Z. be adá sát Híd vé gi ér té ke sí ti

1:2
45.p. Tóth Cs. t9ört ka pu ra. Fel vág ták. A

11-est Séllei be lõt te 1:3
55-p. Klimaj szé pít 2:3
85.p. Csi kóst ki ál lí tot ták a má so dik sár ga

la pért.
Jó: Kiss, Híd vé gi, Nagy.

12. Gyomaendrõd VSE, 5,5,10,  29:42  20
Me gyei I.o.
Csorvás – Gyoma FC: 2:1
Gól: Tol di. Jó: Ta nács, Kéri, Ko vács
Áp ri lis 11. Gyomaendrõd – Hód me zõ vá -

sár hely 0:1
65.p. A kapu elõl ki fe jelt lab da az el len -

fél hez ke rült, lab dát Szél ér té ke sí tet te.0:1
Gyen ge mér kõ zés volt, nem ér de mel tük

meg a med dõ fö lény el le né re sem a gyõ zel -
met.

Me gye I.o.
Gyoma – Magyarbánhegyes 1:0
Gól: 47.p. Tol di. Jó: Tol di, Dobó, Sze ge -

di, Ta nács
1.Battonya – 14,  5, 1, 41:13  47
2.Gyoma -    14,  6, 43-19  42
Áp ri lis 18. Nagykáta - Gyomaendrõd

VSE: 2:3
5.p. Osan re mek lab dá val ug rat ta ki Mes -

tert, akit a 16-oson be lül csú nyán fel vág tak.
A jo gos 11-est Séllei ér té ke sí tet te 0:1

27.p. Szög let bõl Bori fe je sé vel egyen lí -
tett a ha zai gár da 1:1

70.p. Tet sze tõs össz já ték után Nagy 10
mé ter rõl ta lált a há ló ba 1:2

78.p. Mes ter re mek át adá sát
Tóth Cs. 10 mé ter rõl fe jes sel jut -
tat ta gól ba. 1:3

89.p. Szé pít a ha zai gár da 2:3
Re mek já ték kal sok hely ze tet te rem tet tek

a ven dé gek, so kat ki is hagy tak. Jó: Mes ter,
Litauszki, Zsibrita, Tóth. Jó kor jött a vi dé ki
gyõ ze lem.

11. Gyomaendrõd VSE, 6,5,11,  32:45  23
Me gyei I. o. Vész tõ – Gyoma FC 1:2
A má so dik fél idei já ték kal meg ér de mel -

ten nyer tek a ven dé gek. Gól: Tóth, és tol nai.
2. Gyoma FC  15 – 6 45:20  45
Áp ri lis 25 Gyomaendrõd VSE – Szajol:

2:0
200 nézõ, Jv.: Len csés
Mind két fél idõ ben a ha za i ak pró bál koz -

tak, de a jól szer ve zett ven dé gek ve szé lyes el -
len tá ma dá sai gyak ran okoz tak za vart. Az
endrõdiek erõ sebb aka ra ta di a dal mas ko dott.
Mind két gólt mes ter sze rez te, a 7. és 65. perc -
ben. Jó: Litauszki, Séllei, Nagy és a gól erõs
Mes ter.

9.Gyomaenrõd VSE  7, 5, 11,  34 – 45  26
Me gyei I.o.: Gyoma FC – Battonya: 1:0
Meg ér de mel ten nyer tek a job ban aka ró

ha za i ak.
Gól: Hunya a 78.perc ben.
1.Battonya    15,5,2  43 – 14  50
2.Gyoma FC 16, - 6  46 – 21  48

Osvát Er zsé bet:
MARGARÉTA

Ami kor a ré ten já rok,
a nap sze mû ki rály lá nyok,
fe hér ru hás mar ga ré ták
ha juk ko szo rú ba fon ják.
Lep kék lá to gat ják õket,
s ze né szei a me zõ nek:
tücs kök mu zsi kál nak ne kik,
míg rá juk nem es te le dik.

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328

NEUBORT KANDALLÓK!

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

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

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

Bor nem issza Endre: 
KATÁNG

Ka táng kó ró kék vi rá ga
út szél rõl néz a vi lág ba,

s olyan kék,
olyan kék,
két szer olyan kék,
mint az õszi ég!

Osvát Er zsé bet:
SÁRGA PITYPANG
BÓBITÁJA

Mennyi, mennyi
for gó, per gõ,
pöt töm nyi kis
ej tõ er nyõ!
Könnyû
mint a
le he let.
Száll a rét,
a tó fe lett.

Apró ej tõ er nyõk
Szá za
- sár ga pity pang
bó bi tá ja –
re pül föld re,
re pül fára.

Ha jam ra is száll, száll, száll.
Bó bi tás a ha jam már.
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Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak

Vál toz nunk kell!!!
Má jus 1 – jével Ma gyar or szág hi va ta lo san is az Eu ró pai Unió

tag ja lesz. Sok em ber ret teg a csat la ko zás tól. Na gyon sok kér dés
me rül föl ben nünk. Va jon mit hoz a jövõ? „Ehe tünk – e
mákosgubát az EU – ban?” Ez nem is olyan fon tos kér dés. De az,
hogy, ho gyan tu dunk el he lyez ked ni, mun kát vál lal ni, az már
sok kal in kább fon tos. Sok szü lõ már azon ag gó dik, hogy mi lesz a
cse me té jé vel, lesz – e mun ká ja. Ne künk olyan Ma gyar or szá got
kell te rem te nünk, ahol min den ki egyé ni ké pes sé ge sze rint, tisz -
tes ség ben él. De ez na gyon ne héz. Eb ben nem csak a po li ti ka, a
gaz da ság, a kul tú ra, ha nem a ma gyar men ta li tás is igen nagy sze -
re pet ját szik. In kább azt mon da nám, hogy erre épül min den. 
Mos ta ná ban elég sok le he tõ sé gem van fran ci ák kal cse veg ni.
Ilyen kor ren ge te get be szél ge tünk egy más szo ká sa i ról. Köz mon -
dá so kat, szó lá so kat mon dunk egy más nak, ami ket az tán meg ma -
gya ráz nunk. Már nagy ban zaj lott ez a kis ver sen gés, mi kor én a
kö vet ke zõ mon dás sal áll tam elõ: „Dö göl jön meg a szom széd te -
he ne is.” De, hogy ezen mit le het ér te ni? Ha már ne kem se jó, ak -
kor tán más nak jó le gyen? Pró bál tam el ma gya ráz ni, de se hogy
sem ér tet ték. Ta lán va la mit rosszul for dí tot tam, hát nem. Csak azt 
nem tud ták fel fog ni, hogy mi ért kí vá nunk a má sik nak rosszat, ha
már ve lünk va la mi rossz tör tént.

Va la hogy más né pek re nem jel lem zõ ez a mon dás. Nos ezen
kell vál toz tat nunk. Hi szen, ha egy más el len dol go zunk, ak kor ab -
ból nem sok jó sül ki. Nem vé let le nül kell az össze fo gás; két fej
jobb, mint egy, öt fej jobb, mint ket tõ, és még ezt foly tat hat nám
egé szen a vég te len sé gig.

Sok szor mond ják azt, hogy fi a tal ság bo lond ság, de azt is,
hogy a fi a ta lo ké a jövõ. Erre most azt mon dom, hogy min dent
úgy kell ten ni, hogy ez a jövõ szá munk ra és utó da ink szá má ra is a 
leg jobb le gyen.

Va jon mind ez le het sé ges? Én fi a tal fej jel azt mon dom, hogy
igen, bár na gyon nagy vál toz ta tá so kat kell ten nünk. Szü le ink mit
sze ret né nek? Min dent, a leg job bat ne künk, ezért te gyünk meg
min dent, hogy büsz kék le hes se nek ránk. De ezt nem oly mó don,
hogy ez zel más em ber tár sunk nak árt sunk. Õse ink egy szép jö võt
ál mod tak meg ne künk. „Mind össze sen azt sze ret nénk, hogy úgy
él hes sünk, ahogy azt szü le ink, nagy szü le ink meg ál mod ták, de
nem en ged ték ne kik.” Mert a rend szer vál toz ta tás után esély nyílt
arra, hogy ki fejt hes sük vé le mé nyün ket, és él hes sünk em be ri jo -
ga ink kal.

Várfi Pé ter

„Hass, al koss, gya ra píts,
S a haza fény re de rül.”

(Köl csey)

Dió sze gi Bíró (i)Lona fes tõ mû vész ké pe i bõl ki ál lí tás volt
Nagy ka ni zsán a Petró Ga lé ri á ban.: „Moz du la tok és pil la na tok”, ez
volt a ki ál lí tás címe.

Muladi Bri git ta mû vé szet tör té nész meg nyi tó be szé dé ben el -
mond ta: „Lona fes té sze té nek té má ja a „nõ” mo tí vum má sze lí dül,
tö ré keny alak ja nem mu tat ko zik meg anya gi va ló sá gá ban, be hunyt
szem hé ja át szel le mí ti. De ko ra tív vo nal já ték a tes te, nyú lánk fi gu rá -
ja pu ri tán szín folt ok ká egyszerûsödik, s a nõ önmaga
szimbólumává nemesül. 

Lona nõ i es sé gét is mét lõ dõ ví zi ók ban lát tat ja, meg ál mo dott
alak jai a vász non to vább ál mod nak. Tár gyai az asz ta lok, szé kek,
csé szék csen des kí sé rõi a né hol ke re tü ket szét fe szí tõ
kompozícikóknak, me lyek kal lig ra fi kus meg je le né se az álom-va ló -
ság, le be gés ér zé sét erõ sí tik. A ké pe ken fel tû nõ ál la tok a macs ka,
ma dár, pil lan gó mind-mind feminím szim bó lu mok, a mû vek fi nom
nõ i es sé gét erõ sí tik meg. Lona fes té sze tét szen ve dé lyes és tö ret len
út ke re sés ve zet te el a sze cesszi ós vo nal ve ze té sû de ko ra tív szim bo -
li kus stí lus felé, amely ben fi nom va ló ság lá tá sa és ösz tö nös szín ér -
zé ke ki fe je zést nyert.”

LONA meg ál mo dott alak jai
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Sza bó Lõ rinc: 
A föld álma

Ál mod tam: test nél kül le beg tem,
mint az ég, mint a gon do lat,
és egy si va tag volt alat tam,
po ros és sá ros si va tag.

A si va tag, a nagy, ne héz föld,
aludt és ta lán ál mo dott:
s egy szer re csak mo zog ni kez dett
s azt mond ta: - Én! - és hogy:  - Va gyok!

Én! Va gyok! – ki ál tott fel hoz zám
és fel tér delt a föld, a por,
és ki tép te ma gát a sír ból
és nõtt és nõtt és lett szo bor.

A por fel bir kóz ta ma gát
más fél vagy két mé ter nyi re:
ahogy meg in dult, két mé ter rel
a sír fö lött volt a feje.

Ment a szo bor a si va tag ban
(fi gyel tem moz du lat la nul)
s néha hát ra né zett a hely re,
oda, ahon nan sza ba dult.

ir tóz va né zett az üreg re,
s az össze zá rult nyom ta lan,
és ment a szo bor, mint akin az 
álom kór ré szeg sé ge van.

Ment a szo bor, ment, tá mo lyog va,
a sze me foly ton rám ta padt;
és nem fo gyott soha kö röt te
a föld, az örök si va tag.

Va la ho vá el akart jut ni,
s már félt és foly ton szó lí tott:
- Va gyok? - kér dez te gya na kod va,
- mondd, Is ten, csak ugyan va gyok?

Ment a szo bor reg gel tõl es tig
s a sír ját lát ta min de nütt;
s este még egy szer föl né zett rám,
az tán fá rad tan le fe küdt.

Mi volt ez?- só haj tot ta vé gül;
s a por meg nyílt a por alatt.
És vé gig nyúj tó zott fö löt te
s már nem moz dult a si va tag.

Ju hász Gyu la: A ti tok

A ti tok néz örök sze mé vel
Az ég azúr ján át fe lém,
A ti tok sír, mély õszi éjen,
Ha hull a her va tag levél.

A ti tok száll bo rús ma gas ban,
Mi kor a dar vak raja húz,
A ti tok szunnyadoz alat tam
A hant ölén, mely ko szo rús.

Én lá tom õt a vak sö tét ben,
És hal lom õt, ha zene zeng,
Rám vár sze lí den és fe hé ren,
Mo so lyog, int, és én me gyek.

Ba bits Mi hály: Hunyt szem mel

Hunyt szem mel bér ce ket fu tunk
S min dig cso dá ra vágy szí vünk:
A leg jobb, amit nem tu dunk
A leg szebb, amit nem hi szünk.

Az ál mok sí kos gyön gye it
Szo rítsd, ki unod a va lót:
Hí mezz be lõ lük 
Fázó lel ked re gyön gyös ta ka rót.

Tóth Ár pád: Esti su gár ko szo rú

Elõt tünk már ham vas sá vált az út
És ár nyak tes te zu hant át a par kon,
De még fi nom, halk su gár ko szo rút
Font ha jad sö tét lomb já ba az al kony:
Hal vány, sze líd és ko moly ra gyo gást,
Mely már alig volt fé nyek föl di mása,
S fé lig il lat tá s csend dé szûr te át
A dol gok esti lé lek ván dor lá sa.

Il lat tá s csend dé. Tit kok il la ta
Fény lett ha jad ban s béke égi csend je,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt sze mem be it ta a szí vem be:
Nem tud tam töb bé, hogy te vagy-e te,
Vagy ál dott csip ke bo kor drá ga tes ted,
Mely ben egy Is ten szállt a föld re le
S lomb já ból fe lém az Õ lel ke resz ket?

Igéz ve áll tam, soká, csön de sen,
És per cek men tek, ez red évek jöt tek,
Egy szer re csak meg fog tad a ke zem,
S alélt pil lá im las san fel ve tõd tek,
És érez tem: szí vem be vissza tér,
És zu ho gó mély ze né vel eredt meg,
Mint zsib badt erek út ja in a vér,
A föl di ér zés: mennyi re sze ret lek!

Vaj da Já nos: Ha jón

Ülök a ha jó fö dé len.
Száll a füst, zúg a ke rék.
Ha la dunk ví gan, se ré nyen.
Fut mö göt tem a vi dék.

Rin ga tó zom e csalképen
A ke rin gõ táj fe lett.
Hogy si et nek szem be vé lem,
S tûn nek el fák, li ge tek.

Így foly egybe múlt, jö ven dõ,
És a lel kem révedez;
Idõ, idõ, örök idõ-
Nem-e a  te ké ped ez?

Hát ha nem is az idõ múl,
Ez csak úgy tet szik ne künk.
Örök a lét in nen és túl;
El mú ló csak éle tünk?

Hát ha csak lá tá sunk té ved?
Az idõ áll mint a nap,
S csak a há tán bolyg az élet,
Föl szí nén a su ga rak?

Hát ha az a mú lan dó ság,
Mit mi an nak kép ze lünk,
A va ló di ál lan dó ság?
S csak a lét ját szik ve lünk?

Hát ha úgy van, hát ha úgy van…
Az idõ is, mint a part,
Vál to zik, de moz du lat lan…
Mi me gyünk csak, õ ma rad?…

Sza bó Lõ rinc: Ten ge ren

Visz a hajó, rin gat a ten ger,
el nyú lok a fe dél ze ten.
Ez a kék ség, ami ben úszunk,
tán a menny or szág ide lenn,

ez a kék ség, ami ben úszunk,
eget és föl det össze fog 
és lent a hul lám zó ma gas ság,
fent a szárnyrakelt víz su hog.

S eb ben a tük rös ra gyo gás ban,
cso bo gó ég és víz kö zött,
el száll az em be ri sö tét ség,
amely idá ig ül dö zött:

könnyû va gyok s a könnyû lé lek
könnyû nek érzi a jö võt,
min den gyöt rel mét el fe lej ti
a meg vál tó szép ség elõtt.

Visz a hajó, rin gat a hul lám,
a gép mo raj lik csen de sen,
ez a kék ség, ami ben úszunk,
tán a menny or szág ide lenn.

Lent az ég ra gyog, fent a ten ger, - 
ez a nagy fény meg gyó gyí tott;
most megint örü lök, hogy élek,
hogy élek és em ber va gyok.

A föld álma
Ka zet tát hall ga tok… meg ze né sí tett ver se ket… vagy in kább ver ses

ze né ket, ze nés ver se ket…
A föld ál mát…
Kép pé, ké pek ké for má lód nak a sza vak.
Ten gert lá tok, min de nütt víz, a tá vo lo dó part sza kasz las sú me ne te lé -

se, ma da rak röp te, szét nyí ló ég bolt és lom ha fel hõk… rin ga tó zó hajó…
hul lá mok... hul lám zás… kék ség be zárt idõ.

Mint ha min den, a múl tunk és a jö võnk is ebbe az egyet len, vég te -
len be zárt pil la nat ba sû rû söd ne, hogy vé gül csak a je len ra gyo gá sa tölt se
be a te ret, eget és föl det, mély sé get és ma gas sá got. Sza vak ha sad nak szét, 
for mák bom la nak e ra gyo gás ban, a le ve gõ arany ló iz zás…

Hul lám zik az ég, hul lám zik a víz, s a nagy kék ség lát vá nya min dent
fel old. Fel old és fel sza ba dít. Fel sza ba dít és meg gyó gyít. Fé lel me ket és
szo ron gá so kat, fáj dal ma kat és se be ket, ma gányt és két ség beesést. S
mint ha eb ben a le be gés ben va la mennyi en ugyan azt az ál mot lát nánk…
Együtt ál mod nánk Ju hász Gyu lá val, Sza bó Lõ rinc cel, Tóth Ár pád dal,
Vaj da Já nos sal… Itt és most. Az „itt”-rõl és a „most”- ról… Ar ról, hogy
csak a je len a va ló ság; a hi bák kal, ne héz sé gek kel teli múlt, s az is me ret -
len, fé lel mek kel át szõtt jövõ csu pán il lú zió. S min den csak Most van. A

mostban van le he tõ sé günk, hogy mi nél tel je seb ben él jük át a Szép sé get,
él jük meg a Jó sá got, s le hes sünk cse lek võ részt ve või, ré sze sei Is ten har -
mó ni át te rem tõ vi lá gá nak. 

Ar ról, hogy a tisz ta gyer mek sze mek bõl re ményt és bé két me rít he -
tünk…

Ar ról, hogy ked ve sünk sze mén át lát ha tó vá vá lik a lát ha tat lan, ed -
dig is me ret len tit kok, il la tok, szí nek csön dek vál nak is me rõs sé, kö rü löt -
tünk igé zet, fény, zene…

Ar ról, hogy „min den kép és köl te mény”, csak meg kell fej te nünk a
va ló di vi lá got, a fel szín alatt rej lõ lé nye get, a té nyek mö göt ti va ló sá got.

Ar ról, hogy min den tö ré keny, vál to zik és el mú lik, de a lét örök. S
vele örök a köl tõk év szá za dos di lem má ja is: „Az élet álom, vagy az álom
élet?”

„Mi vagy hát most?” – sze ge zi ne künk és ön ma gá nak is a kér dést
Sza bó Lõ rinc. „Va la mi meg – nem sem mi sü lõ meg sem mi sü lés vagy”-
adja meg a vá laszt a leg sej tel me sebb szo nett je i nek egyi ké ben, a Va la mi
örök - ben.

A föld álma c. ver sé rõl így vall: „Küsz kö dés ál lan dó té má im mal, a
leg ál lan dób ban, a ha lál lal. A kép lá to más sze rû en je lent meg elõt tem
egy haj nal ban: a sár szo bor, aki a sár si va tag ból ki emel ke dik, és es té re
ugyan oda vissza fek szik. A por ból let tünk, por rá le szünk vál to za ta.”

Hul lám zik a víz, árad nak a sza vak, rin gat a zene… Csak a könnyû -
ség, a „meg vál tó szép ség", a gyó gyí tó „nagy fény”, a test és lé lek egy sé ge, 
s az öröm van je len „eb ben a tük rös ra gyo gás ban”.

/ „… most megint örü lök, hogy élek / hogy élek és em ber va gyok /
-mondja a köl tõ, s va ló ban ez az ér -
zés erõ sö dik meg ben nünk is a ze -
nés ver se ket hall gat va.

A kü lö nös fé nyû zene és szó -
így együtt - kü lö nös fé nyû vé te szi a
pil la na tot.

Polányi Éva
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Ízes  í z ek
má jus

Fõtt pe rec

Hoz zá va lók: 12 to jás, 2 ká vés ka nál só, 5 dkg vaj, 4 ká vés ka nál cu kor, 1 kg liszt

Ti zen két to jás fe hér jé jét ke mény hab bá fel ver jük, hoz zá ad juk a to já sok sár gá ját,
sót, cuk rot és a lisz tet. Ezt a masszát kis pi hen te tés után há rom szor át da rál juk
hús da rá lón. Vé gül egy ci pó ba gyúr juk, por ce lán tál lal le ta kar juk. Pi hen te tés után
pe re ce ket for má lunk be lõ le. Lisz te zett nyúj tó desz ká ra rak juk. Lá bas ban vi zet for -
ra lunk. Ebbe rak juk a pe re ce ket, köz ben fa ka nál lal ke ver get jük, ne hogy az edény
al já hoz ra gad ja nak. Ami kor fel jön nek a víz fel szí né re, tész ta szû rõ vel ki szed jük,
hi deg víz be dob juk, majd ab rosz ra te rít jük szik kad ni. Kö ze pes tûz nél ki süt jük.

Seidl Amb rus

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

A gyo mai Ka to li kus Egy ház köz ség fel hí vá sa!

A vas út ál lo más mel lett a régi ka to li kus te me tõ rend be -
ho za ta la meg kez dõ dött.

Kér jük azo kat a hoz zá tar to zó kat, aki sze ret te ik sír ja it
to vább ra is fenn akar ják tar ta ni, szí ves ked je nek a gyo mai
Plé bá nia Hi va tal ban je lent kez ni. 

Szol gá la ti idõ: hét köz nap 9 órá tól 11 órá ig.
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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!

BINGES ANDRÁS, aki az Öreg szõ lõ ben
élt, áp ri lis 15-én hosszú, sú lyos be teg ség után
be fe jez te föl di pá lyá ját, lel ke az Örök ké va ló -
ság ba köl tö zött. 84 éves volt. Gyá szol ják: fe -
le sé ge, lá nya, uno kái, ro ko nai, is me rõ sei.

Özv. DINYA LAJOSNÉ Farkasinszki Re -
gi na, áp ri lis 2-án, 79 éves ko rá ban vissza ad ta
lel két Te rem tõ jé nek.  Gyá szol ja a csa lád ja.

FÖLDVÁRI JÓZSEF aki gyer mek- és is -
ko lás ko rát Csejten töl töt te, fel nõtt ként Bu da -
pes ten élt és dol go zott. Föl di pá lyá ját is
Bu da pes ten fe jez te be vá rat la nul, vissza ad ta
lel két Te rem tõ jé nek áp ri lis 9-én, 69 éves volt.
Föl di ma rad vá nyát a Gyo mai te me tõ ben he -
lyez ték örök nyu ga lom ba. Gyá szol ják: test vé -
rei és azok csa lád ja és a gye rek ko ri ba rá tok,
is me rõ sök.

HORVÁTH JÁNOS Va dász ut cai la kos,
áp ri lis 13-án, hosszú be teg ség után 59 éves
ko rá ban vissza adta lel két Te rem tõ urá nak, el -
köl tö zött a föl di élet bõl. Gyá szol ják: öz ve gye
és fiai, is me rõ sei.

HUNYA BÉLÁNÉ VASZKÓ MARGIT,
aki Hunya, Jó kai u. 13. sz. alatt élt, áp ri lis
17-én 60 éve sen el köl tö zött az élõk so rá ból.
Gyá szol ják: fér je, fia, me nye, uno ká ja és a ro -
kon ság.

KISZELY IMRÉNÉ Óvá ri Tí már Ve ro ni -
ka áp ri lis 8-án, 95 éves ko rá ban az Örök ké va -
ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ja a csa lád ja

SZABÓ ISTVÁN SÁNDOR, Gyo mai la -
kos már ci us 22-én 41 éves ko rá ban köz úti bal -
eset so rán be fe jez te föl di pá lyá ját, el ment az
élõk so rá ból. Gyá szol ják: édes any ja, test vé re
és csa lád ja, is me rõ sei. 

SZUJÓ GERGELYNÉ Pely va Mar git sú -
lyos be teg ség után be fe jez te föl di pá lyá ját, 65
éves volt. Gyá szol ja a csa lád ja.

TÍMÁR LAJOS aki az endrõdi ut cá ban
élt, áp ri lis 29-én 87 éves ko rá ban hosszú be -
teg ség után el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá -
szol ják: le á nya, veje, két uno ká ja és az
is me rõ sök.

TÍMÁR LAJOSNÉ DÁVID OLGA, aki
Hunya, Jó zsef At ti la u. 15. sz. alatt élt, már ci -
us 28-án 71 éves ko rá ban vissza ad ta lel két Te -

rem tõ jé nek. Gyá szol ják: fér je, fia, me nye, le -
á nyai, ve jei uno kái és a ro kon ság.

TÍMÁR MÁTÉ, aki Hunya, Vö rös mar ty
u. 15. sz. alatt élt, áp ri lis 18-án 68 éves ko rá -
ban meg tért Te rem tõ Is te né hez. Gyá szol ják:
le á nya, test vé rei és a ro kon ság.

VARJÚ LAJOS, volt bé kés csa bai la kos,
aki a Blaha úti ott hon ban élte éle té nek utol só
éve it, áp ri lis 15-én 81 éves ko rá ban hosszú
be teg ség után vissza ad ta lel két Te rem tõ urá -
nak, és az örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött.
Gyá szol ják: fe le sé ge, sze re tõ le á nya Mar git,
ro ko nai és is me rõ sei.

†
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

Papp Már ton (1870-1942)
édes apa (bal ra)

Papp Imre (1896-1942)

Apa és fia Ga lí ci á ban a fron -
ton vé let le nül ta lál koz tak.
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Esõk… után a ka lá szo sok 
lomb vé del mé rõl!

Tér sé günk ben a ka lá szos ga bo nák kulcs sze re pet ját sza nak a
nö vény ter mesz tés ben és a gaz dál ko dás jö ve del me zõ sé gé ben.

A nö vény zet ked ve zõ õszi fej lõ dé se, a jó át te le lés majd a
gyor san jött me le ge dést kö ve tõ en áp ri lis ra a bõ sé ges csa pa dék ér -
ke zett el. Bár ez né hány te rü le ten aka dá lyoz za a mun ka vég zést, a
bel vi zek ká ro kat is okoz hat nak, a ho za dé ka még is po zi tív, hi szen
így ked ve zõ vé vál tak a ter més ki lá tás ok.

A ter més jó mi nõ ség ben való be ta ka rí tá sa, ked ve zõ áron tör té -
nõ ér té ke sí té se ér de ké ben a ter me lõ fi gyel me nem lan kad hat. Je -
len tõs vesz te sé ge ket okoz hat nak a gom ba be teg sé gek, mint
pél dá ul a szeptória, rozs da, liszt har mat, helminthospórium és a
fuzárium.

Az ál lo mány ál ta lá ban sûrû, az alsó le ve lek alig kap nak fényt,
a szö ve tek fel la zul nak, a sok csa pa dék ha tá sá ra kez de ti meg dõ lé -
sek fi gyel he tõk meg. Ezek táp ta la jai a gom ba be teg sé gek nek. A
liszt har mat kez de ti tü ne tei már lát ha tó ak az alsó le ve le ken, Az
esõ el áll tá val, az idõ me le ge dé sé vel rob ba nás sze rû en ter jed het -
nek a fel sõ le ve lek re. Csa ló ka le het azon ál lí tás, hogy liszt har ma -
tos év ben ma ga sabb a ter més. Amennyi ben el ke rül jük a
liszt har ma tot, ak kor le het iga zán jó a ter més. 

A  Harvesan™ nevû új ka lá szos gom ba ölõ szer meg fe -
lel azok nak a kí vá nal mak nak, ame lye ket, a ga bo nát ter me lõ gaz -
da tá maszt:

– ha tá sos a ka lá szo sok gom ba be teg sé gei el len,
– ala cso nyabb hõ mér sék le ten is ha té kony a ko rán fel lé põ

kór oko zók el len,
– szé les ha tá sú, a „prob lé más” kór oko zók le küz dé sé re (pl.

sár ga rozs da, helminthospórium) is al kal mas,
– hosszú ha tás tar ta mú és ke ver he tõ a leg több ga bo na gyom ir -

tó-szer rel,
Meg té rü lé sét az is biz to sít ja, hogy költ ség szint je lé nye ge sen

ala cso nyabb, mint a ha son ló tu dá sú gom ba ölõk.

Fon tos, hogy a ko rai fej lõ dé si stá di u má ban, a nö vé nyek az in -
ten zív nö ve ke dé si so rán ma gas ha tó anyag tar tal mú szert jut tas -
sunk ki, kü lön ben a gyor san nö vek võ zöld tö meg ben a ki jut ta tott
ha tó anyag „fel hí gul” és nem nyújt meg fe le lõ vé del met. 

A Harvesan™ ki ug ró an ma gas fluzilazol tar tal má nak
kö szön he tõ en meg fe lel a fent le ír tak nak.

A ké szít mény meg elõ zõ jel leg gel hasz nál juk, bok ro so dás vé -
gé tõl a 2 nóduszos ál la po tig 0,6 l/ha, ezt kö ve tõ en a zász lós le vél
meg je le né sé ig 0,8 l/ha dó zis ban kell per me tez ni. A dó zis at tól is
függ, hogy egy sze ri vagy két sze ri gom ba lõ sze res ke ze lés ben
gon dol ko dunk. Ér zé keny és sûrû ga bo ná ban, a
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PÜNKÖSD 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!
má ju 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 hagy mák, vi rág ma gok
• Ku ko ri ca ve tõ mag ok, Dekalb
• Kis kun, Martonvásári
• Mû trá gyák, Táp anyag ok
• Fó li ák, mû anyag ku kák
• Esõ ru hák, gu mi csiz mák
• Zo mán co zott kály hák
• 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

helmintospóriumra fo gé kony ár pá ban a ko rai ke ze lés nek nagy
sze re pe van. 

Amennyi ben a ga bo nánk rit kább, el len ál lóbb, ak kor a ka lász -
vé de le mé a fõ sze rep. Aki ér te sült az õszi in ter ven ci ós fel vá sár lás
le he tõ sé ge i rõl, az tud ja, hogy a fuzárium fer tõ zött ség te kin te té -
ben a szab vány igen szi go rú. A fol tos és/vagy fuzáriumos sze mek 
ará nya nem le het ma ga sabb, mint 5 %, míg a bel sõ
fuzárium-fertõzöttség nem le het ma ga sabb, mint 1, 5 %!

 Csak a leg meg fe le lõb ben el vég zett gom ba lõ sze res vé de ke zé -
sek ad hat nak kel lõ vé del met. Leg fon to sabb té nye zõ egy részt a
pon tos idõ zí tés, azaz a vi rág zás kez de te, más részt a meg fe le lõ

gom ba lõ szer. Az Alert S ilyen le he tõ ség, s bár más ter mé kek is 

ren del ke zés re áll nak, de az Alert SÒ    tu dá sát azon évek ben is
bi zo nyí tot ta, ami kor erõs fer tõ zé sek vol tak (1997-1999). Ket tõ
ha tó anya got tar tal maz, ma gas mennyi ség ben, így el ke rül he tõ,
hogy egyik-má sik Fuzárium faj el len ha tás ta lan ság lép jen fel.
Dó zi sa 1, 0 l/ha, leg alább 250-300 l/ha per met lé ben, jó ka lász fe -
dett sé get biz to sí tó szó ró fej meg ol dás sal.

A gom ba lõ sze res ke ze lés gyor san meg té rü lõ be fek te tés,
mégha ek ko ra az anya gi ke re tek szû kös sé is vál nak.

Tisz te let tel:

 Fa ze kas Kár oly
          DuPont te rü le ti kép vi se lõ

         Tel: 30/9702-853

To váb bi in for má ci ó kért hív hat ja For ró Drót vo na lun kat is:
06-30-212-6222, vagy lá to gas sa meg hon la pun kat:
www.dupont.hu 


