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2004. no vem ber

Ára: 100 Ft

XI. év fo lyam 11. szám

No vem ber 1-jén és má so di kán, de már
az elõt te lévõ na pok ban is jár juk a te me tõ -
ket, fel ke res sük meg halt sze ret te ink föl di
em lék he lye it. Ter mé sze te sen nem csak

ilyen kor em lé ke zünk, de ezek ben a na pok -
ban biz tos, hogy min den ki mond egy fo -
hászt, imád ko zik a túl vi lág ra el ment
csa lád tag jai, ba rá tai, szom szé dai

lelkiüdvéért. Vi rá got vi szünk a sí rok ra,
gyer tyát gyúj tunk (so kan még ott hon is), és
a gyer tya fé nyé nél el me ren günk a kö zös
em lé ke ken. An nak el le né re, hogy mind nyá -
jan tud juk, hogy az élet ve le já ró ja az el mú -
lás, még is fáj ezt el fo gad ni, és ez az a
fáj da lom, amely min den ki szí vé ben ott él, és 
nem hal vá nyul el so ha sem, an nak el le né re,
hogy az élet megy tovább.

Mácz Ist ván: Te me tés

Bú csú zol va la ki tõl. Ha lott. A tisz te let
ho zott a sír ja mel lé, a sze re tet? Ta lán mind -
ket tõ. Ha lott. Tu dod. Ám ér zed: élõbb, mint
ami kor élt. Ben ned. Míg élt, kö zel volt és tá -
vol. Most már szün te len ve led. Ér zed a te -
me té sen, ki lé pett õ tér bõl, idõ bõl. Ezen túl
egy sze rû en van. Nem változik. Magadban
hordod halottad.

Si ra tod? Õt? Ma gad? Vég sõ so ron te
ma rad tál sze gé nyebb. Õ hi ány zik? Vagy
csu pán az, amit je len tett? Mit ér zel? Túl kell 
él ned min den ha lált. A ma ga dét is túléled.

Te még élsz.
A te me tés nem min den na pi ese mény.

Ha lot ta ink azon ban az élõk nél ele ve neb bek
ben nünk. Egy moz du lat, egy hang súly, egy
kö tõ dés va la mely hely hez. Ér zed, to vább él. 
Az tán el fog a két ség. 

Csak benned?
Te me tés. Ko szo rúk. Vi rá gok. Meg sza -

kadt kap cso lat. Ám te élsz. A meg sza kadt
kap cso lat száz új után ki ált. Ne ta gadd. Az
élet a gyász ban is több, mint a ha lál. Ha lál.
Élet. Meg mond ta már va la ki, mi a ket tõ? És
ha egy csupán?

Hogy õ len ne a ko por só ban, akit sze ret -
tél? Leg ke vés bé hi szed. A tes te. Nem õ
maga.

A sír nem bör tön. Em lék hely csu pán.
Õr zõ he lye a cson tok nak. A por nak. De a
csont, a hamu, a por nem õ, mert õ va la ki
volt. Itt csak a va la mi ma radt meg belõle.

Állsz. Né zed a sír göd röt. Re pe dés a
min den ség ben. Nem zárt gö dör, ha nem in -
kább ha sa dék, me lyen át a ha lá lon túl ra lá -
tok. Ne kem két sé gek kö zöt ti re mény. A
re mény pe dig az öröm haj na la. Itt hasad rám 
a temetésen.

Sírsz? Le tör li ar cod ról a könnye ket a
két sé gek kö zöt ti re mény s ben ne, mint a haj -
nal ban kelõ Nap, az öröm. 

Az élet megy to vább...
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hogy mi rõl dön tött
Gyomaendrõd Vá ros 

Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te 2004.
ok tó ber 28-i ülé sén

A pol gár mes ter be szá molt
az el múlt idõ szak fon to sabb tör -
té né se i rõl, amely bõl fel tét len el
kell mon da ni, hogy a Víz mû
Vál la lat Gyomaendrõdi Ki ren -
delt sé gé nek át szer ve zé sé vel
kap cso lat tes tü le ti ag go dal mak
írás ban is meg fo gal ma zás ra ke -
rül tek, és az il le té ke sek felé to -
váb bí tás ra. Ar ról van ugyan is
szó, hogy a he lyi ki ren delt sé get
át szer ve zés cí mén más te le pü -
lés re ke rül, amely nem kis gon -
dot okoz na la ko sa ik nak.

No vem ber 17-ére ter vez zük
a la kos sá gi köz meg hall ga tást,
ame lyet a két te le pü lés kö zött, a
régi Ipa ri Szak kö zép is ko lá ban
tar tunk. A la kos sá got a hul la -
dék gyûj tõ szi ge tek kel kap cso la -
tos tud ni va lók ról, a kö vet ke zõ
évi költ ség ve tés rõl, és az utak
épí té si, ja ví tá si hely ze té rõl fog -
juk tá jé koz tat ni. Jó len ne, ha mi -
nél több pol gár meg tisz tel né
je len lé té vel és vé le mé nyé vel a
tes tü le tet. 

He lyi adók té te le i nek eme -
lé se: az eme lés fi lo zó fi á ja az
volt, hogy az el múlt 4 év táv la -
tá ban 2001. január1, és 2003.
ja nu ár 1. nap já val volt ál ta lá nos
adó té tel eme lés. 2001-ben
mintegy15%-os, 2003-ban pe -
dig 10%-os, 2005. ja nu ár 1.-tõl
pe dig az aláb bi ak sze rint:

Épít mény adó: eme lés 6%.
Te lek adó: eme lés 6%. Ma gán -
sze mé lyek kom mu ná lis adó ja:
eme lés 15%. Ide gen for gal mi
adó: eme lés mér té ke 25%. Ál -
lan dó te vé keny ség után járó
ipar ûzé si adó: Az EU jog har mo -
ni zá ció ke re tén be lül meg kel -
lett szün tet ni a te vé keny ség
sze rin ti meg kü lön böz te tést, és
adó kul csot egy sé ge sí te ni kel -
lett, ami az adó alap 1,5%-a. Ez a 
vál to zás a ter me lõ tí pu sú vál lal -
ko zá so kat érin tet te ked ve zõt le -
nül, ked ve zõ a
sze ren cse já ték ok kal fog lal ko -
zók nak, vál to zat lan a ke res ke -
dõ, szol gál ta tók nak. Az
ide ig le nes te vé keny ség utá ni
ipar ûzé si adó (pi a ci, vá sá ro zó,
épí tõ ipa ri, nyom vo na las vi dé ki
vál lal ko zók), a ter ve zett adó -
eme lés 33, il let ve 50%. Az adó -
eme lés költ ség ve té si ha tá sa
21-22 mil lió fo rint be vé tel több -
let.

Tourinform Iro da tar tós
üze mel te té sé nek pá lyá za ti
úton tör té nõ meg hir de té se: 

A pá lyá za ti ki írás rész le tes
fel tét ele it in gye ne sen le het át -

ven ni a Pol gár mes te ri Hi va tal
Pénz ügyi és Va gyon gaz dál ko -
dá si Osz tá lyán (Sza bad ság tér 1. 
sz.) a pá lyá zat le adá sá nak ha -
tár ide je: 2004. no vem ber 30.
déli 12 óra, vagy pos tai úton
elõ zõ na pig. 

Vá ro si Sport csar nok és az
If jú sá gi Tá bor mû köd te té sé re
pá lyá za ti úton le het je lent kez ni.
A pá lyá zat el ké szí té sé re vo nat -
ko zó rész le tes elõ írá sok át ve he -
tõk a Pol gár mes te ri Hi va tal
tit kár sá gán (Sza bad ság tér 1).
Pá lyá zat le adá sá nak ha tár -
ide je: 2005. ja nu ár 31, 12 óra,
vagy elõ zõ napi pos tai fel adás. 

A meg épí tés re ke rü lõ 20
újVÚT köz be szer zé si pá lyá za -
tá nak gyõz te se: STRABAG
RT: mint már le ír tuk, az utak
épí té sét leg alább úgy sze ret -
nénk még az idén el kez de ni,
hogy min den út jár ha tó le gyen,
és a tel jes be fe je zé sé re jö võ re
ke rül ne sor. Most már csak az
idõ já rás le het az aka dály!

Nem en ge dé lyez te a tes tü -
let a szip pan tott fo lyé kony
hul la dék szál lí tá sát a
HANYECZ ÉS TÁRSA KFT
(Gyomaendrõd, Álmosdomb
utca 4.) ré szé re. A to váb bi ak -
ban a Gyomaszolg KFT vég zi
ezt a te vé keny sé get.

Az ön hi bá ján kí vül ki ma radt 
bel te rü le ti szenny víz csa tor na
ki épí té sé re az elõ ké szí tõ ter ve -
zé si mun ká la tok és pá lyá za tok
ké szül het nek a tes tü let dön té se
alap ján (az érin tet tek:
Bánomkerti te rü let, Fõ út
210-222, Fõ út 165/1, Fõ út 65,
Ba ross u 2, Rév u 923/1, Rév u
923/2, Rév u 923/3 Fõ út 52,
Hantoskerti út 2, Kos suth u. 29,
Fõ út 188).

Tán csics 42 és Mi kes Ke le -
men u 35. in gat lan ha tá ra elõtt 1
db köz vi lá gí tá si lám pa test ke rül
fel sze re lés re.

Tá mo gat ja az ön kor mány zat 
Dr. Ágos ton Sán dor könyv ki -
adá sát, 300 ezer fo rint ere jé ig. A 
könyv címe: „A ha zá ért és a sza -
bad sá gért elõ re! Gyomaiak és
endrõdiek a di csõ sé ges
1848-49-es sza bad ság harc -
ban”. 

Sallai Al bert rend õr sa ját ké -
ré sé re az Ál mos u 11. sz. alat ti
szol gá la ti la kás ba köl tö zik a tes -
tü let dön té se ér tel mé ben. 

Csá szár né Gyuricza Éva
Kép vi se lõ

2004. ok tó ber 9-én több mint 5 ezer ma gyar za rán dok vál lal -
ta a za rán dok lat ál do za ta it, hogy részt ve hes sen a Ma gyar Ka to li -
kus Egy ház fo ga dal mi aján dé ká nak, A Szen tek Kö zös sé ge
Ká pol na szen te lé sén Krak kó ban. Hunyai és endrõdi hí ve it, va la -
mint más vi dék rõl jött za rán do ko kat Iványi Lász ló atya mint lel ki
ve ze tõ kí sér te a za rán dok lat so rán. 

Az Is te ni Ir gal mas ság Ba zi li kát 2002. au gusz tu sá ban II. Já -
nos Pál pápa szen tel te fel, az em be ri sé get és az egész vi lá got Is -
ten vég te len ir gal má ba ajánl va. A ba zi li ka al temp lo má ban több
nem ze ti ká pol na ké szül. Most ké szült el a Szen tek Kö zös sé ge Ká -
pol na, amely nek mun ká la ta it Ka to na Ist ván egri se géd püs pök
ko or di nál ta. A te o ló gi ai-mû vé sze ti kon cep ci ót Pus kás Lász ló
mun ká csi gö rög ka to li kus pap fes tõ mû vész al kot ta, és a mo za ik -
mun ká kat fe le sé gé vel együtt ki vi te lez te. A ká pol na már vány ol -
tá ra elé ke rült Szent Ist ván ki rá lyunk kar erek lyé je, ame lyet még
Nagy La jos kö zös ki rá lyunk aján dé ko zott. 

A ká pol na két ol dal fa lán Szûz Má ria képe mel lett a ma gyar,
len gyel és más eu ró pai szen tek, bol do gok Is ten Szol gái let tek
áb rá zol va idõ ren di sor rend ben (Szent Ist ván nal és bol dog Gi zel -
lá val kez dõ dik az áb rá zo lás. A nyolc evan gé li u mi bol dog ság la tin
fel ira tai kí sé rik az áb rá zol ta kat, akik nek ne vei és ti tu lu sai is fel
van nak írva. Mindszenty és Bat thyá ny bol do gok is már ott van -
nak az Ár pád-há zi és más eu ró pai szen tek kö zösségében.

Krak kói za rán dok lat
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

Ok tó ber 23-án a for ra da lom ra
való mél tó em lé ke zés ün ne pi be szé -
dét a te le pü lés mind két ré szén Dr.
Lat or cai Já nos or szág gyû lé si kép vi -
se lõ, Gyomaendrõd dísz pol gá ra tar -
tot ta meg. Az ün nep lõk meg ko szo -
rúz ták a hõ sök em lék mû vét. A mû -
sort Endrõdön a Ró zsa he gyi Kál mán
Ál ta lá nos Is ko la di ák jai, Gyomán a
Kis Bá lint Ál ta lá nos Is ko la di ák jai
szol gál tat ták, igen ma gas szín vo na -
lon.

SZABÓ LAJOS és FELESÉGE 
Gyomaendrõdi la ko sok, idén ün nep lik há zas ság kö tés ük 48-ik

év for du ló ját. Ün nep ez gyer me ki ek, uno ká ik va la mint azok hoz zá -
tar to zó i nak. Sze re tet tel kül dik ez úton is kö szön té sü ket és kö szö ne -
tü ket, jó egész sé get kí ván nak gyer me ke ik; Muci, Irén, La jos, az
uno kák, Andi Ani kó Tün di, Ma ri ka Lala, va la mint Ádám és a fiúk.

Ok tó ber 23-án a vá ros kép vi se lõ-tes tü le te ne vé ben dísz -
ülé sen adta át a pol gár mes ter a ki tün te té se ket. Mint is me re -
tes, saj nos dísz pol gárt nem vá lasz tott a tes tü let, de
ki osz tot tak négy em lék pla ket tet. A ki tün tet tek: Iványi Lász ló 
plé bá nos, Fü löp Imréné nyug dí jas óvó nõ, Csala Lász ló nyug -
dí jas test ne ve lõ, és a 10 éves Mazsorett cso port.

Gra tu lá lunk mind nyá juk nak!

El ké szült! „A ha zá ért és a sza bad sá gért – elõ re! Gyo ma i -
ak és endrõdiek a di csõ sé ges 1848-49-es sza bad ság harc ban”
címû könyv, Dr. Ágos ton Sán dor írá sa ként. A könyv 800 pél -
dány ban 2005. már ci u sá ban je le nik meg, 1500 fo rin tos áron.
Elõ ren de lést le het le ad ni idén no vem ber 30-ig, a mel lék let la -
pon, vagy te le fo non. Az elõzetes megrendelés leadható: 

Köny ves bolt Gyomaendrõd Sza bad ság tér 5. T.:
06-20/325-4251; Vá ro si Könyv tár ban Kos suth u 50. T.:
66/282-598, Blaha út  21, tel.: 66/386-157, és Dr. Ágos ton Sán -
dor cí mén 5510 Dévaványa Szé che nyi ú. 5. T.: 66/483-085. A
könyv át vé te le: sze mé lye sen, pos tán után vét tel, vagy a köny ves -
bolt ban és könyv tá rak ban dedikálás után.

ELÕZETES MEGRENDELÉS
Elõ ze te sen meg ren de lem Dr. Ágos ton Sán dor: A ha zá ért és a 

sza bad sá gért – elõ re! Gyo ma i ak és endrõdiek a di csõ sé ges
1848-49-es sza bad ság harc ban c. köny vét.

A meg ren de lõ ada tai:

Név: ...................................................................................,

Lak cím: ..............................................................................

Te le fon: ..............................................................................

Megrendeltpéldányszám: ...................................................

A köny vet ...........................................................................
sze ret ném át ven ni.

Alá írás: ...............................................................................

Már az el múlt szá munk ban sze re tet tel gra tu lál tunk azok nak
a pe da gó gu sok nak, akik Szar va son, a tan év kez dés nap ján meg -
kap ták arany vagy gyé mánt dip lo má ju kat. Saj ná la tos mó don,
csak ké sõbb ju tott tu do má sunk ra, hogy nem csak óvó nõk, ha nem 
ta ní tó nõk is el ér ték az arany dip lo más kort. Utó lag de ugyan -
olyan tisz te let tel és sze re tet tel gra tu lá lunk, és kí vá nunk to váb bi
jó egész sé get és bol dog sá got arany dip lo más ta ní tó nõ ink nek,
akik a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko lá ban ta ní tot tak és ne -
vel tek. Alt Jánosné, Bacsa Boldizsárné és Giricz Vendelné -
fogadják õszinte megbecsülésünket.

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te ok tó ber 22-én tar tot ta
Ün ne pi Köz gyû lés ét a Jó kai Szín ház ban. A szó nok: Föl des
György a Po li ti ka tör té ne ti In té zet fõ igaz ga tó ja volt.

A meg em lé ke zõ mû sor elõtt át adás ra ke rült „Bé kés Me gyé -
ért Ki tün te tõ díj”, ame lyet éven te  4–en kap hat nak meg. Idén
vá ro sunk hí res sé ge a Gyo mai Kner Nyom da is a ki tün tet tek kö -
zött volt. A dí jat Papp La jos ve zér igaz ga tó vet te át. 

Gra tu lá lunk!

Hat van éves a KDNP

1944. ok tó ber 13-án ala kult meg a Ke resz tény De mok ra ta
Nép párt. Meg al kot ta át fo gó nem zet po li ti kai prog ram ját, amely -
nek ered mé nye ként si ke re sen sze re pelt az 1947-es or szág gyû lé -
si vá lasz tá so kon. A vi dé ki la kos ság sze mé lyi ség for má ló át fo gó
nem zet po li ti kai prog ram já nak né gyes kri té ri u ma volt: A
„krisztusibb" em bert, mû vel tebb fa lut, ön ér ze tes ma gyart, és
élet erõs né pet. Ez zel pár hu za mos konk rét szo ci ál po li ti kai kö ve -
te lé sek közé tar to zott a mi ni má lis mun ka bér, a csa lá di bér, a
mun ka idõ tör vé nyes ren de zé se, a föld re form vég re haj tá sa. A re -
form moz ga lom nak cél ja volt az önál ló gaz da sá gi hát tér rel ren -
del ke zõ vi dé ki tár sa da lom er köl csi, kul tu rá lis fel eme lé se,
ön tu da tos, pol gá ri köz éle ti cse lek vés meg erõ sí té se. A kom mu -
nis ta dik ta tú ra tel je sen tönk re tet te a ke resz tény szo ci á lis re form -
moz gal mak lát vá nyos si ke re it, így a nép fõ is ko lá kat,
mun kás aka dé mi á kat, az ön kén tes szö vet ke ze ti há ló za tot.

A rend szer vál tást kö ve tõ kor má nyok kö zül egye dül az Or -
bán- kor mány ho zott lét re önál ló szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz -
té ri u mot, amely arra ka pott meg bí zást, hogy a ne héz hely zet be
ke rült tár sa dal mi cso por tok el sõ sor ban a csa lá dok gond ja i nak
eny hí té sé re dol goz zon ki át fo gó prog ra mot. Saj nos a 4 esz ten dõ
ke vés volt ah hoz, hogy el ért ered mé nyei ki bon ta koz za nak a tör -
té nel mi mé re tû le ma ra dás fel szá mo lá sá hoz. A fel adat meg ma -
radt, és nyil ván va ló, hogy a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány a
meg rok kant költ ség ve té si kor lá tok kö zött nem tud ezen vál toz -
tat ni. Hang sú lyoz ta em lé ke zõ be szé dé ben Ko vács K Zol tán.

Csá szár né Gyuricza Éva

Meg hí vó - Ba logh Ta más gyomaendrõdi író kö tet be mu ta -
tó ja 2004. no vem ber 19-én, 17 órá tól lesz az OMart köny ves -
bolt ban Gyomaendrõd, Fõ út 216. sz. alatt.



Édes ap ja Rácz Má tyás,
édes any ja: Kurilla Bor bá la,
ura dal mi cse lé dek, akik ki -
ván do rol tak Ame ri ká ba,
majd ha za tér ve vá sá rol tak
Ud var no kon 7 kat. hold
szi kes föl det, a raj ta lévõ
ta nyá val, és azon gaz dál -
kod tak. 

Rácz La jos ra leg hi te le -
seb ben sa ját írá sá ból vett
idé ze tek kel em lé kez he -
tünk

Rész le tek a Pa raszt sors
a XX. szá zad ban címû írá -
sá ból: … „Kez dem a gyer -
mek éve im mel, ami kor
még az élet re való fel ké szí -
tést nyolc van-száz gyer -
mek kö zött vé gez te el a
ta ní tó négy osz tály ban. Az
is ko lá ban a ta ní tás a hó le -
esé sé vel in dult meg, és a
ta vasz elsõ nap su ga rá val

ért vé get. …Így rö vi dült le az is ko lai év gya kor la ti lag há rom hó -
nap ra, a szá zas lét szám el le né re. A vir ra dat ra in du ló gyer mek meg 
sem reg ge liz he tett ren de sen, a ba kó ban pe dig csak ku ko ri ca má lé
vagy gör he po gá csa ju tott. Nagy rit kán egy kis te per tõ vagy pi rí tós
ke nyér. … Az is ko láz ta tás még így is nagy ál do zat volt a szü lõk tõl, 
hi szen kel lett ott hon a mun kás kéz. …Ezek kö zül a ta nya si gye re -
kek kö zül jöt tem én is. 

…Ti zen öt éves ko rom ban ava tott em ber ré apám a bé kés csa bai 
ál lo má son, 1915. már ci us 30-án, egy atyai csók és né hány
jótanácsot adó szó mel lett. Édes anyá mat rám tes tál ta ki csi föl dünk 
és né hány ál la tunk gond já val együtt a front ra in du ló va gon aj ta já -
ból. Az tán az orosz front bor zal mas har ca i ba vit ték 36 éves ko rá -
ban, hogy az is me ret le nül el esett ka to nák egyi ke ként te mes sék el
Ga lí ci á ban. Így sza kadt rám a pa rasz ti sors min den ne héz gond ja,
azok is me re te nél kül… Em ber te le nül ne héz volt… Meg ta nul tam – 
erõl köd ve -…

1917-ben, ami kor az elõt tünk lévõ kor osz tály már had ba vo -
nult, mi let tünk az elsõ le gé nyek, és nem csak ér zel mi leg, ha nem a
lá nyok sze mé ben is… Ta lán sze ren cse volt az ak ko ri ma gas fokú
er köl csi tar tás, … a mi pász tor órá ink csak sej tel mes mo so lyok ban,
me leg só ha jok ban, rit kán egy öle lés ben, vagy még rit káb ban egy
le he let sze rû csók ban me rül tek ki a bú csú zás pil la na tá ban. Töb bet
adni egy más nak csak es kü võ után le he tett. …1918. feb ru ár 1-jén
vo nul tam be édes apám ez re dé hez Bé kés csa bá ra. Most már édes -
anyám egye dül ma radt, be teg ség gel ter hel ten. A vo nat nó ta szó -
val ha ladt ki ve lünk a gyo mai ál lo más ról – a gyász ru hás édes anyák 
ja jon gá sa mel lett….Le sze re lé sem még na gyobb él mény lett
szám or ma, mint a be vo nu lás. Egy pely hes állú gye rek in dult el az
élet út já ra, bá tor ta lan lép tek kel, vissza pe dig egy ser ke nõ ba ju szú
fi a tal em ber ér ke zett, tele aka rás sal, és új gon dok kal, ame lyet a vi -
lág já rás akasz tott a vál lá ra 9 hó nap alatt. …Et tõl kezd ve mi dig
min den új sá got el ol vas tam, ami hez hoz zá fér tem. …Meg is mer -
tem azt is, ho gyan le het sa ját kép vi se lõ in ket be vá lasz ta ni ér de ke -
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Rácz La jos (1900-1983)

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

ink vé del mé re.…Édes anyám su gal ma zá sá ra, no meg az em ber ré
vá lás ösz tö nei foly tán 1919. év vé gén meg nõ sül tem, nem volt ér -
dek há zas ság, mert egy fél ár va mun kás lányt vet tem fe le sé gül,
Giricz Ro zá li át…A fé szek ra kás na gyon sze gé nye sen in dult…
…Fe le sé gem fiú gyer mek kel aján dé ko zott meg, Má tyás sal,”. Még
két le ány gyer me ke szü le tett, Má ria, és Irén. „…a fe le sé gem re ju -
tott a na gyobb te her a gyer me kek ne ve lé se mi att. Még a pi ac ra is
õ járt, he ten ként egy szer, a ma gunk tól el vont tej jel és né hány ba -
rom fi val…Bi zony mi csak ár pás ke nye ret et tünk, …sze gény ál la ta -
ink nak sem ju tott több, egész éven át a bú za tö rek nél. Ezt az
erõ fe szí tést ak kor úgy hív ták, hogy „kop la lás”. … …. A fe le sé gem
es tén ként fol toz ta és hoz ta rend be ru há in kat, ne kem sok szor
szem re há nyást tett, hogy az egy re sza po ro dó köz ügyek he lyett
es tén ként én is sep rõt  vagy ko sa rat köt nék…Én ak kor már fel is -
mer tem, hogy egye dül mun ká val nem le het tar tó san meg ja ví ta ni
sor sun kat, ezért es té i met ál lan dó ol va sás sal töl töt tem és he ten -
ként há rom szor az ol va só kör be jár tam…. Az ol va só kör be sok, ha -
la dó szel le mû köny ve ket sze rez tünk be, de a me zõ gaz da sá gi
köny ve ink is fel sza po rod tak.” (Õ volt az ol va só kör jegy zõ je és fel -
ol va só ja). Már ci us 15-ét nyil vá nos ün ne pi mû sor ral ün ne pel ték.
Fe le sé ge 1931 nya rán meg halt, 16 éven át öz ve gyen ne vel te 
gyer me ke it, édes any ja se gít sé gé vel. 

„1935-ben már a ta vasz fo lya mán híre járt, hogy a gyo mai ha -
tár ban lévõ báró Hu szár Lász ló féle 1200 hol das bir tok bér be -
adó… A hírt Vaszkó Pál jobb módú és igen tö rek võ föld mû ves
tár sunk hoz ta az ol va só kör be. Fel tet te a kér dést a kör tag ja i nak,
nem len ne-e jó meg kí sé rel ni a bér let re való je lent ke zést.” Sok
huza-vona kez dõ dött, mert „kö zös ló nak min dig fel tö rik a háta,”
de a sok hitetlenség el le né re Rácz La jos meg gyõ zött 15 em bert a
bér let meg szer zé sé re. Az egye tem le ges fe le lõs ség vál la lá sát is
meg is mer ték, meg bíz tak ma guk kö zül 3 em bert: Vaszkó Pált,
Hunya Ele ket és Uhrin Pé tert, hogy lép je nek érint ke zés be az
Endrõdi Ta ka rék pénz tár ral, ga ran cia vál la lás ügyé ben.” A bank vál -
la lá si nyi lat ko za ta ha ma ro san el ké szült. Így bé rel het te ki 15 kis
em ber, 96 csa lád tag gal, 162 hold sa ját föld del az 1200 hol das
ura dal mi bir to kot, azaz 800 hold szán tót és 400 hold le ge lõt. El -
kez dõ dött a gaz dál ko dás. Eb ben az idõ ben kez dõ dött el a Bán kú ti
1201-es ne me sí tett búza ter mel te té se. A 15 bér lõ hi á ba kér te, el -
uta sí tot ták igé nyü ket az zal, hogy nem lát ják biz to sí tott nak a ve tõ -
mag vissza fi ze té sét. A föld mû ve lés ügyi mi nisz ter ép pen a
me gye szék hely re ér ke zett a fõ is pán be ik ta tá sá ra. Kér vé nyü ket így 
sze mé lyesen vit tek el Bé kés csa bá ra, az ün nep ség re. De nem volt
meg hí vó juk, ezért az ün nep ség re sem akar ták õket been ged ni.
Vaszkó Mi hály ve zet te a 3 fõs kül dött ség át lép te a kor dont, és
meg szó lí tot ták egye ne sen a mi nisz tert: „Tud juk ün nep ron tás nak
tû nik, hogy ké rel mün ket itt bá tor ko dunk sze mé lye elé ter jesz te ni,
azon ban ezer hol das bir to kot bér lõ 100 tagú kö zös ség ké rel mét
hoz tuk, hogy utal tas son ki szá munk ra 500 má zsa ne me sí tett bú za -
ve tõ ma got, hogy ez ál tal több ke nye ret ter mel hes sünk a ma gyar
nép szá má ra.” A mi nisz ter azon nal in téz ke dett, így meg volt a ve -
tõ mag, és a köl csön. Az erre szánt pénz bõl ál la to kat, bá rá nyo kat,
rú gott bor ja kat vá sá rol tak, ez lett az ál lat ál lo má nyuk alap ja.”
1938-ban hat van hár man ál la mi köl csön nel meg vet ték és fel par -
cel láz ták a bér le ményt.

1934-ben lé pett be a Baj csy Zsi linsz ky E. Nem ze ti Ra di ká lis
Párt já ba, 1936-ban vele együtt csat la ko zott a Kis gaz da párt hoz,
amely nek ké sõbb or szá gos ve ze tõ sé gi tag ja is lett. A Ma gyar Pa -
raszt szö vet ség nek is tag ja volt. 1944. márc. 20-án le tar tóz tat ták,
és au gusz tus vé gé ig in ter nál ták. 1944. de cem ber 21-tõl az Ide ig -
le nes Nem zet gyû lés tag ja volt. 1945. au gusz tus 20-tól a Füg get -
len Kis gaz da párt OIB-ában fog lalt he lyet, 1945-46-ban a gyo mai
párt szer ve zet el nö ke volt, meg hí vá sá ra lá to ga tott Gyom ára Tildy
Zol tán párt el nök. 1945. no vem ber 4-tõl nem zet gyû lé si kép vi se lõ, 
1947-ben a párt fõ tit ká rát- Ko vács Bé lát- he lyet te sí tõ négy po li ti -
kus egyi ke volt. 1947. jú ni us 6-tól  jú ni us 15-ig fõ tit kár he lyet tes,
majd jú ni us 18-20. kö zött az or szá gos te rü le ti osz tály ve ze tõ je
volt. 1948. áp ri lis 17.-tõl a párt al el nö ke, a P.B. tag ja. 1948. szep -
tem ber 24-én le mon dott P.B.-tagságáról. 1949. feb ru ár 1-jén
vissza ad ta man dá tu mát, fel mond ta meg ma radt egyéb párt funk ci -
ó it is és ha za jött gaz dál kod ni. 1951-ben fel aján lot ta a föld jét az ál -
lam nak,1953-tól a Ta laj ja ví tó Vál la lat nál dol go zott egé szen
1968-bani nyug dí ja zá sá ig. 1968-72 kö zött a HNF OT tag ja volt.
Több ki tün te tés tu laj do no sa volt: M.Szab. Ér dem rend ezüst 1947;
Kos suth ér dem rend 1948; Ma gyar Köz tár sa ság Ér dem rend Kö -
zép ke reszt 1948; Mun ka Ér dem rend ezüst fo ko za ta 1970; Fel sza -
ba du lá si Ju bi le u mi em lék érem 1970. Szü lõ vá ro sa utcát nevezett
el róla.

Csá szár né Gyuricza Éva
Fel hasz nált for rás: Gyomaendrõdi ki ki cso da?
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1896.

Ja nu ár – A kocsorhegyiek szor gal ma zá sá ra
e hó vé gén Orosz Já nos, nyug dí jas ta ní tó, ide ig le -
ne sen ott meg kezd te a ta ní tást.

Vidovics An tal ta ní tó nyug dí ja 1896. ja nu ár
1-tõl té te tett fo lyó vá és pe dig 30 évi meg sza kí tat -
lan szol gá lat után az 1891. év 43. tc. 14 §-a ér tel -
mé ben 330,24 fo rint, tisz tán ta ní tói jö ve del mét
(ennyi volt a hiv. föl vé tel sze rint, mert tény leg az
500-at meg ha lad ta) tel je sen meg kap ta a kö vet ke -
zõ arány ban: az or szá gos ta ní tói nyug díj alap ból
240 fo rint, az endrõdi hit köz ség pénz tá rá ból 90,
24 fo rint fel fo lya mo dá sa kö vet kez té ben azon ban
a nyug díj összeg 570 fo rint ra s eh hez ké pest a hit -
köz sé gi já ru lék 160 fo rint ra emel ke dett.

Feb ru ár – Két kely het, 1 ezüs töt, 1 bron zot,
ara nyo zott Ko lozs vá ri Nagy vá ra don 18-18 fo rin -
tért.

Má jus 10. va sár nap – Ez red évi Te de um.
Elõljáróság, ol va só kö rök, le gé nyek, le á nyok
zász ló val je len tek meg a temp lom ban. Al kal mi
be szé det a plé bá nos tar tott. Szent mi se után a
temp lom té ren a Him nusz és Szó zat kö zös ének lé -
se. A köz ség a sze gé nyek nek 200 fo rin tot osz tott
ki. 

Má jus 18. hét fõ – az is ko lá sok ez red évi ün -
nep lé se. 7-kor Te de um, me lyen min den osz tály
zász ló val je lent meg. Utá na a temp lom té ren is ko -
lai ün ne pély, ha za fi as sza va la tok kal és da lok kal.
Dél után 1-kor az itt egy be gyûlt is ko lá sok ze ne szó 
mel lett a szarvasvégi szé nás kert be vo nul tak mu -
lat ság ra. Csat la koz tak az ipar is ko la és 2 óvo da is.
Szá muk meg ha lad ta az 1.200-at. Kinn gyer mek -
mu lat ság, kü lön fé le ver se nyek és já té kok. Ke -
nyér, pe cse nye, ka lács, sü te mény bõl álló
uzson na, me lyet a szü lõk és gyer mek ba rát ok alá -
írás út ján ada koz tak össze. Élés kam ra Ka to na Jó -
zsef köz ség gaz da há zá nál volt. Az óri á si
nép tö meg ki özön lé se ezt az al kal mat va ló di nép -
ün ne péllyé tet te.

Jú ni us – a pap lak fe de lé nek újí tá sa. A fe dél -
szék kor hadt anya ga új jal vál ta tott fel és a zsin -
dely te tõt alul desz ká za tos cse rép vál tot ta fel.
Ke rült 2.156,22 fo rint ba. Vál lal ko zó volt Vágner
Már ton gyo mai épí tész, ács pe dig Izsó Gyomáról. 
E cél ra a Plé bá nia-alap pénz tá ra a Kál vá ria-pénz -
tár ból 5 % mel lett fõ pász to ri en ge déllyel 1.173
fo rin tot vett köl csön. . Ugyan ezen al ka lom mal,
rész ben a fel hasz nál ha tó, ócs ka anya gok ból meg -
újít ta tott és cse rép re vé te tett a fás szín te te je 76,39
fo rin tért, a ta nyai is tál ló dü le de zõ fe de lé nek fala
újra ra ka tott és nád dal újra fe de tett, bel sõ ré sze
pe dig úgy osz tó dott be la kás ra és is tál ló ra, hogy
egy fe les nek bé re se és jó szá ga itt te lel hes sen (146 
fo rint). Az alsó (ta nyai) épü let a le ke rü lõ zsin -
dely bõl új fe de let nyert (20), vas árus nak fi zet ve
46,76 fo rint, 61 kéve ná dért pe dig 7,20 fo rint.

A plé bá ni ai is tál ló és ke rí tés szin tén ta ka rít ta -
tott.

Jú li us – Árvai Imre kõ mû ves, a szen tély ta la -
ját szí nes ce ment lap ok kal ki rak ta, az in nen föl -
sze dett már vány – s az 1511-ból fel ma ra dó
ce ment lap ok kal a hajó bur ko la tát ki fol toz ta. Ke -
rült: a ce ment lap ok szál lí tás sal 170,94, a mész,
tég la, ho mok, ce ment 48,84, a mun ka 50, össze -
sen: 261,78 fo rint ba, Ka to na p. Pál aján dé ká ból.

A temp lom ha jó ba 4 új pad ké szült 60 fo rin -
tért, mert a ré gi ek összébb huzattak. 

Az irgalmasnénék ké szí tet tek 1 dí szes fe hér
és 1 fe ke te mi se ru hát 73 fo rint költ ség gel. A pa -
dok és ezek Ka to na p. Pál aján la tá ból ke rül tek ki. 

Au gusz tus – A Szarvasvégi Te me tõ kõ ke -
reszt je ja vít va és dí szít ve 38 fo rint költ ség gel,

mely sa ját alap já nak jö ve del mé bõl utal vá nyoz ta -
tott. 

Szep tem ber – 21. Hamernyik Sán dor káp lán
Deb re cen be, Besser Hugó Só lyom kõ re disz po -
nál tat tak, he lyük be pe dig ide: Szé les Elek Gyu lá -
ról, Gás pár Ist ván Zilahról. 

Ok tó ber – A szõllõskerti is ko lá ból Leviczky
Mik lós ta ní tó más ho vá tá voz ván, a két is ko la ál -
lo má sá nak ket té vá lasz tá sa 300-300, ké sõbb 350
fo rint fi ze tés sel ki mon da tott s meg hir det te tett, de
meg fe le lõ pá lyá zat hi á nyá ban csak az új, úgy ne -
ve zett Kisperesi ál lo más lett be tölt ve, Csáky Béla 
szol ga egy há zi ok le ve les ta ní tó val. A ré gi ben ide -
ig le ne sen Vidovits An tal, nyu gal ma zott ta ní tó
kezd te meg a ta ní tást, mert cse kély nyug dí ja mi att 
erre szük sé ge volt ad dig, míg tel jes nyug díj irán ti
kér vé nye ked ve zõ el in té zést nem nyer. 

No vem ber – Ugyan csak a ta nyai ket tõs is ko -
lá ból Baán Kár oly Kurtakeszire tá voz ván, he lyé -
be a Pest me gyei Gom bá ról Dobosy Ist ván 45
éves, ké pe sí tés nél kü li ta ní tó jött 400 fo rint fi ze -
tés sel és a tan ké pe sí tõ meg szer zé sé nek kö te le -
zett sé gé vel.

Andracsek Má ria és Kubinyi Ilo na díj le ve le
(350 fo rint és la kás ter mé szet ben) „ide ig le nes al -
kal maz ta tá suk jel le gé nek fenn tar tá sá val”, fõ ha tó -
sá gi lag meg erõ sít ve.

De cem ber – ele jén az irgalmasnénék el tá -
voz tak. Oka volt: mert nem akar ták vál lal ni (gyu -
lai min tá ra, mely re ide hí vá suk al kal má val
hi vat ko zás tör tént s ez el len nem sza bad koz tak,
mint a töb bi fel szó lí tott congregatio) a há zu kon
kí vül esõ le ány is ko lá kat, azt ál lít ván, hogy ez
sza bá lya ik kal el len ke zik. Mi vel pe dig az az ál la -
pot, hogy 1-2 osz tályt õk, a töb bit pe dig vi lá gi
erõk lás sa nak el, sok kel le met len ség nek lett vol na 
for rá sa, nem szá mít va azt, hogy így töb be ke rül -
tek vol na a vi lá gi ta ní tó nõk nél. Kü lön ben is így
az õ idehozataluknak az a fõ cél ja, hogy a le ány -
nö ven dé kek ne ve lé sét egé szen õk tel je sít sék, em -
lí tett elvi ki je len té sük mel lett, soha el ér he tõ nem
lett vol na, nem ma radt vol na más hát ra, mint tel -
jes el vo nu lá suk. Ál lo má sa i kat ide ig le ne sen el -
fog lal ták: a szarvasvégi le ány is ko lá ban Schmid
Irma, ok le ve les óvó- és gya kor ló ta ní tó nõ Nagy -
vá rad ról, az óvo dá ban pe dig Bohus Ilo na, ok le ve -
les óvó nõ Ceg léd rõl. Elõ zõ leg, mert er rõl a vita
mér ré gen hú zó dott, a plé bá nos kisérletet tett a
sop ro ni salvatorianak és szebeni fe renc ren di ek
meg nye ré se, de si ker te le nül. 

Ala pít vá nyok: Sóczó Jó zsef 1 éne kes mi sé re
ön ma gá ért 68 – Iványiné Kiszely Te réz 1 éne kes
mi sé re Iványi Györ gyért 68 – Ifj. Iványi Imre 1
ko por sós mi sé re id. Iványi Györ gyért 100 – Pelok 
Já nos 2 csen des mi sé re Helczman Bor bá lá ért 60 – 
Tí már Ist ván 3 éne kes mi sé re Kiszely Má ri á ért,
Tí már Ist vá nért, Szujó Ilo ná ért 204 – Farkasné
Iványi Má ria 1 éne kes mi sé re Hunya Má ri á ért 68
– Kalmárné Uhrin Má ria 1 éne kes mi sé re ön ma -
gá ért 68 – Balogné Mé szá ros Bor bá la 1 éne kes
mi sé re ön ma gá ért 68  fo rin tot. 

A Gát éri szõllõskertben az ame ri kai alany ra
ne me sí tett olt vá nyok te le pí té se a ta va szon meg -
kez dõ dött 6 sor ral, ho zat va Új vi dék rõl,
Adamovich te le pé rõl. Túlnyomólag cse me ge fa -
jok és oportó. 

Ter més: búza 81 hold ról a plé bá nos ré szé re
249 mmázsa; ára jú li us ban 5,60, ok tó ber ben 6,60
fo rint – ku ko ri ca 1.177 véka, mely nek ára kö vet -
ke zõ jú ni us ban csak 2,90 fo rint volt.

1897.

Ja nu ár 1-tõl püs pö ki in téz ke dés kö vet kez té -
ben azon fõ pénz tá ri ala pok, me lyek el len szol gál -

mánnyal össze köt ve nin cse nek, ka mat lá bai le -
szál lí tat tak és pe dig: 1) a temp lom, Má ria-ol tár,
Kal már-fé le sze gény ala pé 5%-ra; 2) Kál vá ria, ke -
resz tek, Nepomuki Szent Já nos  szo bo ré 4%-ra. A 
mi se ala pít vá nyok után 1897. ja nu ár 1-tõl szin tén
5 %, de csak az újon nan ke let ke zet tek után, mert
az 1896. de cem ber vé gé ig ka ma to zók a 6 %-ot
ezen túl is meg kap ják. Mert a 6-os pén ze ket nagy
mér ték ben fi ze tik vissza s he lyet tük 4 %-os ér ték -
pa pí ro kat kel lett vá sá rol ni. 

En nek kö vet kez té ben ez év tõl kezd ve a mi se -
ala pít vá nyok tõ kéi is: ko por só sért 120, éne ke sért
80 fo rint ra emel ked tek. 

Áp ri lis 25. va sár nap. A Kon do ros-ta nyai
temp lom alap já nak meg ál dá sa. En nek az esz -
mé jét az il le tõ ta nya i ak 1895-ben pen dí tet ték
meg. Ez év õszén e cél ra ada ko zás ra let tek a hí vek 
fel szó lít va s meg aján lot tak a tég la ége tés hez szük -
sé ges szal mán kí vül 2.193 fo rin tot 5 év alat ti fi ze -
té si kö te le zett ség mel lett. Hunya J. Jó zsef igen
al kal mas he lyen egy 1.080 négy szög öles por tát
aján dé ko zott, amely mel lett a plé bá nos jö ven dõ
lel kész te lek nek egy 1.000 négy szög öles hol dat
vett 400 fo rin ton (Négy szög öle 40 kr. Így adott el
a bir to kos 500 és 1.000 négy szög öles te rü le te ket
szõllõskerteknek a temp lom por ta mel lett.) 5 évi
tör lesz tés re. Eze ken a tel ke ken 1896. ta va szán
103 ezer tég lát éget tek, mely hez Oláh, gyo mai
tég la gyá ros, még 1.000 db ki tû nõ mi nõ sé gût
aján dé ko zott. 1896. de cem ber ben Schiefner Ede
ka no nok, volt endrõdi plé bá nos is 1.000 fo rin tot
aján dé ko zott. Árvai Imre, hely be li kõ mû ves ter -
vez te a 22,22 mé ter hosszú és 11,22 mé ter szé les,
alsó ré szé ben ki épí tett, de felül ide ig le ne sen csak
desz ká ból ké szí ten dõ, to ronnyal el lá tott temp lo -
mot, mely nek költ ség ve té se a kö vet ke zõ: I. Föld-
és kõ mû ves mun ka (anyag nél kül) 1.280,14 fo rint. 
II. Az ál tal adan dó kõ mû ves anya gok (éles ho -
mok, mész, ce ment, cse rép, asz falt, a 104.000 db
tég la és hely be li puha ho mok már meg volt)
1.002,04 fo rint. III. Ács anya gok 1.060,21 fo rint.
IV. To rony fe dél anya gok (fa, vas) 120,80 fo rint.
V. Ács mun ka 426,45 fo rint. VI. Asz ta los, üve ges, 
la ka tos, má zo ló mun ka (ide ért ve: szó szék, 22
pad, kar zat, desz ka mennye zet fes té sét is)937,36
fo rint, össze sen: 4827,08 fo rint. Ez némi le vo nás -
sal püs pö ki hely ben ha gyást nyert, azon ban te -
kint ve a vál lal ko zó meg okolt ké ré sét, az egész
összeg meg lett neki ígér ve. 

De cem ber vé gé ig be folyt az aján la tok és
Schiefner aján dé ká ból 1.671 fo rint. 1897. áp ri lis -
ban a püs pök is adott 400 fo rin tot, azon fe lül a
hely be li Kál vá ria-alap ból 10 esz ten dei tör lesz tés -
re 5 % mel lett 240 fo rint köl csönt en ge dé lye zett,
mely nek tör lesz té sé hez az anya temp lom is hoz -
zá já rul évi 100 fo rint tal. Így te hát az épí tés 1897.
ta va szán meg kez dõd he tett. Az alap kõ be a kö -
vet ke zõ em lék irat zá ró dott: „Az ol va só nak üd -
vöz let az Úr ban! Az üdv. 1897. évé nek áp ri lis
25-én té te tett le alap ja ezen temp lom nak, mely
az endrõdi hí vek és Schiefner Ede pá pai pre lá tus,
nagy vá ra di pré post-ka no nok ada ko zá sá ból, Szent 
Lász ló ma gyar ki rály tisz te le té re, Ma gyar or szág
ezer évi fenn ál lá sá nak ün nep lé se ide jé ben ter vez -
ve, épült. A Ka to li kus Egy ház feje volt ek kor
XIII. Leó pápa – Ma gyar or szág apost. ko ro nás ki -
rá lya I. Fe renc Jó zsef – a nagy vá ra di 1. sz. egy -
ház me gye püs pö ke dr. Schlauch Lõ rinc bí bor nok, 
ki ép pen ek kor ké szült arany mi sé jét meg tar ta ni –
Bé kés vár me gye fõ is pán ja, a pár nap elõtt be ik ta -
tott dr. Luk ács György – endrõdi plé bá nos Grócz
Béla c. pré post és ke rü le ti es pe res – az egy ház ta -
nács vi lá gi el nö ke Hunya Mi hály – köz sé gi bíró
ifj. Uhrin Jó zsef – elsõ jegy zõ Viskovics Ig nác –
vál lal ko zó Árvai Imre. Szol gál jon a tel jes Szent -
há rom ság egy Is ten di csõ sé gé re – a Bol dog sá gos
Szûz Má ria és Szent Lász ló ki rá lyunk tisz te le té re
– Endrõd népe val lá sos buz gal má nak és lel ki üd -
vös sé gé nek elõ moz dí tá sá ra.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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NOVEMBERI ÜNNEPEK
    
  1. hétfõ: Mindenszentek
  2. kedd: Halottak Napja
  3. szerda: Porres Szent Márton szerzetes
  4. csütörtök: Borromeo Szent Károly püspök
  5. péntek: Szent Imre herceg
  7. vasárnap: Évközi 32. vasárnap
  9. kedd: A Lateráni Bazilika felszentelése
10. szerda: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
11. csütörtök: Toursi Szent Márton püspök
12. péntek: Szent Jozafát püspök és vértanú
13. szombat: Magyar szentek és boldogok
14. vasárnap: Évközi 33. vasárnap
15. hétfõ: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító
16. kedd: Skóciai Szent Margit
17. szerda: Nagy Szent Gertrud
18. csütörtök: Szent Péter és Pál bazilikák felszentelése
19. péntek: Árpád-házi Szent Erzsébet
21. vasárnap: Krisztus Király vasárnapja
22. hétfõ: Szent Cecília szûz, vértanú
23. kedd: Szent I. Kelemen pápa, vértanú
24. szerda: Szent Dung-Lac András áldozópap vértanú
25. csütörtök: Alexandriai Szent Katalin szûz, vértanú
28. vasárnap: Advent 1. vasárnapja
30. kedd: Szent András apostol

NOVEMBERI MISEREND

Endrõd

Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor, hét köz nap reg gel fél 8-kor. 
Ad vent hét köz nap ja in reg gel 6-kor Rorate.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban:
no vem ber 14-én és 28-án va sár nap fél 12-kor.

Hunya
Va sár nap: dél elõtt 10-kor, ked den, csü tör tö kön 

elsõpénteken és szom ba ton  es te 5-kor. 

Gyoma

Va sár nap 10-kor, hét köz nap este 5-kor, 
szom ba ton este 5 óra kor va sár na pi elõ es ti mise. 

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

A me xi kói
Guadalajara-ban 2004.
ok tó ber 10-17. kö zött
tar tott 48. Nem zet kö zi
Eukarisztikus Kong -
resszus nyi tot ta meg a
II. Já nos Pál pápa ál tal
meg hir de tett „Eu ka -
risz tia Évé"-t.

Az eukarisztikus év
jel mon da ta: „Az Eu ka -
risz tia, a III. év ez red fé -
nye és élete”.

Az eukarisztikus
évet a 2005. ok tó ber 2-29. kö zött tar tan dó XI. Ál ta lá nos Püs pö ki
Szi nó dus zár ja le, amely nek té má ja: „Az Eu ka risz tia: az Egy ház
éle té nek és kül de té sé nek forrása és csúcspontja”.

Mi, ma gyar ka to li kus ke resz té nyek, úgy kap cso ló dunk be, hogy 
a ma gunk le he tõ sé gei sze rint tö rek szünk meg újí ta ni eukarisztikus
életünket.

Izaiás pró fé ta köny vé nek ígé re te, hogy „Íme, a Szûz fo gan, és
fiút szül, s ne vét Emmanuelnek fog ják hív ni” (Iz 7,14). Emmanuel
annyit je lent, mint „Ve lünk az Is ten”. Az idõk tel jes sé gé ben, a meg -
tes te sü lés pil la na tá ban az ígé ret va ló ra vált Ná zá ret ben. Is ten Fia
ré sze lett a te rem tett vi lág nak és az em be ri ség tör té ne té nek. „Jé zus
Krisz tus, mint Is ten, az Is ten nel való egyen lõ sé gét nem te kin tet te
olyan do log nak, amely hez föl tét le nül ra gasz kod nia kell, ha nem
szol gai ala kot öl tött, ki üre sí tet te ön ma gát, és ha son ló lett az em be -
rek hez..., engedelmes lett a halálig, éspedig a kereszthalálig” (Fil
2,6-9).

Szent Máté evan gé li u má ban ol vas suk ígé re tét: Íme, én ve le tek
va gyok min den nap a vi lág vé gé ig!” (Mt 28,20)

Ígé re tét az Eu ka risz tia ala pí tá sá val tel je sí tet te: „Azon az éj sza -
kán, ame lyen el árul ta tott, ke zé be vet te a ke nye ret, há lát adva ál dást
mon dott, meg tör te, majd ta nít vá nya i nak adta, és így szólt: Ve gyé -
tek, és egye tek eb bõl mind nyá jan, mert ez az én tes tem, mely ér te -
tek ada tik. A va cso ra után ugyan így ke zé be vet te a kely het, és há lát
adva ál dást mon dott, majd ta nít vá nya i nak adta, és így szólt: Ve gyé -
tek, és igya tok eb bõl mind nyá jan, mert ez az én vé rem kely he, az új
és örök szö vet sé gé. Ez a vér ér te tek és min den ki ért kiontatik a
bûnök bocsánatára.” (Misekönyv, III. Eukarisztikus ima)

Mi vel hoz zá tet te a meg ha gyá sát is: „Ezt cse le ked jé tek az én
em lé ke ze tem re!”, így az õ népe en nek a meg ha gyás nak két ezer éve

en ge del mes ke dik. Jé zus 
Krisz tust kö szönt jük a
hívõ kö zös ség ben, ol tá -
ra in kon, temp lo ma ink -
ban minden nap az idõk
végéig.

Így lett az Eu ka risz -
tia az Emmánuel igaz sá -
gá nak, Jé zus Krisz tus
föl di kül de té sét záró
ígé re té nek meg va ló su -
lá sa. Örök mé cses sel jel -
zett ol tá ra in kon,
szent mi sé ink ben és

min den szent ál do zás al kal má val hoz zánk ér ke zik „Hitünk szent
titka”: „velünk az Isten!”

Hi tünk szent tit kát a leg ré gibb idõk tõl fog va ne ve zi Is ten népe
Eu ka risz ti á nak. A ha gyo má nyos ma gyar nyelv Ol tá ri szent ség nek
mond ja „ezt a nagy szent sé get”, Krisz tus Tes té nek és Vé ré nek köz -
tünk élõ va ló sá gát, amely meg vál tó ke reszt ál do za tá nak vér nél kü li
megjelenülése ol tá ra in kon, és az örök élet forrása földi
zarándokutunk során.

Jé zus Krisz tust imád juk is ten sé gé ben és em ber sé gé ben a ke -
nyér és a bor szí ne alatt.

Itt a föl di vi lág ban, ahol az idõ min dent las san el ho má lyo sít,
szük sé ges meg újí ta nunk hi tün ket, hi tünk fel szí tá sa ál tal, újra gaz -
dag sze re pet kell biz to sí ta nunk éle tünk ben az Eukarisztia
kincsének.

„Az Egy ház az Eu ka risz ti á ból él.” Ezek kel a sza vak kal kez dõ -
dik II. Já nos Pál pápa eukarisztikus en cik li ká ja. A ma gyar ka to li ku -
sok egy vi szon tag sá gos XX. szá zad után ugyan csak rá szo rul nak
hívõ éle tük meg újí tá sá ra. Ezért sze ret nénk mi nél ha té ko nyab ban
részt vál lal ni az Eu ka risz tia Évé nek meg újí tó szol gá la tá ban. Egy -
ház me gyénk 975 éves ju bi le u ma kü lö nö sen is al kal mul szol gál,
mind az eu ka risz tia hi té nek megerõsítésére, mind pedig krisztusi,
keresztény életünk megújitására.

2005. szep tem ber 3-án a bu da pes ti Sport aré ná ban Nem ze ti
Eukarisztikus Kong resszust tar tunk. Kér jük az Eu ka risz ti á ban köz -
tünk élõ Krisz tus Any ját, Ma gya rok Nagy asszo nyát, esz kö zöl je ki
szá munk ra az eukarisztikus meg úju lás ke gyel mét, hogy a szent Eu -
ka risz tia le gyen szá munk ra a Ill. év ez red ben is fé nyünk és éle tünk,
a ben nünk meg va ló su ló „Emmánuel, azaz velünk az Isten.”

Gyulay End re püs pök

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

Kör le vél az Eu ka risz tia Évé nek kez de tén,
2004 ok tó be rén

(Se re gély ér sek úr gon do la ta it fel hasz nál va)
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„Amit Isten egybekötött…”

Ok tó ber 23-án  Réthfalvi Gá bor és Iványi Gab ri el la
tett hû ség es küt Is ten és em ber elõtt, a hunyai
templomban.

Kö zös éle tü ket kí sér je Is ten ál dá sa, és az egy más
iránt ér zett sze re tet, meg be csü lés, hû ség.

Kal már Imre és Tor ma Ella ok tó ber 30-án, Hunyán 
ün ne pel ték 50. há zas sá gi év for du ló ju kat, és kap tak

ál dást ez al ka lom ból a temp lom ban. 

Ad jon Is ten ne kik to váb bi hosszú, szép éle tet!

Ok tó ber 24-én, ün ne pé lyes ke re tek kö zött meg ál da tott az
endrõdi temp lom ban, a 200. év for du ló tisz te le té re az Ir gal mas Jé -
zus képe, mely Krak kó ból ér ke zett Csá szár né Gyuricza Éva ado -
má nya ként, az ere de ti nek jegy zett, hi te les má so la ta.

Ok tó ber 16-án, a gyo mai te me tõ ben Szurovecz Vin ce es pe res
Tí már Mi hály gyo mai plé bá ni ai kor mány zó, Petrovszki György
kondorosi, és Iványi Lász ló endrõdi plé bá no sok je len lét ében meg -
ál dot ta Mag La jos el hunyt gyo mai plé bá nos atya új sír em lék ét. El -
jöt tek a vi dé ki ro ko nok, va la mint a gyo mai és hunyai hí vek is.

A 200 éves endrõdi bú csú tisz te le té re el ké szült a temp lom vég -
le ges éj sza kai dísz vi lá gí tá sa is. Tavasszal már rö vid ide ig, ide ig le -
ne sen ki volt vi lá gít va, pró ba ként. Kö szö net érte a vá ros nak.

* * *
Hí ve ink tár sa dal mi mun ká ban be fes tet ték a temp lom ke rí tést.

Is ten fi zes se meg fá ra dal ma i kat!
A temp lom vi lá gí tá sa is kor sze rû sö dött, ezért is kö szö net az

ada ko zók nak.
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A csá szár ka to ná ja
volt, de Krisz tus ka to -
ná ja akart len ni, ezért
õ szol gál ta ki sa ját
szol gá ját és a kol dus -
ban is meg lát ta
Krisztust.

Szent Már ton a
nagy ró mai ül dö zés
után a pan nó ni ai Savá- 
rián szü le tett,
316-ban. Apja a csá -
szá ri had erõ
tribunusa, még po -
gány volt. De a lé gi ó -
ban és a ve te rá nok
kö zött már sok ke -
resz tény volt. Már ton
így is mer het te meg
még gyer mek ko rá ban
a ke resz tény ta ní tás
ele me it. A ser dü lõ ifjú
mé lyen át él het te a ke -
resz tény él mé nye ket,
mert 15 éves ko rá ban
Katekumennek je lent -
ke zett. Nem sok kal
ké sõbb még is ka to na

lett, és lo vas tiszt ként szol gált a gal li ai Amiens vá ro sá ban. A
régi írá sok sze rint katonatársai dicsérték nagy
szerénységéért és tiszta életéért.

Le gen dá ja el mond ja azt is, hogy egy téli es tén egy kol dust
lá tott az út szé len. Meg állt. Le szállt a lo vá ról, ket té vág ta ka to -
na kö pe nyét, és be ta kar ta vele a kol dust. Éj sza ka meg je lent ál -
má ban Krisz tus, vál lán az õ fél kö pe nyé vel és füle hal la tá ra
így szólt az õt kö rül ve võ an gya lok hoz: „Már ton a hit je lölt öl -
töz te tett en gem ebbe a kö peny be.” 334-ben meg ke resz tel ke -
dett, és be ad ta le mon dá sát. Ak ko ri ban ez igen sok aka dály ba
ütközött, magától a császártól kellett kérnie az elbocsátást.

Mint aki le akar ja vet kõz ni ed di gi egész éle tét, re me te ma -
gány ba vo nult. Azu tán Hilarius püs pök kör nye ze té ben tû nik
föl. Itt ké szül fel a ké sõb bi hi va tá sá ra. Pap pá szen tel ték.
Vissza tért szü le i hez is, az édes any ját si ke rült meg ke resz tel -
nie, és a la kos ság kö ré ben is sok hí vet szer zett. Za va ros idõk
jár tak ak ko ri ban! Az ari á nu sok ter jesz tet ték ta ní tá su kat.
Szem be ke rült ve lük, de ki tért a csa tá ro zás elõl. Vissza tért
Mi lá nó ba. Azon ban ott is ugyan ez a hely zet fo gad ta. Egyet len
meg ol dás nak tûnt szá má ra, hogy egy ko pár szigetre húzódjék
néhány barátjával. Imádkozott, el mél ke dett, és meglelte
nyugalmát.

Mi kor hí rét vet te, hogy Hilarius is vissza tér he tett szám ki -
ve té sé bõl, õ is meg te le pe dett en nek kö ze lé ben. A vá ros mel -

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

Tours-i Szent Márton
ün ne pe: no vem ber 11.

lett épí tett ma gá nak egy re me te cel lát. Egy re töb ben kö vet ték
pél dá ját, és las san ként szer ze tes kö zös ség gé ala kul tak. Sze re -
tet tel jes egyé ni sé gé nek ha ma ro san híre ter jedt. Ha tá ro zott,
cél ra tö rõ, tisz ta ke resz tény lel kü le te pél da lett az egy sze rû
hí vek kö zött. Nem cso da, hogy 371-ben már püs pök nek vá -
lasz tot ták. A kle ri ku sok til ta koz tak ez el len, mert sze gé nyes
kül se je, aszkéta életmódja ellenszenves volt elõttük. A
döntésen azonban nem változtattak. 

Et tõl kezd ve nyá já nak sze re tõ és hû sé ges pász to ra lett. Ál -
lan dó an vi zi tá ci ós úton volt egy ház me gyé jé ben. Pré di kált tö -
rõ dött a sze gé nyek kel, gon doz ta a tes ti-lel ki el eset te ket.
Min den cse le ke de té vel bé két akart te rem te ni. Ha ma ro san
szá mos le gen da vet te kö rül sze mé lyét: cso dá la tos gyó gyí tá -
sok, ördögûzésrõl, sõt még halott feltámasztásról is
beszéltek. 

Szi go rú tu dott len ni, ami kor a hit tisz ta sá ga for gott koc -
kán. El len ke zés is kí sér te éle tét. A ké nyel mes élet hez, ha ta -
lom hoz ra gasz ko dók sze mé ben ugyan is bot rá nyos nak tûnt,
hogy püs pök lé té re ve zek lõ éle tet élt. Már ton 397. no vem ber
8-án hunyt el egy lel ki pász to ri úton. Ha lá la után a nép szent -
ként kezd te tisz tel ni. Mind má ig sok fé le nép szo kás õrzi em lé -
két. Már ton nap ja a gaz da sá gi év zá rá sa, a mun ka szer zõ dé sek
ek kor jár tak le és a pi a ci na pok nak is vége. A ka rá cso nyi idõ
és ad vent elõtt az utol só ün ne pi ét ke zés a Már ton-na pi lúd -
evés volt. A Már ton-na pi lúd ke reszt csont já ból a téli
idõjárásra következtettek. Aki Magyarországon, Márton
éjszakáján álmodik boldog lesz.

Dél-Fran cia or szág ban a gyer me kek lám pás sal jár ják a falu
ut cá it Már ton- na pon. Éne kel ve di csé rik a ró mai ka to ná ból
lett ke gyes püs pö köt. Úgy em lé kez nek meg róla, mint az ir gal -
mas sza ma ri tá nus ról, a pél da adó pász tor ról. A püs pö ki sze re -
tet szent je. A Tours-i sír ja a kö zép kor egyik leg is mer tebb
za rán dok he lye. Ma gyar or szá gon is ele ven ha gyo má nya van.
Az õ tisz te le té re épült az elsõ ko los tor: Szent Már ton he gyén,
a mai Pan non hal mán. Erek lyé i nek egy ré szét a szom bat he lyi
szé kes egy ház ban he lyez ték el 1913-ban. Kü lö nös je le ne tek -
ként ta lál ko zunk vele: Már ton püs pök ként a kol dus nak ado -
má nyoz za a kö pe nyét. Lo vas ka to na ként kard dal meg oszt ja
kö pe nyét, Mártonnak álmában megjelenik Jézus. Szent
Márton a katonák, lovasok, kovácsok, koldusok védõszentje
is.

„Mer re futsz, hát rálsz? El rej tõz ni nem tudsz!
Messze száll híre ko szo rús erény nek!
Száz csa lád fény lõn hir det, s emel, Már ton,
Pász to ri tiszt re.

Nem pom páz gõg ben, sem arany szí nek ben,
Hord ja, mint ré gen, egy sze rû ru há ját,
Ar cán, Kül se jén csak eré nye fény lik,
Szép ra gyo gás ban.”

(Rész let a ma gyar ben cé sek ál tal imád ko zott Brevarium
Maurinum, Szent Már ton-na pi him nusz for dí tá sá ból.) 

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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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.

XVIII. rész

A ko ro na ké pei jel zik, hogy itt két fé le
köz lés rõl van szó: a fel sõ ko ro na rész és az
alsó ko ro na rész ese té ben. S mik ezek a kü -
lönb sé gek? Négy féle szem pont ból kü lön -
böz tet he tõ meg azaz alsó és fel sõ rész, és
na gyon ta nul sá gos. Az elsõ: a fel sõ rész min -
den ké pén la tin nyel vû a fel irat. A má so dik:
az alsó rész összes ké pén gö rög nyel vû a fel -
irat! Erre szok tak a fe lü le te sek örül ni: „na
ugye meg mond tam”, hogy mi vel az alsó ré -
szen gö rö gül van a fel irat, csak ott ké szül he -
tett, ahol a hi va ta los nyelv a gö rög volt, ez
pe dig a Bi zán ci Biro da lom volt. Te hát ez a
Bizánci Biro da lom ban ké szült, mert csá szár -
áb rá zo lás van raj ta, - sen kit nem ér de kel,
hogy ez az áb rá zo lás utó la gos? - Az, hogy gö -
rög fel irat van egy tár gyon, egy ál ta lán nem
biz tos, hogy Gö rög or szág ban ké szült! Sze -
ret ném meg kér dez ni, hogy az az Ala pí tó le -
vél, me lyet a veszp ré mi apá cák kap tak, és
gö rög nyel vû, Bi zánc ban ké szült? És egy se -
reg to váb bi em lék, ami gö rög nyel ven ké szült
Ma gyar or szá gon, az elõbb Bi zánc ban író dott
és az tán hoz ták be ide? Ne le gyünk már na i -
vak! At tól, hogy va la mi gö rög nyel ven író -
dott, egy ál ta lán nem biz tos, hogy Bi zánc ban
ké szült! A fel sõ ko ro na rész la tin nyel vû, ami
a fel ira tot il le ti. Jön a kö vet kez te tés, ezek 200 
éve be be to no zott né ze tek! Te hát ezek a ké pek 
va la hol Nyu gat-Eu ró pá ban ké szül tek, mert
ott volt hi va ta los nyelv a la tin. És a
Kárpát-medéncében? Mind a két nyel vet fo -

lya ma to san hasz nál ták! Te hát ezek az ér vek
sem mi fé le bi zo nyí tó erõ vel nem ren del kez -
nek! Fel te vés ként el fo gad ha tó. Ko vács Jó -
zsef ró mai ka to li kus plé bá nos, 1984-ben már
le ír ta, még pe dig ada tolt ér ve lés sel, hogy a
Kö zép kor nak már az elsõ év ez red ében, an nak 
de re ká tól kezd ve, egy há zi gya kor lat ban a
két nyel vû ség a leg fon to sabb sacrális cse lek -
mé nyek nél kö te le zõ volt! Pél dá ul a temp lom
és pap szen te lés nél. Mind a ket tõ re hi vat ko -
zik, mind a ket tõt ere de ti bõl idé zi, még pe dig:
Radó Polikárysnak, a na gyon hí res li tur gi ai
szak em ber nek, - nem zet kö zi szak te kin tély
volt a maga ide jé ben - „Liturgikonjából”. Eb -
ben na gyon pon to san le ír ják: A két nyel vû ség
az a kö zép ko ri egy há zi gya kor lat ban, nem
Bi zánc ra, vagy Nyu gat-Ró má ra való uta lás
nyel ve ként sze re pel, ha nem a gö rög a
BÖLCSESSÉGÉ, a la tin a HATALOM nyel -
ve ként sze re pel! Ez annyi ra ál ta lá nos volt,
hogy a pap szen te lés nél a leg utób bi idõ kig
mind a két nyel ven kel lett a fon tos szö ve get
mon da ni. Egyik a böl cses ség ré szé rõl fo gal -
maz ta meg a leg fon to sabb hit té te le ket, a má -
sik pe dig a ha ta lom ré szé rõl! Ez két
kü lön bö zõ meg kö ze lí tés! A ket tõ hierarhikus
vi szony ban van egy más sal! Nem le het fel cse -
rél ni a vi szo nyo kat! Mert a böl cses ség az
csak em ber nek em ber ál tal való igaz ga tá sá ra
ké pe sít a leg jobb ha tá sok kal. Te hát ha én a
sa ját szin te men aka rok igaz gat ni em be re ket,
ak kor a leg ma ga sabb el ér he tõ erény - amit
be vet he tek- a Böl cses ség. En nek a nyel ve a
gö rög. Ez a Ko ro na alsó részén ér vé nye sül.

De et tõl én még nem
va gyok sacrális ki -
rály. Et tõl még egy jó 
ál lam el nök, vagy an -
nak meg fe le lõ bölcs
le bo nyo lí tó. Ural ko -
dó? – bol dog len nék,
ha az ál lam el nö ke ink
idá ig el jut ná nak - de
et tõl még egy ura lom
nem lesz sacrális ura -
lom! Em ber em bert
nem jo go sít hat fel
annyi ra, hogy éle tet
el ve gyen, és éle tet
ad jon. Ezt csak fe lül -
rõl kap hat ja, még pe -
dig egyet len
for rás ból a Te rem tés

for rá sá ból! Már pe dig a sacrális ki rály nak
joga van éle tet el ven ni, vagy éle tet adni. Ez
azt je len ti, amit a böl cses ség el dönt, va la ki fe -
lõl, hogy õ ár tat lan, ezt a ki rály meg fel leb bez -
he ti. Egy ma ga sabb ha ta lom ne vé ben azt
mond hat ja: Ti nem lát já tok, mert a Böl cses -
ség szint jé rõl nem lát ha tó, de én lá tom, hogy
ab ban egy or gyil kos lap pang. Te hát nem le -
het to vább en ged ni mû köd ni. Ez az élet el vé -
tel na gyon ke ser ves do log, erre csak fe lül rõl
kap hat jo go sít ványt. A má sik, ami kor az em -
be ri böl cses ség már ha lál ra ítélt va la kit, és
ak kor õ mond ja, én meg lá tom ben ne azt, aki
ja vu lás ra ké pes, és meg men ti. Ez zel pe dig
éle tet ad. Te hát itt a böl cses sé get a ke gye lem
fö lül bí rál ja. Ez a fölsõszint, ez az a potestát
nevû ké pes ség, amely ki zá ró lag egyet len for -
rás ból szár maz hat. Ha ez nincs meg, ak kor ez
nem sacrális ura lom. Ezért ír ják a bi zán ci csá -
szár lány – Anna Komhend -, hogy a nyi tott
ko ro na azt jel zi, hogy fö löt te még le het vi lá gi
ha ta lom kép vi se lõ je! De a zárt ko ro na az azt
je len ti, hogy fö löt te már csak is te ni ha ta lom
van! A Né met-ró mai csá szá ri ko ro na - amel -
lett, hogy nem be ava tó ko ro na - ti pi kus nyi -
tott ko ro na. Mai ál la pot ban is, ami kor már
egy utó la gos ka kas ta réj van rá sze rel ve, ami
nem a ké szü lés kor ke rült rá! Tud juk pon to -
san, mert fel ira tos, így tud juk pon to san, mi -
kor ke rült rá! Ha a Né met-ró mai csá szá ri
ko ro nát és a Ma gyar Ko ro nát össze vet jük,
nem két sé ges, hogy me lyik ura lom a ma ga -
sabb szin tû! A Magyar Király ság, vagy a
Német-római Csás zár ság? Most már ért he tõ,
hogy mi ért olyan fon tos egye sek nek, hogy ne
le gyen a ko ro nánk zárt, és egy sé ges, mert ab -
ban a pil la nat ban ki de rül, hogy en nek a tér -
ség nek egyet len köz pont ja van, ez a köz pont
sacrális köz pont, és ez a Kár pát-me den ce! És
mi u tán eb ben a Kár pát-me den cé ben más,
mint a ma gyar ság, so ha sem tud ta mû köd tet ni
a Ko ro nát, ez sem kér dé ses, hogy ki nek van
erre fel ada ta a vi lág ban? An gyal a Szent
Korona, a maga képi prog ram ját elénk tár ja!
Nagy kér dés, hogy mi ez zel büsz kél ked he -
tünk, vagy te her té tel nek ve gyük? Akár en nek 
vesszük, akár an nak, ez min den kép pen mû -
kö dik!

Az na gyon fon tos kér dés, hogy a Ma gyar
Szent Ko ro nát a ma gyar köz nép so ha sem te -
kin tet te tárgy nak! Ami ó ta írá sos fel jegy zé sek 
van nak a Ko ro ná ra ma gá ra, il let ve a mû kö dé -
sé re vo nat ko zó an, min dig sze mély nek té te le -
zõ dött. Erre mond ják: no lám! Bun kó
ma gya rok, erre a va cak kis tárgy ra is azt
mond ják: sze mély! Meg kell gon dol ni, hogy
800 éve egy foly tá ban an nak te kin tik, és ki
tud ja, mi lyen ré gen, még ko ráb ban, hát ak kor
eb ben kell len ni va la mi nek! Ilyen tar tó san
nem szok tak meg bo lon dul ni ná ci ók! A Ko ro -
na élõ lény sze rû sé ge ab ban nyil vá nul meg, -
köz jo gi ér te lem ben- hogy min den jog for rá sa
a Szent Ko ro na! Nem múlt idõt hasz nál tam!
Ha nem je len idõt! Mert ezt soha sen ki sem
ha tály ta la ní tot ta! A Ma gyar Szent Ko ro na jo -
ga it soha sen ki jog ér vé nye sen nem kor lá toz -
ta, te hát ma is ér vé nye sek! Hogy a hi va ta los
irány vo nal tu do má sul ve szi vagy nem, az az õ 
bel ügye!  A MAGYAR SZENT KORONA
JOGKÖRE A MAI NAPIG ELEVEN
JOGKÖR!

Köz re ad ta: Kis And rea

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

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



210 2004. no vem berVÁROSUNK

Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

And rás-na pi disz nó tor az endrõdi ta nyá kon, a XX. Szá zad ele jén

A ha gyo má nyos pa rasz ti vi lág ban a
disz nó vá gá sok kez dõ nap ja no vem ber
30-án, Disz nó ölõ Szent And rás nap ján
kez dõ dött és egé szen far sang vé gé ig
foly tak. A disz nó tor nagy csa lá di ese -
mény volt, hi szen az egész év ben hiz lalt
jó szág nagy sá ga és ki adós sá ga je len tet -
te a csa lád nak a kö vet ke zõ évi sza lon na, 
zsír, füs tölt hús (ol da las, son ka, kol bász)
mennyi sé get. Et tõl füg gött, lesz-e ele -
gen dõ zsír a fõ zés hez és ele gen dõ sza -
lon na az ara tás hoz. A na gyobb
te he tõ sebb gaz dák több hí zót vág tak eb -
ben az idõ szak ban. A leg na gyobb ér ték -
nek tar tott rész a sza lon na volt, mi vel ez
fi ze tõ esz köz ként sze re pelt a bé re sek,
nap szá mo sok, ré szes ara tók bé ré ben.
Di cse ke dett is a gaz da, ha jó vas tag sza -
lon ná ja volt a disz nó nak. A sza lon na
vas tag sá gát asze rint ha tá roz ták meg,
hogy hány ujj nyi vas tag. 

Az endrõdi ta nya vi lág han gos volt az
And rás-na pi disz nók si val ko dá sá tól. A
nagy ese mé nyen nem csak a csa lád, ha -
nem a szom szé dok is részt vet tek. Már jó 
elõ re meg be szél ték, hogy ki mi kor tart ja
a disz nó tort. And rás nap tól a far sang vé -
gé ig az endrõdi ta nyák la kói, szin te min -
den hé ten disz nó tor ba jár tak. Nagy
szé gyen és a ha rag jele volt, ha va la kit
nem hív tak meg a disz nó tor ba, de
ugyan ak kor a bé kü lés hely szí ne is volt
ha son ló an a töb bi csa lá di ün nep hez.
Disz nó ölés nap ján már jó ko rán gyü le -
kez tek a fér fi ak és fi a tal le gé nyek, hogy
egy ku pi ca pá lin ka (bá tor ság nö ve lõ) el -
fo gyasz tá sa után le fog ják és le öl jék a ki -
sze melt állatot.

 A böl lér ál ta lá ban, a csa lád va la mely
ta pasz talt, idõ sebb fér fi tag ja volt, aki
gya kor la tot sze rez ve könnyen, a meg fe -
le lõ hely re tud ta a döf ni a kést; az ál lat
így nem szen ve dett so ká ig és a vére is
szé pen le folyt. A disz nó ölés al kal mas
volt a fi a ta lok ta ní tá sá ra, ezért ha új fér fi
(võ) ke rült a csa lád ba, vagy a há zi gaz da
fia már le gény sor ba lé pett, az õ fel ada tá -
vá tet ték a szú rást. A vér sze dõ tá lat apró
fi úcs ka tar tot ta, azért, hogy hadd szok ja
és lás sa õ is, ho gyan kell a disz nó ölést
el vé gez ni. Mi u tán az ál lat ki le hel te a „pá -
rá ját”, a fér fi ak a „nagy ijedt ség re” újra le -
en ged tek a tor ku kon egy kis pá lin kát. A
disz nó vá gás kor, ha volt rá le he tõ ség,
tisz ta szil va pá lin kát it tak, a gaz da sa ját
sze dé sét. 

Mire a fér fi ak ki ér tek a jó szág hoz,
már égett a kis tûz a szal más pör kö lés -
hez. A kis tûz élet ben tar tá sa a na gyobb
gye rek fel ad ta volt. A le ölt jó szá got be -
bo rí tot ták szal má val és a kis tûz bõl tü zet
víve meg gyúj tot ták a szal mát. A hir te len
el lob ba nó szal ma tûz gyor san le éget te a
hi deg idõ ben meg nõtt vas tag sör tét. Ez -
után kö vet ke zett a las sabb, idõ igé nye -
sebb pör kö lés. Ilyen kor a kis tûz bõl a

per zse lõ vil lá val vet tek egy ke vés égõ
szal mát és egyen ként meg pör köl ték a lá -
ba kat, a füle és far ka tö vét. A XX. Szá -
zad ele jén már meg je len tek a te ke rõs
pör kö lõk is, pá ro san a szal más pör kö lés -
sel, esze rint a na gyobb sör té ket szal má -
val per zsel ték le és a lá ba kat, va la mint a
ké nye sebb ré sze ket a te ke rõs
pörkölõvel.

A meg pör költ hí zót lan gyos víz zel le -
ön töt ték, hogy pu hul jon a bõre, majd a
jó szá got ka pa ró kés sel meg ka par ták, és
víz zel tisz tá ra mos ták. 

A ha gyo má nyos bon tást a lá bak ki vá -
gá sa után, az endrõdi ré sze ken a há tá ról 
kezd ték, ka raj ra bon tot ták. A bon tás hoz
kést és bár dot hasz nál tak. Így ré sze i re
szed ve vit ték be a disz nót arra a hely re,
ahol a fel dol go zást vé gez ték. A disz nó -
ölés kor is jól el kü lö nül tek a nõi és fér fi -
mun kák. A disz nó le ölé se, fel da ra bo lá sa
és fel dol go zá sa a fér fi ak fel ada ta volt. 

A bél ka pa rás, bél mo sás, az üst fû té -
se és a bel sõ ré szek meg fõ zé se, il let ve a 
reg ge li, ebéd és va cso ra el ké szí té se a
nõk fel ada ta volt.

Ami kor a „disz nó sá go kat” be hord ták,
meg reg ge liz tek. A reg ge li hagy más vér
só val, bors sal íze sít ve, egye sek erõs
pap ri ká val meg szór va fo gyasz tot ták. A
reg ge li hez fû sze res, for ralt bort it tak. 

A reg ge li után foly ta tó dik a mun ka. A
fér fi ak le vá laszt ják a hús ról a sza lon nát,
meg csi no sít ják a füs tö lés re ke rü lõ hú so -
kat. Min dig hagy tak egy nagy son kát
hús vét ra, ál ta lá ban az egyik hát só lá bat
ka nya rí tot ták ki. En nek a neve volt a hús -
vé ti son ka. A sza lon nát (ol dal) a le he tõ
leg na gyobb mé ret be ka -
nya rí tot ták ki. A ha sa al -
ját abált sza lon ná nak
meg fõz ték, eset leg a
zsír sü tés kor „pörc nek”
meg sü töt ték.

A fe jé bõl és némi
hús ból ké szí tet ték a
disz nó saj tot, me lyet pré -
se lés után fel füs töl tek. 

Eb ben az idõ szak -
ban a ha gyo mányt tar tó
ta nyá kon nem da rál ták a 
húst a kol bász hoz és a
hur ká hoz, ha nem bárd -
dal vág ták ap ró ra. 

Jel lem zõ volt ezen a
vi dé ken, hogy sok fé le
hur kát töl töt tek. Nem -
csak a be töl ten dõ töl te -
lé kek má sok: vé res,
má jas, ká sás hur ka. A
sze rint is meg kü lön böz -
tet ték, hogy vas tag bél -
be, vé kony bél be vagy
hár tyá ba töl töt ték. 

A nap fõ ese mé nye a
va cso ra volt, ahol azok

is részt vet tek, akik eset leg a disz nó ölé si
mun kák ban nem se gí tet tek. 

Az ün ne pi va cso ra a ház nagy szo bá -
já ban volt, ahol elõt te ki pa kol ták a bú to -
ro kat és kö zép re fel ál lí tot ták a
kecs ke lá bú asz ta lo kat. Az asz ta lok mel lé 
ló cá kat he lyez tek. Ek kor ra már jó me leg
volt a ház ban a ke men ce nem csak meg -
fõz te, meg sü töt te a to ros éte le ket, ha -
nem jól be fû töt te a szo bát.

A va cso ra elsõ fo gá sa az orja le ves
volt, me lyet úgy fo gyasz tot tak, hogy a tá -
nyér ba elõ ször friss vö rös hagy ma ka ri -
ká kat szel tek, ese ten ként ke nye ret, és
erre szed ték rá a for ró le vest.

 A le ves be tész tát nem fõz tek. 
A Má so dik fo gás a to ros ká posz ta

(töl tött ká posz ta), mely nagy ha sáb, sa -
va nyú ká posz ta le vél be cso ma golt fû -
sze re zett ká sás hús volt. Mel let te bõ rös,
zsí ros hú so kat is be le fõz tek. 

A to ros ká posz ta a ke men cé ben fõtt,
nagy vá szon fa zék ban. A ká posz ta mel lé
tol ták sül ni, a va cso ra har ma dik fo gá sát
a tep si ben sü tött hur kát, kol bászt és pe -
cse nyét. 

A tor nap ján sül tek a ke men cé ben a
kü lön fé le kelt tész ták is. 

Reg gel leg ko ráb ban po gá csa, majd
lek vá ros kif li, ka lács és a va cso rá nál fo -
gyasz tott há jas kif li. 

A mu lat sá gok reg ge lig el tar tot tak da -
lo lás sal, tánc cal és sok vi dám ság gal. 

A disz nó to ros há zak nál, gyak ran
meg je len tek a falu fi a tal ja i ból ki ke rü lõ
„kán tá lók” és „mas ka rá sok”.  

(El mon dá sok ból össze ál lí tot ta: Szon da István)

Kán tá lók éne kel ték 
(He ves és Nóg rád me gyé ben ezt a szö ve get):

„Meg dög lött-e az a disz nó, akit meg öl tek?
Ma radt-e a hur ká já ból, ad ja nak egyet!
Mer már hol nap nagy böjt lesz, a ma ra dék nem jó lesz.
Arra ké rem jó sá gu kat, ad ja nak egyet!
Aki aztat hiz lal ta, kö vér le gyen a kar ja,
Hogy a dé zsát esz ten dõ re job ban bír has sa.”
(Kerényi Gy. 1982.)
„Áld ja meg az Is ten e ház nak gaz dá ját,
Tölt se meg az Is ten min den csû rét, kam rá ját!
(Ha nem kap tak, ezt mond ták)
Áld ja meg az Is ten e ház nak gaz dá ját,
Tölt se be az Is ten te tû vel, bol há val!”

(A kö vet ke zõt Endrõdön is mond ták)
„Lá tom az ab la kon,
Málé az asz ta lon.
Nem kell ne kem málé,
Le gyen a gaz dáé!
Kell ne kem ré tes,
Az is le gyen mé zes,
Hosszú nagy szál kol bász,
Vas tag sült hur ka,
Jó da rab sza lon na.”
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HÉZSÕ FERENC ki ál lí tá sa

Gyomaendrõdön Hézsõ Ferenc személyében a 
hódmezõvásárhelyi mûvészetnek már a harmadik
jeles képviselõjével találkozhat a közönség. Az
október 18-án megnyílt tárlat november 19-ig
látogatható a Városi Képtárban.

A mûvészt és alkotásait Kapu Pál,
nyugalmazott tanár ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe.

Nem ismeretlen tehát a gyomaendrõdiek elõtt
a vásárhelyi mûvészet múltja, s talán jelene sem.
A Városi Képtárban 1998-ban rendezett
Kohán–Corini közös kiállítás és az 1999-ben a
MNG–tól tartós letétbe a Képtárba került Pásztor
János szobrok kapcsán e lap hasábjain is bõséges
ismertetés jelent meg az Ady által „paraszt
Párizsnak” nevezett város mûvészetérõl. A két
kiállítás ürügyén, mint a Képtár akkori
vezetõjének nekem is alkalmam volt elmélyülni e
gazdag hagyományban. 

Végigtekintve a Gyomaendrõdön kiállított kis
és közepes méretû olaj, tempera és akvarell
Hézsõképeken, elgondolkozhatunk azon, hogy a
lokálpatrióta, felelõs mûvészi habituson túl mi köti
még ezt a modern mûvészt és alkotásait a
vásárhelyi tradícióhoz? Hogyan kapcsolódik
nemzedéktársai, Németh József, Szalay Ferenc,
Szurcsik József és a többiek „új realizmusához”,
hiszen a skatulya, a közös gyûjtõnév ellenére
mindnyájan más-más egyéniségek. De sok
minden belefér akár egyetlen életmûbe is. Hézsõ
Ferenc most látható képei az elmúlt másfél évtized 
termésébõl válogatódtak. Nem monumentális
igényûek, nehéz lenne õket elképzelni hatalmas
gobelinekként vagy pannóként. A róla fellelt írások 
pedig éppen „dekoratív, erõs színezésû, nagy
méretû” képeit méltatják elsõsorban. A vásárhelyi
hagyományhoz már csak témájuk és éppen még
meglévõ figuralitásuk köti ezeket az alkotásokat.
Az apró képeket távolról szemlélve már csak
színeket, formákat, operatõrhöz méltó, merész
képsík kivágatokat látunk. A figurák, a kép epikus
tartalma elveszti jelentõségét is. Nem festészet
ez, mint a nagy elbeszélõ elõdöké. Ugyanazok a
problémák foglalkoztatják õt is, mint
neoavantgarde és postmodern kortársait. Mégis
megõriz valami naív bájt síkban tartott, a
gyermekrajzok esetlenségét idézõ csendéletein, a
zöld háttér elõtt tarka foltként álldogáló bumfordi
bocikáin, tanya képein. 

A képek egy másik csoportja szimbolikus
jelentéssel bír. Ilyen a stilizált varjakat és
galambokat ábrázoló kép-pár. A „Faágak” a
„Hátsó kapu” és több más kép, de ahogy Kapu
tanár úr óva intett minden belemagyarázástól,
inkább nem kockáztatjuk meg az Arany János-i
epés megjegyzést: „Gondolta a fene!” Ki-ki
értelmezze a saját ízlése szerint, de legfõképp
csak gyönyörködjön benne, mert ha el lehetne
szóval mondani, amit csak festeni lehet, nem
születnének képek.-

A tetszés, nem tetszés szubjektív dolog.
Nekem is megvannak a magam kedvencei ezen a
kiállításon. A nagyobb terem fõ falán elhelyezett
éjszakai kép szürke marhákkal, amelyen az állatok 
szarvának és hátának lágy ívei fogják közre a
sötétkék eget, s annak kéksége tükrözõdik az
állatok hátán, majd lágyan megy át a kék
árnyalataiból szürkébe a Hold sugarainál. Másik
kedvencem a „Feljáró” címû alkotás sajátos
nézõpontjával, két felfelé szélesedõ trapéz közé
szorított párhuzamos sráfjaival és zöldessárga
tónusával. Kedvencem még a Nagy Istvánt idézõ
kép-pár: a „Tokaji szõlõhegyek” és a „Kõrakás a
szõlõben”. A motívum, a szerkezetesség a nagy
elõdre emlékeztet, akit mind az alföldi, mind az
avantgarde szentendrei festészet magáénak
érzett, de Hézsõnél a merev szerkezetet élénk,
derûs színekkel oldja, és a könnyed, laza, ritkás
színfoltokból álló akvarellel egészen más, vidám
hangulatot ér el. Hagyomány és modernitás
ezeken a képeken olvad teljes egységbe, s ezt a
szemléletet és mûvészi, szakmai tisztességet
Hézsõ tanár úr bizton továbbadja a vásárhelyi
mûvészet újabb nemzedékének, akiknek
jelentkezését kíváncsian várjuk.  

Bula Teréz

 Ke ve seb bet ér az egy há zi is ko lá ba járó
gyer mek, mint ön kor mány za ti is ko lá ba
járó tár sa? Az egy há zi is ko lák ba járó gyer -
me ke ken és az egy há zi in téz mé nyek pe da -
gó gu sa in, ápo ló nõ in és or vo sa in akar
spó rol ni a kor mány? Újra nem zet kö zi
meg ál la po dást és ma gyar tör vé nye ket is
sér tõ költ ség ve té si tör vény ter ve zet a Par la -
ment elõtt? - ezek rõl a té mák ról tar tott Ve res
And rás püs pök, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia tit ká ra rend kí vü li saj tó tá jé koz ta -
tót csü tör tö kön dél elõtt Bu da pes ten.

 
Amint ar ról már a mé dia tu dó sí tott, a

2005. évi költ ség ve té si tör vény ter ve ze te a
jog biz ton ság el vét fi gyel men kí vül hagy va is -
ko la év köz ben, ja nu ár 1-jé tõl csök ken ti a ki -
sebb lét szá mú ön kor mány za ti ok ta tá si
in téz mé nyek di ák ja i nak nor ma tív tá mo ga tá -
sát.

A költ ség ve té si tör vény Or szág gyû lés elé 
be ter jesz tett ter ve ze té vel azon ban a kor mány
a jog biz ton ság mel lett az esély egyen lõ sé get,
a ha tá lyos tör vé nye ket és a Va ti kán nal kö tött
nem zet kö zi szer zõ dést is fel rúg ja, ami kor az
egy há zi is ko lá ba járó gyer me ke ket 2005. ja -
nu ár 1-jé tõl a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ál la pí tott nor ma tí vák bi zo nyos kö ré bõl
ki zár ja és az elõ zõ évek tõl el té rõ en az ön kor -
mány za ti fenn tar tó val azo nos szin tû egy há zi
ki egé szí tõ tá mo ga tást sem biz to sít ja. Ez zel az 
egy há zi is ko lák di ák ja it má sod ren dû ál lam -
pol gár rá deg ra dál ja.

Az egy há zi is ko la ak kor sem kap ja meg
az óvo dai és ál ta lá nos is ko lai ki egé szí tõ tá -
mo ga tást, ha az is ko la meg fe lel a lét szám elõ -
írá sok nak. Ez zel az egy há zi is ko lá ba járó
gyer mek – is ko la tí pus tól füg gõ en – 18-44
ezer fo rint tal ke ve sebb tá mo ga tást kap, mint
az ál la mi is ko lá ba járó tár sa. Ha azon ban pél -
dá ul egy kis te le pü lés rõl egy má sik te le pü lés
egy há zi is ko lá já ba jár ez a gyer mek, ak kor
még a be já ró nor ma tí vát is meg von ják tõle,
így a gim na zis ta to váb bi 9800 Ft, az ál ta lá nos
is ko lai ta nu ló pe dig 25 ezer Ft nor ma tí vá tól
esik el.

Az egy há zi is ko lák ban egy ta nu ló ra
jutó nor ma tív ál la mi tá mo ga tás a fen ti ek
sze rint össze sen 43-69 ezer Ft-tal ke ve sebb, 
mint egy ön kor mány za ti in téz mény ben.
Emel lett a ter ve zet sze rint csök ken az egy -
há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás össze ge is. Az
egy há zi is ko lák így együt te sen mint egy
20%-kal ke ve sebb tá mo ga tást kap ná nak
2005-ben, mint az ugyan csak alul fi nan szí -
ro zott ön kor mány za ti in téz mé nyek.

Is ko la év köz ben, ja nu ár el se jé tõl meg vál -
toz tat ná ugyan is a költ ség ve té si tör vény az
egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás szá mí tá si mód -
sze rét is, egy aránt csök kent ve an nak alap ját
és össze gét. Az egy há zi is ko lá ba járó gyer me -
kek ezen túl nem kap ná nak az ön kor mány za ti
in téz mé nyek kel meg egye zõ ki egé szí tõ tá mo -
ga tást az in gye nes tan könyv el lá tás hoz, a nap -
köz be ni ét kez te tés hez és a kol lé gi u mok ban
biz to sí tott szál lás hoz.

Mint is me re tes, a költ ség ve té si tör vény -
ben meg ter ve zett nor ma tí va mind össze az ok -
ta tá si ki adá sok mint egy 55-60%-át fe de zi, a
ki adá sok to váb bi 40-45%-át az ön kor mány -
zat ok a költ ség ve tés bõl át en ge dett sze mé lyi
jö ve de lem adó ból és egyéb adó be vé te lek bõl
fe de zik. Mi vel az egy há zi in téz mé nyek szol -
gál ta tá sa it is az adó fi ze tõ pol gá rok ve szik
igény be, ezért az egy há zi is ko lák ki egé szí tõ
tá mo ga tá sa nem kö nyör ado mány, ha nem a
ne kik járó jo gos rész az ál la mi költ ség ve tés -
bõl. A ha tá lyos tör vé nyek, al kot mány bí ró sá gi 
ha tá ro za tok és a Va ti ká ni Meg ál la po dás sze -

rint az egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás biz to sí -
tot ta azt, hogy az egy há zi is ko lák ba járó diák
ne ke rül jön hát rá nyos hely zet be, ha nem ezt a
ki egé szí tést az ál la mi költ ség ve tés bõl meg -
kap ja.

Az egy há zi is ko lák di ák ja i nak ne ga tív
diszk ri mi ná ci ó ja azért is el fo gad ha tat lan, mi -
vel ezen ok ta tá si in téz mé nyek egy ál ta lán nem 
elit kép zést foly tat nak. Egy há zi is ko lák mû -
köd nek ugyan is a le sza ka dó la kó te le pe ken és
kis te le pü lé se ken is. Az ide járó gyer me kek je -
len tõs ré sze nagy csa lád ból szár ma zik vagy
hát rá nyos szo ci á lis kö rül mé nyek kö zött él.
Míg az ön kor mány za ti in téz mé nyek ben
szo ci á lis hely ze tük mi att a di á kok 18,5%-a
szo rul rá a ked vez mé nyes ét kez te tés re és az 
is ko lai tan könyv tá mo ga tás ra, ad dig az
egy há zi is ko lák ban ez az arány 44%.

Az egy há zi is ko lák di ák jai mel lett az egy -
há zi ok ta tá si, szo ci á lis, egész ség ügyi in téz -
mé nyek al kal ma zot tai is má sod ren dû
ál lam pol gár rá vál nak a tör vény mó do sí tás -
sal. A jö võ ben szá muk ra nem lesz kö te le zõ a
köz al kal ma zot ti bé re zés biz to sí tá sa, en nek
meg fe le lõ en az ese ti és tar tós bér eme lés fe de -
ze tét sem kap ják meg az ál la mi költ ség ve tés -
bõl. En nek elsõ jele volt, hogy már eb ben az
év ben sem kap hat ta meg az egy há zi in téz -
mény az ál la mi, ön kor mány za ti in téz mé nyek -
nek jut ta tott 1%-os ke re set-ki egé szí tést.

E tör vény ter ve zet el fo ga dá sa ese tén az
egy há zi szo ci á lis in téz mé nyek szol gál ta tá -
sa it igény lõk és ezen in téz mé nyek al kal ma -
zot tai szá má ra sem biz to sí tott az egyen lõ
bá nás mód. Õket is hát rá nyos hely zet be hoz za
a költ ség ve té si tör vény an nak el le né re, hogy
az Al kot mány bí ró ság ép pen eb ben az év ben
sem mi sí tet te meg a szo ci á lis tör vény nek a
Va ti ká ni Meg ál la po dás ba üt kö zõ diszk ri mi -
na tív sza bá lya it. De nin cse nek jobb hely zet -
ben a rend kí vül nagy ér té kû nem ze ti
örökségünket õrzõ egyházi könyvtárak és
múzeumok sem.

Az egy há zi is ko lák és egyéb egy há zi in -
téz mé nyek – az ön kor mány za ti in téz mé nyek -
hez ha son ló an – min den ki szá má ra
hoz zá fér he tõ köz szol gá la ti te vé keny sé get vé -
gez nek, emel lett a csa lá di és tár sa dal mi kö -
zös sé get épí tõ és meg õr zõ ér té ke ket
köz ve tí te nek. Má so kért és ön ma gunk ért való
fe le lõs ség re, a sze mély és a tu laj don tisz te le -
té re ne vel nek, ami re a mai, sok te kin tet ben ér -
ték vesz tett ko runk ban rend kí vül nagy
szük ség van. Az egy há zi köz szol gá la ti in téz -
mé nyek nek, il let ve ezek igény be ve võ i nek és
az ott dol go zók nak jut ta tott költ ség ve té si tá -
mo ga tás te hát nem kegy, még csak nem is
aján dék, ha nem a minden magyar
állampolgár számára ingyenesen, illetve
kedvezményesen hozzáférhetõ állami
szolgáltatás fedezete. 

Ami kor az egy há zi in téz mé nyek tá mo ga -
tá sá nak meg vo ná sá val a kor mány el le he tet le -
ní ti az egy há zi is ko lák és más egy há zi
in téz mé nyek mû kö dé sét, eset leg in téz mé nyei 
be zá rá sá ra kény sze rít ve az egy há za kat, ez zel
az ál lam pol gár ok sza bad in téz mény vá lasz tá -
sá nak le he tõ sé gét és az egyen lõ bá nás mód -
hoz való al kot má nyos jo gát is kor lá toz za.
Mind ezek mi att a Ka to li kus Egy ház – a költ -
ség ve té si törvény jelen formában történõ
elfogadása esetén – az Alkotmánybírósághoz
fordul.

Budapest, 2004. október 21.
Dr. Ve res And rás püs pök, 

az MKPK tit ká ra

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA TITKÁRSÁGA

  Ho gyan érin ti az Egy há zat a 2005. évi költ ség ve tés?
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Öröm mel és sze re tet tel üd vöz lök min den gyomaendrõdi la -
kost és el szár ma zott test vé re in ket!

Már az ószö vet sé gi Bib li á ban fel-fel buk kan a gon do lat, hogy
nincs ma ra dan dó vá ro sunk itt a Föl dön. De az új szö vet sé gi
Szent írás ban is meg ta lál juk ezt az örök ér vé nyû igaz sá got: „nin -
csen itt ma ra dan dó ha zánk.” (Zsid. Lev. 13, 14.)

Negy ven hat év alatt mint lel ki pász tor, en ge del mes ség bõl be -
jár tam a fél or szá got. Kül de té sem most is min de nek elõtt lel ki -
pász to ri vo nat ko zá sú. De be val lom „bû nö met”, hogy a gyo mai
plé bá ni á ra ke rü lé sem ben ben ne van az én ke zem is, az én em be -
ri aka rá som, óhaj tá som is. (Ter mé sze te sen az il le té kes elöl já ró -
im en ge dé lyé vel és be le egye zé sé vel).

Sok is me rõs, ro kon és jó ba rát így, vagy ha son ló kép pen üd -
vö zöl, ami kor ta lál ko zunk: Ugye, haza húz a szí ved? Mit ta gad -
jam: igen. Pe tõ fi vel val lom: „Itt szü let tem én ezen a tá jon…”. Ez
em be ri szem pont; de csak em be ri. Ha szer ze te si-lel ki pász to ri hi -
va tá som leg al só lép csõ fo kán ál lok is, ab ban az eset ben sem sza -
bad, hogy ilyen szem pont ok dön tõ en be fo lyá sol ja nak eb ben a
lé pé sem ben. 

Ak kor mi ho zott ide? Vég sõ fo kon mi a moz ga tó ru gó ja an nak 
az óha jom nak, hogy Gyomán le gyek ró mai ka to li kus lel ki pász -
tor?

Rö vi den az elõz mé nyek rõl:

Fo lyó év jú ni us 26-án részt vet tem a hunyai lé lek eme lõ bú -
csún. Je len volt a jó Mag La jos Plé bá nos Atya is. (Nagy tisz te lõ je
vol tam és va gyok). Az ün ne pi szent mi se elõtt li tur gi kus ru há ban
jöt tünk ki a sek res tyé bõl, hogy fé lig meg ke rül ve a temp lo mot, a
fõ be já ra ton be lép ve a temp lo mon ke resz tül vo nul junk be a szen -
tély be. A sek res tye lép csõ jén le fe lé jö vet La jos Atyánk kis ség
meg bot lott és arc cal a be ton jár dá ra zu hant vol na, ha a mel let te
ha la dó kun szent már to ni plé bá nos atya utá na nem kap és kar já -
nál fog va föl nem eme li. En nek lát tán meg szán tam Õt, de a gyo -
mai ró mai ka to li kus plé bá nia tag ja it is, ami ért – a nagy pap hi ány 
mi att – ezt a je len tõs lét szá mú lel ki kö zös sé get egy ilyen gyön ge
fi zi ku mú, meg ope rált szí vû, idõs lel ki pász tor ve ze ti. Ugyan ak kor
meg bíz ha tó for rá sok ból tud tam ar ról, hogy Mag La jos Atyát fog -
lal koz tat ja a nyug ál lo mány ba vo nu lás gon do la ta.

Köz vet le nül ebéd után kér tem Püs pök Atyát, hogy né hány
perc re szí ves ked jék fo gad ni. Kész sé ge sen igent mon dott. Kö zöl -
tem a Püs pök Atyá val, hogy ha idõ vel a gyo mai plé bá nia meg -
üre se dik, szí ve sen el jön nék a gyo mai plé bá ni á ra lel ki pász tor nak, 
ha Õ is jó nak lát ja. „Mi hály, meg tart va az egy há zi Tör vény könyv
elõ írá sa it, szí ve sen át vesz lek egy ház me gyém be szol gá lat ra, s el -
kép zel he tõ, hogy Gyom ára ke rülsz”, hang zott a rö vid vá lasz.

Hogy ezt kö ve tõ en, hi va ta lo san mi zaj lott a „ku lisszák mö -
gött”, azt nem tud ha tom. De tény, hogy óha jom meg va ló su lá sá -
nak idõ pont ját a jó La jos Atya tra gi kus ha lá la elõbb re hoz ta.

Püs pök Atyánk ki ne ve zé se foly tán, au gusz tus 16.-a óta a
gyo mai Jé zus Szí ve Plé bá nia ve ze tõ je va gyok; szer ze te si nyel -
ven: plé bá ni ai kor mány zó.

Há lás kö szö ne tet mon dok Püs pök Atyá nak az elõ le ge zett bi -
za lo mért. Úgy szin tén Szurovecz Vin ce ke rü le ti Es pe res Úr nak, a
plé bá nia át adá sát elõ ké szí tõ, ala pos, meg fe szí tett mun ká já ért.

Sok ka to li kus hí vem di csé re tet és nagy-nagy kö szö ne tet ér -
de mel az át adás elõtt vég zett ál do za tos mun ká ért és a sze re tet -
tel jes fo gad ta tá sért. De ci vil vo na lon is sok kel le mes
meg le pe tés ben volt, van ré szem. Hogy csak két-há rom ese tet
em lít sek: Jól esett meg ta pasz tal nom azt a szí vé lyes test vé ri lég -
kört, amely ben Pol gár mes tert Úr fo ga dott és biz to sí tott ar ról,
hogy pártfogólag és se gí tõ kész ség gel ke ze li egy ház köz sé günk

ügye it. A Jegy zõ Úr együtt ér zé se is biztatólag ha tott rám.
Foly tat hat nám az zal, hogy a Gyomaszolg Kft ve ze tõ je rend kí vü li
tá mo ga tá sá ról tett kéz zel fog ha tó ta nú bi zony sá got… Egy szó val
ezek és sok más kö rül mény hoz zá já rul ah hoz, hogy is mét itt hon
érez zem ma gam.

Igen, de mi a föl di ott hon után az örök ott hon ba sze ret nénk
el jut ni. En nek a ne mes tö rek vés nek va gyok én hi va tás sze rû
mun ká sa és test vé ri se gí tõ je. Ezért va gyok itt. 

A lel kek temp lo má nak épí té se cél já ból va gyok itt. De most
osz tály ré szül ju tott gyö nyö rû, ék szer do boz jel le gû temp lo munk
meg men té sé nek gond ja is. 

Mi tõl kell meg men te nünk temp lo mun kat? Az ár víz tõl. A Kö rös 
ár vi zé tõl? Nem, ha nem az esõ, a csa pa dék ár vi zé tõl. Ugyan is
meg bíz ha tó és lel kes szak em be rek be vo ná sá val és irá nyí tá sá val
föl tár tuk az egész temp lom kert ben a 95 év vel ez elõtt föld be épí -
tett csa pa dék víz-el ve ze tõ be ton csa tor ná kat. Ez mind el du gult és 
össze tö re de zett, azaz tel je sen tönk re ment. En nek kö vet kez té -
ben év ti ze dek óta a temp lo munk fa lá nak a tö vé be és alá folyt a
csa pa dék víz. Ezt a ve szé lyes ál la po tot ha la dék ta la nul meg kell
szün tet nünk! Ez elõ re be nem kal ku lált, rend kí vül nagy ki adást
je lent. – Test vé rek, se gít se tek! Ne vár juk meg, míg meg sza kad
és meg süllyed temp lo munk va la me lyik sar ka. Ép pen elég baj az,
hogy a föl vi ze se dés kö vet kez té ben be lül más fél mé ter ma gas -
ság ban om lik mál lik és hull a va ko lat. Nem mél tó Is ten há zá hoz,
az imád ság há zá hoz. – Na gyon re mény ke dem. Na gyon bí zom
ben ne tek!

A z  ö r e g  v a c e r  p a p  

A 95 esz ten dõ el vé gez te a maga pusz tí tó mun ká ját

Ugye, kö vet jük nyom do ka i kat?
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Wodiánerek meg -
épít tet ték, ne künk fönn 
kell tar ta nunk temp lo -
mun kat.

Egy ház köz sé günk
min den tag já hoz szól
kül de té sem. De
szalézi-szerzetes hi va -
tá som nál fog va hang -
sú lyo zot tan az
if jú ság hoz. Most már
túl va gyok a kez de ti
ne héz sé ge ken. Se gít -
se tek az is ko lai és a
plé bá ni ai hit ok ta tás
meg szer ve zé sé ben!

So kat pa nasz ko -
dunk fi a tal ja ink lel ki
kul tú rá já nak hi á nyos -

sá gai mi att. De
meg tet tünk és
meg te szünk-e ér tük 
min dent?

Mécs Lász ló köl -
tõ vel val lom és bi -
zo nyá ra so kan
vall juk: „E fi ú kért
va la ki fe le lõs!”

Nem csak fi a in -
kért, lá nya in kért is
fe le lõ sek va gyunk. 

El sõd le ges lel ki -
pász to ri fel ada ta im
kö zött tar tom nyil -
ván hogy a Plé bá nia 
tel kén, vagy kö zel
hoz zá, le gyen egy
he lyi ség, ahol fi a tal -
ja ink ott hon ra ta lál -
nak. Ki hasz ná lat lan
gaz da sá gi épü le -

tünk ilyen cél ra
tör té nõ át ala kí tá sát
már meg ál mod tam.
Se gít se tek a Don
Bosco If jú sá gi ott -
hon meg al ko tá sá -
ban!

Nem va la ki, ha -
nem va la kik, va gyis
so kan fe le lõ sök va -
gyunk! 

És még va la mit!
If jú sá gunk lel ki se gí -
té sé ben a jö võt épít -
jük. De épít he tünk-e
jö võt, ha nem be -
csül jük meg a múl -
tun kat? 

Múl tunk meg be -
csü lé sé hez hoz zá tar -
to zik õse ink
meg be csü lé se is. De
el vá laszt ha tó-e õse -
ink meg be csü lé se
nyug vó he lyük meg be csü lé sé tõl?  A le zárt gyo mai ka to li kus te -
me tõ ál la po ta mi rõl ta nús ko dik? Ezt nem sza bad to vább tét le nül
néz nünk! 

2005. au gusz tus 16-ra, (Gyom ára ke rü lé sem elsõ év for du ló -
já ra) en nek a dzsun gel nek is mét ke gye le ti hellyé kell vál nia!
Ugye így lesz? Ha se gí te tek, igen! Kö szö nöm.

Be kö szö nõ so ra im leg ele jén öreg jel zõ vel il let tem ma gam. Ha 
az idõ el ha ladt is õszü lõ fe jem fö lött, lé lek ben fi a tal nak ér zem
ma gam. Nem bír ha tok annyit, mint gyo mai káp lán ko rom ban,
(1958-1960), vagy mint endrõdi plé bá nos sá gom ide jén (1977.
márc. - 1982. dec.). De szent meg gyõ zõ dé sem, hogy sok se gí -
tõm lesz kö zü le tek. Cso dát csak Is ten tud ten ni. De ál do za tos, jó
szán dé kú össze fo gás sal ki sebb „cso dák ra” mi is ké pe sek va -
gyunk. Elõ re is fo gad já tok há lás kö szö ne te met érte.

Be is fe je zem so ra i mat imád sá gos és há lás kö szön tés sel; a jó
Is ten bõ sé ges áldását kér ve mind nyá ja tok ra:

Pá ter Tí már Mi hály

 b e  k ö  s z ö  n õ  s o  r a i

Eb bõl ala kít juk ki a Don Bosco If jú sá gi Ott hont

Mire eb bõl nagy te rem
lesz!

A dzsun gelt is mét ke gye le ti hellyé vál toz tat juk!

Ez te me tõ volt!

Uram, lá tod, mi van itt?
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Az idõ já rás ott sem volt ke gyes, így a sza -
bad té ri meg em lé ke zés he lyett a Gyo mai Re -
for má tus Nagy temp lom ban ün ne pelt Gyoma
népe, és né hány endrõdi em ber is. A Kis Bá -
lint Ál ta lá nos Is ko la di ák jai tar tal mas, szép
mû so ra és Dr. Lat or cai Já nos ke resz tény de -
mok ra ta po li ti kus, Gyomaendrõd dísz pol gá ra 
ün ne pi be szé de után meg ko szo rúz ták a Hõ -
sök em lék mû vét. 

Rész let az ün ne pi be széd bõl: 

„El árul va és meg csa lat va,
kincs tá ri pok róc ba csa var va,
vil lany drót tal össze kö töz ve,
arc cal föld nek ás tak a föld be,
még is, el tört nyak csi go lyá val,
nem ál lunk per ben a vi lág gal. 

Mi im már ta nú sá got tet tünk,
sen ki nem ítél het fe let tünk,
éle tünk ad tuk a ha zán kért,
s igen, a vi lág sza bad ság ért,
s ha lesz va la ha örök béke
an nak mi let tünk elõ ké pe.”

Tóth Bá lint Örök béke címû, Nagy Imre
és már tír tár sai ra va ta lá ra írott vers ko szo rú já -
val kö szön töm: Polgármester Urat, az
Országgyûlési Képviselõ Ura kat, a Fõ tisz te -
len dõ és a Nagy tisz te le tû ura kat, és az ün nep -
ség va la mennyi részt ve võ jét!

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Höl gye im és
Ura im!

Az em lék mû vek, mint ha tár kö vek min dig 
el vá laszt ják az élõ ket a hol tak tól, az em lé ke -
zés, a múlt fel idé zé se vi szont lel ki ka pocs a
már nem lé te zõ és a je len kö zött, ami össze -
kö ti az em lé ke zõ ket, akik õr zik egy el múlt
ese mény, a for ra da lom, a hõ sök, a ha lot tak, a
már tí rok, a meg ti por tak igaz em lé két. Az
anya föld, a hit és anya nyelv mel lett a leg na -
gyobb össze tar tó erõ. Ezért va gyunk ma itt.
Ezért em lé ke zünk ma a for ra da lom anya föld -
ben, vagy a vi lág bár mely zu gá ban nyug vó
ha lot ta i ra, ezért haj tunk fe jet ál do za tuk elõtt,
és ezért mon dunk kö szö ne tet a hõ sök meg -

szen ve dett hoz zá tar to zó i nak, a ha zá ból el -
ûzöt tek nek, el me ne kül tek nek. Ma ezen a na -
pon meg kon dul nak a lé lek ha rang jai is s hí rül
ad ják: Nem fe lej tünk! 

Nem fe lejt jük, hogy adó sai va gyunk
1956-nak. Az em lé ke zés ab ban se gít, hogy
át gon dol tan mond has sunk igent a jö võ re.
Mert mi nél vi lá go sab ban lát juk, hogy mi tör -
tént ve lünk, an nál egy sze rûbb a vá lasz, hol
van a he lyünk a vi lág ban, hová köt ben nün ket 
a kul tú ránk és hová ve zet ben nün ket a tör té -
nel münk.

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Az idõ, a
tör té ne lem, kü lö nös fo lyam!

Néha – mint a szik lák kö zött áram ló fo lyó
– ne ki ve sel ke dik, meg ló dul, med re szo ros ra
szû kül, sod ra ma gá val ra gad. Az em ber hir te -
len rá döb ben, meg ér zi, hogy a pil la nat nak,
gon do la ta i nak ere je, tet te i nek pe dig sú lya
van. A há bo rút kö ve tõ év ti zed ben éve ken át a
nem zet be szi vár gó ha zug ság, a foj to ga tó fé le -
lem és szo ron gás után 1956 ok tó be ré re egy ér -
tel mû és vi lá gos volt az idõ üze ne te, mi az,
amit min den ki akar, mi a min den ki szá má ra
fon tos nem ze ti ér dek. Ép pen ezért, 1956 ok -
tó be re ki vé te le sen le tisz tult idõ szak! Tisz -
táz ta, ki hol áll, ki hová tar to zik, s mi ért ép pen 
oda. Min den ki tud ta, a ba ri kád nak két ol da la
van, és 1956 ok tó be ré ben dön te ni kel lett, ki
me lyik ol da lá ra áll. 1956. ok tó ber 23-a élet
és ha lál, az igaz ság pil la na ta volt!

Nem le he tett mai szó val élve „Át ér té kel ni 
az ese mé nye ket” azt ál lí ta ni, hogy nem is
volt két ol dal. Ezért utó lag nem is ál lít hat juk
egy más mel lé a sza bad sá gu kért har co ló kat
azok kal, akik mi att a sza bad sá gért har col ni
kel lett.

Meg bé kél he tünk, és meg is kell bé kül -
nünk!

Meg kell bé kül ni, de a béke nem je lent het
bo csá na tot azok nak, akik össze áll tak az el -
nyo mók kal. A bé két ki kell ér de mel ni, a bûnt
tisz ta szív vel meg kell bán ni. E nél kül nincs
és nem is le het bûn bo csá nat! A tör té nel met
le het ár nyal ni, le het át ér té kel ni, de az igaz sá -
got soha! Az igaz ság so ha sem ha zud hat! Az
igaz ság tud ja, ki volt a gyil kos, s ki az ál do -
zat.

Ok tó ber 23-a az a nap – Tisz telt Ün nep lõ
Kö zön ség – , amely rõl szü le ink nek, nagy szü -
le ink nek még be szél ni ük sem volt sza bad. 

Pe dig a ti zen há rom nap cso dák tör té -
ne te volt!  A tisz ta lel ke se dés, a ha za fi úi tel -
jes ség, a fel té tel nél kü li össze fo gás
cso dá já nak idõ sza ka. 

No vem ber 4-ét kö ve tõ en a for ra dal mat
meg le he tett ta pos ni, har co sa it be le he tett
bör tö nöz ni, hõ se it fel le he tett akasz ta ni, tör -
té ne tét el le he tett ta gad ni, de su gár zá sát, üze -
ne tét sem mi be zár ni - soha! Örök re be it ta
ma gát a lel kek be! Ok tó ber 23-a a kor szak
el foj tott, ho mály ba ta szí tott lel ki is me re te
volt! 1956 ok tó be re szü le ink, nagy szü le ink
for ra dal ma volt, hõ sen vagy fé le lem ben, de
hi te le sen meg élt sze mé lyes él mé nyünk volt,
sors for du ló vagy tra gé dia, éle tünk dön tõ pil -
la na ta. A fi a tal sá gunk volt!

Ezek nek a na pok nak az em lé ke – ha lel -
künk mé lyé be fa la zot tan is, de- ott élt a min -
den nap ja ink ban, a szek ré nyek mé lyén félt ve
õr zött, sár gu ló új ság la pok ha sáb ja in, a soha
elõ nem vett fény ké pe ken, a má sok kal meg
nem osz tott él mé nye ink ben, a pad lá sok ho -

má lyá ban rej te ke zõ, fosz la do zó nem ze ti szí nû 
sza la gok ban, zász ló kon. 

1956 ok tó be ré ben és az azt kö ve tõ hi deg
na pok ban más idõk jár tak. Azok ban a na pok -
ban, azok ban a he te ken nem az szá mí tott,
hogy ad nak-e az ál do za tért va la mit – mert ad -
tak: kö te let, bör tönt, fél be tört kar ri ert és
meg ve tést -, nem az szá mí tott, hogy lesz-e
hasz na, s ha lesz mek ko ra lesz az!

’56 üze ne te más volt!
’56 azt üzen te, hogy az úton vé gig kell

men ni, azt vé gig kell har col ni ak kor is, ha
ele ve re mény te len nek tû nik, ha bu kás ra ítél -
te tett.

’56 üze nete, hogy nincs sze mé lyes bol do -
gu lás a kö zös ség bol do gu lá sa nél kül, hogy
ér tel mes éle tet élni hit és el szánt ság nél kül
nem le het, de ha hisszük – cse le ked ni is ké pe -
sek le szünk!

Van nak küz del mek, ame lyek mi nõ sí tik az 
em bert, ame lyek ran got ad nak. ’56-ban a
nem zet a be csü le tét sze rez te vissza!

Min den nap nak – min den órá nak meg van
a maga pa ran csa. Így volt ez ’56 ok tó be ré ben, 
de így van ez ma is!

A ma i nak a pa ran csát – aki itt van – min -
den ki meg hal lot ta.

Emelt fõ vel ün ne pel ni, tisz te le tet adni a 
for ra da lom hõ se i nek! Em lé kez ni és erõt
me rí te ni! 

De az ün nep fel eme lõ pil la na ta i ban is ott
kell hogy le gyen a der mesz tõ no vem be ri na -
pok képe, a meg tor lás, a bör tön, az ül dö zöt tek 
ke se rû sé ge is. Nem fe lejt het jük, hogy a mi
szü le ink nem fegy vert rej te get tek, ha nem egy 
ál mot. Egy nem zet ál mát, a sza bad ság ról, ami 
ha hal vá nyan is, de min dig ott pa rázs lott ’56
vér be foj tott ha mu ja alatt.

…A for ra da lom óta 48 év telt el, s már ti -
zen négy éve ter mé sze tes sé vált, hogy min -
den nap ja ink ra nem vet fe nye ge tõ ár nyé kot
egy ide gen had se reg je len lé te. Hogy nem kell 
la kol nia apá nak a fi á ért, s a fi ú nak nem kell
szen ved nie az apa bû nös nek ha zu dott éle té -
ért.

A sza bad ság ma itt van kö zöt tünk, s még -
sem lát juk azt a maga tel jes sé gé ben. Sõt!
Egy re job ban érez zük, hogy ab ban a ré gen ál -
mo dott sza bad ság ban több, sok kal több volt.
Több, mint amit a mai po li ti ka adni tud, több,
mint amit ma ígér nek, ab ban a kö zö sen
akart sza bad ság ban ben ne volt a jó lét re -
mé nye is.  

…Va jon vi lá go san és tisz tán lát juk-e ’56
ok tó be ré nek va ló di üze ne tét, és va jon há nyan 
is me rik ’56 he lyi tör té né se it, az itt je len lé võk
kö zül is, és há nyan tud ják, hogy Gyomán,
1956. de cem ber 12-én, az utol só sor tûz, az
egri sor tûz ide jén a hõs elõ dök itt a té ren tün -
tet tek a sza bad sá gért, a de mok rá ci á ért. 

Fe le lõs sé günk óri á si! Va la mennyi ünk nek 
el kell jut ni a fel is me rés hez: most is csak az
össze fo gás se gít het, csak a kö zös aka rat biz -
to sít hat ja egy mind nyá junk nak ott hont és le -
he tõ sé get adó haza meg te rem té sét,
kény szer pá lyánk, az eu ró pai uni ós út si ke res
vé gig já rá sát. Ve zé rel je nek eb ben ben nün ket
Márai Sán dor örök ér vé nyû so rai:

„An gyal vidd meg a hírt az ég bõl,
Min dig új élet lesz a vér bõl…

Gyoma, 2004. ok tó ber 23.
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
VIII. be fe je zõ rész

1773. no vem ber 19-én Er zsé bet nap -
ján „haj tot ták el Ványaiak erõszakossan
az 1773. Áp ri lis 20án /ti los ban le ge lõ,
gyo mai sza ba do sok/ ál tal /béhajtott
marhákot csak egye dül egy azon
marhákot el haj tó em be rek há nyan
voltanak s kik vóltanak, mingyájokat
Bõszõrményi György Gulás Boj tár csak
maga Lé vén ak kor a Gulánál nem tudgya. 
De a tõbbek kö zött es mér te eze ket,
Ugymint Dolha Já nos, Gulás Szak ra And -
rás, Far kas a vá nyai Mé szá ros és egy
Gõrõg Le gény /: le he tett ro mán, szerb,
nem zet be li is mert ak ko ri ban aki or to dox
gö rög ke le ti hi ten volt azt mind kö zön sé -
ge sen mond ták gö rög nek is, vagy fel jebb
a Ti sza há ton, s a haj dú vá ro sok ban meg
„oroszhitü” volt a meg ha tá ro zás./”

„1773. no vem ber 9-én Bíró Ist ván feb -
ru ár 11-én el haj tott két lova kö zül az
egyi ket, egyik Lo vát ha za hoz ta, az
Ványaiak ál tal el hajtotottat, Tõr õs Já nos
Csi kós ménessébõl.” 1774. Ja nu ár 17.
Ványaiak el hajt ván 2 Da rab örüt / ürüt,
ivar ta la ní tott kos/ a Kõ Szigetbûl.
Ugyantsak Ványaiak bé haj tot ták Kováts
Já nos Uram Két jó disz na it, az alább va lót 
Le vág ták, a Szeb bi ket ólba re kesz tet ték
de a ’Kováts Já nos Úr fiai ki eresz tet ték
éczczaka re mél vén hogy haza jön, de az
haza nem jõtt, el bojongott most is oda
van.” 

1774. May. 11. „Ványaiak bé haj tot tak
5 da rab Lo va kat, 1 Lo vat agyon ver tek,
mind a ha tott je len tet ték Nem ze tes
Almási Szólga Biró Uram nak Bé kés re.
Kívûl szánotottak a ha tá ron / ti. a gyo -
mai-vá nyai ha tá ron be le szán tot tak a vá -
nyai ha tár ba/ Har ma ti és Bekõ /gyo mai
la ko sok/ azért haj tot ták bé azon 5 da rab
Lo va kat a Ványaiak s egyet
agyonverének.”

1774. ok tó ber 29-én a gyo mai
elõljáróság kö vet ke zõ ta nuk nak fi ze tett
úti kõltségeket, akik tanuskodtak a gyo -
mai-vá nyai „vil lon gá sok ban”; /Túr/Kevibe
Sza bó Ist ván nak, Kartzagon Hajdu Já -
nos nak, /Körözs/Ladányba Bo ros Já nos -
nak, Szeg ha lom ba Hídi Mi hály nak,
Vész tû re Lo vas Ist ván nak, /Fü zes/Gyar -
mat ra Gacsári Já nos nak, /Nagy/Sza lon -
tá ra Domány Ferentznek, Domány
Gergéjnek, Domány Ist ván nak.” /más hol;
Domjány/.

1775. Au gusz tus 10-én haj tot ták bé a
Póhalmi életbûl /ga bo ná ból/ Vá nyai La jos 
Szar ka And rás Sertésseit 101. Da ra bor,
je len tet tük Nem ze tes Hergétz Szol ga
Biró Uram nak. Aug. 17. Ki vál tot ta Szak ra
ûket fi zet vén ér tük 54 fo rin to kat, el is haj -
tot ta.”

„Kaszálláskor mult öt ersztendeje
hogy Se bes Ér par ton is Lévõ Hár mas
Ha tárt el Há nyat ták az Urak Mi kor azt el
hány ták Gyo mai Em ber ott nem vólt, ha -

nem Hely ség szá má ra kaszállván Gyo -
ma i ak s meg Látvánn ott Sok Em be re ket
Len ni mi kor már el vólt hánt va ak kor men -
tek oda. Ezek ugy mint; Oláh György
mortuus/idõ köz ben meg halt/ , Kováts Já -
nos Eskütt, Gál Miháj Eskütt, Pó lus Já nos 
Eskütt, Haj dú Miháj Sza ba dos Az Urak
Kõzzül je len vóltanak Te kin te tes Szol ga
Biró Almási Dá ni el Úr, Orbány Ignátz
Commissárius Úr, / csend biz tos=csend -
õrök pa rancs no ka/, Séner Tiszt tar tó Úr
mortus /idõ köz ben meg halt/, és
MÉLtóságos Ura ság Káp lár ja Ve res
Gyõrgy. A tõbb Cursualis Ha tá ro kat is
/Cursualis=”fo lyó ha tár”/ a Gyom árul
Ladányba menõ útig mind el há nyat ván
az ott lévõ tekergõús Iván Foka ere
hagyattatott a Ha tár nak, a Víg Érig /ez a
Vég és len ne az utol só ér a gyo mai ha tá -
ron/ Mely Víg Ér mos tan is a Ta núk ál tal,
Vá nyai Ter ré nu mot /te rü le tet/ és egei
Pusz tát /amely ak kor már a gyo mai ha tár -
ba volt ré gen be ke be lez ve/ kü lön böz te tõ
Cursuális Ha tár nak mon da tik Sigillum
Gyomensis Die 9-a Augustini 1775/ hi te -
les pe csét tel Gyomán 1775. Au gusz tus
9-én/.

A csa bai já rás szolgabirája /mert hogy
Gyoma a csa bai já rás hoz tar to zott/ az
elé be haj tott „el fo gott ser té sek rõl” a kö -
vet ke zõ ket írja a gyo mai fõbirónak; „Jó
Aka ró Biró Uram! Mint hogy a
Controversiárul /vi ta tott ha tár ról/ el fo gott
disz nók nak ele ség és Gond vi se lés
kévántatik, a’mellyet én azon okbúl, hogy
Ár pám, s arra való he lyem nintsen, nem
vál lal ha tok, azo kat vissza haj ta tom;
adgyon hírt Ke gyel med a’Méltóságos
Ura ság nak, és an nak erántok te en dõ ren -
de lé sé hez szab ja ma gát; én ugyan mint
Controversiában lévõ Fõldrrõl bé haj tot -
tak fe lõl, ugy ide jé ben tett
resignátiójok/át adá suk/ eránt is, An nak
ide jé ben bi zony sá got tészek, maradvánn
Jó aka ró ja Hergécz Imre Szol ga Biró mp.
Csabánn 30-a July 1785.” 

Alább irt Ne mes Déva Vá nyai Várossa 
Lakossai adgyuk tuttokra Mind azok nak
azkiknek il lik, ezen Le ve lünk nek ren di -
ben, hogy a’melly Hat Bikákot mai
anponn Gyo mai Birák Uraimék mi né künk
ke zünk ben at tak, azo kat va ló ság gal elis
haj tot tuk, oly conditioval, hogyamelly
Gyo mai há rom Sze ke ret és 10 Da rab Lo -
va kat hoz zá tar to zó min den Szer szá mok -
kal együtt Ne mes Vá nyai Birák Uraimék a 
Pó hal mi Varsányban az Õr dög Ár kán túl
Nád Vá gá sért bé hajtotak, és mai na pig
is, ke zek alatt tartyák-Ugy az ot tan min -
den el sze dett zá lo go kat és zá log vált sá -
gért tett fizetéssekett is-mihelest haz
ér ke zünk, min den tsalárdság és ha lo ga -
tás vagy ki fo gás nél kül a Gyo mai ki vál tó
bir to ko sok nak min den, hiba fo gyat ko zás
és hát ra ma ra dás nél kül mind egy da ra -
big vissza bocsáttyuk s ke zek be
adgyuk…” Gyoma 1777.febr.21.

Ez zel a VIII-ik köz re a dás sal nagy saj -
ná la tom ra bé is re kesz tem gyo mai-vá -
nyai „ha tár vil lon gás ok” so ro za tát

mert hogy ki fogy tam vala a le vél tár ban jó
húsz esz ten de je ki szá lalt jegy ze te im bõl.
Ép pen ség gel le het ne még ezt tag lal ni, de 
ne hogy el un ja ol va só kö zön sé günk hát
újab bat szá la lok ki eb bõl a haj dan volt,
rég múlt szép iz gal mas vi lág ból.

Cs. Sza bó Ist ván

TÉVES ADATOK!
VÁROSUNKRÓL

AZ IDEGENFORGALMI
„ISMERETTERJESZTÉSBEN”

A mi nap Bé kés csa bán a Me gyei
Könyv tár ban nagy öröm mel vet tem ke -
zem be nem túl ré gen meg je lent ha zánk -
ról szó ló ide gen for gal mi tá jé koz ta tás
cél já ból (leg alább is fel té te le zem) meg je -
lent tes tes kö tet. No hát lás sam, mit is ír -
nak eb ben vá ro sunk ról?
GYOMAENDRÕD  cím szó nál az tán a kö -
vet ke zõ ket ol vas hat tam, mint egy kép ze -
let be li ló rú gás ként; 

„Mind két falu a tö rök ura lom után te le -
pült újra, Gyoma rész ben ka to li kus né me -
tek kel, Endrõd re for má tus ma gya rok kal.”

Majd a re for má tus gyo mai temp lom -
nál PAPP Zsig mond ról írja; ”zse ni á lis di -
let táns nak ne vez te õt Né meth Lász ló író.” 

Nem sza po rí tom a szót, mint tud juk
Gyomát volt re for má tus val lá sú õs la ko sai
és a Fel sõ-Ti sza vi dék rõl, Nóg rád ból,
Gömörbõl vissza szi vár gó (s ma guk kal
ho zott ro kon ság) – szin tén re for má tus
val lá sú –el me ne kült csa lá dok ké sõi le -
szár ma zot tai ül ték meg újra. 1830 tá ján
pe dig Mezõberénybõl evan gé li kus val lá -
sú né me te ket te le pí tett át az ura da lom
ak ko ri fõ in té zõ je Csepcsányi Ta más.
Endrõdöt meg Nemeskerekibõl és szin -
tén fel vi dé ki vár me gyék bõl jött ró mai ka -
to li kus ma gya rok, szlo vá kok ül ték meg
újra. Mi ként és ho gyan s ki ke ver te ezt így 
meg? Nem tud hat ni! A for rás: Dr. Czellár
Ka ta lin – Dr. Somorjai Fe renc:
MAGYARORSZÁG Pa no rá ma nagy úti
köny vek Bu da pest, 1992. 628-629 old. 

Ami Papp Zsig mon dot il le ti; soha nem
ta lál koz tak Né meth Lász ló val s nem is le -
ve lez tek! Ez a „fél re ér tés” on nan szár ma -
zik, hogy Tandi La jos egy Papp
Zsig mond ról, a haj da ni Új Au ró ra fo lyó -
irat ban meg je lent cik ké ben hi vat ko zott
arra, hogy az ilyen ere de ti te het sé ge ket
mint Papp Zsig mond Né meth Lász ló
„zse ni á lis di let tán sok nak” ne vez te egy
írá sá ban. Ezt fél re ért ve egy ré geb bi Bé -
kés me gyei úti könyv szer zõ je „be épí tet te” 
Gyomához, mint ha Papp Zsig mon dot va -
ló sá go san ne vez te vol na Né meth Lász ló
„zse ni á lis di let táns nak” (ami lé nye gé ben
igaz is le het).

Mi vel la punk „raj ta” van az Interneten
s e kis mél tat lan ko dá som nap vi lá got lát
VÁROSUNKban, ta lán si ke rül ja ví ta ni
fen ti úti könyv be li fél re tá jé koz ta tá son.

Cs. Sza bó Ist ván

Gyoma nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Cs. Sza bó Ist ván
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Erre a nap ra, a köz ség há za pe -
csét jé vel sza bá lyos idé zést kap tak
a fi a ta lok — a lá nyok is —, hogy
köz mun ká ra je len je nek meg a
köz ség há zán, ki lá tás ba he lye zett
ke mény bün te tés ter he alatt.  Fél
nyolc kö rül gyü le kez tek az ud va -
ron. Ott volt hõ sünk, az 5. gim na -
zis ta Zol tán is.  Át küld ték õket a
köz sé gi is tál ló elé, s a le ven te pa -
rancs nok szer szá mo kat — ásót,
ka pát, csá kányt vé te lez te tett fel
ve lük. So ra ko zót ren delt, s meg in -
dul tak a fõ úton Endrõd felé. Éne -
kel ni azon ban nem éne kel tek, nem 
volt sen ki nek ked ve, még ha pa -
rancs ba kap ták vol na, se. A vas úti
so rom pón túl a ku ko ri ca kú pok ba
rejt ve a be ton út ra sze ge zett né met
ágyúk so ra koz tak. Ezek már ott
vol tak né hány hó nap ja, de mint ha
álom kór szál lott vol na a köz ség re és ve ze tõ -
i re, sen ki nem vet te ko mo lyan. Az ál cá zott
ágyú kon túl a be ton út ról a le ven te pa rancs -
nok le ve zé nyel te õket a szán tó föl dek re.
Néhányszáz mé ter re le het tek csak a gyo mai
ál lo más tól és a vas úti töl tés tõl. Itt már va la -
kik dol goz tak elõt tük: friss föld há nyás mel -
lett sza bály sze rû lö vész árok cik cak ko zott,
he lyen ként ágyú ál lás sal meg sza kít va.  Vi lá -
gos volt an nak a szá má ra is, aki ka to na nem
volt soha, hogy itt már sza bá lyos vé dõ vo na -
lat épí te nek a har cá sza ti lag fon tos vas úti ál -
lo más és a kö ze li vas úti híd vé del mé re.
Ki sebb cso por tok ra osz tot ták õket, egy-egy
hon véd ti ze des alá ren del ve, az õ cso port -
juk ban föl is mert egy nyom dászt a fi á val a 
há zuk kal szom szé dos nyom dá ból, kí vü lük
egy ku bi kos for ma em ber dol go zott ve lük
zöld ka to na lá dát hoz va ma gá val.  Kö szön -
töt ték egy mást, de nem igen be szélt sen ki.
Nem akar ták el árul ni a gon do la ta i kat, pe dig
azok igen csak azo no sak vol tak. A vé dõ vo -
nal, amit ás tak, Gyomát véd te a Gyoma és
Endrõd kö zöt ti sáv ban, ta lán még most is
meg van nak a nyo mai. Ezt tar tot ta a né met
had ve ze tés véd he tõbb nek és fon to sabb nak,
Gyomát, hi szen itt ment a vas út vo nal, itt
volt a re pü lõ te rük, a ha di kór ház is.  A gyo -
mai köz úti híd kö rül ala kí tot ták ki a lég vé -
del mi ágyúk kal a má sik vé del mi vo na lat.

Ahogy az elsõ vá gást meg tet ték a csá -
kánnyal, egy re sû rûb ben száll tak fel a né met 
gé pek a fattyasi legelõ rõl, s egy re ala cso -
nyab ban.    Nem sok kal fél há rom után egy
né met re pü lõ gép a berényi út fö lött va la hol
ki ol dot ta bom bá ját, és föl csa pott nyo mán a
földgejzir; e pil la nat ban meg szó lal tak
Endrõd fe lõl a gép fegy ve rek. Min den ki el -
dob ta a la pát ját, ásó ját, csá ká nyát és fut ni
kez dett Gyoma felé. Zol tán is ott hagy ta
szer szá ma it, igye ke zett a töb bi ek kel a vas -
út ál lo más felé, csak a ku bi kos-for ma em ber
cso ma golt el ko mó to san, le csuk ta a zöld ka -
to na lá da te te jét, ivott egyet a ku la csá ból,
azu tán — mi köz ben a töb bi ek ro han tak 
-nyugodt lép tek kel in dult el a ku ko ri ca táb la
felé. 

Az ál lo má son nyi tott te her ko csik áll tak.
Pa dok, ló cák vol tak ben nük, azon ka to na ru -
hás ma gya rok ül tek ha lott sá pad tan. Zol tán
csak nem ré gi ben lá tott ha lot tat éle té ben elõ -
ször, a nagy ap ját. Ezek nek az em be rek nek
pont olyan ha lott hal vány volt az ar cuk,
csak nem olyan me rev is, mint a nagy szo bá -
ban ki te rí tett nagy ap jáé, ahogy a fegy ve rü -
ket szo rí tot ták a pa don ülve a lá buk kö zött.
Alig ha nem Csa ba fe lõl, go lyó zá por elõl me -
ne kül tek. Ahogy el hagy ta az ál lo mást, a fõ
úton fu tott ha za fe lé. Ak kor már jobb ról-bal -
ról a jár dán is le he tett lát ni futó em be re ket,
ki tud ja, mi ért, a temp lom, meg a vá ros há za
felé.  Meg boly dult az egész köz ség.

 A há za kon, meg a te tõ kön, ahogy az ak -
ko ri ren de let szólt, ki vol tak tûz ve már a
más na pi nem ze ti gyász nap ra, a fe ke te meg a 
nem ze ti szín zász lók. Zol tán ki ful lad va ér -
ke zett haza. Ott hon nem hal lot ták meg a
gép pus kák ke le pe lé sét. Az édes any ja nyu -
god tan hoz ta elé az ételt, ami kor óri á si csat -
ta nás sal, a szom széd ba, a re for má tus kán tor
há zá ba be csa pott egy grá nát. Az tán még
egy: az a temp lo mot ta lál ta el, de nem a tor -
nyot, ha nem a föl ira tot: „Te ben ned bíz tunk
ele i tõl fog va.” Az any ja csak most ri adt föl,
s az elsõ  volt, hogy rá ki ál tott Zol tán ra: — A 
zász ló kat húzd be gyor san a pad lás ról!!
Még mit gon dol nak ró -
lunk az oro szok!
(Eszé ben volt a fia
gyász sza lag gal át kö -
tött ko kár dá ja már ci -
us ból, ami kor így
til ta koz tak a né met
meg szál lás el len a di á -
kok.) Zol tán sok ked -
vet nem ér zett, hogy a
lö völ dö zés köz ben föl -
si es sen a pad lás ra, de
azért en ge del mes ke -
dett. Föl ro hant a desz -
ka lép csõ kön,
vé gig buk dá csolt a fe -
hér re me szelt ge ren dá -
kon (a tûz ve szély mi att 

volt be me szel ve a ge ren da), a
macs ka pi szok-sza gú bú za ra ká -
so kon ke resz tül, meg ke res te a
tetõ föl nyit ha tó bá dog ab la kát,
ahol a két zász ló ki volt dug va: a
nem ze ti szín, meg a gyász zász ló. 
Nagy ne he zen föl nyom ta kar já -
val a te tõ nyí lás fe de lét, s ahogy
ki dug ta a fe jét, hogy be húz za a
két zász lót, újabb rob ba nás! 
Most már köz vet le nül a szom -
széd ház nak a te te jén se pert vé -
gig a sok re pesz, de ta lán az õ
há zu kon is. Vissza rán tot ta fe jét,
és hagy va a két zász lót, ha -
nyatt-hom lok sza ladt le a lép -
csõn. Any ja két ség be es ve
ki ál to zott: — Itt van nak az oro -
szok!!! Most mi lesz, hova men -
jünk?? Ek kor egy újabb lö vés
kö vet ke zett, egy re pesz da rab be -

vá gott az asz tal ra a hal vány al ma vi rá gos
csa lá di por ce lá nok közé.  Eb ben a pil la nat -
ban a ka pu ban meg szó lalt az apja ke rék pár -
csen gõ je, most ér ke zett haza Szeg ha lom ról
az öccse csa lád já tól. Any ja két ség beesett
un szo lá sá ra — mert a hí rek sze rint Ma kón
agyon lõt ték vagy el vit ték a le ven té ket —
kezd ték föl hor da ni a bom bá zá sok elõl a pin -
cé be rej tett ér té ke ket, s föl do bál ni a gaz da -
sá gi ud var ról át hú zott pa raszt sze kér re.
Zol tán a kis tu li pán tos lá di ká ját szo rí tot ta a
kin cse i vel ma gá hoz, ben ne a né met el le nes
cser kész re gé nyé vel, amit nyá ron írt, s ok tó -
ber l5-ig kel lett vol na be kül de nie Pest re a
pá lyá zat ra. A cser kész sap ká ját meg bedobta 
a szomszéd ház kerítésén át az udvarba. 

Ahogy át ér tek a Kö rös híd ján, még egy -
szer vissza pil lan tott a szü lõ he lyé re: iszo -
nya tos szín já ték folyt a tor nyok hát te ré ben
az al ko nyo dó égen, mint egy ret te ne tes tör -
té nel mi szín já ték rész le te. Egy tra gé di áé,
amely nek a vég ki fej let ét nem le he tett tud ni,
de na gyon le he tett sej te ni. 

A reg gel be vo nu ló orosz had se re get a
gyász és a re mény szí nei: fe ke te és nem ze ti
lo bo gók fo gad ták a há zak te tõ in és orom za -
tán. S ez na gyon il lett az újabb nem ze ti
gyász nap hoz. 

Szil ágyi Fe renc

DIES IRAE (A Ha rag Nap ja – 1944. no vem ber 5-6.)
szülõhelyünkön -  2. rész

EGYEDI
CIPÕGYÁRTÁS!

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

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidõre készítjük a cipõket.

MÉRETFELVEVÕHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrõd, Fõ út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60
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Bot la do zik a csán gó kö zös sé gi há zak prog ram ja, el úsz hat a
ki utalt tá mo ga tás, ami 13 mil lió fo rint. A Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri um a pusztinai csán gó ma gya rok kö zös sé gi
háza fel épí té sé re utal ta ki az össze get, amely nek fel hasz ná lá sa
meg hi ú sul hat, mert az épí té si en ge délyt az il le té kes ha tó ság még
min dig nem adta meg. A csán gó kö zös sé gi há zak épí té sé nek öt -
le te 2000-ben me rült fel. A Mold vai Csángómagyarok Szö vet sé -
gé nek ve ze tõi tá jé koz ta tá sa sze rint For ró fal ván, Pusztinán
Somoskán, és Rekecsinben a te lek vá sár lás már 2001-ben meg -
tör tént. Az ak kor in dult csán gó ok ta tá si prog ram nyo mán ,már
több Bákó me gyei te le pü lé sen az ál la mi is ko lák ban ok tat ják a
ma gyar nyel vet, iro dal mat. Van nak akik azt re mé lik, hogy rö vi -
de sen meg ol dód nak a pusztinai kö zös sé gi ház épí té si en ge dély
gond jai és 2005-ra mû köd het.

A Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség alig 4 nap alatt össze gyûj töt te a
par la men ti vá lasz tá sok in du lá sá hoz szük sé ges 25 ezer alá írást a
fõ vá ros ban és 15 me gyé ben.

Az MPSZ el nö ke, Szász Jenõ ugyan ak kor saj ná lat tal kö zöl te, 
hogy Markó Béla, az RMDSZ el nö ke nem fo gad ta el Tõ kés
Lász ló meg hí vá sát, me lyet a püs pök a két po li ti kai ala ku lat el nö -
ke kö zöt ti pár be széd ér de ké ben kez de mé nye zett. 

Páskándi Géza A ha zá ért és a szabadságért címû Rá kó czi -
-drá má já nak õs be mu ta tó já val nyit ja a szín há zi éva dot a nagy vá -
ra di Ál la mi Szín ház Szig li ge ti tár su la ta. A da ra bot Koltay Gá bor 
ál lí tot ta szín pad ra. A da rab nak az adja az ak tu a li tást, hogy a Rá -
kó czi sza bad ság harc 300-ik év for du ló ja van. 

A szerb kor mány nem fog ja el és nem is adja ki a Nem zet kö zi
Tör vény szék nek (NT) a fel té te le zett há bo rús bû nö sö ket. A szerb 
igaz ság ügyi mi nisz ter sze rint két le he tõ ség van: a vád lot tak ön -
ként ad ják fel ma gu kat Há gá nak, vagy pe dig a szer bi ai bí ró ság
elé áll nak. 

A szerb ok ta tá si mi nisz té ri um en ge dé lyez te a ma gyar or szá gi
szak kö zép is ko lai tan köny vek (83 féle) sza bad hasz ná la tát a vaj -
da sá gi is ko lák ban. 

A Nagy sza lon tai ön kor mány zat meg nyer te azt a terv pá lyá za -
tot, amely a Bé kés csa bát Nagy sza lon tá val össze kö tõ ke rék pár út -
ra vo nat ko zik. A bi cik li sáv egé szen a vá ros há zá ig ve zet ne
Nagy sza lon tán. 

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um (IHM) 30 mil lió
fo rint tal tá mo gat ja Csík szék, de a kö zel jö võ ben to váb bi csík-te -
le pü lés rá csat la ko zá sát a vi lág há ló ra. A vi dé ki is ko lák,
teleházak, és más köz in téz mé nyek össze kap cso lá sa vá lik le he tõ -
vé.

A Kár pát al jai ma gyar ság is meg ün ne pel te ok tó ber 23-i for ra -
dal mun kat. Ung vá ron és Be reg szá szon tar tot tak meg em lé ke zést.

HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBÕL

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

Kós Kár oly,1925.

A csán gó ma gyar di á kok ta nu lá sát se gít he ti az, aki „ke reszt -
apa” –ságot vál lal, azaz anya gi lag tá mo gat ja egy-egy diák ma -
gyar nyel vû ta nu lá sát, mert a csa lád ja nem tud ja en nek költ sé gét
vál lal ni. Évi 30 ezer fo rint nyi összeg re len ne szük ség 1 diák ma -
gya rul ta nu lá sá nak tá mo ga tá sá ra. To váb bi in for má ci ót az
Interneten le het meg kap ni.

A ro má ni ai kis ko rú ak kol du lá sa ell ne fog össze a Csík sze re -
dai Pol gár mes te ri Hi va tal, Csend õr ség és Rend õr ség. A cél,
hogy a gyer me kek kol du lá sá ra lét re jött bûn szö vet ke ze te ket is
fel szá mol ják.

FELHÍVÁS!

A Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria, a
Templárius Ala pít vány, az Élet-má so kért Egye sü let, a he -

lyi ke resz tény de mok ra ták és a Karitász Gyomaendrõdi
cso port ja idén újra meg ren de zi a 

„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ
GYERMEKEKEN!”
 jó té kony célú ada ko zá sát.

He lye: Szt. Imre Ka to li kus Temp lom (Gyomaendrõd –
Endrõdi vá ros rész)

Ide je: 2004. de cem ber 16. csü tör tök de. 10. 00 – óra

Gyûj tünk: tar tós élel mi szert, író szert, já té ko kat, köny ve -
ket, fog ke fé ket, fog kré me ket, szap pant, tö röl kö zõ ket, plé -
de ket, szá mí tó gé pet nyom ta tó val és min den olyan dol got,
ami nek egy gyer mek örül het. Fi gye lem: ru hát nem gyûj -
tünk! A Szent Ke reszt Ma ga zin fel aján lá sá ból 200Ft/db

áron Ön is se gí ti a Gyomaendrõdi jó té kony célú ada ko zá si 
ün nep sé gün ket!

A fel aján lá so kat a kö vet ke zõ cím re kér jük el jut tat ni:

Szt. Imre Róm. Kat. Plé bá nia Hi va tal
5502 Gyomaendrõd, Fõ u.1. sz.

Aki anya gi lag tud se gí te ni, an nak elõ re is há lá san kö szön -
jük. 

Szám la szá munk:
Templárius Ala pít vány

Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
53200015-11060273

A köz le mény ro vat ba kér jük fel tün tet ni, hogy „Se gít sünk
a rá szo ru ló gyer me ke ken!” cél já ra és a köz le mény ro vat ba 
ké rem fel tün tet ni az ado má nyo zó adó szá mát, hogy iga zo -

lást tud junk ki ál lí ta ni.

Is ten fi zes se meg min den jószándékú Em ber ada ko zá sát és 
se gí té sét.

Fr. Ungvölgyi Já nos
commendator

Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria
5502 Gyomaendrõd, 

Mar tos Fló ra u. 5. szám
Tel/fax: 06-66/284-155

mo bil: +36 (30)294-0650
e-mail:  ungjanos@bekesnet.hu
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Ád vent elé

“Íme, el kül döm elõt ted kö ve te met, aki el ké szí ti uta dat;
ki ál tó hang ja szól a pusz tá ban: Ké szít sé tek az Úr út ját, te -
gyé tek egye nes sé ös vé nye it!” Mk 1,2-3

Ked ves Ol va só!

No vem ber van. Már csak né hány el sár gult le vél az, amely
még min dig ki tar tó an ka pasz ko dik az ágá ba, mely az éle tet je -
len tet te neki. A ko pasz fák, a hosszú éj sza kák, a hi deg ben pá rá -
so dó ab la kok em lé kez tet nek rá: Is mét kö ze le dik a tél. Las san
is mét Ád vent be lé pünk ke resz tény nap tá runk sze rint.

Aho gyan a nap pa li órák vi lá gos sá ga, olyan hir te len ség gel
tud tova tûn ni az Ád vent, hogy ránk kö szön jön a Ka rá csony, ha
nem ké szü lünk fel rá a maga ide jé ben. Ta lán fur csa kép ez, hi -
szen a sö tét ség be ér ke zõ iga zi vi lá gos sá got ün ne pel jük ak kor,
de mit je lent ez a vi lá gos ság, az õt be nem fo ga dó sö tét ség nek? 

Ád vent. A vá ra ko zás idõ sza ka. A ké szü lõ dés ide je. Vá ra -
koz ni és ké szü lõd ni. Meg áll ni és el csön de sed ni. Eze ket je len tik
itt a szá mom ra. Még is, ma nap ság egy re ide ge neb ben hang za nak 
ezek a sza vak. Fõ leg így év vé gé hez kö ze led ve. Ro ha nunk, és
sok szor nem va gyunk haj lan dó ak, nem tu dunk meg áll ni. Még
meg tor pan ni sem. A min den nap ok gond ja i val ter helt ro ha nás
meg ha tá ro zó a ma em be ré re néz ve. Az év vége fel ada tai haj -
szol ják to vább, hi szen annyi még az el ké szí te ni va ló. Ké szü lõ -
dünk, de meg áll ni, el csön de sed ni már nincs idõnk.
Kör nye ze tün ket dísz be öl töz tet ni nem olyan meg ter he lõ, mint a
szí vün ket. A har so gó élet, har so gó ké szü lõ dés sel vár ja az El jö -
ve telt.

 „Ki ál tó hang ja szól…” – ol vas suk az írást. Eb ben ma sincs
hi ány. De sok szor az ün nep lé nye gé tõl leg ide ge nebb han gok a
leg za jo sab bak. Jó len ne meg hal la ni a lé nye get, és a máz alatt
fel is mer ni az iga zi ün ne pet. Eh hez azon ban kell az el csen de se -
dés, és kell egy ön vizs gá lat, hogy ön ma gun kat, sze re pün ket és
he lyün ket meg ta lál juk a kö ze le dõ ün nep kör ben. Ek kor ta pasz -
tal hat juk meg az iga zi sze re te tet, a sze re tet nek azt a bet le he mi
kis gyer mek ben meg tes te sü lõ ki tel je se dé sét, amely ké pes volt
meg vál toz tat ni a vi lá got, amely ké pes volt újjá épí te ni azt az
ezer szer fel per zselt utat, amely a Te rem tõnk höz kö tött min ket.

Ki ál tó hang ja szól, és meg ál lít min ket, mi e lõtt út ja ink el ke -
rül nék egy mást. Ha meg hall juk, ak kor meg ta pasz tal hat juk,
hogy jó néha meg áll ni. Idõt kell sza kí ta ni arra, hogy az em ber
be tá jol ja ma gát, hogy meg ta lál ja a he lyes utat. Is ten felé, a má -

sik em ber felé, hogy mi is
meg ta pasz tal has suk a sze -
re tet ki tel je se dé sét. Nem
egy csa lá di ün nep sze re te -
tét, amely meg re ked egy
csa lád, egy la kás szûk fa la -
in be lül, s amely re ta lán
nyo masz tó le het elõ re te -
kin te ni egye dül ál ló ként,
ma gá nyo san. Nem a pom -
pá ban, csil lo gás ban és az
üz le tek több szö rö sé re nõtt for gal má ban mért sze re te tét, mely
hí mes máz, de sok szor csak ki üre se dett sé get rejt maga mö gött.
Ha nem az ér tünk ál do za tot is vál lal ni tudó sze re te tét, amely utat
ta lál ma gá nak Is ten és em ber, em ber és em ber kö zött. A fa la kat,
aka dá lyo kat le gyõ zõ, mér he tet le nül ára dó sze re te tét, amely
még is a leg na gyobb sze rény ség ben, szin te lop va ér ke zett kö -
zénk egy bet le he mi já szol ba.

Áll junk meg hát, és együtt in dul junk to vább. Is ten igé jé vel
és imád ság gal ké szül jünk Ád vent ben a sze re tet ün ne pé re, hogy
ne csak egy csil lo gó és egy sí kú csa lá di ün nep le gyen, ha nem a
Krisz tus ban ki tel je se dett sze re tet ün ne pe. 

 Hor váth Z. Oli vér
evan gé li kus lel kész

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
csütörtök, 15.15 órai kezdettel

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!

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.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipõtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrõd Fõ út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mo bil: 06 20 451 1944
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Ked ves Gye re kek!

Le ve let ho zott nek tek a pos tás bá -
csi Bé kés rõl. Egy óvó néni írta, GABI
óvó néni, aki kis lány ko rá ban
Endrõdön élt, és az Öregszöllõi Szent
Imre Is ko lá ban ta nult. Ol vas sá tok jó
szív vel, mert õ is úgy írta nek tek.

Is ko lánk ud va rán (Kemenes Inez)

Is ko lánk ud va rán 
Fúj a szél, fúj a szél,
Hul lik a fák ról
A szo mo rú fa le vél.

Meg eredt az esõ,
Cse pe reg, cse pe reg,
Soh se jössz vissza már
Gyö nyö rû ki ke let.

Lob banj fel rõ zse láng
Pat to gó, pat to gó,
Hol nap már itt a tél
Vág a szél, hull a hó

Ked ves Gye re kek!
Tor náz za tok, haj la doz za -

tok, mint a fák, jobb ra, és
bal ra. Köz ben hal kab ban,
erõ seb ben su sog ja tok, mint
a szél. Jó já ték lesz!

Sze re tet tel üd vö zöl lek ben ne te ket: Gabi óvó néni

A töb bi osz tály mind mind el ma radt…(Vár nai Zse ni)

A töb bi osz tály mind, mind el ma radt.
A csöpp diák, az el sõs ele mis ta
A min den tit kok aj ta ját kinyitta
És messze szál lott még vizs ga elõtt…

A töb bi osz tály mind, mind el ma radt.
Gim ná zi um, sok szép di á kos évek.
Kis já té kok, sze rel mek, da lok, élet,
Mind el fu tot tak õ elõt te…

Én nem tu dom, hogy Túlnon mi a rend?
De meg nõ nek ott a kis di ák ok,
Kis ki hunyt csil la gok, el lob bant vi lá gok
Tán új élet re gyúl nak ot tan õk…

A múlt hó na pi szám ból ki ma radt mér kõ zé sek:
IX. 5. Algyõ-Gyomaendrõdi VSE: 3:1
21. perc: Farkasinszki be adá sát Papp a kapu sar ká ba gu rí tot ta, 0:1.
56. perc: Az el mé lá zó vé de lem mel lett a ven dég ka pust is ki cse lez ve

egyen lí tett Algyõ:1:1.
60. perc: A ka pu fá ról vissza pat ta nó lab dát lõt ték a há ló ba:2:1.
75. perc: Mes ter hár mas sal ál lí tot ta be a vég ered ményt a ha zai csa pat:

3:1.
Jó: Hanyecz, Hor nok, Tóth.
14. Gyomaendrõd VSE -  - 3 1-13 –
Me gyei I.O..: Gyoma FC-Békés: 6:1.
A ven dég lá tók ala po san ki töm ték ven dé ge ik há ló ját. Gól: Sze ge di,

Hunya (2), Kézi (2), 
Jó: Dobó, Sze ge di, Beke 
11. Gyoma FC  1, 4, 4, 11-8, 5
IX. 12. 
Vésztõ-Gyoma FC: 2:0
A hazaika biz to san tar tot ták ott hon a 3 pon tot. A mienink lan kad tan ját -

szot tak, bár a sze ren cse is el pár tolt tõ lük. 
Jó: Sza bó, Dobó, Sze ge di.
12. Gyoma FC  1, 2, 2, 11-10  5
Ok tó ber 16.
Kondoros-Gyomaendrõd VSE: 2:2
Vég re pon tot sze rez tünk, el fo gad ha tó an ját szot tak a fiúk. A két gólt

Mazán és Tóth sze rez te. 
Jó: Beinschróth, Mazán, Farkasinszki.
14. Gyomaendrõd VSE  - 1, 8, 6-37 1
Me gyei I. O.:
Gyoma FC –Me zõ he gyes: 1:4
Ala po san meg lep te ven dég lá tó it Me zõ he gyes. A ha za i ak egyet len gól ját 

Furka sze rez te. A múlt heti gól szü ret nek meg lett a böjt je.
14. Gyoma FC  4, 2, 4,  23-18
Ok tó ber 23. Gyomaendrõd VSE:Ceg léd: 0:1
A 15. perc ben el dõlt a pon tok sor sa: az endrõdi vé dõk nem fe dez ték a

Ceg léd csa tá ra it. A fe de zet le nül álló Szokoli a ki fu tó Hanyecz mel -
lett gólt szer zett,0:1, sõt egy óri á si ka pu fát is lõt tek a ven dé gek. For -
du ló után a ha za i ak ural ták a pá lyát, a kí nál ko zó hely ze tek
ki ma rad tak. 

Jó volt: Mazán, Beinschróth, és Tóth Csa ba.
14. Gyomaendrõd VSE  - 1 8 6-37 1
Me gyei I. O.
Méh ke rék:Gyomaendrõd FC 1:0
Unal mas I. fél idõ után sok hely zet adó dott mind két csa pat elõtt, azon ban 

csak Méh ke rék ér té ke sí tett egyet len le he tõ sé get s meg sze rez te a 3
pon tot. 

Jó: Dinya, Csi kós, Tí már A.
10. Gyoma FC 4,2,5, 23-19 4

Nem is olyan ré gen, szep tem ber el se jén együtt ör ven -
dez tünk a vi dám iz ga lom mal is ko lát kez dõ gyer me ke ink kel 
itt hon és más hol a vi lág ban.

Ugyan ak kor együtt is sír tunk a sí rók kal is. Döb be net tel és
fájó szív vel gon do lok és gon dol junk gyer me kek, szü lõk és
mind nyá jan, az oszétiai túsz drá ma ál do za ta i ra. Is ko lás
gyer me ket és ta ná ra i kat ej tet ték tú szul, és gyil kol ták meg
ke gyet len hi deg vér rel, a tan év elsõ nap ján. Több szá zan
ál do za tai let tek az új ko ri He ró des nek, a ter ro riz mus nak.

A gyer mek még ár tat lan, tisz ta szí vû és gon dol ko dá sa
nem fon dor la tos. Ép pen õk kel let tek a hi deg szí vû, ke gyet -
len „He ró des nek” – akik min dig újra meg újra szü let nek va -
la hol a vi lág ban -, akik nek ár tat lan élet-ál do zat kell! 

Ked ves Fel nõt tek!

Gon dol kod junk és ne vel jünk! Ta nít suk meg gyer me ke in -
ket (még ma gun kat is!) a so rok ból – a so rok mö gött is lát ni,
ol vas ni. Élet szük ség let hogy gyer me ke ink bõl ér tel me sen
gon dol ko dó, jó ér zés sel cse lek võ nem ze dék ne ve lõd jön –
akik nem ad ják ma gu kat oda egy tál len csé ért, vagy an -
nak re mé nyé ért.

Õr köd jünk gyer me ke ink fi zi kai, lel ki és er köl csi éle te fö -
lött. Ily mó don örö kít sük át az éle tet. A meg gyil kolt gyer me -
kek ál do za ta örök me men tó ként ma rad jon szí vünk ben!

Ha lot tak nap ján ér tük is ég je nek a gyer tyák!

Rojík Gab ri el la
Nyug dí jas óvó nõ (volt endrõdi la kos)
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A Szent Imre Ró mai Ka to li kus temp lom -
ban kez dõ dött az ün nep ség, szent mi sét mon -
dott az ál do za tok lelkiüdvéért Iványi Lász ló
plé bá nos úr, pré di ká ci ó já ban is a for ra da lom -
ról és a ma gyar sza bad ság ál do za ta i ról, va la -
mint Kapisztráni Szent Já nos ról em lé ke zett,
aki mint is me re tes az 1456-os Nádorfehérvári
gyõ ze lem meg ha tá ro zó egyé ni sé ge volt mint
pap.

A rossz idõ mi att az ün nep ség to váb bi ré -
szét is a temp lom ban tar tot tuk A Ró zsa he gyi
Kál mán Ál ta lá nos Is ko la di ák jai éne kek kel és
ver sek kel meg ha tó an szép és szín vo na las mû -
sort ad tak. Az ün nep ség szó no ka Dr. Lat or cai
Já nos or szág gyû lé si kép vi se lõ, Gyomaendrõd
dísz pol gá ra volt. Rész let az ün ne pi szó nok lat -
ból:

„Döntsd el ma gyar, mondd ki a szót!
Itt vissza lép ni nem le het!
Az if jú ság acél-szí ve
a for ró ság tól meg re ped!
Döntsd el ma gyar, döntsd el diák
és fon juk lánc cá a ke zünk!
Döntsd el, ki élsz itt e hon ban
Ve lünk jössz-e? Vagy el le nünk?!… 

Kiss Dé nes köl tõ mél tat la nul ke ve set idé -
zett, 1956. ok tó ber 23-án írott és elõ ször más -
nap, ok tó ber 24-én a Pé csi Egye tem
Rend kí vü li Ki ad vá nyá nak elsõ ol da lán meg je -
lent, a kor tár sak hoz szó ló, de a ma élõk nek is
egy ér tel mû üze ne tet hor do zó ver se idé zett
rész le té vel kö szön töm: A Polgármester Urat, a 
Képviselõ Höl gye ket és Ura kat, a Plé bá nos
Atyát, Endrõd Ünneplõ-tisztelgõ Közön sé gét!

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
So kan han goz tat ják mos ta ná ban, hogy el

kell fe lej te ni, le kell zár ni a múl tat, s vég re
csak a mára, má ról pe dig a hol nap ra kell össz -
pon to sí ta ni!

Igen, va ló ban le kel le ne zár ni a múl tat, jó
len ne csak a má val és csak a jö võ vel fog lal -
koz ni, de az saj nos még min dig nem idõ sze rû.
Nem idõ sze rû, mert a múl tat le zár ni mind ad -
dig nem le het, amíg nincs õszin te bá nat, amíg
min den nap ja ink ban ott kí sér te nek a múlt ár -
nyai, a nem ol dó dó fé lel mek, ami kor bün tet le -
nül le het fe nye get ni tör vény tisz te lõ bé kés
pol gá ro kat, kör mük re nézõ adó ha tó ság gal,
rend õr ség gel vagy ép pen Vám- és Pénz ügy õr -
ség gel. De nem is sza bad mind ad dig, amíg
nem tel je sül nek a már tí rok üze ne tei, amit örö -
kül hagy tak ránk, ránk utó dok ra. Ma, ami kor a
hõ sök elõtt fe jet haj tunk, ami kor szí vün -
ket-lel kün ket fe lé jük for dít juk, erre is em lé -
kez zünk! 

Sütõ And rás sal együtt büsz kén vall juk:
„Ma azért kell a múlt ba néz nünk, mert an nak
ala pos is me re te nél kül biz tos jö võ ben nem re -
mény ked he tünk.” Ezen a mai ün ne pen a hét -
köz nap ok ro ha ná sá ban egy perc re meg áll va,
el csen de sed ve, be szél ges sünk el a je len rõl, be -
szél ges sünk  le he tõ sé ge ink rõl, s e köz ben fel -
idéz ve a múl tat, em lé ke ket idéz ve
gaz da god junk, s azo kat, sa ját bol do gu lá sunk ra 
hasz no sít suk.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Vissza te kint ve tör té nel münk ben, azt lát -

hat juk, hogy Eu ró pa ér dek lõ dé sét leg in kább
csak egy-egy le vert for ra dal munk, az azo kat
kö ve tõ meg tor lás vál tot ta ki, Va ló já ban ilyen -
kor sze rez tek tu do mást lé tünk rõl, lel ke sen és
együtt ér zés sel ün ne pe ltek, vi szont a jó aka ra -
ton, a lel kes sza va kon, idõn ként a me ne kül tek
be fo ga dá sán kí vül nem so kat tet tek ér tünk.

Saj nos így volt ez az 56-os cso dá la tos for ra -
dal munk ide jén is!

Pe dig 1956. ok tó ber 23-a és az azt kö ve -
tõ ti zen há rom nap töb bet ér de melt! Hi szen
a rab igát le ráz va e ti zen két nap ra a nem zet újra 
ma gá ra ta lált, s olyan egy sé get for mált, amely -
re sem az elõtt, sem az óta pél da még nem volt. 

Ok tó ber 29-én, a fej lé cen Kos suth-cí mer -
rel meg je lent „Sza bad nép” „Haj na lo dik” cí -
met vi se lõ ve zér cik ke ar ról írt, hogy „Az 5
na pig dúló vé res, tra gi kus, de egy ben fel eme lõ 
küz del met nem hol mi ak na mun ka vál tot ta ki,
ha nem saj nos ön nön hi bá ink, bû ne ink.”

A hi bák és bû nök kö zül is el sõ sor ban az,
hogy „nem óv tuk meg, nem véd tük meg azt
a szent tü zet, amit õse ink ránk hagy tak
õriz ni: a nem zet füg get len sé gét!” 

No vem ber 1-jén, a Kos suth rá di ó ban köz -
ve tí tett be szé dé ben még Ká dár is el is mer te
hogy:

„Né pünk di csõ sé ges fel ke lé se le ráz ta az
or szág nya ká ról a Rá ko si-ural mat, ki vív ta
a sza bad sá got és az or szág füg get len sé gét” -
mi köz ben Ká dár már a meg szál lók hoz tar tott,
hogy el kö ves se a le he tõ leg ször nyûbb nem zet -
áru lást. A for ra da lom sze le ál tal az élre so dort
Nagy Imre no vem ber 1-je es té jén el hang zó, a
sem le ges sé get ki nyil vá ní tó tör té nel mi je len tõ -
sé gû rá dió szó za ta tu dat ta a ma gyar nép pel;
„…a hõsi küz de lem tet te le he tõ vé, hogy né -
pünk ál lam kö zi kap cso la ta i ban ér vé nye sít -
se alap ve tõ nem ze ti ér de két a
sem le ges sé get”. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Tör té nel mi
tra gé di ánk, hogy for ra dal munk el bu kott, a s
azt egy re vé re sebb meg tor lá sok kö vet ték. A
ki vég zet tek szá ma meg kö ze lí tet te az 500-at, a
bün te tõ- ügyek pe dig meg ha lad ták a 22 ez ret.
Az ak ko ri rend szer még gyer me ke ket is ha lál -
ra ítélt, aki ken az íté le tet a 18-ik szü le tés nap ju -
kon vég re is haj tot ták. A vé res meg tor lás
kí mé let le nül szed te ál do za ta it, akik nek még a
te me tés tisz tes sé gét sem ad ták meg, sõt bar bár
mó don jel te len sí rok ba han tol ták õket. A nem -
zet pe dig le haj tott fej jel állt, és hagy ta, hogy 
tel je sen át mos sák a tu da tát!

So ro za to san je len tek meg a for ra dal mat
meg ha mi sí tó, a nem ze ti fel ke lést gró fok, bá -
rók és egyéb hor da lék ok el len for ra dal má vá si -
lá nyí tó buz gó és dí ja zott írá sok, bû nös sé
vál tak az ál do za tok, a Dienes Izrák, a Vaszkó
Mi há lyok, a Ba logh Ele kek, ugyan ak kor hõ -
sök ké for mál ták a sor tü zet ve zény lõ ket, a vér -
bí ró kat, ár tat la nok ká a bû nö sö ket és soha nem
lá tott bo szor kány ül dö zés pok lá vá tet ték az or -
szá got. 

A zsar nok ság pe dig „dol go zott!” Ahogy
Illyés Gyu la 1956. no vem ber 2-án meg je lent
ver sé ben olyan ki fe je zõ en meg ír ta:

„mert ahol zsar nok ság van,
min den hi á ba
a dal is, az ilyen hû,
akár mi lyen mû,

mert ott áll, 
ele ve sí rod nál,
õ mond ja meg, ki vol tál,
po rod is neki szol gál.”

A zsar nok ság, pe dig tény leg ott állt az ele -
ven sí rok nál, meg fel leb bez he tet le nül, meg -
mond va, hogy ki mit ér, ki bõl mi le het, mi lyen
élet út jut hat osz tály ré szé ül. De a már tí rok pora 
nem szol gált neki, mert a meg tor lás ha mu ja

alatt, ha hal vá nyan is, de vé gig pis lá kolt a pa -
rázs.

Most béke van, so kak nak dol gos hét köz -
nap ok, má sok nak szür ke ün ne pek. A hét köz -
nap ok ro ha ná sá ban ko pik az em ber, s az
in du la tok újra és újra fel he vül nek. Hi ány zik
nap ja ink ból ’56 ok tó be ré nek lel kü le te. Ma
sok szor érez zük úgy, hogy el ve szí tet tük az
össze fo gás-ké pes sé gét, és saj nos gyak ran nem 
lát juk meg a má sik fe lénk nyúj tott ke zét sem.
So kan ál lít ják, hogy vi lág el sõk va gyunk a ha -
mis pró fé ták ban, és utol sók a tü kör be né zés -
ben. 

Ma, ami kor a hõ sök re em lé kez ve ko szo rú -
zunk, ves sünk szá mot éle tünk kel, ered mé nye -
ink kel, el mu lasz tott le he tõ sé ge ink kel,
hi bá ink kal és eré nye ink kel is. Ne fe led jük,
vol tak és jö het nek még olyan éj sza kák, ame -
lyek ki cse ré lik az em ber ar cát, a ne vét, de még
a ha lá lát is, de van nak dol gok, me lyek nem
vál toz hat nak: a be csü let, a tisz tes ség és a
haza! 

Ami kor fel emel jük a szí vün ket és a hõ sök -
re em lé kez ve meg gyújt juk a mé cse sek gyer -
tyá it, az im boly gó kis lán gok fé nyé nél
je le nün ket és a jö võn ket is meg ha tá ro zó lé lek -
kel le gyünk ké pe sek ’56 ok tó be ré nek erre az
üze ne té re em lé kez ni! Ma, ami kor egy re in -
kább min dent a pénz, az anya gi as ság ha tá roz
meg, ami kor las san min den áru vá vá lik, ne fe -
led jük, a pél da, a kö ve ten dõ pél da egé szen
más volt. Ak kor ’56-ban adni, adni kel lett,
szív bõl fa ka dó an, ön ként adni min dent, ha
kel lett, az éle tet is. Ak kor anya gi ja vak nem
ké nyez tet ték 56 kis ron gyo sa it, és még sem
fosz tot ták ki a be tört ki ra ka to kat, s nem ra bol -
ták ki az el esett gyá mol ta la no kat. Ak kor kris -
tály tisz tán lát ták, hogy nem ad hat ják oda
in gyen azt, amit ad dig harc cal és vér rel véd -
tünk meg: föl dün ket, füg get len sé gün ket,
nem ze ti ér té ke in ket.

A pél da kö te lez! Ne en ged jük hogy a kö -
zöm bös ség, a tü rel met len ség tönk re te gye e
lán go ló esz mé ket, mert or szá got és jö võt, új
év ez re det csak is az erõk össze fo gá sá val, egy -
más ra fi gye lés sel, a kö zös ség, a köz jó oda adó
szol gá la tá val, a tett vágy ki tel je sí té sé vel, az
egy más nak- ug rás el ke rü lé sé vel le het csak
épí te ni. Hát ezért fon tos, hogy el lent tud junk
áll ni a tu da tos ér ték rom bo lás nak, az ön bi zal -
mun kat, ön be csü lé sün ket és hi tün ket el ven ni
aka ró pszi cho ló gi ai had vi se lés nek. Hi szen mi -
ránk vár, hogy meg mu tas suk or szág nak-vi lág -
nak, hogy a mi ha zánk, soha töb bé nem le het a
le gyõ zöt tek, a meg fé lem lí tet tek, az el nyo mot -
tak a kol du sok, de kü lö nö sen nem a haj lé kony -
ge rin cû ek or szá ga!

A si ker hez meg kell vív nunk a ma gunk
har cát, a ma gunk öt ven hat ját, ahogy a köl tõ
írja: „To vább kell  - te hát ne künk –élõk nek
ál mod nunk,

Hin ni, mert ké szül va la mi.
Nem jár ja már itt sok ma gyar nak
mind ég a könnyét on ta ni.
Hõs szó kell né künk,
nem ha zug ság! –
azt izenik a te me tõk!
Pa ran csot vi rá goz nak né künk
a por la do zó fel ke lõk”

Hát ért sük meg és tel je sít sük ezt a lel ki-pa -
ran csot va la mennyi en!

Lat or cai Já nos

Endrõd, 2004. ok tó ber 23.
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HATÁR GYÕZÕ
(1914. no vem ber 13.)

„Az élet rajz ese mé nyei ál ta lá ban fon to sak
bár mely élet mû ala ku lá sa szem pont já ból. Hát -
tér ként. De olyan né pek nél, ahol a tör té ne lem ál -
lan dó an be le szól a ma gán em be ri élet pá lya
ala ku lá sá ba, ott el sõ ren dû en meg ha tá ro zó vá vá -
lik”…

Ho gyan is ke let kez tek az Élet út kö te tei?
Hosszas rá be szé lés re kö tél nek állt: utaz zam ki
Wimb le don ba és fag gas sam. Há rom hét, rend -
sze res napi mag nó mel lett ülés. El ké szült a nyers -

anyag. A le gé pelt szö veg ke rült az író mû he lyé be, ahon nan vé gül
meg ér ke zett a vég le ges vál to zat. A kö zép-eu ró pai sors és a vi lág iro dal mi ran -
gú élet mû szem be sí té se” –írja az elsõ kö te tet ajánl va Kabdebó Ló ránt, aki nek
köny vé bõl mi is ki vá lasz tot tunk egy rész le tet, ez zel kö szönt ve a gyo mai szü -
le té sû Kos suth-dí jas Ha tár Gyõ zõt, ki lenc ve ne dik szü le tés nap ján.

Ha tár Gyõ zõ: ÉLETÚT
(rész let)
KL Itt ülünk hát a dol go zód ban, „Kis-Ma gyar or szá gon”, amit reg ge li nél

„a Mun ka Erõd jé nek” mond tál.
Mi vel hogy erõs vá runk né künk a mun ka!…
KL Igen, de most ugor nánk vissza az em lé ke zet Pe ga zu sán, az ele jé re

vissza.
Hova vissza?
KL Hát – hova más ho va. Gyom ára.
Va gyis hát Gyomaendrõdre, ha igaz, hogy össze épült és nem csak hí -

resz te lik; mert ma már úgy hív ják; de ami kor ott ki ser ked tem a föld bõl, még
Gyoma volt. 

KL Mire em lék szel?
Sok min den re, jól le het hat éves ko rom ban el ke rül tem on nan és csak egy -

szer men tem vissza, 12 éves ko rom ban nya ral ni…
Az még Gyoma volt és Endrõd – ahol Ró zsa he gyi Kál mán, a szí nész

szü le tett – ép pen ség gel nem volt kõ ha jí tás nyi ra. A ket tõ kö zött a nagy sem mi 
volt és a nagy sem mi kö ze pén a ci gány sor: Besenszeg. Ma gam is mint kis pa -
raszt gye rek, ott ját szot tam a töb bi kö lyök kel, ki vált esõs idõ ben fut ká roz tunk
ar ra fe le na gyo kat, mert a besenszegi ut cán tég lák ra ra kott pal lók vol tak jár da
he lyett, és ha a pal ló kö ze pén meg áll va ug rál tunk raj ta, hát na gyot freccsent
alat ta a po cso lya: ilyen sár ten ger volt arra a vi lág. Volt más em lé kem is a ját -
szó tár sak kal. pl. egy szer ami kor bet le he mes kis temp lom mal jár tuk az ut cá kat
s min den por tán el ját szot tuk a ma gunk maf la kis je le ne tét, a sü te mé nyért per -
sze; de a Dög kö rös part ján tisz tá ra el fe lejt kez tünk a bet le he me zés rõl, ehe lyett
sár go lyót su hin tot tunk hosszú bot ról, hogy kié visz messzebb re; míg ész be
nem kap tunk, hogy el hagy tuk va la hol a papírtemplomocskát, gyer tyás tul…

Pén tek ti zen har ma di kán szü let tem, a Skor pió je gyé ben. Ez volt a sze ren -
cse na pom, min den jó do log ilyen kor tör tént ve lem, pén te ken és 13-án. Még
azt is sze ren csés nap nak te kin tem, hogy 1949 ka rá cso nya után, pén tek 13-án
kap csolt le az ÁVÓ a ju go szláv ha tá ron, ami kor meg pró bál tam át szök ni Tri -
eszt be; mert ez volt az a szál, ami ide Lon don ba ve ze tett. Éle tem fõ nye re mé -
nye volt. No de hogy szót szó ba ölt sek: a vers ben az, hogy Kun ko vács nál”
be fút tak a fúj ta tó ba, csak hogy meg mu tas sák a kis fi ú nak, mi lyen az, ami kor
fel szik rá zik – nos, tu dod, mit csi nál tak? Vas ab ron csot ver tek a ke rék re. Az
ab ron csot fel for ró sí tot ták, hogy ki tá gul jon; oszt’ ami kor szí tot ták a tü zet az zal 
a bölöm fúj ta tó val, ak kor fel szik rá zott –hát még a vö rö sen izzó ab roncs, ami -
kor rá ver ték: az szik rá zott csak iga zán! Az tán a „ráf” (úgy is mond ták) ki hûlt
és rá szo rult a ke rék re. Ezt néz te vé gig a kis fiú, meg ba bo náz va, nem is egy -
szer. Igaz nem Kun nak hív ták a ko vá csot, ha nem Szendreinek, de ez nem
ment bele a vers be. Az árvalányok szem közt va ló ban za bi gye rek nek csú fol -
tak, de vagy azért, mert a két sül dõ lány nem ér tet te a szót, vagy mert nem lát -
tak soha apát ve lem: Édes apám a fron ton har colt, ma gam pe dig csak azt
ér tet tem, hogy csú fol nak, azt hogy mi ért –azt nem; és igen ha ra gud tam. Igaz
nincs ben ne a vers ben, hogy Kiss cuk rász ék Jós ka fi á nak (a „Jaúskának”) volt
a vi lág leg szebb hin ta lo va s ál mat lan éj sza ká im vol tak mi at ta, annyi ra iri -
gyel tem; de a há bo rú, az már ben ne van: „Gyu ri lo vunk meg a hóka /ro má -
nok nál eb adó ba” – ez már vi lág tör té ne lem. A ro mán meg szál lás,
ti zen ki lenc ben (négy és fél éves le het tem) . Fel nyo mul tak Bu da pes tig,
Gyomán is át vo nul tak s tu dom, hogy tõ lünk elrekviáltak két lo vat. Egy íz -
ben, dél elõtt, a nép te len Vas út ut cán le me rész ked tem a Wag ner fás ékig, a fa -
te le pig, aho va be vet ték ma gu kat a ro mán ka to nák. Ott a ke rí tés nek

kö zé szo rí tott arc cal néz tem vé gig a csirketolvaj köz le gé nyek meg fe gyel me zé -
sét: bi ka csök kel ver ték õket s úgy szá mol ták ki a le gény mez te len há tá ra a
dózecsecsincset; míg a tiszt ész re nem vett és oda nem küld te a csics ká sát,
hogy ker ges sen el. Em lék szem a fi nánc ra, aki ba rac kot nyo mott a fe jem re és
ked ves ked ve úgy csú folt, hogy „hic hec hoc!” (ere de ti ne vem, a Hack után);
és még élén ken em lék szem a Kner-nyomdára, amely nek Édes apám „osz lo -
pos tag ja” volt a bálák-hengerek-papíroszlopok kö zött, õ volt a pa pír rak tá ros;
mert nem mind egy ám, ho gyan ke ze lik–tá rol ják-moz gat ják a fi nom pa pí ro -
kat, a me rí tet tet, a mély nyo mót, a bibliofíliák fé nyes kré ta pa pír ját – az kü lön
tu do mány. Apám a poprádfelkai pa pír ma lom ban dol go zott, ott ta nul ta ki a
pa pír szak mát és mint pa pír szak ér tõ ke rült Izi dor bá csi hoz. Gyo mai ada tok
sze rint 1910-ben csat la ko zott a cég hez. Cso port kép is van a bir to kom ban.
Ezen a Kner-nyomda ve ze tõ sé ge és gár dá ja öt sor ban ül vagy áll, az elsõ sor a
föl dön, a má so dik a szé ke ken (a ve ze tõ ség, kö zé pütt Izi dor bá csi val) , a töb bi -
ek áll nak. Édes apám a ve ze tõ ség so rá ban, ülve, bal fe lõl a legszélrõl, Kner
Izi dor tól az ötö dik: helyke ba ju szos, ro kon szen ves, ér tel mes te kin te tû fi a tal -
em ber. Gyomát 11 hó na pig tar tot ták meg száll va a ro má nok. Izi dor bá csi ról,
hiszed-nem hi szed,még róla is van nak em lé ke im. Egy szer a ke rí té sünk elõtt
ül tem a jár dán, az ut cai por ban, mert ak kor, a jár dá nak azon a sza ka szán ho -
mok kal hé za golt tég la volt a bur ko lat. Nagy apám tól kap tam ma rék nyi szö -
get, kis ka la pá csot és az zal szó ra koz tam, hogy „oda sze gel tem” a tég lá kat
(be le ver tem a sze get a tég la hé za gok ho mok já ba). Nem igen ér tet tem, mi ért
megy annyi val könnybben, mint a desz ká ba, de örül tem neki és fon tos kép -
pel, mint aki nek hi va tal van, meg sze gel tem a jár dát. Arra jön Izi dor bá csi
(még jól em lék szem szi kár alak já ra() és meg kér di: -Hát te? Mit csi nálsz, te
gye rek? Mire én, mint aki fel se néz és abba se hagy ja, buz gón, ha dar va rá -
vág tam: -Szedetelek-szedetelek-szedetelek-szedetelek!…

A nyom dá ba is „sza bad be já rá som” volt, noha Édes apám ak kor már
messze járt a fron to kon, de tud ták, ki-köly ke va gyok. Be set ten ked tem, lá bat -
lan kod tam min den ki nek, fel-fel néz tem a fö löt tem tornyadzó nyom dász bá -
csik ra, akik sze dõ szek ré nye ik fölé ha jol tak, me lyek tar tal má ról ak kor még
sej tel mem sem volt. Ez volt a nyom da, ahon nan Édes apám va la ha ha za hord -
ta azo kat a szebb nél-szebb bibliofíliákat s e kin cses köny vek még ott ékes ked -
tek elsõ könyv tá ram kö ze pén, míg éle tünk kel a tör té ne lem ese mény zu ha ta ga 
meg nem bo rult s ezek is oda nem let tek a min de nek nagy kal ló dá sá ban-po -
tyo gá sá ban, hogy kis híja a meg örök lõ jük nek is ez lett a sor sa…

…KL Me lyik nagy apád volt orosz?
Anyám édes ap ja. Ki csi ko rom ban ha ka to nás dit ját szot tam és úgy ma sí -

roz tam nagy kajátozva, hogy „jobb!-bal! Jobb!-bal!” – õ min dig ki ja ví tott: -
Ne azt mondd, ki csim. Mondd azt, hogy „raz!-dva! Raz-dva!...”

KL Nagy apád ott la kott ve le tek?
Pes ten, egy da ra big. Gyomán kü lön lak tunk. Apai nagy apám Hack Fe -

renc meg Temesvárott volt ka la pos, bolt ja-mû he lye volt. Apám Te mes vár
mel lett Csák tor nyán szü le tett 1881-ben; on nan ment Poprádfelkára, majd
bé csi ki té rés sel –Gyom ára. Hack volt a csa lá di ne vünk, szé pen csen gõ
szász-ger mán név.

KL Elsõ kö te ted még Hack Gyõ zõ név alatt je lent meg, mi kor vet ted fel a 
Ha tárt? …..1946-ban ad tam be a ma gya ro sí tá si kér vé nye met…

KL És Édes anyád? Hol is mer ke dett meg Édes apád dal?
Ha én azt tud nám! Anyám ta ní tó nõ volt Me zõ tú ron. Gon do lom va la -

mi tánc mu lat sá gon is mer ked het tek meg, mert a csa lá di le gen dák sze rint
Édes apám le gény em ber ko rá ban szü le tett nép szó ra koz ta tó volt, amo lyan tár -
sa ság-köz pont ja, al kal mi kon fe ran szié, mi egy más. Mai meg je lö lés sel kis pol -
gá ri ér tel mi sé gi, s nem csak a könyv tá ra volt az egye dü li, ami ránk ma radt,
ami bõl kö vet kez tet he tek men ta li tá sá ra. Nyílt eszû, ér dek lõ dõ fi a tal em ber le -
he tett, és a né met klasszi ku so kon kí vül össze vá sá rolt egész se reg, a szá zad ele -
jén di va tos, nép sze rû sí tõ tu do má nyos köny ve ket.

KL Egyet len gye rek vol tál?
Az hát. És a szü le im sem mi kin csért nem vol tak haj lan dók oda ad ni. Mi -

kor lát ták, hogy er rõl le kell te gye nek, más ho gyan pró bál tak se gí te ni raj tunk.
Bár mennyi re tit kol tuk, nyil ván va ló volt, hogy szü le im iszo nyú ne he zen vé -
szel ték át a gaz da sá gi vál sá got s lé nye gé ben a per ma nens tönk re me nés ál la -
po tá ban, má ról hol nap ra él tünk. Majd mi rendbehozzuk a dol ga i to kat
–mond ták az ame ri kai ro ko nok. Egy va sár nap dél elõt ti séta al kal má val (sa ját
fü lem mel hal lot tam) Misi bá tyám meg áll a kör úton apám mal és a sé ta bot já -
val rá mu tat: -Látod ott azt a saroházat? Meg ve szem ne ked. Vi li kém! Hadd
ve gyem meg! Ne til ta kozz, a hét szent sé git, mi az ne kem? Sem mi. Meg ami
mel let te van, azt is. Csak hogy könnyít sek a hely ze te den. 

Szü le im hal la ni sem akar tak róla…
Az volt az az Ame ri ka, aho va nem men tem el fo ga dott gye rek nek ame ri -

kai nagy bá tyám hoz, a ka lap ki rály hoz, aki ki tud ja, él-e még…
KL Ho gyan ke rül tél el ötöd fél éves ko rod ban Gyomáról és mi ért?
..Édes apá mat ’14-ben be vit ték ka to ná nak. Négy esz ten dõs há bo rús po -

kol kö vet ke zett – az sza kadt rá.
…Doberdónál szét ver ték a zász ló al ját, há rom na pig egy ma gá ban az er -

dõ ben bo lyon gott. Farkasfalka tá mad ta meg, pus ka tus sal ver te szét. Nagy so -
ká ra rá ta lál tak, lõtt seb bel kór ház ba ke rült. A tá bo ri kór há zat be lö vés érte,
apám grá nát nyo mást ka pott. Rok kant ként ke rült haza. Há rom évig a kór ház
la kó ja volt; gya kor ta meg tör tént, hogy fel ug rott ál má ban, ki esett az ágy ból és 
két ség beeset ten ha do nász va or dí toz ta: -A far ka sok! A far ka sok!…

Utol só oda lá to ga tá sa al kal má val a fõ or vos fél re von ta anyá mat és azt
mond ta:

- Nem so ká ra ha za en ged jük a fér jét: mi töb bet érte már nem te he tünk.
Asszo nyom, szív lel je meg, amit most mon dok. Ez tán maga a csa lád fõ. 

Így jöt tünk fel Pest re.
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Suhantott le ves

Hoz zá va lók: 15 dkg ap ró ra vá gott krump li, 1,5 li ter víz, 10 dkg ap ró ra vá gott sza -
lon na vagy 1 evõ ka nál zsír, fél ká vés ka nál pi ros pap ri ka, 1 vö rös hagy ma egész -
ben, hé jas tul, 1 ge rezd fok hagy ma, 1 csö ves pap ri ka, 1 kis pa ra di csom, só íz lés
szerint, 10 szem bors, 10 dkg tar ho nya.

Meg fõz zük a zöld sé ge ket és a le ves tész tát. A meg for ró sí tott zsír ba be le szór juk a
töröttpaprikát és a for rás ba ho zott le ves re "rá su hint juk", rá önt jük. Arra kell ügyel -
ni, hogy a pap ri ka meg ne ég jen a zsír ban.

Seidl Amb rus

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

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

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

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

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

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

VIRTUÁLIS VÁMKEZELÉS HELYBEN!
ELEKTRONIKUS VÁMKEZELÉS 
AZ ÁRU UTAZTATÁSA NÉLKÜL 

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

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

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>
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Fény kép al bum

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!

DÁVID ELEK, aki Hunya, Kos suth u. 15. 
szám alatt élt, 2004. ok tó ber 27-én, 94 éves
ko rá ban az Örök Ha zá ba tért. Gyá szol ja: fe le -
sé ge és a ro ko nok.

DINYA IMRE, volt endrõdi, Su gár úti la -
kos, ok tó ber 15-én, 56 éves ko rá ban rö vid
szen ve dés után be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá -
szol ják: le á nya, fia, test vé rei, ro ko nai, ba rá tai
és a jó szom szé dok.

HORNOK EDE volt hunyai la kos, ok tó -
ber 26-án, 42 éves ko rá ban vá rat la nul el hunyt. 
Gyá szol ják: szü lei, fe le sé ge, gyer me kei és a
ro ko nok.

IPACS RUDOLFNÉ HORNOK MÁRIA, 
aki Gyomaendrõdön, a Ba ross u. 7-ben la kott, 
2004. ok tó ber 23-án, 75 éve sen hossszú szen -
ve dés után az Égi Ha zá ba köl tö zött. Gyá szol -
ja: csa lád ja

KISZELY ISTVÁNNÉ Gácsi Ilo na,
endrõdi la kos ok tó ber 18-án 77 éves ko rá ban,
rö vid szen ve dés után vissza ad ta lel két te rem tõ 
Urá nak. Gyá szol ják: le á nya, fia, me nye, uno -
kái.

LÖVEI GYÖRGY, aki az Öreg szõ lõ ben
élt, ok tó ber 16-án 79 éves ko rá ban hosszú be -
teg ség után meg tért te rem tõ jé hez. Gyá szol -
ják: fe le sé ge, fiai, és csa lád ja.

TÍMÁR IMRE volt ÁFÉSZ ke res ke dõ,
aki Gyomaendrõdön, a Se lyem u. 7. sz. alatt
élt, 2004. ok tó ber 22-én 92 éves ko rá ban
csend ben Égi Urá hoz meg tért.

Gyá szol ják: fe le sé ge Ma ris ka néni, két le -
á nya Má ria és Mag dol na, fér jük kel, négy uno -
ká ja 7 déd uno ká ja, ro ko nai, szom szé dok,
is me rõ sök, mun ka tár sak.

UHRIN IMRE, aki Hunyán, a Kos suth út
30. szám alatt la kott, 91 éves ko rá ban vissza -
ad ta lel két sze re tõ Istenénének. Gyá szol ja: fe -
le sé ge és a ro kon ság

VASZKÓ ERZSÉBET, ok tó ber 8-án, 81
éves ko rá ban sú lyos be teg ség után az Örök -
ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ják: test -
vé re, és an nak csa lád ja.

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

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

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

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

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

(Ju hász Gyu la)

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

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

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

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

Ovi sok 1936.

Má ri ás lá nyok az 1920-as évek bõl, bal ról
jobb ra:
Tí már MÁria (Knap Endréné), Csúvár Gi -
zel la (Dinya Illésné), Tí már Emerencia (Tí -
már Andrásné), Szurovecz M_ria (Gellai
Józsefné)
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SZENT ANDRÁS 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!
no vem be ri aján la ta im:

• Vi rág hagy mák, ró zsa tö vek
• Vi rág cse re pek, vi rág föl dek
• Ke gye le ti mé cse sek, gyer tyák
• Esõ ru hák, gu mi csiz mák
• Fó li ák, ta ka ró pony vák
• Üs tök, üst há zak, mû anyag hor dók
• Sa va nyí tó edé nyek
• Hid ro fo rok, szi vattyúk
• Lánc fû ré szek, kom poszt tar tók
• Zá rak, la ka tok, sze gek, csa va rok
• Kézi szer szá mok, vé dõ kesz tyûk,
• Ke rí tés dró tok, lét rák
• Olaj ra di á to rok, hõ su gár zók, 
• Disz nó pör kö lõk

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
tá mo ga tá sai

A leg utób bi lap szám ból meg is mer het ték az ol va sók az NVT fõ
cél ki tû zé se it és az an nak alap ján ki tû zött tá mo ga tá si cé lo kat. Az el -
múlt he tek ben sor ra je len tek meg a tá mo ga tá si ren de le tek, me lyek
alap ján a gaz dál ko dók pá lyáz hat nak a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal hoz. A ren de le tek is me re té ben ki-ki el dönt he ti, hogy
mely cél ki tû zés nek tud ele get ten ni és nyer he ti el a ren de let ben ki írt
össze get.

Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás
A tá mo ga tás cél ja, hogy a ter mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ en

a kör nye zet ál la po tá nak ja ví tá sa mel lett ha té kony gaz dál ko dást foly -
tas son a ter me lõ. A tá mo ga tás fel té te le, hogy a gaz dál ko dó leg alább 5
évre, leg fel jebb 10 évre vál lal ja a kör nye zet tu da tos gaz dál ko dást az ál -
ta la ki vá lasz tott cél prog ram ban.

A ren de let alap ján az aláb bi cél prog ra mok hoz igé nyel he tõ tá mo -
ga tás:

– Szán tó föl di ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás
– Gyep gaz dál ko dá si ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás
– Ül tet vé nyek ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá sa
– Vi zes élõ he lyek ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá sa
– Ki egé szí tõ ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás
– Ex ten zív ál lat tar tás hoz kap cso ló dó ag rár-kör nye zet gaz dál ko -

dás
A tá mo ga tás nem zár ja ki, hogy a ter me lõ egyi de jû leg az egy sé ges

te rü let ala pú és a hoz zá kap cso ló dó nem ze ti ki egé szítõ tá mo ga tá so kat
is meg kap ja.

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH-hoz 2004. ok tó ber 15. és no vem -
ber 26. kö zött le het be nyúj ta ni. 2005-tõl a be nyúj tás ha tár ide je: már ci -
us 1.-március 31. A tá mo ga tás mér té ke cél prog ra mon ként vál to zó.

Ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
En nél a tá mo ga tás nál a cél, hogy az ott élõ gaz dál ko dók a He lyes

Gaz dál ko dá si Gya kor lat nak meg fe le lõ en gaz dál kod ja nak a me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé gek fenn tar tá sa cél já ból. Tá mo ga tást igé nyel het nek
a ked ve zõt len adott sá gú te le pü lé sek gaz dál ko dói. Bé kés me gye ked -
ve zõt len adott sá gú te le pü lé sei: Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva,
Sarkadkeresztúr, Szeg ha lom. Ezen te le pü lé sek ki je lölt blokk ja i ra igé -
nyel he tõ tá mo ga tás kb. 20.400Ft/ha mér ték ben. Azon te le pü lé se ken,
me lyek rész ben ked ve zõt le nek, ide tar to zik Gyomaendrõd is szin tén a
ki je lölt fi zi kai blok kok ra, jár tá mo ga tás hek tá ron ként 2.600 Ft. A ké -
rel me ket 2004. ok tó ber 15 - no vem ber 26. kö zött le het be nyúj ta ni.

Kör nye zet vé del mi ál lat jó lé ti és –hi gi é ni ai elõ írá sok hoz való
meg fe le lés

A tá mo ga tás cél ja, hogy be ru há zá si és jö ve de lem pót ló tá mo ga tás
for má já ban elõ se gít se, hogy a gaz dál ko dó meg fe lel jen az uni ós elõ írá -
sok nak. A tá mo ga tás igé nyel he tõ az aláb bi jog cí me ken:

– Kör nye zet vé del mi célú be ru há zás
– Ál lat jó lé ti és –hi gi é ni ai célú be ru há zás
– Ál lat jó lé ti és –hi gi é ni ai célú jö ve de lem pót ló tá mo ga tás
A kör nye zet vé del mi célú be ru há zás a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de -

tû nitrátszennyezéssel szem be ni vé del mét szol gál ja és azo kat a te le pü -

lé se ket, me lyek nél ez fo ko zot tan fon tos kü lön jog sza bály ha tá roz za
meg. Me gyénk ben ezek a déli ré szen ta lál ha tók, ahol az ivó víz bá zis
rej lik.

Me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té se
A tá mo ga tás cél ja, hogy ha zánk ban nõ jön az er dõ ál lo mány, ez ál tal 

vál toz zon a me zõ gaz da ság szer ke ze te és az er dõk köz ér de kû vé del mi
funk ci ó ja is elõ tér be, ke rül jön.

Tá mo ga tás nyújt ha tó:
– Az er dõ te le pí tés re
– Az erdõ ápo lá sá ra
– Az er dõ te le pí té si jö ve de lem pót ló tá mo ga tás ra 
Fon tos tud ni, hogy a mi ni má li san tá mo gat ha tó te rü let 1 ha, mely

me zõ vé dõ er dõ sáv ok for má já ban is te le pít he tõ.
Szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé lig önál ló gaz da sá gok
A tá mo ga tá si cél eb ben az eset ben az, hogy azo kat a gaz da sá go kat, 

me lyek csa lá di szük ség let re ter mel nek, és a fö lös le get ér té ke sí tik egy
át me ne ti tá mo ga tás sal iga zi áru ter me lõ vé te gye.

Az igény be vé tel fel tét elei:
– Me zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó kb.

600.000-1.500.000Ft ár be vé tel
– Leg alább kö zép fo kú szak irá nyú vég zett ség vagy 3 éves szak -

mai gya kor lat
– Öt éves üz le ti terv 
– Vál lal ja, hogy az ötö dik év után az in du ló ár be vé telt 50%-al nö -

ve li
– Fo lya ma to san ada tot szol gál tat
Elõnyt él vez nek a bí rá lat so rán a ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten

ter me lõ fi a tal gaz dál ko dók.
A tá mo ga tás mér té ke: 1000Euró/év (250. 000Ft/év)
Ter me lõi cso por tok lét re ho zá sa
A pi a con csak jó mi nõ sé gû, ver seny ké pes ter mé kek kel le het meg -

je len ni. A ter mé kek pi ac ra ju tá sát sze ret nék a jog al ko tók ez zel a tá mo -
ga tá si for má val elõ se gí te ni.

A tá mo ga tás fel tét elei:
– Profiltiszta ter me lõi cso port l: ga bo na, olajosnövény, ser tés,

nyúl stb.
– 2004. má jus 1. és 2006. de cem ber 31. kö zött ál la mi el is me rés
A tá mo ga tást ké re lem alap ján le het igény be ven ni és mér té ke a

cso port ár be vé tel ének szá za lé ká ban van meg ha tá roz va.
Az alap ren de let ben lévõ ko rai nyug dí ja zás ra és a tech ni kai se gít -

ség nyúj tás ra vo nat ko zó ren de le tek ed dig még nem je len tek meg.
Je len írás tá jé koz ta tó jel leg gel rö vid be te kin tést kí vánt nyúj ta ni az

NVT tá mo ga tá sa i hoz.
Bõ vebb in for má ci ók cél já ból ke res sék a fa lu gaz dá szo kat!

Várfi And rás


