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Mit is nem ad -
nék azért, hogy
egy szer újra át él -
hes sem azt az ér -
zést, ami igaz,
hogy csak rit kán,
de meg érin tett. Az
ün nep rõl szó lok
most, még hoz zá a
nem ze ti ün nep rõl. 

Leg ré geb bi ta -
lál ko zá sunk az
óvo dá ban tör tént,
de bi zony „fa lak ba” 
üt köz tem ott hon,
ami kor a Híd fõ ut -
cai ab la ka in kat
épp úgy fel akar -
tam öl töz tet ni,
mint azt min ta -
ként ked ves óvo -
dám ban lát tam az
óvónénijeimtõl.
Csak hát az 50-es
évek vé gét ír tuk, s
ak kor nem ze ti
zász ló vö rös nél kül 
még itt sem lé tez -
he tett. 

Az is ko lá ban
meg em lé kez tünk a szi go rú an-erõl te tet ten össze kap -
csolt há rom ta va szi nem ze ti ün nep rõl, de a nagy kö zös -
ség szá má ra to vább ra is mun ka nap volt már ci us 15.
Er rõl ta lán ennyit, aki meg él te, tud ja, hogy mi rõl ír tam, 
aki nem, an nak úgy is hosszabb idõ kell el ma gya ráz ni.
Szí ve sen vál la lom. Re mé lem, hogy eb ben má sok is se -
gí tet tek-se gí te nek ne kem. 

Kö ze le dünk már ci us 15-éhez. Le het, ma gam mal is
tisz táz nom kel le ne, hogy mit is vá rok el et tõl az al ka -
lom tól, ta lán  ak kor könnyebb len ne. Egy biz tos: ami
ün nep, az nem hét köz nap!  Mi ért ér zem ezt még is an -
nak? Ta lán, mert egy egész nem zet mun ka nél kü li nap -
nak kap ja meg, s tö re dé ké nek jut csak eszé be, hogy
mi ért is nem kell az nap a mun ka he lyé re be men nie.
Örül nek, hogy a nagy haj tás ban adó dik egy szussza -
nás nyi idõ er re-ar ra a ház kö rül. Köz vet le nül a rend -
szer vál tás után (pe dig meg ígér tem ma gam nak, hogy
nem po li ti zá lok!) az volt a vé le mé nyem, hogy csak az
jöj jön ün ne pel ni, aki be lül rõl érzi a szük sé ges sé gét. De
meg le põd tem, hogy ilyen ke ve sen van nak!           

Baj ban va gyok ma gam mal, mert azt sem ér zem
több nyi re hi te les nek, ami a fe szes, szer tar tá sos ren dez -
vé nye ken tör té nik. Az egy más mel lé té vedt ver sek bõl,

for rá sok ból nem érez he tõ a fõ mon da ni va ló. A zene sem 
ta lál ja meg sok szor a he lyét. Az ün ne pi be széd fõ fel -
ada ta, hogy el jus son a hall ga tók hoz. Leg több ször hi -
ány ér zet tel érek haza. Pe dig ott vol tam, pe dig együtt
vol tunk… Va la hol még is meg ol dás nak kel le ne len ni!
Kép te le nek va gyunk el jut ni oda, hogy sze mé lyes sé vál -
jon már ci us 15-e. Pe dig ez a leg ked ve sebb ün ne pem,
mert a fi a ta lok ün ne pe, a ha ta lom mal való da co lás
nap ja. A szem be for du lás le he tõ sé ge. Ezen a na pon
min dig fel tör az ak tu á lis igaz ság vá rás, a vágy ál mok
ilyen kor kö ze lebb ke rül nek hoz zánk. Ezért volt olyan
fon tos az 1970-es évek ben és 1988 kö rül. Mert ak kor
lát tunk va la mi fé le biz ta tó jö võt…

Mit vá rok az óta is már ci us  15-én fo lya ma to san, év -
rõl év re? Nem tu dom. Csak azt, hogy így nem jó. Nem jó
az sem, ha va la kik el fe lej tik, az sem, ha ki sa já tít ják,
nem jó, ha el kop tat ják ezt a na pot. De még min dig nem
tu dom a meg ol dást… Hadd hasz nál jam volt (ma már
bi o ló gus) ta nít vá nyom, Kóra Ju dit új sza vát. Mert bi zo -
nyos dol gok az élet ben lét fel té te lek, má sok lé lek fel té te -
lek.

Ricsey Edit

Képkockák múltból-jelenbõl-jövõbõl

PETÕFI SÁNDOR NAPLÓJÁBÓL
Pest, március 15. 1848.

Sza bad a saj tó!...
Ha tud nám, hogy a ha zá nak nem lesz rám szük sé ge,

szí vem be már ta nám kar do mat, s úgy ír nám le hal do kol va, 
pi ros vé rem mel e sza va kat, hogy itt áll ja nak a pi ros be tûk, 
mint a sza bad ság haj nal su ga rai.

Ma szü le tett a ma gyar sza bad ság, mert ma esett le a
sajtórul a bi lincs... vagy van olyan egy ügyû, ki azt kép -
zel je, hogy sza bad saj tó nél kül le het bár mely nem zet -
nek sza bad sá ga?

Üdvez légy szü le té sed nap ján, ma gyar sza bad ság!
Elõ ször is én üdvezellek, ki imád koz tam és küz döt tem
éret ted, üdvezellek oly ma gas öröm mel, ami lyen mély volt 
fáj dal mam, mi dõn nél kü löz tünk té ge det!

Oh sza bad sá gunk, édes ked ves új szü lött, légy hosszú
éle tû e föl dön, élj ad dig, míg csak él egy ma gyar; ha nem -
ze tünk utósó fia meg hal, bo rulj rá szem fe dõ gya nánt... s
ha elõbb jön rád a ha lál, rántsd ma gad dal sí rod ba az egész
nem ze tet, mert to vább él nie nél kü led gya lá zat lesz, ve led
hal nia pe dig di csõ ség!
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mi rõl dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let feb ru ár 26-i ülé sén

Szo kat la nul meg telt az ülés te rem, mert a la kos ság ré szé rõl el -
jöt tek né há nyan. Ez jó! Ugyan is a tes tü le ti ülé sek, sõt még a bi zott -
sá gi ülé sek is nyilvánosak.

A pol gár mes te ri be szá mo ló ból a lé nye ge seb bek:
Az új áru ház épí té se ta vasszal kez dõ dik (egy há zi is ko lá val

szem ben). Az épí té si en ge dé lyek már jog erõ sek, a fák, ame lyek az
épít ke zés mi att út ban vol tak, már más hol éb red nek téli ál muk ból,
sze gé nyek át lettek ültetve…

A vá ros hon lap já ról min den ér dek lõ dõ le tölt he ti a tes tü le ti ha tá -
ro za to kat, 2000-ig visszamenõleg.

A szenny víz be kö té sek ta vasszal foly ta tód nak és re mé nyek sze -
rint jú ni us vé gé re befejezõdnek.

A fel újí tott für dõ át adá sa áp ri lis 23-án lesz, a mi nisz ter el nök is
ki tün te ti je len lé té vel az ün nep sé get. Ek kor lesz az el szár ma zot tak
vi lág ta lál ko zó ja, haza vá runk min den kit. Két na pos lesz az ün nep -
ség. 23-án Gyomán kez dõ dik, este a Re for má tus temp lom ban gyö -
nyö rû mû sort szol gál tat nak azok a ne ves mû vé szek, akik in nen
in dul tak meg hó dí ta ni a vi lá got. A Kner Imre Gim ná zi um öreg di ák -
jai is ta lál koz hat nak még ezen az es tén, az Alma Ma ter 50 éves év -
for du ló já ra is le het koc cin ta ni az ál ló fo ga dá son. Más nap reg gel az
endrõdi Ró mai Ka to li kus Temp lom ban lesz szent mise, mise után a
Táj ház elõtt ke reszt szen te lés, és a Gyo mai Re for má tus Temp lom -
ban is ten tisz te let. Ezen a dél elõt tön az Endrõdi Táj ház, a Vá ro si
Kép tár, a Kner Mú ze um, és a Mo tor mú ze um vár ja az ér dek lõ dõ ket. 
Aki akar, fü röd het az új Li ge ti für dõ ben. A fá rad sá gos dél elõtt után
kö zös ebéd lesz, majd meg nyit ja ka pu it a Kner Imre Gim ná zi um
egy olyan kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ra, ahol gyomaendrõdi szü le té sû 
fes tõk, kép zõ mû vé szek mun ká i ban gyönyörködhetnek. Végül de
nem utolsó sorban, az egyik legmeghittebb esemény lesz a
Ki-kicsoda lexikon elsõ napi megjelenése, azt hiszem mindnyájunk 
örömére.

A meg hí vók rész le te zik a to váb bi tud ni va ló kat, mint pld. a szál -
lás le he tõ sé ge ket, a rész vé te li fel té te le ket stb. Jó len ne, ha so kan
haza jön né nek, és az itt hon élõk ré szé rõl is nagy len ne az ér dek lõ -
dés! Sze ret nénk, ha régi ba rát sá gok fel újul ná nak, mert jó együtt
len ni régi ba rá tok kal, osz tály tár sak kal, szom szé dok kal. Iga zi ün -
nep re ké szü lünk, az ün nep a hét köz na po kat teszi színessé, az élet
nélkülözhetetlen része. 

Írás ban tett fel jó né hány kér dést Dr. Halászné he lyi la kos. A
kér dé sek nagy ré szét a jegy zõ úr azon nal meg vá la szol ta, de a kér -
de zõ írás ban is kéri a választ.

Pa nasszal élt Var ga Zol tán he lyi vál lal ko zó, a li get ben el bon tás -
ra váró va gyo ná nak meg vál tá sá ra aján lott, mél tat la nul ala csony ár -
aján lat mi att. A jegy zõ vel és a pol gár mes ter rel foly ta tott elõ ze tes
tár gya lá sai nem ve ze tet tek ered mény re, az ügy valószínû bíróságon 
folytatódik.

Az ülés több mint 30 na pi rend je kö zül a leg fon to sabb volt a
2004. évi költ ség ve té si ren de let meg al ko tá sa. Több ol da lon át le -
het ne tag lal ni, mert a vá ros éle té ben ezek a dön té sek meg ha tá ro zó -
ak, vi szont hely szû ke mi att csak a leglényegesebbekre van
lehetõség:

A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak szá má ra nincs bér eme lé -
si kö te le zett ség, de le he tõ ség sem, te hát a so ros lé pé sek és a ju bi le -
u mi ju tal ma kon kí vül 462 em ber re ál jö ve del me biz to san csök ken, a 
je len le gi szá mok alap ján. Amennyi ben a köz pon ti költ ség ve tést
mó do sít ják, amely rõl je len leg is folynak tárgyalások, akkor ez a
szomorú valóság javulhat.

A do lo gi ki adá sok a ta va lyi tény szám nak csak a 85%-a. Az in -
téz mé nyek gond ja i ból elég ha csak az ener gia árak vál to zá sá ra uta -
lunk, de le het ne sorolni tovább… 

A Jó kai úti óvo da mint in téz mény meg szû nik, a köz ala pít vá nyi
for má ban való mû kö dés fel tét ele it meg sza vaz ta a tes tü let. Ezen
dön tés alap ján jú li us tól fel men tés re ke rül 7 fõ. Az in téz ke dés re a
két ség beej tõ en csök ke nõ gyer mek lét szám mi att ke rült sor,
(2001-ben 96, 2002-ben 71 gyermek született).

A 2 tar tóz ko dás sal el fo ga dott költ ség ve tés fõbb szá mai: vég -
összeg: 3,3 mil li árd fo rint, amely bõl mû kö dés re 1,8 mil li árd, fej -
lesz tés re 1,1 mil li árd, fel újí tás ra 20 mil lió, mû kö dé si tar ta lék 329
mil lió, fej lesz té si tar ta lék 48 mil lió fo rint. A ki adá sok tel jes fe de ze -
té re 141, 6 mil lió fo rint hi tel re van szük ség, ami nek nagy ré sze fej -
lesz té si for rás hi ány. A költ ség ve tés ben az APEH vizs gá lat tal
kap cso la tos 100 mil li ós nagy ság ren dû vi ta tott összeg nagy bi zony -
ta lan sá gi té nye zõ, amely be ru há zás hoz kap cso ló dó ÁFA vissza -
igény lés vitatott tétele, jelenleg per alatt. A könyvvizsgáló
elfogadásra javasolta a költségvetést.

Az el múlt évi költ ség ve tés né hány sora mó do sí tás ra ke rült, a je -
len le gi vég összeg, 4.9 mil li árd (áp ri lis ban lesz a szár szám adás), eb -
bõl az összeg bõl a fej lesz tés 2,7 mil li árd, a mû kö dé si költ ség 1,9
mil li árd, tartalék 171 millió forint.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉG! 
Már ci us 31-ig le het pá lyáz ni az If jú sá gi alap ra, Sport alap ra, a

Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra. A rész le tes fel té te lek ol vas ha tó ak a
www.gyomaendrod.hu, hon la pon, a pá lyá zat csak a rend sze re sí tett
adat la pon nyújt ha tó be, ame lyet a Pol gár mes te ri hi va tal ban le het
meg sze rez ni.

Pá lyá zik a vá ros a Kner em lék tér ki ala kí tá sá ra, SAPARD fel hí -
vás ra.

A VI. Nem zet kö zi Hal fõ zõ ver seny le bo nyo lí tá sá ra pá lyá za tot
hir det a tes tü let, gyomaendrõdi szék he lyû vál lal ko zók nak. Ha tár -
idõ: már ci us 31. de. 11 óra. To váb bi rész le tek a Polgármesteri
Hivatalban.

Öt ven egy he lyi vál lal ko zó pá lyá zott a mik ro hul lá mú adat kom -
mu ni ká ci ós vég pont el nye ré sé re. 40 egyé ni és 5 cso por tos le he tõ -
ség volt felkínálva. 

Ör mény kút, Hunya és Csár da szál lás meg kö töt te az együtt mû -
kö dé si meg ál la po dást a gyer mek jó lé ti és csa lád se gí tõ szol gá lat
feladatellátására.

Óvo dai, és ál ta lá nos is ko lai be íra tá sok idõ pont ja a vá ros ban:
már ci us 29, 30, 31.

Gyógy szer tá rak ügye le ti nyit va tar tá si rend jé nek mó do sí tá si ké -
rel mét együtt fog ja tár gyal ni a tes tü let az or vo si ügye let új rend jé -
vel. Erre a kö vet ke zõ ülésen kerül sor.

A Si kér Kft új élel mi szer üz le tet épít, a gép jár mû be ál ló mi att ki
kell vág ni a vé dett hárs fa sor egy fá ját. A vé dett fa ki vá gá sá ért 165
ezer fo rin tot kell fi zet ni, amely összeg a vé dett fa sor hi ány zó fá i nak 
pót lá sá ra for dít ha tó. Csak egy kép vi se lõ volt, aki nem szavazta meg 
(én).

Ká dár Pé ter he lyi la kos a Kner tér ki ala kí tá sá nak rész be ni mó -
do sí tá sát ja va sol ta. A ja vas lat na gyon tet sze tõs, de kis sé el ké sett. A
lé nye ge, hogy a Tu dás kút ja mel lé a Kner há rom di men zi ós emb lé -
mát is je le nít sük meg szo bor for má já ban. Mint is me re tes, az emb lé -
ma a „há za ló könyv árus” a kort, az elõ dö ket, a fog lal ko zást igen
hûen je le ní ti meg. A tes tü let fel kér te a jegy zõt több lé nye ges kér dés 
tisz tá zá sá ra, és ezek is me re té ben hozható döntés. Kádár úr a kútra
tervezett idézetet is elhagyná. 

Csá szár né Gyuricza Éva képviselõ

NEMZETI ÜNNEP
Gyomaendrõd, 2004. március 15.

9 órakor ünnepi mise Endrõdön a Szent Imre Katolikus
Templomban.

9.40 órakor Ünnepi mûsor és koszorúzás.

11 órakor Ünnepi mûsor Gyomán a Szabadság téren, 
majd koszorúzás.

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

http://www.gyomaendrod/
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Meg tar tot ta ala ku ló ülé sét a ci vil alap prog ram ta ná csa Bé kés csa bán.
Si ke rült olyan je löl tet aján la ni a sze ge di elek to ri gyû lé sen, aki nek el fo ga -
dá sát a ré gió kül döt tei is el fo gad ták. Pocsajiné Fá bi án Mag da a dél-al föl -
di ci vil szer ve ze tek kép vi se lõ je. Feb ru ár 27-én is mét vá lasz ta nak az
elek to rok kül döt te ket a szak mai kol lé gi u mok ba, akik nek az lesz a fel ada -
tuk, hogy a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sét se gí tõ for rá sok el osz tá sá ról
dönt se nek. 

Az agrár tár ca ál lam tit ká ra Be ne dek Fü löp Bé kés me gyei elõ adá sát
igen nagy vá ra ko zás elõz te meg. Az elõ adás fõ té má ja az EU ál tal fi nan -
szí ro zott tá mo ga tá sok, a ha zai for rás le he tõ sé gek, a te rü let-tí pu sú tá mo -
ga tá si rend szer volt. A me gyei gaz dák és or szág gyû lé si kép vi se lõk az
elõ adás után konk rét kér dé se ik re vár ták a vá laszt. A kér de zõk sa ját bõ rü -
kön ta pasz tal ják a me zõ gaz da ság ka taszt ró fa hely ze tét, nincs a kor mány -
nak jö võ ké pe a me zõ gaz da ság vo nat ko zá sá ban, mi lesz azok kal a
tönk re ment gaz dál ko dók kal, akik még bank hi tel hez sem jut hat nak. Az
ag rár pi ac szin te min den ága zat ban za va rok kal küsz kö dik, a tá mo ga tá sok
nem a ter me lõk höz, ha nem in kább a ke res ke dõk höz jut nak el, ki lá tás ta -
lan sok gaz dál ko dó nak a je le ne, a fel vá sár lók nem fi zet nek… te hát nem
elég az uni ós jö võ vel fog lal koz ni, azt meg kel le ne érni, han go zott el sok
kri ti ka és jo gos pa nasz az ag rár vál ság mi att.

Eu ró pa és a ma gyar ság cím mel tar tott elõ adást Kiszely Ist ván ant ro -
po ló gus pro fesszor Bé kés csa bán. Elõ adá sá ban ki tért ku ta tá sá nak azon
ered mé nyé re, amely a ma gyar ság ere de té re vo nat ko zik. En nek alap ján a
finn-ma gyar ro kon ság ról azt tart ja, hogy csu pán né hány száz kö zös szó -
kincs köt össze ben nün ket a finn ugor ok kal, ami az ugo rok szom széd sá -
gá ban el töl tött száz év örök sé ge. Ant ro po ló gi a i lag tu do má nyos
té nyek kel alá tá maszt ha tó, hogy a ma gya rok leg kö ze leb bi ro ko nai a Tu rá -
ni al föld tõl dél ke let re élõ uj gu rok, bel sõ-ázsi ai türk né pek. Az ant ro po ló -
gi ai té nye ken túl õk is ro vás írás ként is mert be tû írást hasz nál ták, és a
ré gé sze ti le le tek is sok egye zõ sé get mu tat nak a hon fog la lás kori ma gyar
sí rok le le te i vel. A hon fog la lás, ku ta tá sai sze rint 5 hul lám ban tör tént: a tu -
rá ni ant ro po ló gi ai je gye ket hor do zó ma gyar la kos ság a hu nok kal, ava -
rok kal, Ár pád né pé vel, a já szok kal és a ku nok kal ér ke zett a
Kár pát-me den cé be. A hun-ma gyar ro kon ság té nyét a 20. szá zad kö ze pé ig 
nem vi tat ták. Elõ adá sá ban ki tért még õsi kul tú ránk több ezer éves örök -
sé gé re, az öt vös mû vé szet, a ka to nai és ha di tech ni kai, va la mint a ki fi no -
mult ele gan ci á val vi selt fel sõ és al só ru há zat ra. Kiszely pro fesszor bí zik
ab ban, hogy van a ma gyar ság nak annyi tar ta lé ka, hogy át vé szel jük a
globalizmus ve szé lye it, és meg ma rad ha tunk ma gyar nak. 

Be mu tat ko zott Dr. Becsey Zsolt az 5. sz. Vá lasz tó kör zet ben.
A Fi desz MPP Szö vet ség kép vi se lõ je lölt je az Eu ró pai Par la men -
ti vá lasz tá son. Há rom ré gi ót fog kép vi sel ni Bé kés, Csong rád és
Bács-Kis kun me gyét. Köz gaz dász dip lo ma ta, 15 éve dol go zik
Brüsszel ben, de mi u tán el fo gad ta a kép vi se lõ je lölt sé get,
brüssze li ál lá sát fel mond ta, és csa lád já val haza köl tö zött Sze -
ged re, a szü lõ vá ros ba. Becsey Zsolt olyan kép vi se lõ je lölt, aki
szü le té se óta szo ro san kö tõ dik ré gi ónk hoz, igen nagy gya kor la -
tot szer zett brüsszeli munkája során így az itt élõk érdekeit nagy
hatásfokkal tudná képviselni.

A Fi desz a je lö lõ lis tá ja össze ál lí tá sa kor ré gi ónk je lölt jé nek a 
7. „biz tos” be fu tó he lyet biz to sí tot ta. Raj tunk vá lasz tó kon mú lik, 
hogy jö võnk ér eké ben ho gyan élünk a felkínált nagy
lehetõséggel.

Bé kés re éke zett az a „za rán dok fe szü let”, ame lyet a ci gány
kül dött ség ró mai út já ra ma gá val vitt, és a pápa õszent sé ge
megáldotta. 

Bé ké sen ün ne pi szent mi sét mon dott ez al ka lom tisz te le té re
Nagy Jó zsef plé bá nos, ame lyen a ci gány és nem ci gány em ber -
test vé rek bé ké jé ért imádkoztak.

A Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség vá laszt mány
ülést tar tott feb ru ár 14-én Bu da pes ten. Schmidt Pál a Fi desz
MPP Szö vet ség al el nö ke, az Eu ró pai Par la men ti vá lasz tá si lis ta
ve ze tõ je me leg sza vak kal kö szön töt te a kül döt te ket, és szó ban
át ad ta Or bán Vik tor el nök üze ne tét, és jó kí ván sá gát, majd hang -
sú lyo san fel hí vott min den kit arra, hogy a so ron kö vet ke zõ Eu ró -
pai Par la men ti Vá lasz tá son való rész vé tel fon tos sá gát
ter jesz te nünk kell, és úgy sza vaz ni, hogy a ke resz tény Ma gyar -
or szág kép vi se le tét biz to sí tó nem ze ti ol dal mi nél több kép vi se -
lõ vel ve hes sen részt a brüssze li mun ká ban. Na pi rend elõtt
szin tén szólt a KDNP el nö ke, Dr. Semjén Zsolt, aki a ke resz -
tény de mok ra ták je len le gi fel ada tát 3 pont ban fog lal ta össze: 1/
ka rak te res ke resz tény erõt épí te ni, 2/ a Fi desz for má ló dó szö vet -
ség ben ak tív sze re pet vál lal ni, 3/ a ke resz tény ér té ke ket vál la ló
Eu ró pai Uni ós tag ság el éré se. A vá laszt má nyon Alap sza -
bály-mó do sí tá son túl tiszt ség vi se lõi vá lasz tás is volt. A vá lasz -
tás ered mé nye: az MKDSZ el nö ke Harrach Pé ter - ed di gi
társ el nök -, társ el nö ki funk ci ó já ban meg erõ sí tés re ke rült Dr.
Sur ján Lász ló, al el nö kök: Nóg rá di Lász ló és Sol tész Mik lós,
ügy ve ze tõ: Mol nár József, a Választmány elnöke: Dr. Latorcai
János. Megválasztásra került még 2 választmányi alelnök, és az
Alföldi, a Dunántúli, és az Észak-Magyarországi régiók,
valamint Budapest területi képviselõje is. 

Dr. Mikola Ist ván, volt egész ség ügyi mi nisz ter feb ru ár 23-án Kon -
do ro son a Csár dá ban tar tott elõ adást, amely nek címe: Egész sé ge sen
élni jó! A Pol gá ri Kor mány egész ség ügyi mi nisz te re rész le te sen szólt
ar ról a mi nisz ter sé ge alatt jó vá ha gyott 10 éves Nem ze ti Nép egész ség -
ügyi prog ram ról, ame lyet a je len le gi Kor mány ugyan fél re tett, de meg -
va ló sí tá sát a mi nisz ter még nem adta fel. Ez a prog ram nem zet men tõ,
élet vé dõ prog ram. El mond ta, hogy a nem ze ti iden ti tás 4 tõ rõl fa kad
ezek: nem ze ti együ vé tar to zás, a tár sa dal mi együ vé tar to zás, a hit és a
csa lád. Hang sú lyoz ta az egy más ra fi gye lés fon tos sá gát, az egy má sért
vi selt fe le lõs sé gün ket, és azt, hogy a gyer mek a leg jobb be fek te tés. Be -
szélt a HIT sze re pé rõl a gyógy ulás ban, és a prob lé mák meg ol dá sá ban.
A kö ze le dõ uni ós csat la ko zá sun kat szí ve seb ben ne ve zi
reintegrációnak, mert ha zánk vég re el fog lal ja azt a he lyet, ami jog gal
meg il le ti. Az uni ós csat la ko zást nagy le he tõ ség nek mi nõ sí tet te, és en -
nek so rán el mond ta, hogy ami kor mi nisz ter ként fo gad ta õt II. Já nos Pál
pápa, ak kor a pápa õszent sé ge arra fi gyel mez tet te, hogy a ma gya rok nak 
misszi ós sze re pe van ab ban, hogy a szekuralizált Eu ró pá ba vissza vi -
gyék a ke resz tény sé get. A ma gyar nép ál lam ala pí tó, 1000 éve él itt Eu -
ró pá ban, és eb ben a mi vol tá ban kell az Eu ró pai Unióhoz
csatlakoznia…

Be szélt még azok ról a ve szé lyek rõl, ame lyek je len leg is le sel ked -
nek ránk, mint a globalizáció, ami egyéb ként min den faj ta kö zös ség el -
len sé ge, az egész ség biz to sí tás ge ne rá ci ó kon fel gyü lem lett va gyo nát
fe nye ge tõ lo pa ko dó ki áru sí tás ról, és ar ról, hogy a nem ze ti va gyon nak
már 90%-a saj nos ide gen ke zek ben van.

HAGYOMÁNYUNK MÛHELYE
A Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Bé kés csa ba Lu ther u 6 sz. és a Bé -

ké si úti Kö zös sé gi Há zak Bé kés csa ba Bé ké si út 15-17 biz to sít he lyet az 
ÉLETFA Kul tu rá lis Ala pít vány
ál tal ter ve zett prog ra mok nak. Az elõ adá sok ra a be lé põ jegy 400 Ft, az ala -

pít vány ál tal ter ve zett ki rán du lá sok ön költ sé gi áron ke rül nek meg hir de tés re,
ez alól egye dül a csíksomlyói út ki vé tel, hi szen ott egyéb já ru lé kos költ sé gek is 
fel me rül nek, mint pld. a szál lás. 

2004. elsõ fél évi ter ve zett prog ram ja:
Feb ru ár 25. szer da 18 óra: Mol nár V. Jó zsef: A Szent Ko ro na és az õs ké -

pek (Lu ther u.)
Már ci us 20. szom bat 14 óra: „Sán dor, Jó zsef, Be ne dek, zsák ban hoz nak

me le get”. 
Ta va szi ün ne pek a nap éj-egyen lõ ség kör nyé kén. Hely szín: Bé ké si úti Kö -

zös sé gi Há zak Bé kés csa ba Bé ké si út 15-17. 
Már ci us 25. csü tör tök: Szent Ko ro na szer társ Kecs ke mé ten (ér dek lõ dés

ese tén buszt ren de lünk)
Már ci us 31. szer da 18 óra: Papp Gá bor: A Szent ko ro na mû kö dés

rend je (Lu ther utca)
Áp ri lis 3. szom bat 14 óra: Bar ka szen te lõ szom bat… Ta va szi ün nep kör a

Hús vét je gyé ben. Hely szín: Bé ké si úti Kö zös sé gi Há zak,(Bé ké si út 15-17.)
Áp ri lis 22. csü tör tök 18 óra: Szán tai La jos: „Száll va szállt ko ro ná juk, ma -

gyar ko ro ná juk…” A ma gyar ki rá lyok ko ro ná zá si szer tar tá sa .(Lu ther u.)
Áp ri lis 24. szom bat 14 óra: „Süss fel nap. Szent György nap…” Ta va szi

ha tár já rás – a dombegyázi hal mo kon (bu szos ki rán du lás, ha lesz meg fe le lõ
szá mú je lent ke zõ)

Má jus 22 szom bat: „Száll va száll ko ro ná juk ma gyar ko ro ná juk…” Pün -
kös di ki rály vá lasz tás Szar va son a Tör té nel mi Em lék he lyen (bu szos ki rán du -
lás, meg fe le lõ szá mú je lent ke zõ ese tén)

Má jus 28-31: Pün kösd Csíksomlyón. Kö zös szer ve zés az Ipo lyi Ar nold
Nép fõ is ko lá val)

Jú ni us 26-27: „Meg rak juk a tü zet, Szent Ivá ni tü zet…” Nyá ri nap for du ló
és Szent Ko ro na szer tar tás Magor hal mán. (Bu szos ki rán du lás, kel lõ szá mú je -
lent ke zõ ese tén.

Ren dez vé nye ink re min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk! Ez úton is sze -
ret nénk meg kö szön ni az elõ zõ év so rán az adó juk ból nyúj tott 1%-ot. Kér jük ez 
év ben is tá mo gas sák Ala pít vá nyun kat, amely nek adó szá ma: 18375255-1-04

Erdõsi Géza és Koszecz Sán dor
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NAGY KATALIN

„Hogy ha bim bó fõ vel asz nak a vi rá gok, ó az fáj!
Ha re mé nye új ta vasz nak most szü let vén sír ba száll”

(Arany Já nos)

Fáj da lom tól meg tört szív vel em lé ke zünk egy kis lány ra, akit
éle te haj na lán, mint egy tö ré keny, alig fa kadt bim bót a ke gyet -
len téli szél el so dort. Élt 17 évet.

Haj dú bö ször mé nyen szü le tett 1986. no vem ber 29-én, ott
is élt szü le i vel és két egye te mis ta test éré vel. Édes any ja Már ton 
Il di kó ta nár nõ, édes ap ja Nagy Már ton ag rár mér nök, 1979-ben
kö töt tek há zas sá got Endrõdön.

Kis Kató endrõdi szü le té sû édes any ja ré vén kö tõ dött ked -
venc vá ro sá hoz, Gyomaendrõdhöz. Sza bad ide jét szí ve sen töl -
töt te az endrõdi li get ben élõ nagy szü le i nél, Már ton Gá bor
tanáréknál.

Re mény te li rö vid éle te igen tar tal mas volt. Idén érett sé gi -
zett vol na, min dig ki tû nõ ta nu ló volt, ked venc sport ja az úszás, 
és a lo vag lás volt, na gyon sze re tett tán col ni és szí ve sen zon -
go rá zott. Af ri ka-ku ta tó nak ké szült.

Ta valy nyá ron a he te dik osz tályt be fe jez vén, mint az is ko la
leg jobb ta nu ló ja, elõ ször egy ba la to ni, majd or vo si en ge déllyel 
még egy lit vá ni ai ju ta lom üdü lé sen is részt vett. Ezt kö ve tõ en
el jött Endrõdre, au gusz tus 20-án vi dá man szó ra ko zott uno ka -
test vé rei kí sé re té ben az endrõdi li ge ti ün nep sé gen, pe dig ek -
kor már da colt a be teg sé gé vel.

Két éve an nak, hogy meg tá mad ta a gyil kos kór. Igen nagy
lel kierõ vel, tu da to san küz dött a be teg sé gé vel, az éle tért, nagy
ter vek kel ké szült a fel nõtt kor ra.

Még az idei 8-ik gim ná zi u mot is el kezd te, de már csak né -
hány he tet tu dott is ko lá ba jár ni, be teg sé ge egy re job ban el ha -
tal ma so dott, ezért ma gán ta nu ló lett. Saj nos egy re több idõt
kel lett töl te nie a Deb re ce ni On ko ló gi án, ezért édes any ja ott -
hagy ta ta ná ri ál lá sát és le á nyát ápol ta, vi gyáz ta. Saj nos a leg -
gon do sabb ápo lás sem se gí tett, egész sé ge ro ha mo san
rom lott, fi zi kai ere je el hagy ta, ek kor már tel jes ön tu dat tal ké -
szült a ha lál ra, vég ren del ke zett, majd kó má ba esett és feb ru ár
6-án be fe jez te rö vid föl di pá lyá ját, lel ke az örök ké va ló ság ho -
ná ba köl tö zött.

Akik is mer ték, mind sze ret ték. Mély fáj da lom mal bú csúz tak 
tõle szü lei, két test vé re, 6 uno ka test vé re, nagy szü lei, ro ko nai
és is ko la tár sai, ta ní tói, ta ná rai, ba rá tai, akik kö zül egy va la ki a
te me tés után mé csest és fe hér ró zsát visz a sír já ra…

Csá szár né Gyuricza Éva

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

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

Tí már Máté

1986-
2004

Egy ház köz sé gi far san gi va cso ra

Az endrõdi Szent Imre
Egy ház köz ség az idén is
meg tar tot ta a far san gi va cso -
rá ját. 

A vi dám össze jö ve telt a
fi a ta lok rö vid mû vé szi mû so -
ra nyi tot ta. Fr. Ungvölgyi Já -
nos, az egy ház köz ség vi lá gi
el nö ke fel kér te Iványi Lász ló
plé bá nost be szé de meg tar tá -
sá ra, aki be szá molt az el múlt
év mun ká i ról, az idei év egy -
há zi ter ve i rõl. Ez után az
Endrõdi Szent Imre Egy ház -
köz ség ért Köz hasz nú Ala pít -
vány el nö ke, Sza bó Zoltánné
el nök tar tott be szá mo lót az
alapítvány mûködésérõl, és a
temetõi munkákról.

A fi nom bir ka pör költ el -
fo gyasz tá sa után vi dám mu -
lat ság kö vet ke zett, vol tak,
akik tán col tak is. Majd tom -
bo la tár gya kat sor sol tak ki.

Az es tet meg tisz tel te Dr.
Dá vid Imre pol gár mes ter úr
is. So kan el jöt tek Endrõdrõl,
Hunyáról és Gyomáról. Jó
érez tük magunkat.



452004. már ci us VÁROSUNK

HUZLY  KÁROLY
1840. ok tó ber – 1852. már ci us
1841. Szer zõ dés az új plé bá nos sal a kö vet ke -

zõ ben:
1.Kész pénz 1.800 v-forint, mely bõl tar to zik õ a 

két káp lán 150-150 V-fo rint ját fi zet ni.
2.Naturálék: 24-24 kö böl tisz ta búza, árpa, zab, 

bú za õr lé sért 24 v-frt, 24 öl tölgy fa, 24 akó he gyi új
le hú zott bor, de en nek ára és fu var ja akón ként 10
v-forintjával meg vál ta tik = 240 v-frt, egy má zsa
faggyú, õszi ugar szán tás, ve tés (a pléb. mag já val)
el bo ro ná lás, - a ta nyai föl dön ter mett s már apró
bog lyá ba ra kott szé na nagy bog lyák ba ra ká sa. 

1840-ben Lá bos kö ve tel te az 1804-ben ki kö -
tött 1.000 fo rin tot (800 pár bér, 200 stó la vált ság)
ezüst ben, mert ak kor ban kó még nem volt. Szin tén
a bor vál tá si 5 frt is pen gõ ér ték. S mi vel az
elõljárók ezt az ér tel me zést nem akar ták el fo gad ni,
Lá bos ki je len ti, hogy pár bér- és stó la sze dé si jo gát
vissza ve szi, azaz 1839. nov. 1-tõl maga szed min -
den pár tól 2 véka bú zát és 30 pen gõ kraj cárt, f. év
már ci us 1-tõl pe dig sze di a (Má ria Te ré zia ide jé -
ben) meg ál la pí tott stó la il le té ket ezüst ben, emel lett
le mond ván min den deputátumról, mely nek be sze -
dé se és ki szol gál ta tá sa mi att oly sok kel le met len -
ség me rült fel. Csak a káp lá nok 60-60 ezüst
fo rint ját kö ve te li a köz ség tõl. Le mon dá sát az eb bõl
szár ma zó za va rok is elõ moz dít hat ták. Bíró: Far kas
György.

Szõlõsi Jó zsef fiú ta ní tó kö ve te li a 8 év óta a le -
ány ta ní tó ál tal él ve zett föld rész le tet, s Delinger
kápt. hely nök vissza is íté li neki, de a köz ség fo lya -
mo dá sá ra a tény le ges ál la po tot meg hagy va a jövõ
Can. Visitatioig, azon föl té tel mel lett, hogy a köz -
ség oda fog tö re ked ni, hogy az úr bé ri regulatio al -
kal má val min den ta ní tó leg alább 4/8 sessio föl det
kap jon. 

Volt fiú tan kö te les 600, járt 342, le ány tan kö te -
les 420, járt 132.

A la ko sok köz kí vá nat ára más köz sé gek pél dá ja 
sze rint itt is „Ver bunk”-ot ál lí tot tak, úgy hogy a be -
ál ló le gény kap jon a köz pénz tár ból 10 esz ten dõ re
250 v-forintot, hogy ez az ár vák kasszá já ban ré szé -
re sza po rod jon. A ver bunk költ sé gét azon kí vül fi -
zet ték. Mind járt ez évi már ci us ban 24-en áll tak be,
akik 12-50 fo rin tig vet tek föl pénzökbõl, a töb bit
szü le ik nél, vagy az ár va pénz tár ban he lyez ték el.
Né me lyek még egyes gaz dák ré szé rõl is kap tak ga -
bo na vagy pénz ju ta lé kot. 

1842. Meg ro vás ban ré sze sül a szü lõk azon ha -
nyag sá ga, hogy 1000 is ko la kö te les bõl alig 200 jár
is ko lá ba. Ha son ló kép a ta ní tó ké.

1843. Báró Dreschel Florentinné, szül. gróf
Stockhammer Ka ro li na, tö mér dek adós sá ga mi att,
apja, gr. Stockhammer Fe renc tõl örö költ s az 1835.
évi osz tá lyos egyez ség nél fog va rája szál lott
endrõdi har mad rész bir to kát, és nõ vé re, né hai gróf
Stockhammer Jo han na (gr. Stockhammer
Ferdinándné) endrõdi har ma dá ból rája szál lott egy -
ne gye dét – a gróf Harruckker örö kö sök úgy ne ve -
zett kö zös fun du sát, va gyis osz tat la nul fenn ha gyott 
fek võ bir tok ból és ne ve ze tes som má ra nö ve ke dett
tõ ké bõl álló s köz ke ze lés alatt álló ér té két ki vé ve –
el ad ta kapriorai Wodianer Sá mu el Jó zsef nek 225
ezer ezüst fo rin tért, ami bõl azon ban az adós sá gok
le vo ná sa után csak 25 ezer ma radt fenn. En nek fe -
jé ben Wodianer tar to zott neki éve ként fi zet ni: fér je
él té ben 5.500, an nak ha lá la után 4.500 p-forintot,
ha lá la ese té re pe dig (+1856) 1.000 fo rint ról vég -
ren de le ti leg in téz ked he tik. Az át ru há zott kö te le -
zett sé gek közé szá mít ta tott a fia, báró Drechsel
György ré szé re még fi ze tet le nül hát ra le võ 34 ezer
ezüst fo rint is. 

1844. Mol nár Jó zsef le ány ta ní tó meg halt. Ez
év jú ni us ha vá ban a püs pök ajánl ja Paróczai And -
rás gyo mai ta ní tót, akit meg is vá lasz ta nak. – Az
üre se dés al kal má val a plé bá nos aján la tá ra a 10 év
óta el sza kí tott föld rész le tet a fiú ta ní tó nak vissza ad -
ják.

1845. Ta ní tói ja va dal mak: fiú ta ní tóé: 120 p-frt, 
12 mérõ árpa, (6 frt) 6 öl fa (18 frt) 5/8 föld (15 fr) = 
159 p-forint. Le ány ta ní tóé: 80 p-frt, 20 po zso nyi
mérõ búza (20 frt) 20 po zso nyi mérõ árpa (10 frt) =

110 p-forint. Meg jegy zen dõ: Paróczai új ta ní tó nak
a fi ze té sét ja ví tot ták 50 V-fo rint tal (150-bõl lett
200 v-frt = 80 pen gõ) kár pót lá sul az el vett 2/8 te lek
föl dért.

Csomák es pe res vé le mé nye zi: a nem rég et tõl
fel men tett kán tort kö te lez zék is mét a le á nyok ta ní -
tá sá ra, és pe dig a köz ség tõl a le ány ta ní tó ré szé re fi -
ze tett il le ték fe jé ben supplens ál tal, mert a kán tor
(ere de ti leg le ány ta ní tó) egy sze rû en föl men te tett a
ta ní tás tól anél kül, hogy emi att kán tor ta ní tói ja va -
dal má ból va la mit ve szí tett vol na. 

1847. Feb ru ár ban Szõlõsi fiú ta ní tó meg hal. Jú -
li us ban he lyé re Szebeni Já nos bé ké si se géd ta ní tót
meg vá laszt ják és szer zõ dést köt nek vele, mely ben
az 5/8 sessio föld él ve ze te is ki van köt ve.  

A for ra da lom ban ez a föld újra ket té osz ta tott,
de 1853. ja nu ár ban szent szé ki vég zés sel Szebeni
is mét vissza kap ja, Paróczay pe dig an nak to váb bi
szor gal ma zá sá tól eltiltatik.

Grieszhaber új vá ro si káp lán. Ide jött Püspöky
Ala jos Gyoma szá má ra, de egy hó nap múl va már
Csa bá ra he lyez ték, ide pe dig Danielovics Já nost
(Gyoma szá má ra). Má sik káp lán lett is mét Bíró.

SCHIEFNER EDE
1852. jú li us – 1889. áp ri lis
1852. Schiefner kért 1.200 fo rin tot, mely bõl a

püs pök kí ván sá gá ra a káp lá nok 100-100 fo rin tot
kap nak. Deputatum és szol gál má nyok a Huzlyé
sze rint. Az 1860. évi be val lás sze rint ka pott: pár -
bér- és stó la vált ság fe jé ben 8.400 fo rin tot;
deputatumul: 24 köb. bú zát, sa ját becs lé se sze rint 5
frt-jával = 120 frt, - 24 köb. ár pát, á: 2,52 = 60 frt 48 
– 24. köb. za bot, á: 1 frt 68 = 40 frt 32 – 24 akó bort, 
á: 4 frt = 96 frt – 24 öl fát, á: 5 frt = 120 frt.

A temp lom pénz tár ban sem mi ma rad ványt nem 
vett át. Ala pít vány tõ kék: 3.740 v-forint. A ma lom
pénz tá rá ban volt be vé tel: 1.232, ki adás: 474, ma -
rad vány: 757 v-frt.

1853. Szebeni a for ra da lom ban tõle el vett 2/8
sessiot is mét vissza kap ja. Paróczay le ány ta ní tó jö -
ve del me regulatióig így emel te tik: 120 p-frt, 15
köb. búza, 10 köb. árpa, 4 öl fa, 3 ko csi szal ma.

1854. Az elõljáróság kéri a püs pö köt, hogy a
pat ró nust a temp lom te te jé nek meg újí tá sá ra szo rít -
sa.

1855. A ha lá szok a temp lom zu gi régi te me tõ -
ben ál lí tott ke reszt jü ket meg újít ják. Alap szer zés re
uta sít tat nak. 

1857. Le ge lõ el kü lö ní tés és fel osz tás.
Az ed dig föld del nem bíró le ány ka pott íté le ti -

leg 4/8 (fél te lek = 12 (1.200 négy szög öles) hold
föl det, aján dék ba pe dig az ura ság tól 20 hol dat = 32
1.200 öles = 24 24/1600 kat. hold. En nek kö vet kez -
té ben püs pö ki en ge déllyel a 15 kö böl bú zát és 10
kö böl ár pát le szál lí tot ták 8-8 kö böl re. 

A fiú ta ní tó föld je lett 35 kat. hold ta nya és ugar
föld, 10 kat. hold le ge lõ il le ték. To váb bá: 6-6 köb.
búza és árpa, 120 pen gõ fo rint. 

A kán to ré 30 kat. hold a le ge lõ il le ték kel, 483 öl 
kert, 6-6 köb. búza és árpa, 6 öl fa, 200 p-frt, stó la
nagyhalottól 1 p-frt, ki csi tõl 30 kr.

A plé bá ni áé: 133 792/1600 szán tó, 11
1448/1600 le ge lõ, össze sen: a kat. ív sze rint 145
807/1600 kat. hold és a Bá nom ban 900 négy szög -
öles kert. To váb bá két új is ko la cél já ra az ura ság
adott 40 ma gyar hol dat és 2 beltelket, a köz ség ha -
son ló kép 40 hold föl det. Ez a 40-40 hold = 58
1560/1600 hold a Nyár sze gi dû lõ ben Gyoma felé. – 
Kál vá ri á ra … lásd. 64. la pon.

A ha ran go zóé lett: 15 kat. hold (=20 1.200
négy szög öles) 483 öles kert, 9 köb. búza, 4 köb.
árpa, 3 öl fa, 64 pen gõ fo rint, ha ran go zás után 10 kr.

A Kal már-fé le sze gény alap ra ada koz tak a hí -
vek 112 p-frt-ot. Lett 2.859 frt 56 kr. 

1858. Püspöky sarkadi, Kapy magyarcsékei
plé bá nos. Jön nek Kny An tal és Liszt Imre. A har -
ma dik is ko la ál lí tá sa sür get te tik.

1859. Paróczay le ány ta ní tó el len pa na szok. 
Ko vács Er zsé bet 200 pen gõ ha gyo má nya és

kü lön fé le bír sá gok ide csa to lá sa kö vet kez té ben a
Kal már-fé le sze gény alap év vé gén volt 3.338 frt 9 ½
kr., oszt rák ér ték ben, mert ez évtõl kezd ve a régi

pen gõ ér ték he lyett az új oszt rák ér ték jött for ga -
lom ba.

A kál vá ri á ra is meg kez dõ dött az ada ko zás,
hogy az ura ság ál tal ado má nyo zott 3 hold föld jö -
ve del mé vel alap lé te sül jön.  

1860. Kny várad-olaszi káp lán, he lyé be jön
Boglucz Sán dor. 

A gyomavégi is ko la fel épült, a terv sze rint
4.000 fo rint költ ség gel. Meg nyílt, mint ve gyes,
Balla Má tyás, hely be li szár ma zá sú ta ní tó, ve ze té se
alatt, aki a kö vet ke zõ fi ze tést kap ta: a gyomavégi
te me tõ mel let ti (Nyárs zeg zug) 40 hold föld ha szon -
él ve ze te, 100 fo rint és 4 öl fa.

Paróczayt pe dig az elõb bi pa na szok és egy
újabb bûn tény alap ján a ta ní tó ság ból el moz dít ják a
meg vá laszt ják Végh An talt.

A Habzda- és a Föl di-fé le ke resz tek tel jes meg -
újí tá sá ra az il le tõ ala pok ból 30 és 20, a
Jedlicská-ból pe dig 70 fo rint utal vá nyoz ta tik.

1861. Liszt ha za megy vaskohi plé bá nos nak,
Boglucz be teg sé ge mi att. Utó da ik Lindenmayer
Kár oly és Fe hér Nán dor. 

1863. Lindenmayer gyu lai né met, endrõdi pe -
dig Rázel Jó zsef.

Tí már Já nos en ge délyt ka pott, hogy az ere de ti -
leg Si mán ál lí tott ke resz tet meg újít va át vi hes se a
berényi út mel let ti ta nyá já ra, 25 fo rint ala pot té vén
rá.

1864. Fej ér deb re ce ni, Nádudvary endrõdi
káp lán. Hunya Má tyás ke reszt jét örö kö sei meg újít -
ják s fenn tar tá sá ra 20 frt ala pot tesz nek.

1865. Végh An tal le ány ta ní tó is ko la test vér nek
megy, kö vet ke zõ év ben Vidovics An tal jön a he -
lyé be. 

Nádudvary m.peterdi plé bá nos. Utá na jön Új -
vá ri Be ne dek.

1866. Hunya Pálné, Ko vács Ilo na 60 fo rin ton
ra va talt ké szít tet. 

A Szent Já nos-ká pol na meg újít ta tik 70 frt költ -
ség gel a sa ját ipar tõ ké jé bõl.

1867. Bé kés vár me gye gyû lé se el ren del te,
hogy a ta ní tó föl dek után a köz ség úgy, mint ed dig,
ez után is fi zes se az adót, ami re ma gát 1858-ban kö -
te lez te is. 

1868. Rázel vá rad-új vá ro si káp lán nak, Újváry
gyó gyí tás vé gett ha za men vén, káp lán nak ide jöt tek
Turner Mi hály és Grócz Béla.1868. vé gén ad tak
még 3 hold le ge lõ föl det, az „Endrõdi le ány is ko la”
ré szé re, mely nek azon ban egy ré szét a gát tár su lat
ki sa já tí tot ta.

1869. Grócz Béla várad-olaszi, Apos tol Ubald
endrõdi káp lán lesz.

Lipovniczky püs pök egy tanácskozmányban
sza bály za tot ál la pít ta tott meg, mely sze rint min den
plé bá ni án egy ház köz sé gi ta ná csot kel lett szer vez -
ni, mely mint pár hu za mos is ko la ha tó ság az 1868.
nép is ko lai tör vény is ko la szé ké vel, a ka to li kus is -
ko lák ügyét ve zes se. Ezt de cem ber ben Endrõdön
meg ala kí tot ták s ez el ha tá roz ta 5 %-os is ko la adó
ki ve té sét, s en nek ke ze lé sét – a régi ha gyo má nyos
szo kás alap ján – a köz sé gi elõljáróságnál hagy ta.

1870. Balla Kár oly kán tor meg halt.
A köz sé gi kép vi se let szep tem ber ben a há rom

is ko lát sza va zat több ség gel köz sé gi nek nyil vá nít ja
s ezt Va dász Manó, Bé kés-Csong rád me gye kir.
temp lom fel ügye lõ je hely ben hagy ja s uta sít ja a
köz sé get is ko la szék ala kí tá sá ra. A püs pök fáj lal ja
ezt s re mé li, hogy a plé bá nos ezt a szü lõk re tá masz -
kod va meg hi ú sít ja. 

1871. Már ci us ban a püs pök uta sít, hogy a kán -
tort nem a kö zön ség, ha nem az egy ház ta nács vá -
laszt ja. Meg vá laszt ják Újházy Sán dor egyeki
kán tort. 

Au gusz tus. A Közokt. Mi nisz té ri um s a me -
gyei köz pon ti is ko la szék meg ha gyá sá ból egy ki -
kül dött bi zott ság a la kos sá got meg sza vaz tat ta az
is ko lák jel le ge ügyé ben. 96 szó több ség gel a ka to li -
kus jel leg meg ma radt. En nek kö vet kez té ben az
elõljáróság fel hí va tott a be sze dett 5 % is ko la adó át -
adá sá ra. Az elõljáróság ezt meg ta gad ván, a szol ga -
bí ró el ren del te.

Mi nisz te ri meg in tés és uta sí tás 5 új is ko la fel ál -
lí tá sá ra. 

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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MÁRCIUSI ÜNNEPEK
    
  7. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnapja
14. vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnapja
19. péntek: Szent József
21. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja
25. csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony
28. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja

A ka to li kus hit ele me it a kö vet ke zõ szám ban foly tat juk!

Kör le vél a ka to li kus is ko lák ról

I. A rend szer vál tás óta el telt idõ ben fel állt Ma gyar or szá gon a
ka to li kus ok ta tás egész rend sze re: az óvo dá tól az egye te mig. Az is -
ko lák nem azo nos arány ban van nak je len az egész or szág te rü le tén,
így még szük sé ges le het új is ko lák ala pí tá sa is, de lé nye gét te kint ve
a ka to li kus ok ta tás rend sze re már ki ala kult.

Így fi gyel münk most már meg lé võ is ko la rend sze rünk mi nõ sé gi
meg úju lá sá ra kell, hogy irá nyul jon.

Most néz zünk egy pá rat a ka to li kus ok ta tás fon tos fel ada tai kö -
zül:

II. Az egy há zi is ko lák élõ, egy há zi kö zös sé gek le gye nek, me -
lyek élik és át ad ják a hi tet;

Ez ta lán a leg fon to sabb fel adat. Ezt sen ki és sem mi más nem vé -
gez he ti el he lyet tünk. Ezt ér té kel te sok ra pap-pro fesszo rá ban, Sík
Sán dor ban, ta nít vá nya a sze ge di egye te men, Rad nó ti Mik lós is. Ezt 
írta róla:

„Egy köl tõt ün ne pel tek itt,
ki Krisz tust ki ált, mi kor
az erõst is meg tör te már a pró ba,
s bá rány he lyett a far kast hir de ti,
s ke mény ök lé re büsz ke Eu ró pa.” (Kö szön tõ:1939-ben!)

A ka to li kus is ko la nyíl tan vál lal ja - mint is ko la is! - a ka to li kus
hi tet, em ber és vi lág ké pet, s az eb bõl fa ka dó er köl csi igé nyes sé get.
S ezt csak el kö te le zett em be rek kel le het meg va ló sí ta ni.

Vi szont ha egy ke resz tény is ko la va ló ban az, ak kor ren del ke zik
az ok ta tás-ne ve lés egész te rü le tén egy plusz erõ for rás sal: s ez a ka -
to li kus hi tünk bõl fa ka dó spe ci á lis, 2000 év óta je len lé võ „esz köz -
tár”: a hit, a lel ki is me ret, az asz ké zis, a „má so kért va ló ság” elve, a
ha za sze re tet re, a nem ze ti kul tú ra meg be csü lé sé re ne ve lés - a sze -
mé lyes és kol lek tív pél da ál tal. A ke resz tény em ber kép re a lis ta:
nem Socratész vagy Rous seau naiv ide a liz mu sa. Az em ber nek küz -
de nie kell, hogy ön ma ga hi bá it le gyõz ve: kö zös sé gi em ber ré, tel jes
em ber ré vál jon. S itt meg ha tá ro zó a hit bõl fa ka dó élet sze re pe. Ezt
min de nek elõtt erõ sí te ni kell!

Rég óta pa na szol juk: ami leg job ban hi ány zik az a hi tét fel nõtt
mó don is me rõ, azért ki ál ló, mel let te el kö te le zett hívõ ke resz tény.
En nek meg ala po zá sa kell, hogy ka to li kus is ko lá ink egyik igen fon -
tos fel ada ta le gyen.

Hogy hi tünk „rationabile obsequium” ész-sze rû hó do lat le gyen, 
ez a ka to li kus is ko lák egyik igen fon tos fel ada ta. Ugyan is ész re kell 
ven nünk: hogy „Két front küzd ma az em be rért: az is ten el le nes hu -

ma niz mus és a ke resz tény hu ma niz mus. A vál ság ba ju tott mai em -
ber nek vá lasz ta nia kell: Is ten nel, vagy Is ten el len? Ez a kér dés!
Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az em ber fel sza ba dí tá sá nak és is te ni vé vá -
lá sá nak egyet len jár ha tó útja van: és ez nem más, mint a test té lett
Ige, Jé zus Krisz tus.” (Sza bó F.: 5. lap).

 Szolzsenyicin írja: „Az oly igen ün ne pelt ha la dás min den tech -
ni kai si ke re, az ûr ha jó zás sal együtt nem ké pes ki emel ni min ket ab -
ból az er köl csi nyo mo rú ság ból, amely be a XX. szá zad zu hant.”
(Martinetti: 94. lap).

André Malraux pe dig nyíl tan be val lot ta: «Is ten „ha lá la” után az
em ber is meg halt. S köz ben ta núi va gyunk a „val lás vissza té ré sé -
nek" a gon dol ko dó em be rek, fõ leg a fi a ta lok val lás felé for du lá sá -
nak. S ez ért he tõ is, hi szen ahogy André Frossard írta: „Elég
ta pasz ta la tot sze rez tünk már a gyû lö let rõl, hogy tud juk, hogy az
igaz ság nem e vi lág ból jön."»

Egy ka to li kus szü lõ mond ta: mi kor be írat tam fi a mat egy há zi is -
ko lá ba, egy cé lom volt: hogy hívõ, ke resz tény, be csü le tes em ber le -
gyen. Ha pe dig van hoz zá te het sé ge, ak kor azt is bon ta koz tas sa ki,
mint ta len tu mot, mi nél job ban.”

Eb ben az ér te lem ben kell, hogy is ko lá ink „elit is ko lák” le gye -
nek, hogy em ber ség ben, ke resz tény hit ben elit fi a ta lo kat ne vel je -
nek. Akik se gí tik a gyön gét, meg ér tik a fo gya té kost, va gyis akik
va ló ban em be rek és ke resz té nyek.

De ugyan ak kor min den le he tõ sé get meg kell adni, hogy ta len tu -
ma it a mi is ko lá ink ban is min den gyer mek úgy ka ma toz tat has sa,
hogy „sok szo ros ter mést” hoz zon.

Ka to li kus is ko lá ink gyer mek-köz pon tú ak, nem a gyer mek nek
min dent meg en ge dõ „ki szol gá lói” ér te lem ben, ha nem a ke resz tény
sze re tet bõl fa ka dó igé nyes kö ve tel mé nyek kö vet ke ze tes meg va ló -
sí tá sa ér tel mé ben.

Is mer jük a mai élet kí sér té se it. A szü lõk egy jó ré sze el vesz tet te
te kin té lyét gyer me kei elõtt, oda dob ják a „gyep lõt” a lo vak közé, a
szü lõi hí va tást fel ad va, gyer me ke ik ke gye i ért ver se nyez nek pénz -
zel, min dent meg en ge dõ ma ga tar tás sal. Ez egy ben fel ve ti az is ko -
lák és a szü lõk kap cso la tá nak, a szü lõk „for má lá sá nak” nagy
kér dé sét is.

Sok szü lõ így - szán dé ka el le né re - min dent meg tesz, hogy
gyer me két fél re ne vel je, s en nek ered mé nye ként fel nõtt gyer me ke it
vég leg el ve szít se. Mi kor II. Já nos-Pál pápa Pá rizs ban járt, egy fi a tal 
így nyi lat ko zott a vele való ta lál ko zás ról: „leg na gyobb él mé nyem
az volt, hogy elõ ször ta lál koz tam a Szent atya sze mé lyé ben olyan
em ber rel, aki ko mo lyan vett min ket, mi vel mert kö ve tel mé nye ket
tá masz ta ni.”

Mi kor meg kér dez ték a Szent atyát, nem fél-e, hogy az
Egy ház ke mény er köl csi kö ve tel mé nyei el ri aszt ják a fi a ta -
lo kat, a Szent atya így vá la szolt: „Job ban bí zom a fi a ta lok -

MÁRCIUSI MISEREND

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

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

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban
már ci us 14-Én és 28-án, va sár nap fél 12.  

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

szom ba ton  es te 5-kor. A szom bat esti va sár na pi elõ es ti mise. Nagy -
böjt pén tek je in fél 5-kor ke reszt út.

Gyoma
Va sár nap 10-kor, hét köz nap reg gel 8-kor, szom ba ton 16 óra kor va sár -

na pi elõ es ti mise, a nyá ri idõ szá mí tás tól 18 óra kor. 
A péneki 8 órai mi sék után nagy böjt ben ke reszt út.

Gyü mölcs ol tó Bol dog asszony ün ne pén, már ci us 25-én dél elõtt 10 óra -
kor lesz a mise.

Jú ni us 6-án Gyomán bér mál ko zás. Az bér mál koz hat, aki már volt
elsõáldozó, és be töl töt te a 13. évét.

 Jelentkezkni le het a plé bá ni án már ci us 31-ig.
A katolikus ol dalakat szer kesz ti:

Iványi Lász ló plébános

C

Nagy böj ti lel ki gya kor lat:

Endrõdön: áp ri lis 1-2-3-án, este 6-kor. 
Hunyán: áp ri lis 1-2-3-án, dél után 4-kor. 

Ve ze ti: Pálfai Zol tán sze ge di egye te mi lel kész
Gyomán: áp ri lis 1-2-3-án, este 6-kor. 

Vezeti: Ondavay Ti bor me zõ tú ri plé bá nos, fõesperes, 
pá pai pre lá tus.
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Feb ru ár 20-án a Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la meg ren dez te
az elsõ na gyobb sza bá sú far san gi ün nep sé gét. Az elõ ké szü le tek már feb ru -
ár ele jé tõl el kez dõd tek. Bár „em ber ter vez, Is ten vé gez” szok ták mon da ni,
de az ala pos szer ve zés nek meg is lett az ered mé nye.

A te mér dek szend vics és far san gi fánk el ké szí té se szor gos pe da gó gu -
sa ink keze mun ká ját di csér te, mely bõl ter mé sze te sen a di á kok is nagy
öröm mel vet ték ki a ré szü ket. Kü lön kö szö ne tet ér de mel nek a fi nom sü te -
mé nyek el ké szí té sé ért is ko lánk ta nu ló i nak szü lei is. Az új tor na te rem báli
han gu la tú vá va rázs lá sá ban is min den ki igye ke zett ki ven ni a ré szét. Gyer -
me ke ink szám ta lan tom bo la tár gyat he lyez tek a szín pad ra ki he lye zett
asztalokra.

Mind annyi an na gyon iz ga tot tan vár tuk a pén tek dél utá ni kez dést. A
mas ka rás di á kok ta lán a fel lé pés mi att, mi pe dig azért iz gul hat tunk, hogy
min den rend ben tör tén jen, s mi nél na gyobb meg le pe té se ket sze rez zünk ta -
nu ló ink nak. A mû sor a jel me zes gye re kek fel vo nu lá sá val, be mu tat ko zá sá -
val kez dõ dött. Mon da nom sem kell, hogy na gyon so kan öl töt tek ma guk ra
far san gi ál ar co kat, mas ka rá kat. Vol tak ka to ná ink, ki rály nõ ink, szõ lõ für -
tünk és szá mos film sztá runk, de er rõl a ké pek, gon do lom, sok kal töb bet el -
árul nak az Interneten. Az ezt kö ve tõ tá ti kán ma gát Thaliát, Britney Spearst 
és a Groovehouse-t kö szönt het tük, kik egy re in kább fo koz ták a buli han gu -
la tát. A tom bo la hú zá sig a bü fé ben fogy tak a sü te mé nyek, szend vi csek,
fán kok és ter mé sze te sen so kan a tánc tér szõ nye gét kop tat ták. Igen ér té kes
tár gya kat sor sol tunk ki, köz tük szá mos szép könyv és tor ta. Jó volt lát ni a
gye re kek iz ga tott ar cát, sze me ik csil lo gá sát, amint ke res gé lik a szel vé nye -
ik kö zött az eset le ges nye rõ szá mot. Ilyen kor érzi úgy az em ber, hogy ér de -
mes volt ezt a pá lyát vá lasz ta nia. A nye re mé nyek ki osz tá sát kö ve tõ en a
buli han gu la ta a te tõ fok ára há gott. Ta ná rok, di á kok együtt rop ták a jobb nál 
jobb slá ge rek re a tán cot. A CD le ját szó utol só szá mát hatalmas taps vi har és 
si koly pró ba zár ta le.

A be vé telt ter mé sze te sen az osz tá lyok kap ták meg, mely jól jö het osz -
tály ki rán du lá sok al kal má val. Re mél jük, még adó dik le he tõ ség, hogy ta nu -
ló ink nak kul tu rált és jó han gu la tú ren dez vé nye ket szer vez zünk, hol
nem csak a di á kok, de mi, ta ná rok is jól érez het jük ma gun kat, hisz a hu mor
is jó pe da gó gi ai esz köz zé vál hat!

Solymosi Sándor
tanító

ban. S az Egy ház nem ke mény, ha nem igé nyes kö ve tel mé nye ket
tá maszt ve lük szem ben.”

 Ka to li kus is ko lá ink bát ran szem be száll nak a fo gyasz tói tár sa -
da lom bál vá nya i val, a hasz nos sá gi szem lé let tel, az er kölcs te len sé -
get gyak ran nyíl tan hir de tõ és kí vá na tos nak be mu ta tó
mé di u mok kal és köz gon dol ko dás sal.

„Bát ran”, hi szen bá tor ság kell eh hez. Mécs Lász ló írta: „a piszt -
rán gok tól én azt ta nul tam, hogy szem ben úsz nak õk az ár ral..”
Mint ha a kor szel lem tõl, a mé dia ha tal má tól szin te „meg ba bo náz -
va” len nénk sok szor. Pe dig már Prohászka püs pök ezt írta: «.. a ki -
sebb ren dû sé gi ér zés sel meg vert apos tol - nem apos tol töb bé.."

 A ka to li kus is ko la min den ke resz tény hi va tásnak, így a papi és
szer ze te si hi va tás nak is me leg ágya. Ugyan is Jé zus Krisz tus ma is
hív fi a ta lo kat szol gá la tá ra. Csak ezt raj tunk ke resz tül te szi, s eb ben
fon tos kül de té se van egy há zi is ko lá ink nak is.

Vé gül kell, hogy a Ma gyar Ka to li kus Egy ház úgy te kint se is ko -
lá in kat - az óvo dá tól az egye te mig -, mint amik az Egy ház leg drá -
gább kin csei, jö võnk re mény sé gei.

És ki kell fe jez ni há lás kö szö ne tün ket ne ve lõ ink, is ko lai dol go -
zó ink ál do za tos mun ká já ért. Õk „egy há zi kül de tést” tel je sí te nek.
Ka to li kus is ko lá ink ál la mi fel ada to kat lát nak el, a köz ok ta tás ré -
szei, ezért elv ben ugyan azt a tá mo ga tást kap ják az ál lam tól, mint az
ön kor mány za ti is ko lák. Ez ed dig nagy já ból fe dez te az üze mel te té si
költ sé ge ket. Ugyan ak kor ka to li kus is ko lá ink kar ban tar tá sa, ta ta ro -
zá sa, de akár csak évi fes té se is már túl lé pi eze ket a ke re te ket. Ha
azt akar juk, hogy is ko lá ink kor sze rû ek le gye nek, el lát va a szük sé -
ges esz kö zök kel, ak kor ne künk is ál do za tot kell hoz ni ér tük. Az
egy ház me gyék és szer ze tes ren dek is ko moly ál do za to kat hoz nak
ka to li kus iskoláinkért, s eh hez kér jük a (…) ked ves test vé re ink
nagy lel kû tá mo ga tá sát is. Hi szen a mi ka to li kus gyer me ke ink ne ve -
lé sé rõl és így ke resz tény és ma gyar jö võnk rõl van szó.

III. Ked ves Test vé rek! De Lubac bí bo ros írta: «Nem igaz, hogy
az em ber, mint oly kor mond ják, nem tud ja Is ten nél kül el ren dez ni a 
Föl det. Az vi szont igaz, hogy Is ten nél kül nem tud ja azt meg vé de ni
az em ber tõl.»  (Martinetti: i. m. 267. lap).

Adja Is ten, hogy ka to li kus is ko lá ink ban olyan fi a ta lok ne ve lõd -
je nek, akik tõl nem kell meg vé de ni a vi lá got, ha nem akik ál dás lesz -
nek a vi lág nak!

Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar

Far sang 2004-ben

A Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la vár ja az új el sõ sö ket! Be íra tás idõ pont ja 
már ci us 29-30-31-én, hét fõn, ked den, szer dán. (Gyomaendrõd mind há rom ál ta lá nos is ko lá já ban egyidõben lesz)
He lye: Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la. Kör zet ha tá runk Gyomaendrõd Vá ros egész köz igaz ga tá si te rü le te.

Nyílt na pok: már ci us 22-23-24-én, héfõn, ked den, szer dán 8-10 órá ig.

Köszönjük a kedves szülõknek a sok süteményt!
Rendezvényünket támogatták:
Color Shop Pa pír bolt, Ka la má ris Pa pír bolt, Kert-Kivi Kft. és CUTI Bt.
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A Nyu -
gat-Ró mai Bi ro -
da lom vég leg
össze om lott
(Kr. u.. 476).
Ek kor tájt szü le -
tett a nursziai
Be ne dek. Ró -
má ban ta nult,
ha mar meg elé -
gel te az er kölcs -
te len
kör nye ze tét,
ahol csak az élv -
haj há szás, ta -
nu ló tár sai üres,
léha szó ra ko zá -
sa it lát ta. Elõ -
ször Enfide
fa lucs ká ban la -

kott, majd há rom éven át Subiaco kö ze lé ben egy bar lang -
ban élt re me te ként. Nem volt könnyû, hi szen a re me té ket
az ott ho ni ké nye lem em lé ke kí sérte. Akadt az itá li ai he -
gyek ben, olyan re me te, aki szik lá hoz lán col ta ma gát. Be -
ne dek a LELKÉT AKARTA ISTENHEZ LÁNCOLNI.
Ami kor egy szer von zot ta a vi lág, fé lig ru hát la nul be le hem -
per gett a bar lang ja elõt ti tüs ke bo kor ba; soha töb bé nem
tér tek vissza kí sér té sei. A to váb bi ak ban az Is te ni gond vi -
se lés ve zet te. Az ifjú re me te híre messzi re el ju tott. So kan
jár tak hoz zá ta ná csért, lel ki el iga zí tá sért. Majd szer ze te -
sek ke res ték fel és meg kér ték, le gyen a ve ze tõ jük. Be ne -
dek vissza tért Vicovárból Subicóba. Meg ta pasz tal ta, hogy
mi lyen ve szé lyes a sza bá lyok nél kü li szer ze te si élet. Ezért
a hoz zá csat la ko zók ból ki sebb kö zös sé get: mo nos tort
szer ve zett, ahol 12 szer ze tes élt egy atya; az apát ve ze té sé -
vel. Monte Cassino er dõ tõl-bo zót tól le pett ma gas la ta in te -
le ped tek meg. Itt hí res ko los tort ala pí tott és re gu lát
ál lí tott össze, ami min den fe lé el ter jedt.

Mi vel a régi ma gya rok a Be ne dek ne vet Ben cé nek
mond ták, kö ve tõ it ben cé sek nek hív juk. Élet mód ju kat ez a
jel mon dat fe je zi ki: IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!

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

Szent
Benedek

Ün ne pe: 
jú li us 11.

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

„IMÁDKOZZÁL!”
Éle tük ben Is ten volt a köz pont, ezért az imád ság (egyé -

ni és kö zös), az el mél ke dés, a szent ol vas mány el sõ ren dû
sze re pet ka pott. Is ten tisz te le tü ket na gyon szép pé tet ték,
so kat imád koz tak éne kel ve. Min den éj sza ka fel kel tek,
hogy né hány órát imá ban tölt se nek.

„DOLGOZZÁL!”
Ahol a ben cé sek mo nos tort ala pí tot tak, sa ját ke zük

mun ká já val le csa pol ták a mo csa ra kat, ir tot ták az õs er dõt
és fa temp lo mo kat emel tek. Élel mü ket, ru há za tu kat ma -
guk te rem tet ték elõ.

Föld mû ve lõ te vé keny sé gük kor sza kos je len tõ sé gû volt.
Eu ró pa tõ lük ta nul ta meg a föld mû ve lést, az ipart és a
mun ka meg be csü lé sét. A mo nos to rok mel lett a sze gé nyek
há zai ál lot tak és azok kö ze lé ben a ra gá lyos be te gek kór há -
za volt. A ker tek ben gyógy nö vé nye ket ter mesz tet tek és
min den mo nos tor ban volt be teg ápo ló test vér, aki a kör -
nyék be te ge it gon doz ta. A ka pus test vér re bíz ták az ala -
mizs na osz tá sát. A Nyu gat-Ró mai Bi ro da lom bu ká sa után
a bar bá rok ural ták a vi dé ket, a la tin mû velt ség pusz tu lás -
nak in dult. A ró ma i ak mû velt sé gét a ben cé sek men tet ték
meg szá munk ra. Tü rel me sen má sol ták a régi köny ve ket,
is ko lá kat nyi tot tak és ta ní tot ták az if jú sá got. Tel jes vi rág -
ko rá ban 15000 ben cés mo nos tor mû kö dött, ugyan ennyi is -
ko lá val.

A ben cé sek hit ter jesz tõ te vé keny sé ge Szent Ágos ton és
40 ben cés tár sá nak mû kö dé sé vel kez dõ dött. Ami kor az
ang li ai mo nos to rok meg erõ söd tek el in dul tak a mai Né -
met or szág te rü le té re té rí te ni. 

A ma gyar or szá gi té rí tés nél nagy sze re pe volt a pan non -
hal mi ben cés mo nos tor nak. In nen ke rült ki Szent Mór pé -
csi püs pök is. Szent Gel lért is Szent Be ne dek „fia” volt.
Be ne dek éle té nek to váb bi ré szét a Monte Cassino-i apát -
ság ban töl töt te. 547. már ci us 21-én halt meg.

Húga, Szent Sko lasz ti ka nõi mo nos tort ala pí tott. A nép -
ván dor lás ide jén at tól fél tek, hogy Szent Be ne dek és Szent 
Sko lasz ti ka sír ját is meg gya láz zák, ezért erek lyé i ket a
Saint Benoit-Sur-Loire és a Sain Benoit du Mans temp lo -
ma i ba me ne kí tet ték és ma is ott õr zik.

Szent Be ne dek re gu lá ja 620-630 kö rül szé les kör ben is -
mert té vált. 1964. ok tó ber 24-én VI. Pál pápa ün ne pé lye -
sen ki je len tet te, hogy SZENT BENEDEK EURÓPA
VÉDÕSZENTJE.

Ün ne pét et tõl kezd ve jú li us 11-én ün ne pel jük.
…Ma nem elég imád koz ni! - hall juk néha… So ha sem

volt elég! De ima nél kül a mun ka is ne he zebb…  
„ORA ET LABORA!” – IMÁDKOZZÁL ÉS

DOLGOZZÁL!

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

Szent Be ne dek szob ra a pan non hal mi apát sá gi
temp lom ból, rész let, 1725-1730
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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.

X. rész

Szkí ta utód ki rály egy van Eu ró pá ban! Ez 
pe dig a ma gyar ki rály! De sen ki más nincs
olyan, sincs, hogy no de azért ott je lent ke zik
va la ki. Hogy ért he tõ le gyen: Sen kit nem bé -
rel tek fel soha, hogy je lent kez zen, hogy én is
szkí ta szár ma zék va gyok. Soha. Szar ma ta
szár ma zék volt, Len gyel or szá got
Szarmáciának ne ve zik. A len gyel ki rályt ne -
ve zik la tin nyel vû for rá sok ban szar ma tá nak,
de szkí tá nak nem!

Te hát a szkí ta té rí tés azt je len ti: a ma gya -
rok té rí tõ je. Ez a prog ram pont ne künk szól.
Kü lön fel hív nám a fi gyel met arra, ami fölül
Jó nás sal in dul, azt meg kell szûr ni! Meg kell
szûr ni, mert egy vá lasz tott nép a prog ramot
odá ig tor zít hat ja, hogy az tö meg gyil kos ság -
gá vál to zik. 

A hát ra fe lé haj ló ré szen egy prog ra mot
meg kell szûr ni, a Já kob féle prog ra mot, meg
kell szûr ni! Mert a lel ki ség tor zít hat ja és a
tes ti kény sze rek, el vi he tik a vesz te ge tés irá -
nyá ba a meg vesz te get he tõ ség, el vi he tik a
por nó felé. Te hát igen is meg kell szûr ni! De a 
szkí ta té rí tõk ál tal le ho zott ige hir de tést igen -
is nem kell meg szûr ni! És ez na gyon fon tos
ta nú ság! Mert a szkí ta böl cses ség, ami kor a
ke resz tény ség gel át ita tó dik, az nem szo rul
sem mi lyen mó do sí tás ra, ak kor az egy- az-
egy ben el fo gad ha tó. Ez a szkí ta ke resz tény -
ség! A má so dik, ami fõ vo nu lat ban van és ép -
pen ez a gond, hogy ez van fõ vo nu lat ban ez:
JUDEOKRISZTIANIZMUS Ez bi zony na -
gyon ko moly szû rõ re szo rul. Elõl: a min den -
tu dás sze rény sé gé vel kell meg szûr ni, há tul
pe dig azt kell tud ni, hogy ki volt ott ere de ti -

leg? Mert az szûr te meg! No most az tud va lé -
võ, hogy nem a mai kép volt ott! Ott egy
kulcs fon tos sá gú kép volt. Tud ni va ló, hogy
ma a Ko ro na összes kulcs kér dé se eh hez kap -
cso ló dik. Te hát a mond juk ide hív nánk az
aka dé mia el nö két, aki ilyen ügy ben szo kott
nyi lat koz ni, és meg kér dez nénk, hogy ugyan
mi ért pró bál ta el hi tet ni több mil lió ál lam pol -
gár ral, hogy Szent Ist ván nem vi sel het te a fe -
jén ezt a Ko ro nát, még is mire ala poz ta ezt a
vé le mé nyét: Va ló szí nû leg na gyon ta gol tan
azt mon da ná: azért mert há tul a ko ro nán ott
van egy bi zán ci csá szár kép má sa fel irat tal, el
le het ol vas ni. „A Dukas csa lád ból szár ma zó
csá szár: a ró ma i ak nak; Mi hály”( ez la ti nul
van fel ír va!). Na most, ilyen egy volt, Dukas
Mi hály, aki 1071-78 kö zött ural ko dott. Szent 
Ist ván pe dig 1038-ban meg halt. Tehát be lát -
ha tó, hogy ezt a ko ro nát szent Ist ván nem vi -
sel het te. Ez annyi ra meg ej tõ gon do lat, hogy
eszünk be sem jut meg kér dez ni: Ugyan már
egy pil la nat ra, - még mi e lõtt el in dul na fel -
ven ni a No bel-dí jat nem mon da ná meg, hogy  
Dukas Mi hály képe ere de ti a Ko ro nán? Hogy 
le het ilyet kér dez ni? Hi szen 200 éve min den -
ki úgy tár gyal ja - szak em be rek - úgy tár gyal -
ják, s eb ben egyet is ér te nek, hogy
ter mé sze te sen ere de ti a Ko ro nán. És nincs
egyet len ri por ter, aki meg kér dez né tõ lük,
hogy: Szak em ber ide vagy oda, nem vet te –e
vé let le nül ész re, hogy ez a kép az ere de ti fog -
la la tán en nek az ere de ti fog la lat nak
26%-ával túl nyú lik? Mond juk, hogy nem
tud szá mol ni, rend ben van, Aka dé mia el nök -
tõl nem le het min dent el vár ni! De rá néz, rá -
néz és lát ja, hogy az ere de ti fog la la tá ba nem
fér bele! Na most kö ze pes in tel li gen ci á val,

egy 5-7 éves gye rek mi lyen kö vet kez te tést
von le?  Hogy tud ni il lik nem ere de ti azon a
he lyen! Mi ért? Azért mert az öt vös ség tör té -
ne te egy ér tel mû en bi zo nyít ja, -mai na pig be -
zá ró lag-, hogy min dig elõbb van a
be fog la lan dó tárgy és ah hoz ké szül
pászentosan a fog la lat! Soha még vé let le nül
sem for dít va! Te hát ilyen nincs, hogy én
most min den eset re mé re te zek ide egy fog la -
la tot, és vagy be le fér az a Dukas kép, vagy
nem, még ak kor min dig meg van a le he tõ ség,
hogy oda sze ge csel jük! Ilyen nin csen! Itt nem 
ar ról van szó, hogy egy rend kí vü li kép zett sé -
get igény lõ fel adat, amit hát en nek a té má nak
ku ta tó ja nem tud hat az Aka dé mia el nö ke, ha -
nem ar ról van szó, hogy tény leg 5-7 éves
gye rek szint jén azon nal meg old ha tó prob lé -
ma. Te hát ha nem fér bele egy kép, egy kõ a
fog la lat ba, ak kor az azt je len ti, hogy má sod -
la gos azon a he lyen! Ez te hát nem vé le ke dés
kér dé se, ha nem tény kér dés!

Két alap ve tõ hi bát le het el kö vet ni min -
den fé le ku ta tá si te rü le ten. Az egyik az, ha a
fel té te le zé se met tény nek masz kí ro zom. A
má sik hiba, ami kor én vé le ke dés kér dés nek
ál lí tok be va la mit, ami tény kér dés! A Ma gyar 
Szent Ko ro na ku ta tá si tör té ne te tele van
olyan ál lí tá sok kal, amit az 50-100 év ben
csak ki je len tõ mód ban, je len idõ ben kö zöl -
nek ve lünk, mint ha ez tény len ne, köz ben pe -
dig fel té te le zés rõl van szó, amit soha
sem mi lyen ténnyel nem tá masz tot tak alá!
Nincs erre vo nat ko zó tény! A fel sõ részt, ha
le emel ném az al só ról - csak gon do lat ban 
pró bál juk meg -, mû köd het ne ez ko ro na -
ként?  Teljesen nyil ván va ló, hogy nem! Pró -
bál juk meg a fe jünk re ten ni, majd azu tán
ló há ton fel lo va gol ni egy ko ro na domb ra és
ott a 4 vi lág táj felé vág ni. Mit csi nál nék az
elsõ lé pé sén a ló nak? Fel sem tud nánk a lóra
ülni már le es ne a fe jünk rõl. Hogy kép ze lik
el! Min den kép pen kell egy ab roncs., ami alul 
össze fog ja. Na most néz zük, mi lyen bi zo nyí -
té kok van nak arra, hogy ez az ab roncs bár mi -
kor is más lett vol na, mint je len le gi? Hát
sem mi lyen bi zo nyí ték nincs rá! Mi csak így
is mer jük ezt a ko ro nát, hogy az ab roncs
össze fog ja, és ami nél kül nem mû kö dik ko ro -
na ként. Sem mi lyen bi zo nyí ték nincs rá, de
át té te le sincs, hogy ez bár mi kor más lett vol -
na, mint a je len le gi. Eze ket a kér dé se ket fel
kell ten ni! Ha egy ál ta lán szó ba ke rül az,
hogy a Ma gyar Szent Ko ro nán DUKAS
MIHÁLY képe MÁSODLAGOS! 

Foly tat juk!
Köz readta: Vaszkó Irén

 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

Bepillantás Endrõd rég múlt já ba

Tisz telt Ol va só!
Te le pü lé sünk ré gé sze ti

je len tõ sé gé re sze ret ném fel -
hív ni a fi gyel mü ket. A XIX.
szá zad ban fel szín re ke rült
le le tek so ka sá ga után a
1970-es évek ben vég zett
aka dé mi ai te rep be já rás egy -
ér tel mû en bi zo nyí tot ta, hogy
már az õs kor ban igen ked -
velt te rü let volt (Endrõd és
kör nyé ke), amely rõl meg -
annyi te le pü lés nyom és ré -

gé sze ti tárgy le let ad bi zony sá got. Hadd idéz zek két ki vá ló
ré gé szünk írá sá ból, az ide vo nat ko zó ku ta tá sa ik ról. Elõ ször a
saj nos ko rán el hunyt ré gész nõ Nickolin Edit ál tal írt „Be pil lan -
tás Endrõd rég múlt já ba”(ré gé sze ti ki ál lí tás) szak ve ze tõ jé bõl,
majd pe dig Ár kus Pé ter ré gész-tör té nész le vél tá ri ku ta tá sá ból. 

1.) „Már a XIX. szá zad végi és XX. szá zad ele ji új sá gok ban, 
szak fo lyó irat ok ban, mú ze u mi év köny vek ben is ol vas ha tunk a
köz ség ha tá rá ban elõ ke rült ré gé sze ti le le tek rõl, de a te rü let
leg tel je sebb, az írott for rá so kat is meg elõ zõ te le pü lés tör té ne -
té nek meg is me ré se az 1974-79 kö zött vég zett terv sze rû te -
rep be já rás hoz fû zõ dik Az MTA. szak em be rei a fel szí ni
gyûj té sek ered mé nye kép pen fel tér ké pez ték a még fel lel he tõ
õsi te le pü lés nyo mo kat. Meg fi gyel ték, hogy a ha tár észa ki ré -
szén ka nyar gó Holt-Be rettyó men tén sok õs ko ri le lõ hely van,
de a pla tó kon Ár pád-ko ri te le pü lé sek ta lál ha tók. A völgy déli
pe re me és a Hár mas-Kö rös völ gye kö zött egy szé les sáv ala -
csony fek vé sû és csak nem tel je sen le let men tes. A Hár -
mas-Kö rös fi a tal meanderei egy õsibb szé les völgy ben
ka nya rog nak, az Ár pád-ko ri és kö zép ko ri fal vak en nek part ja i -
hoz iga zod tak. A Kö rös tõl dél re a le lõ he lyek egy észak-dé li ág -
rend szert raj zol nak ki. Ez az Öreg szõ lõk kör nyé ki nagy
le lõ hely-cso por to su lás ba ve zet. Az õs kor ban a késõ bronz kor -
tól la kot tak, és igen nagy a szar ma ta kori le lõ he lyek szá ma.

Az Öreg szõ lõ ben Cse rép Ernõ ta nyá já nál Ár kus Pé ter vég -
zett ása tást. Itt a Kö rös kul tú ra göd rei ke rül tek elõ, me lyek le le -
tei kö zül ki emel ked nek a lá bas edé nyek, re li ef dí szes
tö re dé kek, ál lat szob rocs kák, idol- és ol tár da ra bok, va la mint
csont ka ri ka. 

Az Al föld elsõ te le pe sei az ie. 6000 tá ján a Kö rös kul tú ra
népe volt. Ne vét fõ el ter je dé si te rü le té rõl, a Kö rö sök vi dé ké rõl
kap ta. A csí pett dí szí té sû ke rá mi á val jel le mez he tõ kul tú ra a
nagy DK-Eu ró pai Körös-Starcevo kul túr kör ré sze, ez köz ve tí -
tet te a Kö zel -Ke le ten az un. Ter mé keny fél hold te rü le tén vég -
be ment neo li ti kus for ra da lom vív má nya it vi dé künk re is.
Gyûj tö ge tés, ha lá szat, va dá szat mel lett, föld mû ve lés sel, ál lat -
te nyész tés sel is fog lal koz tak, va gyis a zsák má nyo ló élet mód -
ról át tér tek a ter me lõ gaz dál ko dás ra. Ez szük sé ges sé tet te,
hogy hosszabb idõ re egy hely ben lak ja nak. Szer szá ma i kat is
tö ké le te sí tet ték, már csi szolt kõ bal tá kat ké szí tet tek. Fo lyók
mel lett hosszan el nyú ló te le pe ken, pa tics fa lú há zak ban lak tak, 
ha lot ta i kat a te le pen zsu go rí tott hely zet ben te met ték el. Edé -
nye i ket pely vá val so vá nyí tott agyag ból ké szí tet ték, fe lü le tü ket
gyak ran dí szí tet ték ujj be nyom ko dá sok kal, kö röm csí pé sek kel,
büty kök kel, de ta lál ha tók fe ke te il let ve fe hér fes té sû, va la mint
bí bor be vo na tos da ra bok is.

Az Al föld észa ki pe re mén még a Kö rös kul tú ra vi rág ko rá -
ban, an nak ha tá sá ra ala kult ki az Al föl di Vo nal dí szes Ke rá mia
(AVK) kul tú rá ja, mely fo ko za to san dél felé hú zód va el fog lal ta
az egész Al föl det. Az AVK nép cso port ok már nem csak a fo lyó -
part okon te le ped tek meg, ha nem az azok tól tá vo lab bi te rü le te -
ket is bir tok ba vet ték. Rö vi debb ide ig él tek egy he lyen, hi szen
juh- és kecs ke tar tás he lyett, szar vas mar ha- és ser tés te nyész -

tés re tér tek át, így sû rûb ben kel lett új le ge lõ után néz ni ük. El -
kép zel he tõ, hogy ván dor lá sa ik so rán föld be mé lyí tett, gö dör -
sze rû, sá tor te tõs la ká sok ban él tek. Em lék anya guk nagy részt
ezek bõl a göd rök bõl ke rül elõ, ezek be te met ték el ha lot ta i kat is 
zsu go rí tott hely zet ben. Ke rá mi á ju kat kü lön bö zõ bo nyo lult, be -
kar colt mo tí vu mok kal, ese ten ként fes tés sel dí szí tet ték. Is ten -
szob ra ik la pos, há rom szög fe jû ido lok. Esz kö ze ik vál to zat la nul
kõ pen gék, csont árak, si mí tók.

Az AVK-t a Szakálháti kul tú ra népe kö vet te az Al föld kö -
zép sõ te rü le tén. Ere de tü ket még ho mály fedi, az ed dig fel tárt
le lõ he lye ik Kö zép- és DK-eu ró pai ele mek ke ve re dé se fi gyel -
he tõ meg. Köz pon ti te le pe i ket, me lyek a fo lya ma tos egy hely -
ben la kás kö vet kez té ben idõ vel domb sze rû en ki emel ked tek
kör nye ze tük bõl, telleknek ne vez zük. Ezek kö rül ki sebb egy ré -
te gû la kó he lyet ta lá lunk. Többosztatú nagy csa lá di há zak ban
él tek, ahol már az egy sze rû tûz he lyek nyo mai is meg fi gyel he -
tõk. Ha lot ta i kat zsu go rí tott hely zet ben a te lep ép pen nem la -
kott ré szén te met ték el. Edé nye ik gyak ran egé szen vé kony
fa lú ak, fé nye zett fe lü le tû ek, jel lem zõ dí szí té sük a be kar colt
sza lag min ta, bo nyo lult meander mo tí vum, gyak ran sár ga, pi -
ros fes tés sel. De szá mos tá ro ló edé nyük is elõ ke rült. Ga bo ná -
ju kat az ar cos edé nyek ben meg je le ní tett is ten nõ vé del mé re
bíz ták. A tar tós egy hely ben élés a me zõ gaz da ság ma ga sabb
szin tû mû ve lé sét fel té te le zi és ezt a nagy ûr tar tal mú hom bá -
rok, az elõ ke rült meg sze ne se dett ga bo na mag vak bi zo nyít ják
is.” 

(Nickolin Edit ré gész)

2.) Le vél tá ri for rá sok az Endrõdön ta lált és mú ze um ba ke -
rült le le tek rõl ( 1875-1926)

„1875-ben Ujházi Sán dor endrõdi „rk. Éneklész” régi ér me -
ket ado má nyo zott a Gyu lai Mú ze um nak.

1876-ban Salacz Krisz ti na kö zép ko ri le le te ket aján dé ko -
zott a Gyu lai Mú ze um nak.

1877-ben az endrõdi Anya-Kö rös med ré ben ta lált szar vas
agan csot aján dé ko zott a Gyu lai Mú ze um nak Schiffer End re.

1878-ban Gácsi Já nos enrõdi la kos szar vas agan csot
adott a Gyu lai Mú ze um nak.

1879-ben Endrõd köz ség elöl já ró sá ga a Simai-zug
Anya-Kö rös med ré ben ta lált le le tet ju tta tott el a Gyu lai Mú ze -
um ba.

1885-ben Balla Má tyás endrõdi ta ní tó, az endrõdi ha tár hoz
tar to zó Pe re si pusz tán ta lált mammuth-csontot adott a Gyu lai
Mú ze um nak.

1888-ban Steinbecker Gá bor Endrõdrõl szár ma zó bronz -
kar dot ado má nyo zott a Nem ze ti Mú ze um nak.

1900-ban Ujházi Mik lós endrõdi kán tor ta ní tó a Simai csár -
da kö ze lé ben, a Kö rös part ján mammuthcsontot ta lált, amit
1904-ben és eset leg 1908-ban Do mon kos Já nos a gyu lai mú -
ze um igaz ga tó is meg szem lélt.

1922-ben dr. Kiss Vil mos or vos õs ko ri le lõ hely re buk kant
Endrõdön a Kö rös par ton.

1925-ben Endrõdön a Holt-Kö rös part ján Krecsmarik End -
re egy õs ko ri le lõ hely re buk kant, mely rõl ko ráb ban arany ék -
szer is elõ ke rült. Ez va ló szí nû leg el ve szett. Le het sé ges, hogy
ez az a le lõ hely, ahol még ugyan eb ben az év ben ása tást vég -
zett Krecsmarik End re ve ze té sé vel a Gyo mai Pe da gó gi ai Tár -
sa ság.

Ugyan eb ben az év ben Endrõdön Vidosits Jenõ kert jé ben a 
Kö rös szé lén egy kõ vé sõ ke rült elõ.

1926-ban Endrõdrõl több bi zony ta lan le lõ he lyû ma gán -
gyûj tõk tõl szár ma zó le let (bronz ko ri, nép ván dor lás kori) ke rült
a sze ge di egye tem re.”

(Ár kus Pé ter ré gész-tör té nész)
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1739 évi pes tis jár vány Gyomán
II. rész

A pes tis ben meg hol tak ne ve i nek írás -
mód já nál is szem be öt lõ a ko ra be li tár sa -
dal mi rend /hi e rar chia/ hang sú lyo zá sa.
Ugyan ez nyo mon kö vet he tõ a ref. egy ház
lel ké szei ál tal 1741-tõl ve ze tett anya köny -
vek ben is /bár a ha lot ti anya köny vek un.
„imád sá gos, ének szós, bú csúz ta tós” ha -
lot ta ink ne vét a rek tor ta ní tók ve zet ték, mi -
vel fel so rolt mó don tör tént
„szer tar tá so kat” õk vé gez ték/.

„Úr, Uram, Uram Õ Ke gyel me, Nem ze -
tes Úr, Õ Ke gyel me” meg szó lí tás csak az
un. „ho no rá ci o rok nak” /nem ne me si szár -
ma zá sú, de ér tel mi sé gi fog lal ko zá sa ré -
vén a job bágy nál ked ve zõbb hely zet ben
lévõ sze mély; lel ki pász tor, ügy véd, or vos,
mér nök, ta ní tó, kán tor, pa ti kus stb./, a
köz sé gi elöl já rók nak; bíró, tör vény bí ró,
es küd tek, köz ség gaz da, szék gaz da/ a
mé szár szé kek fel ügye lõ je/, il let ve szék bí -
ró, ha lá szok bí rá ja, ker tek gaz dá ja, pusz -
ta gaz da/ le ge lõk, pász to rok fel ügye lõ je/,
ti ze de sek/ a ti ze dek-ke rü le tek fel ügye lõi/,
ut ca ka pi tá nyok nak járt, nem ze tes úr meg
csak ne mes em ber nek. Asszo nya ik ne ve it 
elébb fel so rol tak nak sem tün tet ték fel –ti.
lány ko ri ne vü ket-ha nem csak „fe le sé ge”
meg je lö lés sel em lé kez tek meg róla, gyer -
me kek nél pe dig ; „fia, le á nya, le ány ká ja”
ke reszt név nél kül ke rült be írás ra. Jól le het
ez eset ben nem is volt cél a ne vek is me re -
te, csak ép pen a fi-és nõ ne men való ha lá -
lo zá sá nak össze sí té se. Ki ne fe lejt sem,
mert fon tos a ko ra be li tár sa da lom is me ret -
hez, hogy te kin té lyes telkesgazdáknak is
„uram õke gyel me” meg szó lí tás járt.
Gyomán ez an nál is in kább, mert tör zsö -
kös csa lád ja ink „sza ba dal ma zott”
/privilegiált/ jász-kun s haj dú te le pek rõl is
jöt tek vissza ide, ma guk kal hoz va a kö -
zös sé gi-egyen kén ti ne me si ön tu da tot.
Va jon hol szü let het tek a kö vet ke zõk ben
fel so rol tak, aki ket e ször nyû be teg ség a
„Guga” /va gyis pes tis/ itt Gyomán dön tött
a sír ba? –„Nagy Pé ter maga” 58 esz ten -
dõs, -„Hõgyei Pál Fe le sé ge” 56 esz ten -
dõs, -„Sza bó Ist ván maga” 60 esz ten dõs,
-„Behun Mihályné” 50 esz ten dõs, -„Affra
Ist ván maga” 60 esz ten dõs, -„Csá ki Ist ván 
maga” 66 esz ten dõs, „Ken der isi Já nos
Fe le sé ge” 50 esz ten dõs,
-„CziberevMihálys” 70 esz ten dõs, -„Nagy
Ferencz” 50 esz ten dõs, -„Mor gó Bíró Já -
nos maga” 50 esz ten dõs, -„Ko zák György
fe le sé ge” 50 esz ten dõs, -„Ben dõ
Györgyné” 50 esz ten dõs, 

-„Pap Já nos maga” 50 esz ten dõs,
-„Boczonádi Nagy Já nos maga” 66 esz -
ten dõs, -„Ben dõ Már ton maga” 60 esz ten -
dõs, -„Sza bó Gergélly” 80 esz ten dõs,
-„Ágos ton Mihálly Felesíge” 56 esz ten -
dõs, -„Ko zák György maga” 70 esz ten -
dõs, -„Józsa Lõrintz Fe le sé ge” 76
esz ten dõs, -Takács Mihálly maga” 50
esz ten dõs, -„Bár dos Mihálly maga” 70
eszt4ndõs, -„Bódvai And rás maga” 50
esz ten dõs, -„Sza bó György maga” 60
esz ten dõs, -„Izsó Ist ván maga” 55 esz ten -

dõs, -„ÖregbJuhász Pé ter maga” 70 esz -
ten dõs, -„Öreg Fûsûs Ist ván 88 esz ten -
dõs, -„Öreg Szil ágyi Ferentzné” 80
esz ten dõs. 1650-1680 kö zött szü let het tek 
ép pen Gyomán is, mert ok le ve les adat
szerint1685-ben Solymossy Bol di zsár
gyo mai ref. pré di ká tor ala mizs nát kér a tú -
ri ak tól, te hát él tek itt ahogy le he tett. /no
meg pa naszt tet tek a gyu lai bég nél, hogy
Thö köly Imre ku ruc lo va sai ke gyet le nül
meg sar col ták az amúgy is sze gény gyo -
mai job bá gyo kat/.

Hová te met het ték el 505 lé lek /fel -
nõtt-gyer mek ve gye sen/ föl di ma rad vá -
nya it? Va ló szí nû leg ja va részt
ki sebb-na gyobb tö meg sír ba, ko ra be li
szo ká sok nak meg fe le lõ en. Egye dül a ref.
temp lom tól ÉNY-NY –ra lévõ haj da ni kas -
tély kert, va la mint a gim ná zi um és szak kö -
zép is ko la te rü le tén volt leg ré gibb te me tõ
jö het szó ba, mert a Mata kert elejin volt te -
me tõ /mai Gyóni G. u. ele je- Le hel u.-
Bajcsy-Zs.u.-tól D-re /1762-ben lett meg -
nyit va –er rõl ok mány van- s az tán et tõl
Ny-ra ter jedt to vább a mai Öreg te me tõ vel 
be zá ró lag.

Fel té te lez het jük, hogy több csa lád ek -
kor ki pusz tult s azért nem ta lál koz ha tunk
ne vük kel ké sõb bi össze írá sok ban, vagy
lét szám ban annyi ra meg gyen gül tek, hogy 
töb bé nem tud tak talp ra állani. „Név sor ba” 
szed ve ren del ke zés re álló ne ve ket el len -
õriz het jük Gyomán még ma is élõ vagy ki -
halt, el szár ma zott csa lá dok lé te zé sét,
el tû né sét. 

Almási Já nos Le á nya, Ágostonné Le á -
nya, Affra Ist ván maga, Affra Ist ván fia,
Affra Ist ván Fia, Ádám Já nos Fe le sé ge,
Ágos ton Mi hály Fe le sé ge, Ádám Já nos
Le á nya, Ba log Ist ván Le á nya, Ba log Ist -
ván Fija, Bódor Já nos Fija, Bár dos Mi hály
egyet len Fija, Bagdi And rás Le á nya, Ba -
log György Fija, Ben dõ Já nos Fija, Bondár 
Sá mu el Fe le sé ge, Behun Mihályné, Mor -
gó Bíró Gergélly, Benda Já nos Feija,
Bondár Sá mu el Le á nya, Boczonádi Já -
nos Le á nya, Bene György Fija, Bi ha ri Já -
nos, Botzonádi Nagy Já nos Fia, Mor gó
Bíró Já nos maga, Boczonádi Nagy Já nos
maga, Boda Ist ván Fia, Bódvai György
maga, Bagolly Ist ván Fe le sé ge, Bódvai
andrás maga, Csõ kõ nyi Ferencz Fia,
Cser Ist ván Le á nya, Csiri Já nos Le á nya,
Csereklei Já nos Fia, Csá ki Ist ván maga,
Czibere Mi hály, Csák Já nos Fia, Csa pó
Já nos Fe le sé ge, Cse lei Já nos Le á nya,
Csa pó György fe le sé ge, Dücsõ
Györgyné, Di csõ Ferencz Fia, Di csõ
Györgyné Le á nya, Em ber Já nos maga,
Em ber Já nos Fe le sé ge, Er dõs Ferencz,
Er dõs Ist ván Le á nya, Fej ér Pál Fia, Fej ér
Pál Le á nya, Fej ér Pál Fe le sé ge, Fej ér Já -
nos Le á nya, Fõsûs Istvány Mihálly névü
Fia, Fe ke te Györgyx Le á nya, Forti Nagy
istván Le á nya, Fõsûs Mihálly Le á nya, Fe -
ke te Ist ván Le á nya és Fia, Fõsûs Ist ván
Fe le sé ge, Fõsûs Ist ván Fia, Fa ra gó
Mihálly Fe le sé ge, Fõsûs Ist ván maga, Fü -
lei Ist ván Szolgállója, Öreg Fõsûs Ist ván
88 esz ten dõs, Gujás Já nos Fia, Gu lyás
Ist ván Fia, Gujás Já nos maga, Garai Já -

nos két fija, Gu lyás Mi hály fia, Gujás
Mihálly fe le sé ge, Gujás Mártony Le á nya
mind ket tõ, Garai Já nos szolgájja, Gujás
Mártony maga, Gujás Já nos két Fija,
Garay Mártony Le á nya, Hanka andrás
Fia, Hõgye andrás Le á nya, má sik lá nya,
Hanka andrás Le á nya, Hõgye Pál Fe le sé -
ge, Hanka And rás má sik Fija, Hor váth
Mik lós maga, Hõgye andrás fe le sé ge,
Házi Ist ván Fia, Hanka Már ton Fia,
mégegy Fia, Hõgye And rás Le á nya, Izsó
And rás Fia, Je ges Istvánné Le á nya, Izsó
Ist ván le á nya, Józsa Já nos Le á nya,
Józsa Ist ván fia, Izsó Ist ván fia, mégegy
le á nya, mégegy fia, Irházi Ferencznek le -
á nya, Ju hász Ist ván le á nya, Józsa Ist ván
Le á nya, Icsa istván szol gá ja, Józsa Já nos 
ri deg je, Jegesi istvánné Le á nya, Je ges
Já nos fe le sé ge, Irázi Ferencz, Ju hász
Gergélly, Icsa Já nos fija, Jegesi Ist ván
maga, Józsa Já nos fija, le á nya, Icsa
andrás fia, Ju hász Pé ter fia, Je ges Já nos
fia, Józsa Lõrintz fe le sé ge, Ju hász
Ferencz, Józsa Já nos le ány ká ja, Icsa Ist -
ván fia, az egész Ju hász, Izsó Ist ván csa -
lád ja, Kis Já nos fia, há rom, maga s
fe le sé ge, Kis György maga, Szakál Kis
Já nos maga, Ko vács Ist ván fia, Ko vács
György le á nya, Ko vács Jó zsef le á nya,
Kõrösi And rás fia, majd maga, lá nya, Kós
And rás, Királly Já nos le á nya, Ken der isi
Já nos fe le sé ge, Kis Fûsûs Ist ván fe le sé -
ge, Ko zák Ist ván maga, Ko zák György
maga, Kor sós Já nos, Lánárt Já nos fia, le -
á nya, Le le szi Ist ván Lász ló, Mi hály, Ist ván 
fia, Lippai György fe le sé ge, fia, mégegy
fia, Mezõ Ferencz maga, fe le sé ge, Mol nár 
Miály, Micskei Já nos maga, Mata istván
le á nya, Ne mes Mi hály Nagy Pé ter, Nagy
andrás fia, fe le sé ge, két lány, két fia, Nagy 
Já nos maga, fe le sé ge, fia, lá nya, Nyi las
Mi hály fe le sé ge, Nagy Pé ter hét ta gú csa -
lád ja, Boczonádi Nagy Já nos tíz tagú csa -
lád ja, Nyi las Gergélly csa lád ja, Oláh Pé ter 
nyolc tagú csa lád ja, Ramos Pé ter hat tagú 
csa lád ja, Pap György csa lád ja, Pó lus Pé -
ter csa lád ja, Ramos Zsig mond csa lád ja,
Solymossi Ist ván csa lád ja, Sallai And rás
csa lád ja, Rácz Mik lós csa lád ja, Salánki
Mi hály csa lád ja, Ka to na Sza bó Já nos
nyolc tagú csa lád ja, Sza bó Já nos tíz tagú
csa lád ja, Sza bó Ist ván és Mi hály egyen -
ként nyolc tagú csa lád ja, Sza bó Ferencz
és György hat-hat tagú csa lád ja, Sza bó
Ger gely csa lád já ból né gyen, Sza bó And -
rás he ted ma gá val, Debreczeni Sza bó Ist -
ván, Szûcs Ist ván, Szat má ri Sá mu el ötöd
ma gá val, Szil ágyi György, Szil va Mi hály
he ted ma gá val, Szil ágyi Fe renc le á nya,
Szap pa nos Mi hály nyol cad ma gá val,
Szakál Fe renc, Tö rök Ist ván csa lá dos tul,
Tóth György nyol cad ma gá val, Tóth Má -
tyás és csa lád ja ugyszinte, Tót Fe ren cé
szin te, Tót Pál he ted ma gá val, Tót Luk ács 
nyol cad ma gá val, Tót Mi hály és Já nos
csa lá dos tul, Takó And rás he ted ma gá val,
Ta kács Mi hály ti zed ma gá val, V. Var ga
And rás és csa lád ja, Vidó Já nos
családostúl, Var ga György családostúl,
Zoványi György tíz tagú csa lád ja.

Cs. Sza bó Ist ván

Gyoma nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Cs. Sza bó Ist ván
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Eu ró pá ban több mint 100 ezer kü lön -
bö zõ, em ber ál tal elõ ál lí tott ve gyi anyag
van for ga lom ban. Szer ve ze tünk nap mint 
nap több tíz ezer ilyen ve gyü let tel érint -
ke zik.

Er rõl a tö mér dek mes ter sé ges anyag -
ról vaj mi ke ve set tu dunk. Még ar ról a
2500 ve gyi anyag ról sincs ele gen dõ
egész ség ügyi és kör nye ze ti adat, ame lyet 
tö me ges mé re tek ben ál lí ta nak elõ a ve -
gyi anyag-gyá rak.

A tö me ges mennyi ség ben hasz nált
ve gyi anya gok ról:

 Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal fel ál lí tott
Eu ró pai Ké mi ai Bi zott ság 1998-ban ki je -
len tet te, hogy a tö me ges mé re tek ben
hasz nált ké mi ai anya gok 80%-áról so -
sem volt ki vizs gál va, hogy az em be rek re
néz ve rák kel tõ ha tá sú ak-e, il let ve okoz -
nak-e ká ro so dást a sza po ro dás ban, vagy
az utó dok ban,

-85%-ukról nincs sem mi fé le adat,
hogy fel hal mo zód tak-e a ter mé szet ben
vagy a táp lál ko zá si lánc ban,

-70%-ukról nem is mert, hogy a kör -
nye zet ben mi ként bom la nak le.

Az em be rek szer ve ze té ben több száz
mes ter sé ge sen elõ ál lí tott ve gyi anyag ta -
lál ha tó. Az em be ri vér ben ta lál ha tók pél -
dá ul poliklórozott bifenilek /PCB-k/,
me lyek ne he zen, vagy egy ál ta lán nem
bom la nak le és hosszabb idõn át hal mo -
zód nak az em be ri szer ve zet ben. Eze ket
az anya go kat az anyák már a ter hes ség
vagy a szop ta tás idõ sza ká ban to vább ad -
ják gye re ke ik nek. Za vart okoz hat nak az
em be rek és az ál la tok hor mon ház tar tá sá -
ban és a sza po ro dá si ké pes sé ge ket is ká -
ro san be fo lyá sol hat ják.

Egyes üdí tõ ita lok ban for dul elõ:

E 951 Aszpartám: Két, szin te ti kus
úton elõ ál lí tott aminósavból álló éde sí tõ -
szer. El sõ sor ban a fenilketonúriában (ve -
le szü le tett anyag cse re be teg ség)
szen ve dõk nél okoz gon dot. Ér zé keny
em be rek nél fej fá jást, ká bult sá got, em lé -
ke zet ki e sést, lá tás za va ro kat,
hiperaktivitást, rosszul lé tet és al ler gi ás
re ak ci ó kat fi gyel tek meg. 

E 952 Ciklamát: Mes ter sé ges éde sí tõ -
szer, az USA-ban til tott. Sza cha rin nal ke -

ver ve van for ga lom ban. A ciklamát be ke -
rül het a méh le pény be és az anya tej be. A
bél fló ra ciklohexil-aminná ala kít ja át,
ami - az ál lat kí sér le tek sze rint - ká ro sít ja
a he rét és aspermiumokat. Az ál lat kí sér -
le tek - nagy ada gok ban tör té nõ al kal ma -
zá sa ese tén - hó lyag da ga na to kat
je lez tek.

Egyes mû anyag ter mé kek ben for dul
elõ:

PVC: A nagy mennyi ség ben hasz nál -
tak kö zül a leg ká ro sabb is mert mû anyag.
Gyár tá sa, fel hasz ná lá sa és le bom lá sa so -
rán vé gig mér ge zõ klór tar tal mú anya gok, 
ve szé lyes hul la dé kok kép zõd nek. A PVC
el ége té se mi att az utób bi évek ben tö me -
ge sen ke rül tek a kör nye zet be a dioxinok, 
me lyek a Föl dön is mert leg ve szé lye sebb
anya gok közé tar toz nak. A PVC gyár tá sa
és fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ anya -
gok a sa vas esõk ki ala ku lá sá hoz is hoz -
zá já rul nak.

Ftalátok (PVC lá gyí tó sze rek): Szá mos
ftalátról, me lyek kel PVC ter mé kek ben ta -
lál koz ha tunk, be bi zo nyo so dott, hogy
rák kel tõ ha tá sú ak. Ve szé lyes sé gük mi att
ti los egyes ftalátok fel hasz ná lá sa 3 éves -
nél fi a ta labb gyer me kek szá má ra ké szü lõ 
gyer mek já ték ok ban.

Egyes növényvédõszerekben for dul
elõ:

Kap tán: Ál ta lá nos ker ti
gombaölõszer, pél dá ul szõ lõ re, eper re.
Szá mos ha zai és kül föl di cég árul ja Ma -
gyar or szá gon (Bayer, Bu da pes ti Ve gyi
Mû vek). Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kör nye zet vé del mi hi va ta la az EPA, sze -
rint erõ sen mutagén (DNS mó do sí tó),
teratogén (utó dok ban kárt oko zó), és az
em ber szá má ra va ló szí nû leg rák kel tõ.

Egyes sam po nok ban for dul elõ:

Sodium polynaphthalene sulfonate:
le nyel ve mé reg, eset le ges szem ir ri tá ló,
le bom lá si ter mé kei kö zött le het nek ve -
szé lyes anya gok. 

DMDM Hydantoin: Al ler gi át okoz,
for mal de hid-for rás, mely nek ha tá sai pél -

dá ul fej fá jás és de presszió, fáj da lom ér -
zés, és aszt ma, to váb bá gyen gí ti az im -
mun rend szert és rá kot is okoz hat.

Sodium Laureth Sulphate (SLES) Eny -
hén ir ri tá ló ha tá sú. Rák kel tõ anya gok ká
bom lik le. PEG-12 (haj tö meg nö ve lõ
össze te võ): ká ro sít ja az im mun rend szert,
eset leg rák kel tõ.

Egyes koz me ti ku mok ban for dul elõ:

MDGN: Mér ge zõ, bõr rel érint kez ve
al ler gi át okoz, rák kel tõ anya gok kép zõ -
dé sét okoz za.

DMDM HYNDANTOIN: Mér ge zõ,
bõr rel érint kez ve al ler gi át okoz, rák kel tõ
anya gok kép zõ dé sét okoz za.

Cocamidopropyl betaine: A „ter mé -
sze tes ter mé kek” gya ko ri össze te võ je, al -
ler gi át okoz hat.

SLES: A „ter mé sze tes ter mé kek” gya -
ko ri össze te võ je, al ler gi át okoz hat.

Triclosan: A triclosan szin te ti kus ala -
pú tar tó sí tó szer, ame lyet bak té ri um és
gom ba ölõ ha tá sa mi att a koz me ti ka szá -
mos sze re i ben, ill. fog krém ben, szap pan -
ban és láb ápo lók ban is meg ta lál ha tó.
Vi szont al ler gi át okoz hat és ká ros az
egész ség re. Mér ge zõ ani lint „ál lít elõ”
amely a bõ rön és a nyál ka hár tyán ke resz -
tül fel szí vó dik a szer ve zet be, majd ott
szét ter jed. A bõr ter mé sze tes sav vé dõ kö -
peny ét tá mad ja meg és ká ro sít ja a má jat.
Ha egy fog krém triclosant tar tal maz, a
szájhigénia ve szé lyes sé vál hat. Le nye lés -
kor még az emész tés hez fon tos bél bak té -
ri u mo kat is ká ro sít hat ja. A triclosant az
Eu ró pai Unió a kör nye zet szennye zõ
anya gok ka te gó ri á já ba so rol ja. Bi o ló gi a i -
lag ne he zen bom lik le, mér ge zõ az élõ vi -
zek és a ha lak szá má ra. Ha a triclosan
be ke rül a fo lyók ba, UV-sugárzás ha tá sá -
ra dioxinok ke let kez het nek be lõ le. A
triclosan rend kí vül ká ros a víz ben meg ta -
lál ha tó or ga niz mu sok ra és ma ra dan dó
ká ro kat okoz hat a fo lyó vi zek ben.

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

Köz re ad ta: Dr. Giricz Ka ta lin

VEGYI ANYAGOK A MINDENNAPJAINKBAN

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.
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Gya log in dult el Strasbourgba egy asszony Gyergyószentmiklósról.
For ró Edit temp lo mi ál dás sal, ha ran go zás sal, tu cat nyi kí sé rõ vel kezd te
meg gya lo gos út ját feb ru ár 10-én. Út já val az Eu ró pai Nem zet kö zi Em ber -
jo gi Bí ró ság fi gyel mét kí ván ja az er dé lyi ma gyar ság sor sá ra irány ta ni. A
ha tal mas tá vol ság és a mos to ha idõ já rás sem ri asz tot ta vissza. A ta risz nyá -
já ba pár szem na rancs, ma gyar-ro mán nyel vû Bib lia, Er dély tér ké pe, egy
vas kos fü zet, amely be a Há gá nak üzen ni aka rók ír hat nak majd útja so rán.
Egy kis kop ja fa, ta ka ró, ke vés víz, fáj da lom csil la pí tó, va la mint Wass Al -
bert Ha gya ték címû köny ve „an nak bi zo nyí té ká ul, hogy nem a fegy ver,
ha nem a ma gyar szó és Is ten igé je az, ami gyõz min de nek fe lett”.

Ro má ni ai árva gyer me kek nem zet kö zi örök be fo ga dá si ügyé ben csak
bí ró ság dönt het, így kí ván ták vissza szo rí ta ni a tör vény te len örök be fo ga -
dást és a gyer mek ke res ke del met. Ezért nagy bel po li ti kai vi hart ka vart ami -
kor ki de rült, hogy ne ves kül föl di és ha zai po li ti ku sok azért jár tak köz ben,
hogy az ál la mi gon do zott ro má ni ai gyer me kek kül föl di szü lõk höz ke rül -
hes se nek. 

Arad Nyu ga ti Ipa ri Zó ná já nak ed di gi leg na gyobb be ru há zó ja a ja pán
Yazaki Component Technology a ter vek sze rint 30 mil lió Eurót for dít az
Ara don meg épü lõ gyá rá ra, amely ben 500 mun ka he lyen 2005-tõl elekt ro -
mos gép ko csi- be ren de zé se ket, ká be le ket gyár ta nak a Ford, a To yo ta, és a
Porche ré szé re.

Újabb együtt mû kö dé si meg ál la po dás kör vo na la zó dik a Ro má ni ai Ma -
gyar De mok ra ta Szö vet ség (RMDSZ) és a ro mán kor mány párt kö zött. Az
idei protokollum alá írá sát nagy ban be fo lyá sol ja az ara di Sza bad ság-szo -
bor fel ál lí tá sá nak és a ko lozs vá ri ma gyar egye te mi ka rok ügyé nek ren de -
zé se. 

Ko vács Mik lós a Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (KMKSZ)
el nö ke le ve let írt Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök nek. Le ve lé ben ki emel -
te: egyet ért az RMDSZ el nö ké nek az zal a gon do la tá val, amely sze rint
„nem le het ha tá ron túli hû bé re se ket ne vel ni ma gunk nak, és hol egyik nek,
hol má sik nak osz ta ni bir to kot, at tól füg gõ en, hogy ki tud hû sé ge seb ben bó -
lo gat ni”. A KMKSZ el nö ke utal arra, hogy vál ság ba ju tott a ma gyar kor -
mány il le té ke se i nek kap cso la ta a szö vet ség gel.   

ADY
(Ha lá lá nak 25. év for du ló já ra, 1944. ja nu ár 14)

Írta: Már ton Gá bor

HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBÕL

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

Kós Kár oly,1925.

Ha lott vol tál mire szü let tem.
Hi ted zász la ját meg té páz ták.
Har cos, gyõz tes, büsz ke se re ged
a szol ga ság ba ta szí tot ták.

Prométheusztested csip ked ték
éhes, vi son gó vér cse-né pek.
Szived-lelked-agyadba turtak
un do rí tó, för tel mes FÉRGEK.

Be le tör tek för tel mes fo gak
gyémántkemény bús-éle ted be;
nem ár tott meg idõ, sem átok,
a tûz lo bog lé lek-ver sed ben.

Vonz a da lod. /El len nem áll hat
Odysszeusz a szi rén-dal nak./
Té vely gõ, kó vály gó me ré szek,
ki ket da la id hoz zád csal nak.

A vé rünk kel együtt szét áradsz
agy ba, szív be, ve sé be, máj ba.
Ki nem irt hat be lõ lünk sem mi.
El le ned már min den hi á ba.

Me gyünk utá nad, Aka rat lan
lép ked fe léd nyûg be vert lá bunk.
A Hol nap ban, az új Ta vasz ban
fi a ta lok mind Reád vá runk.

I. Szám vi te li be szá mo ló (ada tok Ft-ban)

NYITÓ PÉNZKÉSZLET 41.324

Be vé te lek:

1. Ön kor mány za ti tá mo ga tás 20.000

2. Pá lyá zat út ján nyert pénz összeg 15.000

3. Ado má nyok, szpon zo ri tá mo ga tás 89.200

4. Más ala pít vá nyi tá mo ga tás —

5. APEH 1 % —

6. Ka mat be vé tel 2.028

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 167.552

Ki adá sok:

1. Sze mé lyi jel le gû ——

2. Anyag jel le gû

      -anyag 49.138

        szol gál ta tás 59.352

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108.490

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET: 59.062

A fen ti pénz ügyi táb lá zat ki adá si ada ta i ból fel tét le nül ne ve sí te ni il lik,
az anyag és szol gál ta tás so ron sze rep lõ össze ge ket. Az anyag so ron a ki -
rán du lá sok hoz kap cso ló dó ebéd, fagy lalt, va la mint az ün nep sé gek al kal -
má val vá sá rolt édes ség sze re pel. A szol gál ta tás so ron az uta zá sok
költ sé gei, a be lé põ je gyek költ sé gei ke rül tek össze sí tés re, va la mint a fel -
szá mí tott bank költ ség (6.150 Ft)és a fo tó költ ség. 

II. Költ ség ve té si tá mo ga tás:
2003 év ben: nem volt.

III. Va gyon fel hasz ná lás sal kap cso la tos szám adás:
Az Ala pít vány va gyo na PÉNZ for má ban tes te sül meg. Az ala pí tói va -

gyon 40.000 Ft, amit 2002-ben 5 ter mé sze tes sze mély ado má nyo zott. 
Az éves pénz ügyi be szá mo ló ki adá si ada tai mind az Ala pít vány cél ki -

tû zés ének az ala pí tói aka rat nak meg fe le lõ en a vá ros ban fo gya ték kal élõ, és 
a Gon do zá si Köz pont hoz va la mi lyen for má ban kö tõ dõ sze mé lyek ér de ké -
ben ke rül tek fel hasz ná lás ra.

IV. Cél sze rin ti jut ta tá sok:

A pá lyá za ti pén zek a VII. pont ban meg je lölt cé lok ra ke rül tek fel hasz -
ná lás ra.

V. Köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, ál la mi pénz alap ból, he lyi ön -
kor mány zat tól, ki sebb sé gi önormányzattól ka pott tá mo ga tás:

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 20.000

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY: 15.000

ÖSSZESEN: 35.000

VI. Az ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek nyúj tott jut ta tá sok ér -
té ke, össze ge:

Az Ala pít vány ku rá to rai ön kén te sen vál lal ták a fel ada tot, és mun ká ju -
kért sem ter mé szet be ni, sem pénzbeni jut ta tás ban nem ré sze sül nek. 

VII. Köz hasz nú te vé keny ség rõl rö vid tar tal mi be szá mo ló:

Az Ala pít vány ku rá to rai az ala pí tók ál tal meg fo gal ma zott cé lok ér de -
ké ben te szik dol gu kat, amely ek kép pen ke rült meg fo gal ma zás ra:

A Gyomaendrõdön fo gya té kos ság gal élõ em be rek élet mi nõ sé gé nek
ja ví tá sa, szo ci á lis in téz mény e té má jú mû kö dé sé hez való hoz zá já ru lás, -az
ott lévõ gyer me kek, fel nõt tek ta nu lá si, ját szá si, fog lal koz ta tá si fel tét ele i -
nek ja ví tá sa- és mind azon tá mo ga tó szol gá la tok ki ala kí tá sá nak se gí té se,
amely a fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sá nak in teg rá ci ó ját a meg lé võ szo ci á -
lis, csa lád-gyer mek vé del mi há ló zat ba se gí ti, ez zel is elõ se gít ve a kö zös sé -
gi prog ra mok ban való rész vé tel le he tõ sé ge it. 

Gyomaendrõd, 2004. feb ru ár 10.

Dr. Jánosík Bertalanné sk. Csá szár né Gyuricza Éva sk.
Ku ra tó ri um el nö ke ala pí tó

Fen ti be szá mo lót jó vá hagy ta: 2004.feb ru ár 10-i ku ra tó ri u mi ülés, 
me lyen az ala pí tók is részt vet tek.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
KINCS AZ ÉLETED KÖZHASZNÚ ALALPÍTVÁNY

2003 évre vo nat ko zó an
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Nem ve szen dõ dol go kon, ezüs tön vagy ara nyon vál tat ta tok meg,
ha nem drá ga vé ren, a hi bát lan és szep lõ te len Bá rány nak, Krisz tus -
nak a vé rén.

Pé ter elsõ le ve le 1 rész 18-19. vers

Ked ves Ol va só!
Mire ez a ki ad vány a ke zé be ke rül, el kez dõ dik a böjt idõ sza ka,

mely hús vét ün ne pé re ké szít fel min den ke resz tényt. So kan tes ti ér te -
lem ben is át élik a böj töt, ami õsi és pro tes táns kö rök ben is elõ for du ló 
szo kás, azon ban a lel ki ké szü lõ dés re esik az evan gé li kus egy ház ban
a hang súly. Eb ben a ké szü lõ dés ben a fen ti ige sza kasz alap ján egy
kép, egy ál lat képe le gyen a se gít sé günk re. A Bá rány.

A bá rány nagy sze re pet ját szott Iz ra el nép ének min den na pi és is -
ten tisz te le ti éle té ben egy aránt. Ez az elsõ ál lat, me lyet a Bib lia em lít,
egy ben ta lán ezt em lí ti leg gyak rab ban, kb. 500-szor. A nép meg él he -
té sé nek egyik fõ for rá sa volt, s az ál do za ti ál la tok kö zött is a leg gya -
ko ribb. Ért he tõ te hát, hogy a Szent írás ha son la ta i ban és
pél dá za ta i ban is sok szor sze re pel. Fe hér gyap ja mi att már az Ószö -
vet ség is sok szor hasz nál ja a lé lek tisz ta sá gá nak jel ké pé ül. Igénk ben
Pé ter apos tol Jé zust hi bát lan és szep lõ te len bá rány nak ne ve zi, ki -
emel ve, hogy ál do za tá nak nagy sá ga ép pen eb ben a tisz ta ság ban,
bûn te len ség ben rej lik.

Mind ez per sze sem mit sem je lent an nak, aki azt gon dol ja, hogy a
bûn te len ség csak aka rat kér dé se, neki nincs szük sé ge sem Krisz tus -
ra, sem arra az ál do zat ra, me lyet õ min den em be rért ho zott. Aki so ha -
sem küz dött meg a sa ját te he tet len sé gé vel, soha nem szem be sült
íté let re és ugyan ak kor szá na lom ra mél tó em be ri vol tá val, aki azt
gon dol ja, ké pes el len áll ni min den kí sér tés nek a maga ere jé bõl, az
nem tud ja mit je lent: Krisz tus va ló ban ár tat lan bá rány.

Mert õ ké pes volt. Ké pes volt a pusz tá ban 40 nap után is ne met
mon da ni a kí sér tõ nek, ne met ha ta lom ra, ke nyér re. Pe dig ak kor olyan 
volt, mint bár me lyi künk. Em be ri test ben élte vé gig mind ezt. Neki
sem volt könnyû. Õ is a bû nö zés le he tõ sé gé vel jött a vi lág ra. Neki is
meg kel lett har col nia a maga har cát. De õ gyõ zött. Ezt nem csak a ta -
nít vá nyai lát ták így, akik re még rá le het ne fog ni, hogy irán ta ér zett
sze re te tük lát tat ta ve lük tö ké le tes nek Jé zus alak ját, ha nem így lát ták
az el len sé gei is. Jé zus ne kik fel mer te ten ni a kér dést: „Ki vá dol en -
gem kö zü le tek bûn nel?” 

A bá rány ról tud juk, hogy nem tud tá mad ni, sem pe dig nem tud ja
el len sé ge i vel szem ben meg vé de ni ma gát. Ezért volt min den idõ ben a 
tü re lem jel ké pe. Ézsa i ás pró fé ta mi kor a szen ve dõ Mes si ás ké pét raj -
zol ja meg, a bá rány hoz ha son lít ja õt. Az Új szö vet ség ben pe dig Ke -
resz te lõ Já nos szá já ból hang zik a bi zony ság té tel: Íme, az Is ten
Bá rá nya. Mint Jé zus bûn te len sé gé nek, úgy a tü rel mé nek is van mi -
nõ sí tõ vo ná sa. Ézsa i ás így kez di: Kí noz ták. Amit te hát Jé zus tü re -
lem mel el hor do zott az nem va la mi fé le ter mé sze ti csa pás volt, nem
Is ten tõl jövõ meg pró bál ta tás okoz ta, ha nem em be rek ál tal oko zott
kín. Fáj dal mai nem be teg ség mi att vol tak, ha nem em be ri go nosz ság
mi att. Az olyan fáj da lom, amit em be rek okoz nak min dig ne he zeb ben 
hor doz ha tó tü re lem mel, mint a ter mé sze ti csa pás, vagy a be teg ség
gyöt rel me. A meg kín zott em ber nek lát nia kell, tud nia, hogy a fáj dal -
mát a má sik em ber okoz ta, ta lán az, aki ben ed dig bí zott, aki a leg kö -
ze lebb állt hoz zá, s ezért a kín csak fo ko zó dik.

Aki csak egy ki csit is is me ri a szen ve dés tör té ne tet, az tud ja, hogy
tény leg így volt. Olyan véd te len volt Jé zus el len sé gei kö ze pet te, mint 
a bá rány a far ka sok kö zött, de olyan sze líd, hall ga tag, tü rel mes is.
Cso dá la tos volt Jé zus a ta ní tá sá ban, ha tal mas a cso dá i ban, de a leg -
nagy sze rûbb még is a tü rel me, aho gyan áll ja a kín zást. Pi lá tus így
mu ta tott rá a meg kor bá csolt Jé zus ra: Íme. az em ber! Mi Ke resz te lõ

Já nos sal és Pé ter apos tol lal
együtt így: Íme az Is ten bá rá -
nya, aki el hor doz za a vi lág
bû nét.

A bá rány Jé zus en gesz te -
lõ ál do za tá nak jel ké pe is. Az
elsõ ál do za ti ál lat a Bib li á -
ban. Ezt tet te az ál do za ti ol -
tár ra Ábel. Az óta mi kor az
em be re ket utol ér ték a bû ne -
ik, min dig bá rány vére öm -
lött az ol tár ra. Bá rány halt
meg a bû nös em ber he lyett. Izsák he lyett is bá rány halt meg, az
Egyip tom ból tör tént ki vo nu lás kor is bá rá nyok vére óvta meg a né pet. 
Is ten ke gyel me te hát nem a bün te tés el en ge dé se, ha nem ép pen an nak
vég re haj tá sa, csak hogy a bün te tést nem azon hajt ja vég re, aki meg ér -
de mel né, az em be ren, ha nem az ár tat lan bá rá nyon.

Krisz tus Is ten bá rá nya. Ez azt is je len ti, hogy a ke reszt fa ol tá rán
nem az em ber ál do zik Is ten ki en gesz te lé sé ért, ha nem ezt az ál do za tot 
maga a meg sér tett Is ten mu tat ja be a sa ját ki en gesz te lé sé ért. Ezt a he -
lyet tes elég té telt a sa ját Fián hajt ja vég re. Krisz tus, az ár tat lan bá rány 
hal meg a bû nös em ber he lyett, s ezt bá rány tü re lem mel te szi.

Hogy Krisz tus Is ten bá rá nya, ez azt is je len ti, hogy biz to sak le he -
tünk afe lõl, hogy ez az ál do zat vég ér vé nye sen elég Is ten nek. Ezt õ
maga ké szí tet te és mu tat ta be. Te hát biz tos le he tek ben ne õ meg men -
tett, maga halt meg he lyet tem, ne kem nem kell bû ne im mi att örök re
meg hal nom. S ezt a ke gyel met az egész vi lág nak nyújt ja. Az egész
vi lág bû nét vet te ma gá ra, mind eze kért szer zett elég té telt. Nincs te hát
sen ki, aki jog gal mond hat ná: rám ez nem vo nat ko zik, szá mom ra
nincs bo csá nat. Eb ben ben ne van min den ki. S mind ez Is ten örök ter -
ve, az övé, aki Atya ként tart szá mon min ket. Nincs na gyobb sze re tet
az övé nél, nincs na gyobb ál do zat és aján dék an nál, amit õ adott. Mi
nem te he tünk mást, mint el fo gad hat juk ezt az aján dé kot, há lá val tel -
ve, di csér ve õt örök re ezért a ke gye le mért. 

Hor váth Ani kó evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

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

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

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

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

Já té kos Sport ve tél ke dõ ke re -
té ben ren dez ték meg Bé kés csa -
bán a di ák olim pia me gyei
elõ dön tõ jét, ahol kü lön bö zõ jel -
le gû gya kor la tot kel lett tel je sí te -
ni: pók já rás, rák já rás, lab dás ügyes sé gi
gya kor la tok, és vál to za tos aka dály pá lyák. A 
Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la ver -
seny zõi ja nu ár 29-én 5 db I. és 4 db II. he -
lye zést ér tek el, ez zel a csapat az I. helyen
végzett és bejutott a megyei döntõbe.

Bé ké sen ke rült sor a me gyei dön tõ re
feb ru ár 5-én. Nyolc kör ze ti gyõz tes mér te
össze ere jét. A jól fel ké szült csa pa tunk a
bronz ér met sze rez te meg, vé gig ver seny ben
ma rad va a to vább ju tást je len tõ elsõ két he -
lyért, 42 pontot teljesítettek.

Csa pat ta gok: Ba lázs Tí mea,
Bar na Ni ko lett, Bu rai Il di kó,
Szakálos Edi na, Kurucz Éva, Vári 
Ka ta lin, Vári Vik tó ria, Szil ágyi
Me lin da, To kai Kin ga, Pin tér Ni -

ko lett, Dá vid Imre, Dá vid Benjamin,
Kurucz Zsolt, Ba log Ist ván, De me ter Jó zsef, 
Ko vács Ko los, Ba lázs Ger gõ, Bukovszky
Péter, Barna Tamás, Burai Attila.

Vaszkán Gá bor test ne ve lõ ta nár
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MONDÓKA

Tü zet vit tem, el ej tet tem,
tûz be majd nem be le es tem,
tü zes volt a la pá tom is,
meg gyul ladt a ka bá tom is.
Tûz! Tûz! Tûz! Ne játssz vele, lásd, hogy tûz!

Ku tat ás tam, ku tam ás tam,
kút vi zé be be le lát tam,
kút ban bé kát nem ta lál tam,
mi ért mon dod, hogy ott lát tam?
Kút! Kút! Kút! Jaj, de tisz ta ez a kút!

Víz bõl mer tem, vi zet mer tem,
víz tõl én is vi zes let tem.
Mert a víz be be le es tem,
víz re töb bé nem me het tem.
Víz! Víz! Víz! Jaj, de hi deg a mély víz!

Hí don jár tam, hí don áll tam,
on nan má sik hi dat lát tam,
az én hi dam haj lott, rin gott,
a má sik híd alig in gott.
Híd! Híd! Híd! Jaj, de kar csú a két híd!

Útra men tem, utas let tem,
er dõm út ját én nem lel tem,
út ról útra te ke reg tem,
s a jó utat még sem lel tem.
Út! Út! Út! Hova ka nya rog az út?

Var ga Ka ta lin

Kö szö net az 1 %-ért!

Az aláb bi gyomaendrõdi ci vil szer ve ze tek kö szö nik mind azok nak, akik
adó juk 1%-ával tá mo gat ták ala pít vá nyu kat, egye sü le tü ket. Re mé lik és
ké rik, az ez évi tá mo ga tást is.
Endrõdi Szent Imre Egy ház köz ség ért Köz hasz nú Ala pít vány, cél ja
az egy há zi te me tõk kar ban tar tá sa, újra meg nyi tá suk kal kap cso la tos költ -
sé gek fe de zé se, a temp lom bel sõ fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18380761-1-04.
Vá ro sunk Nagy ja i ért Köz hasz nú Ala pít vány, cél ja az endrõdiek em lé -
két meg örö kí te ni. 
Adó szám: 18382615-1-04.
Endrõdiek Ba rá ti Köre Egye sü let, cél ja a ha gyo má nyok ápo lá sa, az el -
szár ma zot tak kal való kap cso lat tar tás.
Adó szám: 19182030-1-04.
Élet Má so kért Köz hasz nú Egye sü let, cél ja a rá szo ru ló gyer me kek és
fel nõt tek se gí té se, tá mo ga tá sa.
Adó szám: 18384215-1-04
Templárius Ala pít vány: A „Se gít sünk a rá szo ru ló gyer me ke ken!“ ak ci -
ón kat min den év ben sze ret nénk meg ren dez ni 
Adó szá munk: 18856617-1-17
Hon is me re ti Ala pít vány, cél ja a he lyi ha gyo má nyok meg õr zé se, pub li -
ká lá sa, az Endrõdi Fü ze tek, Gyomaendrõdi Ki, ki cso da? meg je len te té se.
Adó szám:19056274-1-04
Hit tel a Hol nap If jú sá gá ért Ala pít vány, cél ja a Szent Gel lért Ka to li kus
Is ko la tá mo ga tá sa.
Adó szám:18372276-2-04
Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let Ki emel ke dõ en Köz hasz nú Egye sü let
cél ja az élet és va gyon vé del me vá ro sunk ban és kör nyé kén.
Adó szám: 18371608 –1-04.
Hall ha tó Hang Ala pít vány, cél ja a ze ne is ko la hang szer ál lo má nyá nak
gya ra pí tá sa.
Adó szám:18379383-1-04
Gyomaendrõdi Vá ro si Sport egye sü let, cél ja a he lyi if jú sá gi sport tá mo ga -
tá sa.
Adó szám: 18370827-2-04.
Dr. Far kas Já nos Ala pít vány, cél ja a kül te rü le ten fel nö võ te het sé ges,
hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok to vább ta nu lá sá nak tá mo ga tá sa.
Adó szám: 19062255-1-04
Öreg szõ lõi Gyer me ke kért Ala pít vány, cél ja a kül te rü le ten fel nö võ hát -
rá nyos hely ze tû gyer me kek kö zép és fel sõ fo kú ta nul má nya i nak tá mo ga -
tá sa.
Adó szám: 18376184-1-04
Se lyem úti Óvo dá ért Ala pít vány  cél ja az óvo dás gyer me kek ki rán du lá -
sa i nak tá mo ga tá sa, az óvo dai fel sze re lé sek szín vo na lá nak ja ví tá sa.
Adó szám: 18379778-1-24
Gyomaendrõdi Si ke tek és Na gyot hal lók Köz hasz nú Ala pít vá nya,
cél ja a gyomaendrõdi si ke tek és na gyot hal lók se gí té se.
Adó szám: 18380558-1-04

Gyomaendrõdi Idõ se kért Ala pít vány, cél ja a Vá ro si Gon do zá si Köz -
pont ban élõk, va la mint a klub tag ok és más idõs ko rú la ko sok se gí té se.
Adó szám: 18380242-1-04

Jé zus mond ta: amit a leg ki seb bek egyi ké nek tesz tek, ne kem
te szi tek.

Ked ves Höl gyem! Tisz telt Uram!
Adni, má sok nak se gí te ni jó. Pénz tár cánk ból azon ban több -

nyi re csak a meg él he tés re futja. 
A ma gyar adó rend szer le he tõ vé te szi a jó té kony ko dást azok

szá má ra is, akik ezt kü lön ben nem en ged het nék meg ma guk nak. 
Adó já ból el kü lö ní te nek két ki csi részt (két szer 1%-ot): ezek

sor sá ról Ön dönt. Az egyik részt egy arra ér de mes tár sa dal mi
szer ve zet nek (pl. a fent fel so rolt egye sü let, ala pít vány egyi ké -
nek) jut tat hat ja. A má sik részt pe dig rá bíz hat ja va la me lyik egy -
ház ra, köztük a Magyar Katolikus Egyházra.

Egy há zunk min dig élen járt a rá szo ru lók tá mo ga tá sá ban. In -
téz mé nye ink ben gon do zás ra szo ru ló idõs, be teg em be re ket, fo -
gya té kos vagy árva gyer me ke ket lá tunk el. Részt vál la lunk az
egész ség ügyi el lá tás ban. Se gí tünk szen ve dély be te ge ken, egye -
dül ál ló anyá kon, haj lék ta la no kon, éhe zõ kön, bör tön bün te té sü -
ket töl tõ ra bo kon, hát rá nyos hely ze tû ki sebb sé gek tag ja in.
Is ko lá ink, óvo dá ink a leg ke re set tebb ok ta tá si in téz mé nyek közé
tar toz nak, di ák ja ink ki tû nõ ered ménnyel áll ják meg a he lyü ket a
fel sõbb is ko lák ban ugyan úgy, mint az élet ben. Lel ki tá maszt
nyújtunk az embereknek, megadva nekik azt, amire a
legnagyobb szükségük van: a felebaráti szeretetet.

Az el múlt év ben na gyon sok jószándékú em ber bíz ta adó fo -
rint ja i nak egyik 1%-át a Ka to li kus Egy ház ra. Kö szön jük min -
den ki nek, aki ilyen meg fon tol tan és jószívûen döntött!

Kér jük, ren del kez zen idén is adó ja 1%-áról a Ma gyar Ka to li -
kus Egy ház javára! 

Le gyen Ön is jó te võ, hogy jól érez ze ma gát a vi lág ban!
Ne fe led je: is mét úgy te het jót, hogy egy fil lér jé be sem ke -

rül!
A rá szo ru lók nem tud ják meg kö szön ni az Ön se gít sé gét. Az

õ ne vük ben kö szö nöm támogatását!
Dr. Se re gély Ist ván egri ér sek, 

a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia elnöke

Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
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Egy szer volt, hol nem volt, 
volt egy szer egy if jú ság

Itt van már ci us ele je. Ez a hó nap so kak
szá má ra nem je lent sem mit, csak egy újab -
bat a hó na pok kö zül. De még is, az év ezen
sza ka sza sok ál ta lá nos- és kö zép is ko lás di -
ák nak nagy tö rés pon tot je lent. Las san be
kell adni a fel vé te li la pot, mely a jö võn ket
ha tá roz za meg.

Hála az ég nek, hogy ezen én már rég túl
va gyok; és nem kell iz gul nom azon, hogy
hol foly ta tom a ta nul má nya i mat. Ná lam már 
más az iz ga lom tár gya. Cso port tár sa im mal
szin te min den nap el gon dol ko zunk azon,
hogy va jon el bír juk-e vé gez ni eme ne héz is -
ko lát, és utá na hol tu dunk majd el he lyez ked -
ni a dip lo mánk kal. A fõ is ko lát pe dig még
csak szep tem ber ben kezd tük. Mire gon dol -
hat nak most a vég zõ sök? 

Na gyon ér de kes. Em lék szem, ami kor
el kezd tem a nyol ca dik osz tályt, min den ta -
nár az zal ijeszt ge tett min ket, hogy jö võ re ki -
ke rü lünk a NAGYBETÛS élet be (már aki
nem bu kik meg). És lám szin te mind annyi an 
az ál ta lá nos ból va la mi lyen kö zép is ko lá ba
men tünk; nem is volt ez olyan ne héz:-). Ez
len ne az a bi zo nyos NAGYBETÛS élet, hát
nem tu dom, igaz sok gyer mek - fõ leg az, aki
kol lé gis ta - gon dol ja így. Én is meg él tem
ezt. Vol tam kö zép is ko lás és kol lé gis ta is. A
be irat ko zás után „igen sok te her nehezedett
a vál lam ra“. Ta nul nom kel lett, be osz ta nom
a zseb pénzt, amit a hét re kap tam, de a leg na -
gyobb az az volt, hogy ha hét vé gén el en ged -
nek va la mer re, akár a disz kó ba, ak kor hova
is men jünk a ba rá tok kal. Azt gon dol tuk,
hogy szü le ink nem tud nak sem mi rõl, pe dig a 
gon dos sze mük ak kor is fi gyelt min ket; igaz
né ha-né ha be csuk ták. 

Ez zel telt el ez a pár szép év, mi kor is
„vég re“ vég zõ sök let tünk. Óh, jöt tek a kér -
dé sek min den fe lõl: hová mész to vább ta nul -
ni? Mit akarsz csi nál ni majd? és még
so rol hat nám. Juj de fél tünk, hogy már ci us -
ban már tud nunk kell a vá laszt. És még ott az 
érett sé gi. Mi lesz, ha nem si ke rül?

De most még ma rad junk a már ci us nál.
So kunk nak még az a bi zo nyos lap ki töl té se
is gon dot je lent. Van nak olyan is me rõ se im,
akik emi att nem ju tot tak be va la me lyik fel -
sõ ok ta tá si in téz mény be, pe dig szín ötö sek
vol tak.

Most így vissza gon dol va a dol gok ra ne -
kem in nen kez dõ dött a NAGYBETÛS élet.
A fel sõ ok ta tá si sza bály za tot el ol vas ni, és
az tán jól ki töl te ni a je lent ke zé si la pot, nos ez 
nem csak raj tunk, de sok eset ben szü le in ken
is ki fog. És, ha nem si ke rül, ak kor már is ug -
rik egy évünk.

Le gyünk op ti mis ták. Min den jó, ide jé -
ben fel ad juk, el me gyünk fel vé te liz ni, és itt a 
má jus. Kez dõ dik az érett sé gi is, és ha tu -
dunk, ak kor már ott van a „fél dip lo ma“ a
ke zünk ben. 

Még min dig nem lé le gez he tünk fel. A
re mény ség idõ sza ka kö szönt re ánk. Va jon
meg lesz-e a pont ah hoz hogy fel ve gye nek?

És jú li us vé gén meg tud juk, hogy ré sze -
sei le szünk-e az egye te mis ták vagy fõ is ko -
lás ok nagy sze rû éle tének.

Fel lé le gez he tünk, pe dig még csak most
csöp pen tünk bele az élet sû rû jé be. Ez az
amit vár tunk: sza bad ság, a szü lõ nem szól
bele, hogy mit csi nál junk. Van ben ne va la -
mi, hi szen ki nem mond ta kis gyer mek ként,
hogy de jó len ne fel nõtt nek len ni. Ne kik
min dent sza bad. Most már úgy ér zem, hogy
in kább len nék még ki csi, mert in nen tõl már
igen nagy fe le lõs ség há rul rám.

Várfi Pé ter

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak
A kö vet ke zõ in ter jú Do mo kos Lász ló Or szág gyû -

lé si kép vi se lõ úr fo ga dó órá ján (2004. feb ru ár 12.)
ké szült a Gyomaendrõdi Vá ro si Könyv tár ban. A be -
szél ge tést ve zet te Ra fa el Ti bor, a Beth len Gá bor
Szak kép zõ Is ko la kol lé gi u mi rá di ó já nak –a „Stú -
dió-C”-nek ri por te re. A be szél ge tés rö vi dí tett vál to -
za tát le je gyez te Ungvölgyi Já nos.

Di ák in ter jú Do mo kos Lász ló
Or szág gyû lé si Kép vi se lõ vel

Ho gyan ér té ke li a 2003-as esz ten dõt gaz da sá -
gi lag és po li ti ka i lag egy aránt?

Elõ ször is kö szö nöm a kol lé gi u mi rá dió meg ke -
re sé sét. Kér dé sed re vá la szol va ja nu ár 7. óta tud juk,
hogy az el múlt évi gaz da sá gi ada tok rosszul ala kul -
tak: ha egy sze rû en aka rom meg fo gal maz ni azt is,
mond ha tom, hogy a 10 milliós la kos ra ve tít ve
220-ezer Ft/fõ hi telt vett fel az ál lam, azaz 2. 200
Mil li árd Ft-ot. Az or szág ból sok be fek te tõ ment el és
ezek a té nyek ag go da lom ra ad nak okot. A
Draskovics-csomag, pe dig újabb el vo ná so kat fog
ered mé nyez ni a la kos ság jövedelmébõl.

Vár ha tó-e Gyomaendrõdön eb ben az esz ten -
dõ ben olyan na gyobb be ru há zás, mint az el múlt
évek ben volt?

A für dõ be ru há zás egy je len tõs ese mé nye a vá -
ros nak, mely nek át adá sa áp ri lis vé gén vár ha tó. Erre
az EU-tól, to váb bá a pol gá ri kor mány Szé che nyi
prog ram ke re té ben és az elnökségem alatt a Bé kés
me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács ill. a he lyi Ön kor -
mány zat tá mo ga tá sa i ból va ló sul meg. A szenny -
víz-be ru há zás is fo lyik még a vá ros ban, mely a
2001-es cél tá mo ga tá son ala pul. Saj nos azt tud ni kell,
hogy a szenny víz díj is drá ga lesz. Az új kor mány ezt
áfá val jól meg nö vel te, sõt még kör nye zet ter he lé si
díj jal is jól meg ter hel te, amit a víz után kell fi zet ni. A
hul la dék le ra kó eu ró pai szín vo na lú meg épí té sé nek
át adá si ha tár ide je szin tén áp ri lis vé gé re te he tõ, mely -
nek be ke rü lé si költ sé gé nek nagy ré szét szin tén az
EU-tól kap ta a vá ros. Vál lal ko zá sok te kin te té ben is
tör tén tek be ru há zá sok (Hõterm, Kner Nyom da,
Mamut-tech… stb.). Az Ipa ri Park ese té ben szá -
mom ra is fon tos, hogy új be ru há zá sok je len je nek
meg.

Van nak-e táv la ti gon do la tok és ter vek a
2004-re a Gyomaendrõdi kis tér ség ben lévõ te le -
pü lé sek fej lõ dé sé re és kor sze rû sí tés re?

Kö zös prog ra mo kat kell ki dol goz ni (pl. a tu riz -
mus te rü le tén). Gyomaendrõd most egy Bé kés sel és
Mezõberénnyel egy be kö tött kis tér ség gé vált. A kö -
zös ha szon és együtt mû kö dés re mé nyé ben kell ke -
res ni a kö zös pon to kat a fej lõ dés ér de ké ben.

 
Ho gyan fog ja majd ér té kel ni Gyomaendrõd

la kos sá ga, hogy a vá ros ki lé pett a Szar va si kis tér -
ség bõl? Tud ják-e Ön sze rint a vá ros ban la kók,
hogy ez mi lyen hát rá nyok kal és eset le ges elõ nyök -
kel fog jár ni?

Az együtt mû kö dést min den hol meg kell ta lál ni,
füg get le nül at tól, hogy hol van nak a ha tá rok. Ed dig
Gyomaendrõdnek egy vá ros sal – Szar vas sal - kel lett
együtt mû köd nie. Az új kis tér ség ben két na gyobb vá -
ros van, akik nek szin tén meg van nak az am bí ci ói.
Van nak ve szé lyei is. Az új po zi tív együtt mû kö dé si
erõ ket hoz za fel szín re, és eb ben én hi szek.

Kö ze leg az Eu ró pai Uni ós par la men ti vá lasz -
tás idõ pont ja. A jobb ol da li pár tok mi lyen esélyt
lát nak arra, hogy mi nél több kép vi se lõ jük be ke -
rül jön az Eu ró pa Par la ment be? Hány fõre szá -
mít?

Vár ha tó an jú ni us 13-án lesz a vá lasz tás idõ pont -
ja. Ma gyar or szág ról össze sen 24 kép vi se lõ fog be jut -
ni az EU Par la ment be, a pár tok lis tá já ra le adott
sza va za tok alap ján. Ezt so kan ma úgy gon dol ják,
hogy a mai kor mány tel je sít mé nyé rõl szó ló sza va zás

is egy ben. A sza va zás ki me ne te le egy fi gyel mez te tés 
is le het a la kos ság ré szé rõl, amennyi ben az
MSZP-SZDSZ kor mány el ve szí ti azt. Én azt mon -
dom, hogy mi nél töb ben men je nek el sza vaz ni.

2003. de cem ber 18-án az Endrõdi Szt. Imre
temp lom ban egy jó té kony célú ada ko zá si ün nep -
ség volt, mely nek fõ szer ve zõ je a Temp lo mos Lo -
vag rend Ti szán tú li Komtúrja volt. Kö zel 700
gyer me ket aján dé koz tak meg. Az ese mé nyen Ön
is részt vett, sõt nagy lel kû ado má nyá val hoz zá já -
rult az igen szé les kö rû össze fo gás hoz. Mi lyen be -
nyo más sal tá vo zott?  

Na gyon ne mes ha gyo mány kezd ki bon ta koz ni és 
azt is, mond ha tom, hogy a ko ráb bi ak hoz ké pest sok -
kal si ke re sebb ren dez vény volt a mos ta ni ese mény.
A vá lasz tó ke rü le tem ben meg ke res tem né hány vál lal -
ko zót, hogy se gít sék le he tõ sé gük höz mér ten ezt a
szép ren dez vényt. A Gallicoop Puly ka fel dol go zó
Rt-tõl jó né hány cso ma got, míg egy má sik vál lal ko -
zó tól sok író szert kap tunk, mellyel se gí tet tek. Jó han -
gu la tú ren dez vény volt, ta lán ki csit hosszú is, amit a
je len lévõ gyer me kek ér zé kel tek a leg job ban.

Az 1118-as ala pí tá sú, és 1978-ban Olasz or szá -
gi szék hellyel új já a la ku ló Temp lo mos Lo vag rend
Ti szán tú li Köz pont ja szék he lyé ül
Gyomaendrõdöt vá lasz tot ta. Fel ada tuk nak te kin -
tik a hit vé del mén túl a rá szo ru lók és az el eset tek
tá mo ga tá sát. Mi a vé le mé nye ar ról, hogy a Rend
iránt egy re több fi a tal ér dek lõ dik?

Ez rend kí vül fon tos. Ha a gye re kek a jó pél dát
lát ják, õk is azt te szik majd. Ta lán több együtt ér zést
tud nak majd ta nú sí ta ni egy más iránt ké sõbb is. Ezt az 
ér zést át ad ni, az egy na gyon ne mes do log. Az, hogy
itt le het a Köz pont, azt a sa ját mun ká juk kal ér ték el,
akik ezt tet ték. Örü lök, hogy egy re több fi a talt be tud -
nak kap csol ni. Gra tu lá lok a szer ve zõk nek, és sok si -
kert kí vá nok a Temp lo mos Lo vag rend
el kép ze lé se i hez és cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz.

Egy sze mé lyes kér dést en ged jen meg: Ön ho -
gyan ké szül csa lád já val a kö zel gõ hús vét ra? 

Re mél jük, már ak kor jobb idõ lesz. Ne künk ez
egy csa lá di ün nep, együtt lesz a csa lád. Ilyen kor el
tu dunk men ni a ro ko nok hoz, is me rõ sök höz és ez al -
ka lom a ta lál ko zás ra. Ér de mes min dig új ra gon dol ni,
hogy mit is je lent a hús vét ke resz té nyi ér te lem ben.
Ke resz tény em ber ként ho gyan kell ezt meg él ni. Ez
lel ki több le tet is ad az em ber nek és nekem is.

Vé gül az Eu ró pai Uni ós csat la ko zás ka pu já -
ban mit üzen azok nak a fi a ta lok nak, akik még
most az is ko la pad ok ban ülve vár ják, hogy mi lesz
a jö võ jük? 

So ha sem sza bad fel ad ni. He lyet tünk sen ki sem
fog ja meg ol da ni a prob lé má in kat. Nem sza bad hagy -
ni, hogy sod ród junk, kéz be kell ven nünk sor sun kat.
Le he tõ leg a szü lõk kö ze lé ben, a szü lõ hely hez kö zel
te le ped je nek le. Ké szül je nek nyelv ta nu lás sal és
szak má juk ban a le he tõ leg job bak le gye nek. Ugyan is
egy fi a tal, ha kéz be akar ja ven ni sor sa irá nyí tá sát,
alap ve tõ, hogy meg fe le lõ is me re tek kel és tu dás sal
bír jon. Ezt most te gye meg, ez most a dol ga! Utó lag
már késõ ezt pó tol ni, ami kor rá jö vök arra, hogy jó lett 
vol na ak kor ta nul ni. Ha a tu dá sun kat va la mi lyen ide -
gen nyelven gya ko rol ni tud juk, még ak kor is, ha itt -
hon ma ra dunk és itt hon élünk, az is egy le he tõ ség nek 
kí nál ko zik sor sunk kéz be vé te lé re és jobb ra for du lá -
sá ra. 

Be fe je zé sül sze ret ném meg kö szön ni a „Stú -
dió-C” mun ka tár sa i nak és a ma gam ne vé ben,
hogy kér dé se im re vá la szolt és meg osz tot ta ve lünk 
a gon do la ta it. Bí zom ab ban, hogy a kö zel jö võ ben
is fo gunk még ta lál koz ni. Ad dig is sze ret nék ön -
nek és ked ves csa lád já nak Is ten tõl meg ál dott bé -
kés hús vé ti ün ne pe ket kí ván ni. Kö szö nöm a
be szél ge tést.
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Min den ki hez szó ló
könyv

A könyv fe de lén egy tor nyú kis fe -
hér temp lom a kék ég hát te ré ben; a
temp lom csúcs túl nyú lik a könyv fel sõ
szé lén: nem is lát ni, csil lag-e, ke reszt
van-e raj ta, de aki csak be le la poz,
mind járt lát ja, hogy ez nem is na gyon
fon tos: a könyv mind annyi unk hoz
szól „elpogányuló” ko runk ban – ahogy 
a ró mai ka to li kus tör té nész, a könyv -
bõl és a kép er nyõ rõl is jól is me ri „Ta -
nár úr”, Nemeskürty Ist ván írja a kö tet 
elõ sza vá ban. Nemeskürty ta nár úr 
ka to li kus val lá sú, a kö tet író ja, szer -
kesz tõ je pe dig re for má tus te o ló gi át
vég zett, a du nán tú li Csákvár re for má -
tus lel ké sze, a Re for má tu sok Lap ja fõ -

szer kesz tõ je. Eb ben a lap ban meg je lent – 1990-2003 kö zött kö zölt –
írá sa it, „be szél ge té se it” vá lo gat ta most kö tet té és je len tet te meg, sa ját ki adá -
sá ban. Elég ha a be szél ge tõ tár sak kö zül csak né há nyat em lí tünk itt mind -
járt, hogy lás suk, itt nem csak hit éle ti, hit épí tõ be szél ge té sek rõl van szó, bár 
a hit: a jö võnk be, ma gunk ba, az or szág jö võ jé be és az is te ni igaz sá gos ság ba 
ve tett hit sark kö ve ezek nek az írá sok nak. 

Az er dé lyi Sütõ And rás, Kányádi Sán dor író, és a Ti szán tú li Sza bó
Mag da mel lett olyan köz éle ti sze mé lyi sé gek is meg szó lal nak, mint Tõ kés
Lász ló, a te mes vá ri föl ke lés hõse, Ki rály-há gó mel lé ki re for má tus püs pök,
Or bán Vik tor, volt mi nisz ter el nök, Ablonczy Lász ló, a Nem ze ti Szín ház
egy ko ri ki vá ló igaz ga tó ja, Bé res Jó zsef, a hí res bé res-csepp fel ta lá ló ja. És be -
szél a ró mai ka to li kus Habs burg Ottó, aki nek fia György vá ro sunk ban,
Gyomaendrõdön is meg for dult, szin tén ki fejt ve, hogy min dig ke res te a
kap cso la to kat a más fe le ke ze tû ek kel is, itt hon és a ha tá ro kon túl egy aránt:
„hi szen at tól füg get le nül, hogy mi lyen val lá sú, mind egyik egy ház né pünk
jobb sor sá ért „imád ko zik és dol go zik”. És mind járt má so dik he lyen olyan
va la kit idéz nék, aki nem járt ugyan Gyomaendrõdön de, köny ve na gyon
so ka kat érint kö zü lünk: Szebeni Ilo ná ról a Kény szer mun kán a Szov jet uni ó -
ban c. kö tet szer zõ jé rõl van szó, aki maga is tag ja volt az el hur col tak egyik
cso port já nak, de „is te ni cso da”-ként (õ írja így) on nan meg szö kött, s köny -
vé ben sok is me ret len rész le tet tárt fel az el hur col tak sor sá ról, kál vá ri á já ról.
Vol ta képp az egész be szél ge tést idéz nünk kel le ne, de csak egyet len rész let -
re van itt mó dunk. „Hogy mi ért vit tek el ben nün ket? Jó vá té tel gya nánt – a
Szov jet unió új já épí té sé re. Er rõl azon ban sem szov jet-ma gyar, sem nem zet -
kö zi meg egye zés re uta ló ok mány nincs. A ha lot ta kat jel te len tö meg sír ok ba 
te met ték. Akik pe dig ha za tér tek, egy élet re meg bé lye ge zett em be rek let tek. 
Nincs ben nünk bosszú vágy, de an nál na gyobb a fáj da lom… meg nyo mo -
rít va tes ti leg, lel ki leg,  nincs már gyû löl kö dés, csak szo mo rú ság, ami kor a
pos tás hoz za a nyug dí jat… Az öt száz fo rint tal több nyug dí jat, mely meg il -
let min den kény szer mun ká ra el hur col tat.” Az az öt száz fo rint a mér he tet -
len szen ve dé se kért és meg aláz ta tá so kért Eu ró pá nak, a jal tai ha tal mak 
örök, le tö röl he tet len szé gye ne.  Pe dig még van is, ami rõl Szebeni Ilo na sze -
mér mes ség bõl vagy a meg alá zot tak kal való szo li da ri tás ból nem is be szélt:
a nõk ese té ben a fér fi ak nak is sú lyos bá nya mun ka, a la pá to lás mel lett
(mennyi vel na gyobb volt az orosz la pát feje: két sze re se, há rom szo ro sa a
ha za i ak nak!) ott volt még iszo nya tos sú lyos bí tás ként a nõi vol tuk ban való
tel jes ki szol gál ta tott ság, a meg alá zó sze xu á lis rab szol ga ság a bru tá lis fér fi
õrök szá má ra. Er rõl ed dig nem so kat ír tak, be szél tek ta lán sze mér mes ség -
bõl pe dig ez volt ta lán a nõk szá má ra a leg sú lyo sabb ré sze a „bün te tés nek”.
18-20 éves ma gyar or szá gi lá nyo kat jut tat tak erre a sors ra úgy, hogy ha ne -
tán ha za tér tek, fe le sé gek vagy anyák sem tud tak, vagy akar tak len ni jó ide -
ig. Pe dig nem is né met aj kú ak vol tak, nem volt sem mi kap cso la tuk né met
po li ti kai jel le gû szer ve zet tel, csak ma gya rul be szél tek, leg fel jebb va la mely
szü lõ nek, õsük nek volt né met neve. Mi ez, ha nem a leg sö té tebb rassz iz -
mus?  Mind er rõl kö zel múlt ban egy endrõdi  bor bély mes ter mû he lyé ben
hal lot tam, míg ha ja mat iga zí tot ta. A rá dió köz ben orosz or szá gi bá nya sze -
ren csét len ség rõl be szélt és en nek kap csán jött szó ba a „jó vá té te li kény szer -
mun ka” , a pol gá ri la kos ság „málenki ro bot”-ra hur co lá sa. Az idõs
fod rász mes ter nek el mond tam én is, hogy ’45 ja nu ár já ban ép pen Bé kés csa -
bán vol tam, a kór ház ban, egy vak bél mû tét tel, ami kor a hó nap leg ele jén a

szép fi a tal ápo ló nõk fele egyik nap ról a má sik ra hir te len el tûnt. Akik ott
ma rad tak sut tog va mon do gat ták há rom napi éle lem mel ren del ték be õket
az orosz pa rancs nok ság ra „ki csi ro bot”-ra, ami bõl ha zai kony hai mun ká ra
krump li há mo zás ra, fõ zés re gon dolt min den ki. De a há rom napi ki csi ro -
bot ból több éves doni bá nya mun ka lett (mint ha még most is fél ne tõle,
hogy a fal nak is füle van), a bor bély mes ter hal kabb ra fog ta a sza vát: „És ha
az õr oda in tett egy szem re va ló nõt, an nak men ni kel lett vele. És nem csak
egy nek, min den ki nek, és nem is csak ugyan ah hoz az õr höz. Volt, aki be le -
õrült, va la ki azon ban ’56 után ha za ke rült, de úgy meg un do ro dott az egész -
tõl, hogy hosszú ide ig nem is ment férj hez, csak majd tíz év múl tán.” És
mind ezért fi zet havi 500, azaz öt száz fo rint ki egé szí tést a nyug díj hoz a tör -
té nel mi igaz ság te vést hir de tõ kor mány zat. 

A ma gyar ság és ke resz tény ség/ke resz tyén ség gond jai együtt for dul nak 
elõ eb ben a kö tet ben. A volt ma gyar mi nisz ter el nök, a hívõ re for má tus Or -
bán Vik tor a hús vét ról szól va mon dot ta a biz ta tó so ro kat, mon da to kat
mind annyi unk nak, hi szen 1100 éve a hit, a val lás és a nem ze ti meg ma ra -
dás a leg szo ro sab ban egy be fo nó dott or szá gunk ban: „Ne kem meg gyõ zõ dé -
sem, hogy ha a jövõ Ma gyar or szá gá nak fun da men tu mai kö zött nem len ne 
ott, na gyon je len tõs örök ség ként a ke resz tyén ség, ak kor ez a Ma gyar or szág 
na gyon sze gény és ki szol gál ta tott or szág len ne. Ha zánk tör té nel me el kép -
zel he tet len a tör té nel mi egy há zak nél kül.” Érez zük az elõ szó író
Nemeskürty Ist ván ta lá ló sza va i nak hi te lét „ maga az a tény, hogy az Ol -
va só ál tal nagy ra be csült sze mé lyi sé gek nyi lat koz nak meg, erõt és re mény -
sé get su gall hat. Nagy Len ke ügye sen te re li a szót ke resz tyén hi tünk
idõ sze rû gond ja i ra, le gyen a kér de zett ze ne szer zõ, író vagy mi nisz ter el nök.
Nem ze ti ün ne pe ink hez is hi tünk fe lõl kö ze lít: büsz kén ta pasz tal hat juk,
hogy nagy ün ne pe ink leg több je a val lás sal is össze függ”. De nem csak az
élõk szó lal nak meg e le bi lin cse lõ szép kis kö tet ben, ha nem azok is, akik
már át köl töz tek e mú lan dó vi lág ból az örök ké va ló ság ba; köz tük van Köl -
csey Fe renc is, aki nek Him nu sza 170. szü le té se nap ján 1993-ban írta
nem ze ti imád sá gunk ról a kö tet szer zõ-szer kesz tõ je: „ mert el le het fá rad ni,
ki le het me rül ni a ha zá ért vég zett küz de lem ben, de min den kö rül mé nyek
kö zött  és min den idõ ben a leg fon to sabb, hogy tisz ta szív vel, tisz ta lel ki is -
me ret tel áll has sunk meg a vég sõ el szá mo lás kor. Köl csey Him nu sza a leg -
szebb a nem ze ti imád sá gok kö zött, amit el fo gult ság nél kül ál la pít ha tunk
meg. Szá munk ra ak kor je lent iga zán sze mé lyes ér té ket, ha fel ráz, ha el in -
dít, ha ál do zat ra kész tet.”  A Him nusz ról ne héz újat mon da ni már, de a
szer zõ nek si ke rült, és sza vai mö gött ott van an nak a két õsi ma gyar kol lé gi -
um nak a szel le me Sá ros pa ta ké és Deb re ce né, ahol ta nul má nya it vé gez te,
is me re te it meg sze rez te. Saj nos, a ter je de lem kor lá to zott, pe dig ér de mes
vol na leg alább egy-egy mon da tot idéz nünk az Ist ván ki rály nap já ról, ok tó -
ber 6-ról, 1956. ok tó ber 23-ról.

És hány ta nú ság te võ hívõ ma gyar sza va szó lal még meg e kis kö tet lap -
ja in. A Bé res- csep pet fel ta lá ló Bé res Jó zse fé, az er dé lyi köl tõ Kányádi Sán -
do ré vagy Búza Bar na szob rász mû vé szé, Vass La jos ze ne szer zõ, kar na gyé.
És azt is iga zol ja ez a kö tet, mit Ra vasz Lász ló így fo gal ma zott meg Má tyás
ki rály ról szól va: „egy nem zet nek nem le het na gyobb aján dé kot adni, mint
hõ se it.” De nem csak nagy sze mé lyi sé gek rõl, pél da mu ta tó nem ze ti al ko tók -
ról szól nak ezek a be szél ge té sek és írá sok. Az új ság író-dip lo mát is szer zett
lel kész-író köz éle ti kér dé sek ben is vál lal ja a küz del met, a vi tát, ha kell, is -
mer vén Ba bits Mi hály Jó nás köny vé-nek in tel mét: „mert vét ke sek közt
cin kos, aki néma”; ami kor az egyik el fo gul tan bal ol da li új ság meg tá mad ta,
már 2002-ben, a ma gyar or szá gi egy há za kat, a ke resz tény sé get, föl emel te
sza vát, ezt ír ván: „a meg döb be nést … a Sza bad Nép szel le mi örö kö sé nek
egyik leg utób bi szá ma okoz ta, amely va ló ban le fa gyasz tot ta a re mény min -
den vi rá gát. Egy egész ol da lon, há rom írás ból is a ke resz tyén ség el le ni gyû -
lö let árad. Le het,  azok nak van iga zuk, akik azt mond ják: úgy kell ne ked,
én már év ti ze dek óta nem ve szem ke zem be ezt az új sá got. Az írá sok össze -
mos sák a ke resz tyén sé get a fa siz mus sal, s meg kér dõ je le zik a ke resz tyén
em ber jó sá gát.” De nem gyû lö let tel vá la szol a gyû lö let re, ha nem min dig a
Bib lia zsi nór mér ték ét tart va szem elõtt, az is te ni igaz sá gos ság és a krisz tu si
fe le ba rá ti sze re tet alap já ról vá la szol.: „Ke zem be ve szem a Bib li át, ahon nan 
Jé zus sza vai szól nak ma is – év ez re dek tá vo lá ból. Va ló ban régi sza vak, va -
ló ban régi esz mék örök ér vénnyel. A köl tõ sza vai jut nak eszem be: »Én Jé -
zu som, te nem gyû löl ted õket, / A gyû löl kö dõ ket és a köp kö dõ ket/
Sze ret ted ezt a szo mo rú vi lá got / S az em bert, ezt a nyo mo rú vi rá got./ te
tud tad, hogy mi lyen nagy ke reszt az élet, / És hogy fö löt tünk csak az Úr
ítél het.« (Ju hász Gyu la) S eh hez ezt fûzi még hoz zá a kö tet szer zõ je: „ Csak
az a köl tõ tud így írni, aki meg ér tet te Jé zus bol dog mon dá sa i nak egyik fon -
tos ele mét. Va gyis, hogy »bol do gok a tisz ta szí vû ek…«” Tud juk, hogy
min den se gít ség fe lül rõl való. S tud juk, ha most is el fagy tak a gyü mölcs fák
vi rág ko ro nái, újabb ta vasz jön, s újabb vi rág zás, amely száz annyi ter mést
ígér.”

Ta lán ez a né hány pél da, sze mel vény, ez a  váz la tos is mer te tés is bi zo -
nyít ja, hogy olyan kö tet rõl van szó, amely min den ki hez szól, akik szí vü kön 
vi se lik e nem zet sor sát és ugyan úgy a ke resz tény/ke resz tyén ér té kek, az
örök em be ri ér té kek: a szép ség és jó ság, a ne mes ség, igaz sá gos ság,  az em -
ber ség gon do la tát. (Mi vel pe dig a kö tet nem igen sze rez he tõ meg köny ves -
bolt ok ban,  le ír juk a cí met, ahol meg ren del he tõ: 

Re for má tu sok Lap ja Szer kesz tõ sé ge, 1091 Bu da pest, Kál vin tér. 8.)
(Szil ágyi Fe renc)



58 2004. már ci usVÁROSUNK

Ízes  í z ek

már ci us

Tú ró gom bóc

Hoz zá va lók: 50 dkg túró, 3 to jás, 5 dkg vaj, 25 dkg grí zes liszt, 20 dkg zsem le -

mor zsa, 2 dl tej föl.

A szi tán át tört te hén tú rót össze ke ver jük a to jás sal, 1 evõ ka nál tej föl lel, 1 ká vés ka -
nál só val, grí zes liszt tel. Pi hen tet jük. Vi zes kéz zel gom bó co kat for má lunk be lõ le
és lo bo gó sós víz ben ki fõz zük. Egy tál ban tej föl lel el ke vert ol vasz tott vaj ban meg -
for gat juk és zsír ban pi rí tott zsem le mor zsá val meg hint jük. Cuk rot is szór ha tunk rá.

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

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

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

márciusi farsang nyereményjáték részletei 
az üzletben!

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

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

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

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

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

(T/F: 66/386-614,  386-226
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Hír adá sunk ban csak azok ról em lé ke zünk
meg, akik nek köz lé sé hez a hoz zá tar to zók hoz zá -
já rul tak!

DUDA GIZELLA, Do bos Istvánné
volt endrõdi la kos, aki fel nõtt éve i ben
Sze ge den élt csa lád já val, éle té nek

85.-ik évé ben vá rat la nul be fe jez te föl di
pá lyá ját, meg tért Te rem tõ Is te né hez.
Gyá szol ják: gyer me kei, test vé rei (Béla, 
Benõ és Mi hály), és azok csa lád ja és
ba rá tai.

FARKAS SÁNDOR, aki az Ár pád
ut cá ban élt, feb ru ár 20-án 82 éves ko rá -
ban meg tért Te rem tõ Urá hoz. Gyá szol -
ják: fe le sé ge, gyer me kei, uno kái,
ro ko nai, is me rõ sei és a szom szé dai.

FEKÉCS IMRÉNÉ, Ga lam bos Ilo -
na 81 éves ko rá ban el köl tö zött az élõk
so rá ból. Gyá szol ják: a csa lád ja.

Özv. HAINFART JÓZSEFNÉ,
Szucsák Er zsé bet aki a Fõ ut cá ban élt,
feb ru ár 19-én 81 éves ko rá ban be fe jez -
te föl di pá lya fu tá sát. Gyá szol ják: a csa -
lád ja.

Özv. HEGEDÛS MÁTÉNÉ, Buza
Ilo na, feb ru ár 12-én, 84 éves ko rá ban
vissza adta lel két te rem tõ Urá nak. Gyá -
szol ják: a csa lád ja.

KATONA JÁNOSNÉ Gyuricza
Mar git, aki a Dó zsa György ut cá ban élt, 
83 éves ko rá ban hosszú szen ve dés után
föl di útja vé get ért, lel ke az Örök ké va -
ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ják: a
csa lád ja, szom szé dai, is me rõ sei. 

TÍMÁR BENEDEKNÉ, Mastala
Irén, ja nu ár 29-én 82 éves ko rá ban rö -
vid be teg ség után föl di útja vé get ért, az 
Örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá -
szol ják: test vé rei, szom szé dai, és az is -
me rõ sei.

TÍMÁR Má tyás ILLÉS, aki a Blaha
úton élt, feb ru ár 2-án, 89 éves ko rá ban
rö vid be teg ség után meg tért Te rem tõ
Is te né hez. Gyá szol ják: csa lád ja, 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
1.kép: Décsi paskomi fi a ta lok kb. 1932
2.kép: Iványi Mik lós, Papp Ist ván, Tí már Lász ló
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A JÓ GAZDA GONDOSSÁGA

Na gyon sok is mert ki fe je zés kö tõ dik a ma gyar me zõ gaz da ság hoz.
Ilyen a cím ben le írt, me lyet sok szor hasz ná lunk föld ha szon bér le ti szer -
zõ dé sek ben és egyéb ese tek ben is.

Má jus el se jén Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió tel jes jogú tag ja lesz. 
Min den ága zat ban új és új dol gok kal, fo gal mak kal kell meg is mer ked -
ni. So kat a for dí tá sok mi att ne he zen szo kunk majd meg, de lesz nek
olya nok is me lyek más for má ban már is mer tek.

„A jó gaz da gon dos sá ga” ki fe je zés – me lyet cím ként ír tam – ilyen.
A 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá -

mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ
„He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot” il let ve a „He lyes Gaz -
dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról szó ló
ren de let ben fog lal tak tu laj don kép pen a jó gaz da gon dos sá gát kí ván ják
meg.

A 2004. évi me zõ gaz da sá gi tá mo ga tá sok fel tét elei még nem is mer -
tek, de már szok hat juk azo kat az el vá rá so kat, me lyek a tá mo ga tá sok el -
nye ré sé nek fel tét elei.

Is me re te ink van nak ar ról, hogy ha zánk az egy sze rû sí tett te rü let ala -
pú tá mo ga tást vá lasz tot ta.

Ah hoz, hogy va la ki hoz zá jut has son a fent ne ve zett tá mo ga tás hoz,
an nak meg kell fe lel nie a „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la -
pot” biz to sí tá sa elõ írá sa i nak.

A ren de let szem pon to kat és hoz zá tar to zó fel té te le ket ha tá roz meg
az 1. szá mú mel lék le té ben.

Szem pont Fel té tel

Ta laj eró zió = ta laj pusz tu lás - ne kö vet kez zen be

Ta laj szer ves anyag-tar tal ma - ve tés vál tó

- tar ló hán tás, tar ló ápo lás

- ti los a tar ló ége té se

Ta laj szer ke zet - meg fe le lõ gé pek al kal ma zá sa

- vál to zó mély sé gû mély mû ve lés az
„eke talp” be teg ség ke rü lé se

Mû ve lés mi ni má lis szint je - szán tók mû ve lés ben tar tá sa
- ter mé sze tes ele mek meg õr zé se
- ter mé sze tes gyep te rü le tek meg õr zé se
- nem kí vá na tos lágy- és fás szá rú nö vé -

nyek meg te le pe dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sa

- gye pek ok sze rû hasz ná la ta

- gye pek ter mõ ké pes ség éhez iga zo dó le -
gel te té se

Aki a szi go rúbb kör nye zet vé del mi el vá rá sok nak meg fe le lõ en kí -
ván gaz dál kod ni és sze ret ne ma ga sabb tá mo ga tást el ér ni, an nak le he tõ -
sé ge lesz, hogy az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vagy a
Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv cél ki tû zé se i nek meg fe le lõ en pá lyáz -
zon.
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BÖJTMÁS 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!
már ci u si aján la ta im:

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

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

Az ilyen pá lyá zó nak az elõ zõ ek ben is mer te tet te ken túl a „He lyes
Gaz dál ko dá si Gya kor lat” elõ írá sa it is be kell tar ta ni, me lyet a ren de let
2. sz. mel lék le te tar tal maz.

Téma Alap fel té tel

1. Szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés

- ke rül ni a mo no kul tú rát
- 5 éven te egy szer pil lan góst kell ter mesz -

te ni

2. Gyep gaz dál ko dás - meg fe le lõ ál lat sû rû ség
- a szé na le hor dá sát a ka szá lást kö ve tõ en

30 na pon be lül el kell vé gez ni
- a gye pek ége té se ti los

3. Táp anyag-gaz dál ko dás - 5 éven te el vég zett ta laj min ta vé tel alap ján
- nit ro gén trá gyá zás ese tén a nit rát ha tár ér -

ték ének be tar tá sa
- ku tak vé del me
- ti los a trá gya ki jut ta tá sa de cem ber 1. és

feb ru ár 15. kö zött
- a gaz dál ko dó is tál ló trá gyát csak az elõ -

írás nak meg fe le lõ, olyan tá ro ló ban tá rol -
hat, mely 8 havi trá gya mennyi ség
tá ro lá sá ra ele gen dõ

- ide ig le nes trá gya tá ro ló a táb la szé lén csak 
2 hó nap ra ala kít ha tó ki

4. Nö vény vé de lem - a nö vény vé de lem rõl szó ló tör vény ben
elõ ír tak be tar tá sa

5. Ter mé szet- és táj vé de lem - élõ he lyek, tör té nel mi és épí té sze ti szem -
pont ok ból ér té kes mû em lé kek vé del me

- ti los a vé dett ter mé sze ti ér té kek ká ro sí tá -
sa

6. Ál lat tar tás - az ál la tok vé del me
- az em ber egész sé gé nek vé del me

7. A gaz da ság te rü le té nek
rend ben tar tá sa

- utak, út sze gé lyek, csa tor nák, ár kok, stb.
tisz tán tar tá sa, ápo lá sa

8. Kö te le zõ nyil ván tar tás ok - táb la törzs könyv
- per me te zé si nap ló
- a te vé keny ség hez szük sé ges nyil ván tar tá -

so kat 5 évig meg kell õriz ni

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a jó gaz da ed dig is a fen ti szem -
pont ok figyelembevételével gaz dál ko dott és uni ós gaz da ként is me gáll ja a
he lyét.

Várfi And rás
varfi@level.datanet.hu

Fa lu gaz dász iro da, Gyomaendrõd: fg_gyoma@mail.globonet.hu
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