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„És kér dik, egy re töb ben kér dik, He beg ve, 
mert vég képp nem ér tik – Õk, akik örök ség be
kap ták -: Ilyen nagy do log a Sza bad ság?”

(Márai Sán dor)

Ok tó ber hó nap ban nem ze tünk nek két ün -
ne pén fe jet haj tunk azok elõtt, akik a ma gyar
sza bad sá gért fegy ver rel har col tak, éle tü ket
ad ták, vagy a bör tö nök ben síny lõd tek éle tük
vé gé ig. De hajt sunk fe jet azok elõtt is, akik
ott hon ma rad tak ár ván, egye dül, meg bé lye -
gez ve, ki re keszt ve szen ved tek, az asszo nyok
és gye rek. Õk vol tak 1848-49 és az 1956-os
sza bad ság harc hõ sei. Rá juk em lé kez zünk ok -
tó ber 6-án és ok tó ber 23-án!

155  éve, 1849. ok tó ber 6-án a ma gyar
tör té ne lem egyik leg szo mo rúbb nap ja vir radt
fel. Ek kor szen ve dett vér ta nú ha lált Ma gyar or -
szág elsõ mi nisz ter el nö ke gróf Bat thyá ny La -
jos, és ezen a na pon emelt fõ vel és ren dü let len
lé lek kel men tek az ara di vesz tõ hely re 13-an.

Kik vol tak az ara di vér ta núk? Mind annyi -
an ka to nák, tisz tek, fõ tisz tek s tá bor no kok. Ki -
tû nõ em be rek, ma gya rok, akik kö zül töb ben
csak tör ve be szél tek ma gya rul! Em be rek és
de rék pol gá rok, akik gyön géd sze re tet tel vet -
ték kö rül csa lád ju kat, ke res ték bol do gu lá su -
kat, mint min den em ber, bár me lyi künk.
Ami kor 1848 már ci u sá nak esz mé je el ér te ha -
zán kat is, õk a ma gyar sza bad sá gért, az egyen -
lõ sé gért, a saj tó sza bad ság ért, a job bágy ság
el tör lé séért vál lal ták a har cot ott hagy va csa -
lád ju kat. Vé gül a vi lág leg na gyobb ide gen
had se re gé vel szem ben õk vol tak a vesz tett
sza bad ság harc hon véd se reg ve ze tõi, akik oda- 
ad ták a leg na gyob bat, amit em ber csak ad hat:
az éle tü ket is a ma gyar sza bad sá gért. Nem az -
zal let tek hõ sök, hogy meg hal tak, ha nem az -
zal, ahogy éltek!  

1956. ok tó ber 23-ai for ra da lom em lé ké -
re való em lé ke zés, nem ze tünk egyik leg na -
gyobb ün ne pe. Ak kor 56 õszén át me ne ti leg
el bu kott, de vé gül, né hány év ti zed után még is
csak gyõ zött! Em lé kez zünk az 56-os hõ sök re,
mert na gyon sok ál do zat ba ke rült ez a for ra da -
lom. Is mét sok vér folyt, ami kor no vem ber
4-én haj nal ban meg dör dül tek a fõ vá rost ost -
rom ló szov jet ágyúk és rö vi de sen ha lott fel ke -
lõk –köz tük sok fi a tal - bo rí tot ták a pes ti
ut cá kat. Is mét egy ide gen ha ta lom zsol do sai
vet ték vissza a ha tal mat. A zsar nok ság jel ké -
pe ként né hány nap ja le hul lott vö rös csil lag is -
mét kigyúlt…

A fel ke lõ hõ sök kel kí mé let le nül le szá molt
a vissza tért kom mu nis ta ha ta lom, nem kí mél -

ve még a
kom mu nis ta
Nagy Imre mi -
nisz ter el nö köt
sem. Ki vég zés
és bör tön!

For ra dal -
munk ra így
em lé ke zik Al -
bert Ca mus A
ma gya rok vére 
címû írá sá ban: 
„A le gá zolt és
bi lincs be vert
Ma gyar or szág
töb bet tett a
sza bad sá gért
és igaz sá gért,
mint bár mely
má sik nép az
el múlt 20 esz -
ten dõ ben. Ah -
hoz, hogy ezt a 
tör té nel mi lec két meg ért se a fü lét be tö mõ, sze -
mét el ta ka ró nyu ga ti tár sa da lom, sok ma gyar
vér nek kel lett el hul la nia – s ez a vér fo lyam
már al vad az em lé ke zet ben…

Nyo mo rú sá guk, lán ca ik és szám ûzött sé -
gük el le né re ki rá lyi örök sé get hagy tak ránk,
me lyet ki kell ér de mel nünk: a sza bad sá got,
ame lyet õk nem nyer tek el. de egyet len nap
alatt vissza ad tak 
ne künk.”

Hajt sunk fe -
jet, gyújt sunk
gyer tyát az
1956-os for ra -
da lom ál do za tai
em lé ké re emelt
kop ja fák, és
em lék mû vek
elõtt! Szí vünk -
ben, lel künk ben 
örök re, mél tó an
õriz zük azok
em lé két, akik
tör té nel münk
so rán éle tü ket
ad ták a ma gyar
sza bad sá gért.
Ne hagy juk
meg al vad ni a
ma gyar ál do za -
tok vé ré nek em -
lé ke ze tét!

Az ün nep lés jó al ka lom arra is, hogy vé -
gig gon dol juk mind azo kat az esz mé ket, s ezen
esz mék hez való vi szo nyun kat, ame lye kért éle -
tü ket ad ták az ara di vér ta núk, az 1956-os for -
ra da lom hõ sei és Ma gyar or szág két
mi nisz ter el nö ke.

Csá szár né Gyuricza Éva

Sza bad ság har cunk ok tó be ri hõ sei és áldozatai

fel sõ kép: kilõtt szov jet te her gép ko csi - üze net tel: így jár az, aki a ma gyart bánt ja!
alsó kép: a Nagy kör út a har cok után
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hogy mi rõl dön tött Gyomaendrõd vá ros Kép vi se lõ-tes -
tü le te szep tem ber 30-i ülé sén 

A vá ros költ ség ve tés ének elsõ fél évi tel je sí té sét a könyv -
vizs gá lói je len tés sel meg erõ sít ve el fo gad ta. A be vé te le ket 1,7
mil li árd fo rint, (51%), a ki adá so kat 1,6 mil li árd fo rint összeg -
ben (46,2%). A mû kö dé si ki adá sok fél évi tel je sü lé se 53,6 %
volt, de ezen be lül a do lo gi ki adá sok majd nem el ér ték a 60%-ot, 
a gáz, vil lany, víz árak emel ke dé se mi att. A fej lesz té sek re 657
mil lió fo rint, a fel újí tá sok ra 4,7 mil lió fo rint van el szá mol va  jú -
ni us 30-ig.

Lom ta la ní tás ok tó ber 11-én lesz!
Vá ro si Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la ál tal nyúj tott cso por tos

szol gál ta tá sok in gye ne sek. Té rí té si dí jat csak az egyé ni hang -
sze res fog lal ko zá so kat igény be ve võ ta nu ló nak kell fi zet ni.

A köz al kal ma zot tak egy sze ri bér ki egé szí té sét, amely a
2004. évi brut tó 6%-os ke re set nö ve lést se gí tet te vol na, pénz hi -
ány mi att el uta sí tot ta a tes tü let. A szá mí tá sok sze rint ez az egy -
sze ri bér ki egé szí tés össze sen 40,1 mil lió fo rint ba ke rült vol na,
ami hez az ál lam 6,7 mil li ót, az ön kor mány zat pe dig 33,4 mil lió
fo rin tot kel lett vol na hogy ki fi zes sen.

Az is ko la tej prog ram I. sza ka szá ban (2004. má jus 12- jú ni us 
11.-ig) össze sen 24.136 po hár te jet ka pott 1103 ta nu ló. Az ön -
kor mány zat 235 ezer fo rint tal (30%) tá mo gat ta a prog ra mot.

A II. ütem 2004. szep tem ber 1. - 2004. de cem ber 31-ig tart,
1058 ta nu ló 77.234 po hár te jet kap, az ön kor mány zat tá mo ga tá -
sa (50%) 1,2 mil lió fo rint.

El uta sí tás ra ke rült a Vá ro si Ze ne-és Mû vé sze ti is ko la azon
ké rel me, hogy 3 óvo dá ban tart has son cso por tos fog lal koz ta tást
a dél utá ni órák ban. Ezek re a fog lal koz ta tá sok ra nem az óvo da
hely sé ge i ben ke rül he tett sor. 

Jó vá ha gyás ra ke rült ugyan ak kor a zeneiskola ala pí tó ok ira -
tá nak mó do sí tá sa, mely sze rint plusz ok ta tá si te vé keny ség gel
bõ vül az alap te vé keny sé ge: nép tánc, tár sas tánc, és szín já ték 

Dr. Hanyecz Károlyné 38 éves pe da gó gi ai munkájért Pe da -
gó gus Szol gá la ti Em lék ér met ka pott.

Kner Imre Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
2003/2004 tan évi in téz mé nyi be szá mo ló ját el fo gad ta a tes tü let.
Az is ko lá nak a leg fon to sabb ada tai: ta nu lói lét szám: a tan év
ele jén 237 fõ, a tan év vé gén 218 fõ. Az in téz mény dol go zó i nak
lét szá ma: 47 fõ tel jes, és 8 fõ rész mun ka idõs. 2003. évi ki adá sa -
i nak vég össze ge: 158,8 mil lió fo rint. 

Az is ko la 18 ta nu ló ja tett kü lön bö zõ fokú ered mé nyes
nyelv vizs gát a tan év so rán. Ki emel ke dõ ver seny ered mé nyei:
Az Or szá gos Di ák olim pi ai ko sár lab da csa pat a me gyei dön tõn
I. he lye zést, az or szá gos dön tõn a 17. he lye zést érte el: fel ké szí -
tõ ta ná ruk volt: Giriczné Da rá zsi Anna; a tör té ne lem OKTV-n
or szá gos 27. lett Bere Gab ri el la, fel ké szí tõ ta ná ra: Róza Olga;
„Édes anya nyel vünk” or szá gos dön tõ jén Tóth Eni kõ a kö zép -
me zõny ben vég zett: fel ké szí tõ ta nár: Bernáthné Butsi Eri ka;
Me gyei né met ver se nyen Var ga Éva I. he lye zett, Bucsi Er zsé -
bet 4. he lye zett, fel ké szí tõ ta nár: Pappné Nagy Ka ta lin.

A fel vé te li ered mé nyek: 53 érett sé gi zett diák foly tat hat ja ta -
nul má nya it egye te me ken, fõ is ko lá kon.

A ve gyes kö zép is ko lák ( gim ná zi um és szak kö zép is ko la)
sor rend jé ben, ame lyet or szá go san a „hoz zá adott ér ték” hét kü -
lön bö zõ szá mí tá si mód sze ré vel az el múlt 3 év tel je sít mé nye
alap ján az OM rang so rolt, az össze sí tett ered mé nyek alap ján a 

KNER IMRE GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA ORSZÁGOS ELSÕ he lye zést ka -
pott (175 is ko la vett részt)! 

Gra tu lá lunk!

Nem kell lét szám le épí tést vég re haj ta ni a Kis Bá lint Ál ta lá -
nos Is ko lá ban 2004/2005 tan év ben, a fel adat nö ve ke dés mi att. 

A Li get für dõ Szol gál ta tó KFT pá lyá za tot nyújt hat be egész -
ség ügyi szak el lá tá si több let ka pa ci tás be fo ga dá sá ra.

A vá ros ban 2000-tõl a me gyei Tü dõ szû rõ Ál lo más kü lön bö -
zõ idõ pont ok ban szer ve zi a kö te le zõ szû rõ vizs gá la tot. Az
endrõdi te le pü lés ré szen már évek óta au gusz tus hó nap ban, a
gyomain pe dig no vem ber –de cem ber hó ban. Ed dig is hi á ba
kér te a vá ros, hogy a nyá ri hó na pok ban le gyen a szû rés mind két 
ré szen, nem tud tak vál toz tat ni a szû ré si ter ven.

Az össze vont  szû ré si idõt a jö võ ben sem tud ják meg ol da ni,
így fel te he tõ en 2005-ben a két te le pü lés rész szû ré si ide jét fel -
cse ré lik. (?)

Is mét fel leb be zés alatt van a Vi ta tott föl dek bí ró sá gi íté le te.
Mint is me re tes 1700 ha föl dért fo lyik a harc, azaz a per, az Or -
szá gos Kár ren de zé si Hi va tal lal.

A tes tü let meg bíz ta a pol gár mes tert, hogy nyújt son be ké rel -
met az il le té kes mi nisz ter hez, a föld kö zös sé gi és inf rast ruk tu -
rá lis cél ra tör té nõ fel hasz nál ha tó sá gá ra. A tes tü let még nem
is me ri az így ké rel mez he tõ föld te rü let nagy sá gát, a szá mí tá sok
és ter vek ké szül nek.

El adás ra ke rült a „Béke fa ház”, a nyer tes vevõ a Bónomzug
Ví zé ért Egye sü let, amely 7 mil lió fo rin tért vá sá rol ja meg, és 4
rész let ben fi ze ti ki az össze get, utol só dá tum: 2008. feb ru ár 1.

A Bé kés Me gyei Víz mû vek elõ ter jesz tet te 2005-2008. évre
vo nat ko zó díj sza bály za tát, amely igen rész le tes szá mí tá sok kal
tá maszt ja alá a díj nö ve lé si szán dé kát. Tes tü le tünk csu pán vé le -
mé nyez he ti, hi szen a Víz mû vek RT-ben vi szony lag ki csi a tu -
laj don ré szünk, te hát a dön tés nincs a ke zünk ben. Az azon ban
ag gasz tó, hogy pél dá ul a ki esõ nagy fo gyasz tó, mint pél dá ul a
tönk re ment Barnevál mi at ti költ ség vi se lés ter he is a nya kunk ba 
fog sza kad ni. A Víz mû vek a te le pü lé sek há ló za tá nak ál la po tá -
val sem most, sem a jö võ ben nem fog lal ko zik ez a te le pü lés
gond ja-ba ja. A víz és csa tor na dí jak a jö võ ben is biz tos hogy kö -
ve tik az inf lá ci ót.

 Az elõ ter jesz tett díj mó do sí tás 4 vál to za tá ból, hogy me lyik
ke rül el fo ga dás ra, azt majd az ol va sók jól fog ják lát ni és ér zé -
kel ni, ha meg kap ják a jövõ évi szám lá ju kat… (er rõl je len leg
sok kal töb bet nem le het tud ni.)

Jó vá ha gyás ra ke rült az az el kép ze lés, hogy a jövõ év ben az
Endrõdiek Ba rá ti Köre kez de mé nye zé sé re a vá ros ön kor mány -
za tá nak tá mo ga tá sá val és együtt mû kö dé sé vel a Csejti ta nya vi -
lág em lé ké re kop ja fát ál lí ta nak. A kop ja fa fa ra gá sát fel te he tõ en 
Bor sos Já nos volt csejti la kos vég zi, az egyez te té sek el kez dõd -
tek.

A Li get für dõ Kft ügy ve ze tõi ál lá sá ra 3 pá lyá zat ér ke zett. A
Kft Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek ér té ke lé se, va la mint a pá -
lyá za tok szak mai bí rá la ta alap ján a tes tü let úgy dön tött, hogy
FURKA SÁNDOR-t bíz za meg 2005. de cem ber 31-ig az ügy -
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá val. Egy ben az Ala pí tó Ok irat is mó -
do sí tás ra ke rült, és no vem ber 1-tõl egy ügy ve ze tõ je lesz a
für dõ nek. 

Épül a LIDL Áru ház, fel te he tõ en 2005. má jus 1-jén nyit ja
ka pu it a vá sár lók elõtt. 

El dõlt az ez évi Dísz pol gá ri és Gyomaendrõdért ki tün te tõ
dí jak sor sa. Saj nos a dísz pol gá ri ki tün te tés idén nem ke rül ki -
osz tás ra, (1 sza va zat hi ány zott!), 4 fõ kap ja a Gyomaendrõdért
em lék pla ket tet, ok tó ber 23-i dísz köz gyû lé sen.

Csá szár né Gyuricza Éva kép vi se lõ



1832004. ok tó ber VÁROSUNK

Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

A Mû velt Ci gány if jú sá gért Ala pít vány szep tem ber 11-én nagy
si ke rû ren dez vényt tar tott. A Gaszt ro nó mi ai Nap pal egy be kö tött Ci -
gány ze nész ta lál ko zó ke re tei kö zött ke rült át adás ra a Phare pénz bõl
meg va ló sí tott új épü let szárny. Az ava tó be szé det Dr. Göncz Kin ga
esély egyen lõ sé gi miniszterasszony tar tot ta. A sza lag át vá gás nál je -
len volt és kö szön tõ be szé det is mon dott Te le ki Lász ló ál lam tit kár,
és a me gye gyû lés el nö ke Var ga Zol tán. Sok je les ven dég meg tisz -
tel te az ün nep sé get, és min den ki jól érez te ma gát. Si ke re sek vol tak a 
fõ zõ ver seny részt ve või is, arany, ezüst fa ka nál dí jak kal gaz da god -
tak, a részt ve võk pe dig fi nom éte le ket ehet tek, ka kas-pör költ, ha -
lász lé, sas lik, töl tött ká posz ta, és még sok fi nom ság. Dél után
meg ko szo rúz ták az endrõdi ci gány ze né szek emlékmûvét.

KINCS AZ ÉLETED Köz hasz nú Ala pít vány szep tem ber 10-én a
Deb re ce ni Ál lat kert be vit te ki rán dul ni a Gyomaendrõdön élõ se gít ség re 
szo ru ló gye re ke ket és fel nõt te ket. A han gu la tos ki rán du lás örö me i hez
az idõ já rás is ke gyes volt. Jól érez te ma gát min den ki, gyer mek és fel -
nõtt egy aránt. Sok szép él ménnyel gaz da god tak a részt ve võk.

Öreg di ák-ta lál ko zók Endrõdön
55 éves ta lál ko zó ra gyûl tek össze a Szent Imre Pol gá ri Is ko la öreg

di ák jai. A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko lai au lá ja adott ott hont.
Nagy öröm mel, sze re tet tel üd vö zöl ték egy mást a régi osz tály tár sak,
akik az or szág kü lön bö zõ he lye i rõl jöt tek el a ta lál ko zó ra. 

Öt év vel ez elõtt ez az osz tály ala pí tot ta a Szent Im re-dí jat, - ami egy 
cso dá la tos ezüst érem és pénz ju ta lom – és min den év ben a Ró zsa he gyi
Na pok ke re té ben vagy egy 6.-ik, vagy egy 7.-ik osz tály ba járó és igen
jó ta nu ló di ák nak ado má nyoz zák. Most is meg erõ sí tet ték, hogy to váb -
bi ak ban foly tat ják e ne mes cse le ke de tet. Az osz tály ta lál ko zó jó ebéd del 
és a dél után ba nyú ló ba rá ti be szél ge tés sel ért véget. 

Fü löp Imréné

Az Öreg szõ lõi Is ko la egy ko ri di ák ja i nak dél utá ni ta lál ko zó ja zár ta
a na pot a Ró zsa he gyi is ko lá ban. 1957, 1958, 1959, 1960-ban vég zett
nö ven dé kek Gácsi Lász ló ta nár úr osz tály fõ nö ki órá já ra ipar kod tak. Az
or szág szin te min den ré szé bõl se reg lõ di á kok könnyez ve, mo so lyog va
sze re tet tel meg töl tött órá kat töl töt tek együtt. Ki-ki a maga élet út ját el -
mond ta. A ta nyai is ko lá ból ki ke rült di á kok az el múlt év ti ze dek ben igen
szép élet utat jár tak be. Volt kö zöt tük gyógy sze rész, szü lész nõ, urá ni -
um bá nyász, bank tiszt vi se lõ és sok más ki vá ló szak mun kás. Az osz tály -
fõ nö ki óra után a Híd fõ Ét te rem ben „öreg szõ lõi mód ra” fõ zött
bir ka pör költ vár ta a jó han gu la tú öreg di á ko kat, akik el ha tá roz ták, hogy 
5 év múl va újra, ugyan itt ta lál koz nak.

Dá vid Ist ván

Kö szö net az 1%-ért!

Az aláb bi ci vil szer ve ze tek kö zö sen mon da nak kö szö ne tet azok nak
az adó zó pol gá rok nak, akik a 2002. évi adó be val lá suk ban az õ szer ve -
ze tü ket tisz tel ték meg bi zal muk kal, és úgy ren del kez tek, hogy tá mo gat -
ják cél ja ik el éré sé ben.

SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY: 70.559 fo rin tot ka pott, mely összeg az egy há zi te me -
tõk kar ban tar tá si mun ká la ta i ra ke rült fel hasz ná lás ra. 

ENDRÕDIEK BARÁTI Köre: 21.577 fo rin tot ka pott, amely
össze get az egye sü let tag ja i nak kö zös találkozójának szer ve zé sé re és
le bo nyo lí tá sá ra hasz nált fel.

CUKORBETEGEK GYOMAENDRÕDI KLUBJA: 26.285 fo -
rin tot ka pott, amely össze get szak mai anya gok ra és mû kö dés re for dí -
tot ta.

GYOMAENRÕDI SIKETEKÉRT ÉS
NAGYOTHALLÓKÉRT ALAPÍTVÁNY: 10.881 fo rint tá mo ga tást
ka pott, amely össze get hal ló ké szü lé kek hez való elem vá sár lá sá ra hasz -
nált fel

ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET GYOMAENDRÕD:
12.490 Fo rin tot ka pott, mely összeg mû kö dé si ki adá sá nak rész be ni fe -
de ze tét szol gál ta. 

Gyé mánt dip lo más tol lá ból

2004. au gusz tus 13-án min den ve rõ fé nyé vel sü tött a Nap a szar va si
Evan gé li kus Temp lom ra. 

Ün ne pé lyes tan év nyi tó ra ké szült a Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la. Fel so ra -
ko zott az in té zet if jú sá ga, el sõ tõl a ne gye dik osz tá lyig. A tö meg, a ta nu -
lók ro ko nai, ba rá tai elég szép szám ban össze gyûl tek.

A „sztá rok” a le en dõ el sõ sö sök vol tak. Az in té zet ve ze tõ üd vöz lõ
be szé de és az egy ház tisz te le te sei min den részt ve võt, min den hall ga tót
kö szön tött. A nem zet „vi rá gai” az el sõ sök vol tak. A ma ga sabb osz tály -
be li ek szin tén a ma gyar jö võt kép vi sel ték. If jú ság, if jú ság… Es kü té te -
lü ket meg ha tot tan és tisz te let tel hall gat tuk. 

A múlt ról sem fe lejt ke zett meg az in té zet. He tek kel ko ráb ban ked -
ves meg hí vót kap tak a múl tat kép vi se lõ pe da gó gus „gár da”… Arany,
gyé mánt és vas dip lo ma osz tás ra is sor ke rült. Bi zony ez a „tár sa ság”
nem volt oly né pes, mint a fi a tal ság.

Ré szem rõl sze mély sze rint csak a helyiek vol tak is me rõ sek. Arany -
dip lo mát ka pott: Raj kó Sándorné, Pus kás Zoltánné, Sza bó Incéné,
Gácsi Lászlóné, Wag ner Józsefné. Ki arany, ki gyé mánt dip lo mát ka -
pott, asze rint, hogy 50, 60 éve kap ta meg ok le ve lét.

En ged tes sék meg, hogy én mint gyé mánt dip lo más, hosszú, 60 éve
kez dõ dött pá lyám ra em lé kez zek, éle tem rõl szól jak pár mon da tot.

Új vi dé ken vé gez tem 1944-ben. Kez det tõl fog va szü lõ fa lum ban
mû köd tem nyug dí ja zá so mig. Köz ben el vé gez tem a ma gyar-tör té ne lem
sza kot Sze ge den. Vol tak jobb esz ten dõk, de há bo rús idõk lé vén ne héz
idõk is! Har minc év kö rül ta ní tot tam ta nyai is ko lák ban…

Ezen az ün ne pen össze sen két gyé mánt dip lo mát és egy vas dip lo -
mát ad tak át. 

Szép ün nep ség volt! Jó hogy meg él het tem! Az ün ne pel tek nek jó
egész sé get, szép nyug dí jas éve ket kí ván tak az in té zet és az egy ház kép -
vi se lõi. 

Fel a fej jel újak, fi a ta lok! 
Már ton Gá bor

Ked ves „Mar ci bácsi”!

Mind nyá jan már rég óta így szó lí tunk, Te vagy fa lunk Mar ci bá csi -
ja, akit igen nagy tisz te let, sze re tet és meg be csü lés vesz kö rül. Sok volt
diák kö szön he ti élet pá lyá já nak szép ívét lel ki is me re tes oda adó ta ní tói,
ne ve lõi mun kád nak. Sze ret ted és sze re ted még ma is a gye re ke ket. Sze -
re ted a sport nak min den ágát, de azt hi szem a szí ved csücs ké ben azért a
fut ball áll, hisz olyan lel ke sen druk kolsz té len, nyá ron, buz dí tod a csa -
pa tod, és min dig bí zol ben nük. Még köny vet is ír tál az „Endrõdi Ba rát -
ság” fut ball csa pat em lé ké re. Te vol tál az, aki ki tar tó an har col tál azért,
hogy a 3. Sz. Iskola fel ve gye Ró zsa he gyi Kál mán tisz te le té re és em lé -
ké re a mû vész ne vét. Ró zsa he gyi Kál mán éle té rõl is ír tál egy kis re -
gényt.

Nem mer nék arra vál lal koz ni, hogy fel so rol jam azt a sok-sok
egyéb, a Te ne ved hez fû zõ dõ örök be csû ér de me ket, ami ért né hány éve
a vá ros ve ze té se dísz pol gá ri rang gal is ju tal ma zott. 

De sze ret ném meg kö szön ni mind nyá junk ne vé ben, hogy még ma is 
dol go zol, az új sá gunk meg ha tá ro zó egyé ni sé ge vagy, és min den hol se -
gí tesz, ahol tudsz. So kan va gyunk, akik na gyon nagy ra be csül jük egész
éle ted mun kás sá gát, áld jon meg az Is ten, ad jon erõt, egész sé get, hogy
még soká tudd szol gál ni szü lõ föl ded. Egész éle ted so rán a nem zet nap -
szá mo sa vol tál.

Gra tu lá lunk a gyé mánt hoz! Ra gyog ja be to váb bi éle ted és munkád! 
Gra tu lá lunk az arany dip lo má sok nak is!

Csá szár né Gyuricza Éva 



1920-1994

Szü le tett 1920. szep -
tem ber 14-én, meg halt
1994 feb ru ár já ban. A
simonyifalvi plé bá ni án az
anya köny vi be jegy zés -
ben a szü le té sé rõl ez áll:
Imre fi tör vé nyes ró mai
ka to li kus, aty ja Szmola
Imre tiszt he lyet tes, any ja
Annabring Má ria, szü le -
tett: 1920. szep tem ber
14-én, ke reszt aty ja Marx
Fe renc mol nár és neje
Veiszman Fran cis ka , ke -
resz te lõ lel kész:
Anslinger Fe renc.

Édes ap ja endrõdi
szár ma zá sú, nagy szü lei a

nagylaposi ta nyán lak tak. A nagy any ja na gyon ke mény, ha tá -
ro zott jel le mû asszony volt. Simonyi el mon dá sa sze rint hús vé -
ton ként hoz zá juk Gyu lá ra gya log jött Endrõdrõl lá to ga tó ba
mond ván sa nyar gat ni kell azt a ku tya tes tet. Ál lí tó lag a Szent -
föl det is meg jár ta. Oly kor ma gá val Csernus Apát tal is hit vi tá ba
ke ve re dett, pré di ká ció köz ben fel szól va a szó szék re: ”nem úgy 
van az Apát úr”. Az endrõdi Szmola rokonságban kovács,
szíjgyártó mesterek voltak. 

Alig múlt egy éves, ami kor édes ap ja hir te len meg halt. Hat
éves ko rá ban a csa lád úgy ha tá ro zott, hogy öz vegy édes any já -
val te le pül je nek át Gyu lá ra, hogy Ma gyar or szá gon, ma gyar is -
ko lá ba jár has son. Gyu lán a dob u 6. szám alatt egy szo ba
kony hás ud va ri la kás ban la kott édes any já val, majd an nak ha lá -
la után egye dül. Ket ten él tek édes any ja kis nyug dí já ból, és a
Simonyifalván ma radt nagy szü lõk tõl és nagy bá csi tól ka pott
sze rény tá mo ga tás ból nem túl fé nye sen. Sze gé nyek vol tak, de
az el mon dá sok sze rint édes any ja büsz kén vi sel te sze gény sé -
gét és ta nít tat ta Imrét, aki 1940-ben érettségizett a Gyulai
Karácsony János Gimnáziumban.

Simonyi Imre a szó pol gá ri ér tel mé ben nem volt úgy mond
iga zán jó ta nu ló. Elég gé ne he zen ke zel he tõ, ön tör vé nyû sa já -
tos vi lág lá tá sú volt már gye rek nek is. Ko rán rá szo kott az ol va -
sás ra és igen so kat ol va sott. Ol vas má nyai nagy ban se gí tet ték
ab ban, hogy mû velt, a vi lág dol ga i ban jól el iga zo dó, éles lá tá -
sú em ber ré vált. Te het sé ge ha mar ki bon ta ko zott. Már a gim ná -
zi um ban el kez dett iro gat ni, és már 18 éves kora óta je len tek
meg cik kei, írá sai és ver sei kü lön bö zõ vi dé ki és fõ vá ro si la pok -
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Simonyi (Szmola) Imre

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

ban. Így nem meg le põ, hogy az érett sé gi után 1940-ben 20
évesen már újságíróként dolgozik Gyulán, különbözõ helyi és
megyei lapoknál.

A II. vi lág há bo rút kü lön bö zõ vi szon tag sá gok kö zött élte túl. 
Ka to na tár sa i val a né met meg szál lás kor tá mad tak meg ka to nai
jár õrt. Volt ka to na szö ke vény, állt hadbíróság elõtt.  

A há bo rú után 1946-49-ig a gyu lai Kis Új ság címû me gyei
Kis gaz da lap fõ szer kesz tõ je.

1940-tõl az ún. for du lat évé tõl, ami kor a kom mu nis ta párt
ve szi át a ha tal mat az or szág ban, ne héz idõk kö vet kez tek
számára. 

Simonyi Imre min den kü lönc sé ge és fur csa sá ga el le né re
igen ér de kes, szí nes egyé ni ség volt. Jól tu dott kap cso la tot te -
rem te ni az em be rek kel. Na gyon sok ba rát ja volt az egy sze rû
írás tu dat lan em be rek tõl az egye te mi ta ná ro kig. Persze voltak
irigyei, ellenségei is.

A fut ballt éle te vé gé ig na gyon sze ret te. Õ maga is igen jól
fut bal lo zott. A gyu lai GYAC ifi ben volt iga zolt já té kos. Azt
mond ták fut bal lis ta tár sai, hogy ma egy ilyen te het ség gel ren -
del ke zõ fi a tal NB-I-es fut bal lis ta len ne. Sze ret te a szín há zat, a
mû vé sze te ket is és ter mé sze te sen az iro dal mat is. Sze re tett
be szél get ni, vi tat koz ni. A ba rá ti tár sa sá gok ban min dig õ volt a
köz pont, a meg ha tá ro zó sze mé lyi ség. Õ vit te a prí met. Vita
köz ben szen ve dé lye sen tu dott érvelni, de érvei ítéletei mindig
valóságosak, tárgyilagosak voltak.

Ne héz éle te volt, sok baj jal, gond dal, be teg ség gel, bör tön -
nel, in ter ná ló tá bor ral tar kít va, de ta lán erre volt szük sé ge ah -
hoz, hogy olyan nagy köl tõ vál jon be lõ le, mint ami lyen lett.
Igazi poéta major. 

A sok vi szon tag ság kö zött, majd a ké sõb bi el is mert ség és a
mél tán meg szer zett hír név el le né re sem fe led ke zett meg
Simonyifalváról soha. An nak el le né re, hogy Simonyit gyu lai
köl tõ nek tart ják. Õ va ló já ban min dig Somonyifalvinak val lot ta
ma gát. Ide kö töt te min den gyer mek ko ri és if jú ko ri em lék, hi -
szen hat éves ko rá ig itt élt, és utá na is szin te min den nyá ri és
téli is ko la szü ne tet Simonyifalván töl tött. A csa var gá sok a Le ve -
les part ján és a simonyi ha tár ban, a pi ac téri fo ci zá sok, a
szénahordás a nagyapjával, örökké szép emlékei maradtak.

A nagy ap ja és a nagy báty ja vol tak a pél da ké pei. Tõ lük és a
simonyi em be rek tõl ta nult tisz tes sé get, em ber sé get, itt is mer -
te meg a ki sebb ség ben lé võk sor sát, itt ne ve lõ dött, for má ló -
dott igaz ma gyar rá. Szü lõ fa lu ja irán ti tiszteletbõl vet te fel a
Simonyi ne vet. Simonyifalváról in dult, Gyu lán élve or szá gos
hírû József At ti la-díj jal is elismert költõ lett. 

Simonyifalva ál ta la lett a ma gyar iro da lom tör té net ré szé vé,
or szá go san és azon túl is is mert hellyé.

Simonyi Im ré re büsz ke le het szü lõ fa lu ja, Gyu la vá ro sa és
min den ma gyar em ber, mert õ olyan igaz em ber volt, aki a
hite, el vei és ma gyar sá ga mel lett min dig min den áron ki tar tott
Vál lal va a mel lõ zést, a nincs te len sé get és ha úgy hoz ta a sors, a 
börtönt és az internálást is. 

Õ most biz to san meg ha tó dik és el fog ja Õt is a büsz ke ség,
ha le pil lant fa lu já ra, ben ne az Õ ne vét föl ve võ is ko lá ra, amely -
be a fa lu be li ba rá ta i nak, ro ko na i nak az uno kái jár nak ma nap ság. 
Úgy gon do lom, hogy Õ is biz tos ab ban, hogy eb ben az is ko lá -
ban hoz zá ha son ló be csü le tes és igaz ma gyar em be rek fog nak
ne ve lõd ni, aki re majd ugyan olyan büsz ke lesz az utó kor, mint
ahogy Õ rá, Simonyi Imrére vagyunk mi büszkék most.

Az em lé ke zõ be szé det 2004. szep tem ber 12-én
Simonyifalván mond ta el: Dr. Kanka An dor ta nár Gyu lá ról. Ezen 
a na pon vet te fel az Arad me gyei Simonyifalván a he lyi ál ta lá -
nos is ko la a köl tõ ne vét. Az is ko la fa lán a köl tõ em lék táb lá ját,
bent az is ko lá ban a mell szob rát avat ták fel, amely Gyu la város
anyagi segítségével készült.
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1894.
Szep tem ber 1. – Az irgalmasnénék lét szá ma

eggyel sza po ro dott s át vet ték a ki seb bik óvo da
ve ze té sét is. 

Szep tem ber 8-án meg ál da tott a kisperesi ta -
nyai is ko la, me lyet a hit köz ség Szedlák Mi hály
hely be li vál lal ko zó ál tal 1.545,- Ft-on épít te tett,
az asz ta los mun ka pe dig ke rült …. Egyen lõ re a
szõ lõs ker ti ta ní tó, mint am bu láns, fog ben ne fel -
vált va ta ní ta ni. Meg nyer te ezen ál lo mást
Leviczki Mik lós még a múlt év ben. 

Egyi de jû leg a Nagy Mi hály és neje ál tal az új 
is ko la mel lé ál lít ta tott ön tött vas ke reszt is meg
van áld va, mely re az illettõk 20,- Ft ala pot is tet -
tek. 

Szin tén eb ben a hó nap ban a kon do ros-ta nyai
is ko lát is, mely ben ed dig ké pe sí tés nél kü li ta ní tó
– Gyu ris And rás – mû kö dött, rend sze re sí tet te a
hit köz ség, de ál lo má sa az 1868. 38 tc.47 §-a
alap ján egy elõ re am bu láns nak mon da tott ki,
hogy ta ní tó ja tar to zik a hét hat nap ján fel vált va a
ren des tan te rem ben és egy má sik bé relt ház

elyiségében is ta ní ta ni, a kö vet ke zõ ja va da -
lom mel lett: 325,- Ft, 50,- Ft úti áta lány, 25,- Ft
az is mét lõ sök ta ní tá sá ért. – Ok tó ber ben kezd te
meg a ta ní tást Baán Kár oly gya kor ló ta ní tó
Balaton-Henyérõl.

A szarvasvégi le ány is ko lá nál pe dig a
Leviczkyhez férj hez ment Ke mény Vil ma he lyé -
be, Andracsek Má ria gya kor ló ta ní tó nõ al kal -
maz ta tott Gyomáról.

Ok tó ber 4. A me gyei köz igaz ga tó sá gi bi -
zott ság 1354/1894. kb. sz. ha tá ro za ta Endrõd
köz sé gét föl men ti a Kocsorhegyen el ren delt is -
ko la fel ál lí tá sá nak kö te les sé gé tõl.

Ok tó ber 28. A Má ria-tár su lat 4. új lo bo gó ja: 
(rúd és mér le gek a ré gi ek) 2 fe hér és 2 kék, meg -
ál da tott.

No vem ber 1-én a ha lot ta kért tar tott te me tõi
áj ta tos ság után meg ál dást nyert az 1849-ben be -
zárt szarvasvégi ó-te me tõ ön tött vas ra meg újí tott 
ke reszt je, me lyet özv. Giricz Pálné óha ja kö vet -
kez té ben örö kö se, ifj. Kal már Györgyné ké szít -
te tett és alap pal lá tott el. 

No vem ber. Az or go nát ja ví tot ta: a fú vót bõ -
röz te és jobb rend szer be szed te, új billentyûzetett 
csi nált, a já ték asz talt emel te, a sí po kat mind ki ja -
ví tot ta és meg han gol ta Országh An tal és fia, bu -
da pes ti cég. Ke rült 718 fo rint ba, mely az
ipar tõ ké bõl utal vá nyoz ta tott ki.

Schiefner Ede pre lá tus-ka no nok az apá -
ca-ház fo lyo só ját be üve gez tet te 260 fo rint költ -
ség gel.

No vem ber 5. Sza bó Sán dor he lyé be, ki
szent ki rá lyi után szeg hal mi lel kész lett, káp lán -
nak jött Stolmár Ernõ ka pu ci nus atya.

Ez év ben 100-100 fo rint tal 3 ra va ta los mi se -
ala pít ványt tett Cserven Jó zsef: id. Cserven Im -
ré ért, Liziczai Er zsé be tért, Valuska Do rottyá ért.

Hit köz sé gi be vé tel:
 egy ház adó ból 2.625,—  Ft
is ko la adó ból5.543,—  Ft
föld adó ból, stb.5.616,—  Ft
Be vé tel össze sen:        13.785,33 Ft
Ki adás össze sen:        12.299,60 Ft
Ma rad vány:          1.485,73 Ft
Hát ra lék: egy ház adó ból 2.056 Fo rint, is ko la -

adó ból 1.338 fo rint = 3.395,- 14 Ft

A ter més na gyon si lány volt. 63 hold bú za ve -
tés bõl lett 652 ke reszt, mely után a plé bá nos
(32,5 ki ló já val) ka pott 91 mé ter má zsát. 22
882/1100 hold ár pa ve tés után 27 kö böl, 75 hold
ku ko ri ca föld bõl 75 vé kát! Emel lett a búza ára
csak 5,55 Ft volt ok tó ber vé gén.

Ez év ben Csáky Al bin gróf, val lás- és köz ok -
ta tá si mi nisz ter szo ron gat ta a köz sé get fel sõbb
fiú- és le ány is ko la, majd ké sõbb, mi dõn a köz ség 
ezen hal va szü le tett ter ve ze tû és se hol nem lé te zõ 
in téz mény el len til ta ko zott, pol gá ri is ko la s már
az idén leg alább az elsõ osz tály nak fel ál lí tá sá ra.
De a kö ve te lés azu tán  a mi nisz ter bu ká sá val
meg szûnt.

1895.

Feb ru ár 1. Vidovics An tal a ta ní tás ból el -
moz dít ta tott. He lyet te sí tet te õt az isk. év vé gé ig,
ami kor nyug dí jaz ta tá sát kel lett kér nie,
Andracsek Má ria, a szarvasvégi le ány is ko la ide -
ig le nes ta ní tó nõ je, ki nek he lyét pe dig
Leviczkyné Ke mény Vil ma fog lal ta el. 

Áp ri lis. Ka to na p. Pál a temp lom nak 300 fo -
rin tot ado má nyo zott. Eb bõl má jus ban 104 fo rin -
ton vet tünk egy ol tár szõ nye get Oberbauertõl.

Jú ni us 13. Úr na pon az ol tár-egye sü let meg -
ala ku lá sa ki mon da tott. A ta gok már ré geb ben vi -
tat koz tak Pelok Mi hály gyûj tõ nél s má sok nál.
Tag dí jul 12 kraj cár ál la pít ta tott meg, kö zös áj ta -
tos ság gal pe dig a hó nap I. va sár na pi 2. mise,
mely min dig Szent ség ki té tel lel tartatik. Ké sõbb
az I. va sár nap dél után ra té te tett át, mi kor is a kö -
zös imá dás 2. ha rang szó kor kez dõ dik, szent ség -
ki té tel nél kül s foly ta tó dik beharangszókor
(Jé zus Sz. szí ve létániájával) Sz. K. mel lett.

Jú li us. Egy Szent Anna szob rot sze rez tünk
be Grõdenbõl Malhnechttõl Ka to na p. Pálék 300
fo rint já ból. Ke rült 93 + szál lí tás 8 = 101 fo rint ba. 
El he lyez tük a Szent Jó zsef szo bor ral szem ben az
Immaculata-szobor hely re, me lyet in nen át tet -
tünk az „üve ges Má ria” fül ké jé be. Ezen, a temp -
lom mal egy ide jû, el avult, a mai íz lés nek már
meg nem fe le lõ Re gi na Coeli szob rot pe dig át ad -
tuk a kon do ros-ta nya i ak nak. 

Au gusz tus. A há rom kis ol tár ra 4-4 bronz
gyer tya tar tó (15 fo rint já val), két rend be li ká non -
táb la, és a Sz. Szív ol tár hoz egy ol tár ke reszt jött
(30 fo rint). A 229,50 Ft vé tel ár a Ka to na p: Pálék
ado má nyá ból és a Jé zus Sz. Szí ve, to váb bá a Má -
ria-tár su lat pén zé bõl ala kult egy be. 

Szep tem ber. Az is ko lai ügy ben a kö vet ke zõ
vál to zás tör tént: Vidovits An tal, a III-IV. osz tá -
lyú le á nyok ta ní tó ja nyu ga lom ba vo nult, lásd.
1896. ja nu ár. He lyét ide ig le ne sen (te kin tet tel ez
osz tály nak az apá cák ve ze té se alá adás ter vé re)
Andracsek Má ria ok le ve les ta ní tó nõ fog lal ta el
350 fo rint tal.

A köz pon ti I-II. osz tá lyú le ány is ko lát
Lombayné he lyett ugyan csak ide ig le ne sen
Kubinyi Ilo na ok le ve les ta ní tó nõ fog lal ta el
Kecs ke mét rõl, 350 fo rint fi ze tés sel.

Sár he lyi Kár oly, mirhóvégi ta ní tó, a
gyoma-uradalmi póhalmi is ko lá hoz ne vez tet vén
ki, utá na Ko vács Jó zsef vá lasz ta tott 400 fo rint
rend sze re sí tett il let ménnyel. 

A gyomavégi ve gyes-is ko lá hoz, mely ben
ed dig Ko vács Jó zsef ide ig le ne sen mû kö dött,
Velásits György jött ren des ta ní tó nak
Baranya-Görcsönbõl, 400 fo rint kész pénz fi ze -
tés sel.

A szarvasvégi I-II. osz tá lyú le ány is ko lát no -
vem ber 1-én az irgalmasnénék fõ nök nõ je,

Baumann Henrika vet te át a há zuk ban ed dig üre -
sen 

ál lott tan te rem ben, mely ez al ka lom mal
szen tel te tett fel. El len ben a gyomavégi, úgy ne -
ve zett kis-óvo dá ból a tá vol ság és fe gyel mi ok ból
az irgalmasnénét vissza von ták s ide a fo lyó tan -
év re  Vá rad ról Sza bó Pi ros ka ok le ve les óvó nõ al -
kal maz ta tott 225 fo rint fi ze tés sel.

Szep tem ber 27. Léky Kor nél káp lán szé kes -
egy há zi kar káp lán nak disponálva, Stolmár Ernõ
ka pu ci nus atya rend há zá ba vissza ment. He lyük -
be ren del ve: Ba logh Imre Sz. Jó zsef-in té ze ti ta -
nul má nyi fel ügye lõ, de tény leg Besser Hugó és
Var jú La jos új mi sé sek jöt tek. 

Ok tó ber l. Élet be lé pett a pol gá ri há zas -
ság kö tés és ál la mi anya köny ve ze tés. Ugyan -
ezen hó ban a hely bé li plé bá nos ki ne vez te tett
Szent An tal ról ne ve zett dráveczi
(Szepes-egyházmegye) cím ze tes pré post nak. 

A Vida-ház épü le te ja vít va 209 fo rin tért.
Asz ta los mun ka 35 fo rint.

A Habzda-Porupcsánszki-földi féle ke resz -
tek új léc ke rí tést kap tak 41 fo rin tért, kö zös ipar -
tõ ké bõl. 

No vem ber 3. A Ke reszt-ol tá ra fö lött, a ke -
reszt szá rá nak al ján ké szí tett üreg ben el he lyez te -
tett a szent ke reszt-erek lye, mely bold. gróf
Pongrácz Já nos szentandrási plé bá nos ha gya té -
ká ból ke rült, s mely nek nyil vá nos tisz te let ben ré -
szel te té se, mi u tán ok má nya rend ben ta lál ta tott,
1895. szep tem ber ben 1947. szám alatt kelt fõ -
pász to ri irat tal meg en ged te tett. Elõ zõ leg er rõl
volt a szent be széd s az erek lye a hí vek nek csók ra 
nyúj ta tott.

A kál vá ria-fül kék ki ja vít tat tak 74 fo rin tért, s
be lé jük 14 új kép jött Oberbauertól, me lyek be -
üve ge zés sel 258,60 fo rint ba ke rül tek. 

De cem ber 1. Leviczky Mik lós, szöllõskerti
ta ní tó, más ál lo más ra tá vo zott. He lyét – ide ig le -
ne sen – Vidovics An tal, ez is ko lai év ele jé tõl
nyu ga lom ban lévõ ta ní tó fog lal ta el. 

De cem ber 12. Az egy ház ta nács fele, 15 tag,
új vá lasz tás alá esett. 204 sza va zat le adá sa mel -
lett meg vá lasz ta tott: Uhrin Ádám (124), Uhrin i.
Imre (103), Hunya La jos (92), For gács í. Ist ván
(91), Hor nok p. Pál (87), Var ga p. Jó zsef (85),
Hunya Elek (85), Hunya i. Pál (81), Tí már i. Pál
(80), ifj. Oláh Já nos (76), Uhrin i. Ist ván (70),
Far kas m. Jó zsef (70), He ge dûs i. Jó zsef (69),
Kal már Jó zsef (68), Tí már An tal (66) ren des,
var jú Má tyás, Csúvár András, Kovács Dániel
póttagnak.

Al el nök nek és gond nok nak meg ma radt
Hunya Mi hály és Kurilla p. Pál, jegy zõ Ko vács
Jó zsef ta ní tó.

Mi se ala pít vá nyo kat tet tek: – Czmarkó Pál 3
ko por sós mi sé re, Czmarkó Pál, He ge dûs Er zsé -
bet, Valuska Do rottyá ért 300 fo rin tot – Sztanyik
Bor bá la 1 csen des mi sé re, ön ma gá ért 40 fo rin tot
– Tí már Ka ta lin 1 éne kes mi sé re, Tí már Fran cis -
ká ért 68 fo rin tot – Giriczné Hanyecz Má ria 1
éne kes mi sé re, Giricz Györ gyért 68 fo rin tot –
He ge dûs Kár oly 2 csen des mi sé re, He ge dûs Ist -
ván és Uhrin Má ri á ért 60 fo rin tot – Vaszkóné
Ko vács Er zsé bet 4 éne kes mi sé re, Vaszkó Im ré -
ért, Ko vács Er zsé be tért, Ko vács Má tyá sért,
Barta Er zsé be tért 272 forintot – Hanyeczné
Frolyó Anna 1 énekes misére, Pap Istvánért 68
forintot.

Ter més jó. 78 hold bú za ve tés rõl 1442 # á 30
kilo 219 má zsa a pléb. ré szé re (6 ½ má zsás); 72
hold kukoricaföldrõl pe dig (34 vé kás) 1257
véka. Bú za ár ok tó ber ben 5,60, köv. év jú li us ban
5,70; Ku ko ri ca 1896. szep tem ber ben 3,10 forint.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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OKTÓBERI ÜNNEPEK
    
  1. péntek: Lisieux-i Kis Szent Teréz
  2. szombat: Szent Õrzõangyalok
  3. vasárnap: Évközi 27. vasárnap
  4.hétfõ: Assisi Szent Ferenc
  6. szerda: Szent Brúnó áldozópap
  7. csütörtök: Rózsafüzér Királynõje
  8. péntek: Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya
  9. szombat: Szent Dénes püspök és társai vértanúk
10. vasárnap: Évközi 28. vasárnap
11. hétfõ: Boldog XXIII. János pápa
14. csütörtök Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 
15. péntek: Avilai Nagy Szent Teréz
16. szombat: Szent Hedvig szerzetesnõ
17. vasárnap: Évközi 29. vasárnap
18. hétfõ: Szent Lukács evangélista 
19. kedd: Keresztes Szent Pál áldozópap
23. szombat: Kapisztrán Szent János áldozópap
24. vasárnap: Évközi 30. vasárnap
25. hétfõ: Boldog Mór püspök
28. csütörtök: Szent Simon és Szt. Júdás Tádé apostolok

OKTÓBERI MISEREND

Endrõd

Va sár nap: 8-kor, és es te 5 óra kor, hét köz nap reg gel fél 8-kor. 
Hét köz nap este 5-kor, va sár nap fél 5-kor ró zsa fü zér.

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban:
ok tó ber 10-én és 24-én 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. Ró zsa fü zér este fél 5-kor, va sár nap mise elõtt.

Gyoma

Va sár nap 10-kor, hét köz nap este 6-kor, 
szom ba ton este 6 óra kor va sár na pi elõ es ti mise. Ok tó be ri ró zsa fü zér

mi sék elõtt fél órá val.

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

17. Reg ge li és esti ima

Min den ha tó, ke gyel mes és kö nyö rü le tes Atyánk! El té ved tünk,
s mint el ve szett ju hok le tér tünk út ja id ról. Túl sá go san sa ját szí vünk
ter vei, szán dé kai és kí ván sá gai után fu tot tunk. Meg sér tet tük szent
tör vé nye i det. Azt tet tük, amit nem lett vol na sza bad ten nünk. Nincs
ben nünk sem mi jó. De Urunk, Te légy ir gal mas hoz zánk, sze gény
nyo mo rult bû nö sök höz! Kí méld meg azo kat, Urunk, akik meg vall -
ják hi bá i kat. Emeld fel mind azo kat, akik ké szek a bûn bá nat ra, azon
ígé ret mi att, amit az em be rek nek ad tál Krisz tus Jé zus, a mi Urunk
ál tal. És õé ret te add meg, ó jó sá gos és ir gal mas Is ten, hogy ez után
is ten fé lõ, ne ked tetszõ, becsületes és tisztességes, komoly életet
éljünk szent neved di csõ sé gé re. Ámen.

18. Is me ret len ka to na imá ja

Íme, Uram, én soha nem szó lí tot ta lak meg té ged, most még is
sze ret nék ne ked jó na pot kí ván ni. Az em be rek azt mond ták ne kem,
hogy Te nem is lé te zel, s a buta fe jem mel mind ezt el is hittem nekik.

Teg nap este egy grá nát töl csér bõl néz tem fel a csil la gos ég bolt -
ra. S ab ból kö vet kez tet tem arra, hogy ha zud tak ne kem. Ha sza kí tot -
tam vol na idõt arra, hogy meg néz zem mû ve i det, ma gam tól rá jöt tem 
vol na arra, hogy áprilist járattak velem.

Sze ret ném tud ni, Is te nem, hogy ide nyúj ta nád-e ne kem a ke ze -
det. Az ér zé sem azt súg ja, hogy Te meg ér tesz. Kü lö nös, ide kel lett
jön nöm, ebbe a föl di po kol ba, hogy le gyen idõm belenézni az
arcodba.

Úgy gon do lom, most nem kell so kat be szél nem; de örü lök,
hogy ma rád ta lál tam. Azt hi szem, ha ma ro san üt a tá ma dás órá ja, de 
ami ó ta tu dom, hogy kö zel vagy hoz zám, nem félek.

Hal lom a je let. Is te nem, men nem kell. Sze ret lek té ged, ezt meg
aka rom mon da ni ne ked. Ke mény harc lesz, ki tud ja, hát ha ezen az
éj sza kán oda ér ke zem a te lakásodhoz.

Az elõtt nem vol tam hoz zád na gyon ba rát sá gos, ép pen ezért
gon dol ko dom azon, va jon ott vársz-e az aj tó ban. Íme, sí rok, hull -
nak a könnyeim!

Igen. Most men nem kell, Is te nem, a vi szont lá tás ra. Kü lö nös.
Ami ó ta rád ta lál tam, nem fé lek at tól, hogy hoz zád kell mennem.

(Az imád sá got 1945-ben egy Olasz or szág ban
 el esett ame ri kai ka to ná nál ta lál ták.)  

19. Né ger spi ri tu á lé

Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.
Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.

A Hegy rõl szólt hoz zám Is te nem,
szá já ból ház és füst go moly gott,
lent a völgy ben tér de i men kér tem,
Is te nem, bo csáss meg én ne kem.

Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.
Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.

A Jor dán fo lyó ja tele jég gel,
hi deg a tes tem, de lel kem iz zik.
Kö röt tem min den oly szép és gaz dag:
Is ten tõl kér dem, az enyém mind ez?

Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.
Ha szí ve met a Lé lek in dít ja,
le tér de lek, imád ko zom.

20. In di án imád ság

Is ten, aki szel lem vagy,
a szél gyön ge su so gá sá ban han god hall ha tó,
lé leg ze ted a vi lág nak éle tet ad,
fo hász ko dunk erõ dért s böl cses sé ge dért.
Tel jék el szép ség ben éle tünk.
A bí bor al ko nyat min dig lán gol jon sze münk elõtt.
Tégy bölccsé ben nün ket, hogy ta ní tá so dat meg ért sük.
Se gíts, hogy an nak ér tel mét föl fejt sük,
amit min den le vél be, va la hány szik la kõ be el rej tet tél.
Ké szíts föl ben nün ket, hogy tisz ta kéz zel,
nyílt te kin tet tel hoz zád ér kez zünk,
hogy az tán, ha éle tünk ki olt va,
akár a hu nyó nap,
szel le münk szé gyen ke zés
nél kül já rul has son elé bed.

(Ka lász Már ton for dí tá sa)

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

A ka to li kus hit ele mei (33)

 Imád sá gok, né pek imái -  Észak-Ame ri ka (14.)
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„Amit Isten egybekötött…”

Au gusz tus 14-én  Bá nyai Pé ter és Ko vács Dóra tett hû ség es -
küt Is ten és em ber elõtt, az endrõdi 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, hûség.

A „Szen tek Kö zös sé ge” né ven új ma gyar ká pol na szen te lé -
sé re ke rül sor Krak kó ban. Az Is te ni Ir gal mas ság-ba zi li ka ma -
gyar ká pol ná ját Erdõ Pé ter bí bo ros szen te li fel ok tó ber 9-én, a
mise vé gén Macharski len gyel bí bo ros át ad ja a len gyel fe ren ce -
sek aján dé kát, egy szent Ist ván-erek lyét, me lyet a ká pol na ol tár -
asz ta la elõtt he lyez nek el. 

El ké szült Mag La jos el hunyt gyo mai plé -
bá nos atya sír em lé ke. 

Fel ira ta: Mag La jos plé bá nos 1921-2004
Jé zu som nak szí vén meg nyu god ni jó

Pi linsz ky Já nos: 

Az imád ság sze re pe a vi lág ban

Szám ta lan szor ta pasz tal juk, hogy sza va ink sü ket fü lek re
ta lál nak. Ilyen kor ne okol junk soha má so kat, mi vel a szem re -
há nyás ok ban min dig van va la mi tisz tá ta lan. Sok kal jobb, ha
ilyen kor imád koz ni kez dünk, érez ve sza va ink köl csö nös vé -
ges sé gét.

Cso dá la tos erõ te re és szót lan csönd je van az imád ság nak. 
Igen, imád koz ni annyi, mint el jut ni Is ten csönd jé be, abba a
néma kö zeg be, amely ugyan ak kor az egye dül tisz ta be széd
Is ten és em ber, em ber és min den em ber kö zött.

Ha min den za va ró elem tõl meg akar juk tisz tí ta ni imán kat,
min den rej tett ön zés tõl, nagy lel kû ség be öl tö zött rút ki csi -
nyes ség tõl — oko sabb Is ten re bíz nunk, hogy mit is ké rünk
tõle, mit is üze nünk ál ta la egy má sik em ber nek. E néma és
ké ré sek tõl-ki kö té sek tõl men tes ima, amely ben le mon dunk
aka ra tunk ról, és Is ten re bíz zuk, mi ként bol do gít sa és ve zes se 
akár fe le sé gün ket vagy gyer me kün ket, va gyis azo kat, aki ket
Is ten leg köz vet le neb bül ránk bí zott, s akik kel szent sé ge sze -
rint is egyek va gyunk — igen, még hoz zá juk in té zett sza va ink
kö zül is a leg tisz tább és leg szebb az a néma imád ság, amely
meg fo gal ma zá sát egye dül Is ten re bíz za.

Ren ge teg tisz tá ta lan be széd nek ve het jük így ele jét. Em -
ber szá já ban a tisz ta szó rit ka, akár a szín arany. Ki vált, ami -
kor va la mi fé le köz vet len célt kell szol gál nia. In nét, hogy a
mû vé szet el von tabb szint jén már sok kal több a Szép Szó. S
még több az imád ság, s fõ ként az Úr csönd jé be va ló ság gal
be le sem mi sü lõ imád ság szint jén.

Az imádságnak ez a for má ja ugyan ak kor az ön zet len ség
is ko lá ja is. Arra ta nít, ezer szer jobb sa ját bû nün ket is mer -
nünk, mint má so két, hi szen a Bá rány szí ne elõtt se má sok ról
kell majd be szá mol nunk, ha nem egye dül sa ját ma gunk ról,
egye dül sa ját vét ke ink rõl kell szá mot ad nunk. Nincs ko mo -
lyabb a föl dön, mint a vét ke it tö re del me sen meg gyó nó és Is -
te né hez szin te sza ka dat la nul imád ko zó em ber. Ami kor
gyó nunk, vét ke in ket egy re pon to sab ban kell meg fo gal maz -
nunk, de ami kor imád ko zunk, igye kez zünk egy re in kább el né -

mul ni, hogy még leg hõbb ké ré sün ket is vé gül 
maga Is ten fo gal maz has sa meg, hi szen
egye dül Õ tud ja meg fo gal maz ni! Szí vünk
egye dül Is ten fo gal ma zá sá ban ké pes a tisz ta
be széd re, szá mít hat ha té kony be széd re és
meg hall ga tás ra.

Ha éle tünk ben csak egy órá ra ko mo lyan
ven nénk Jé zust! Csak egy perc re azt a per -
cet, ami kor egye dül szem be sü lünk Is ten nel!
Ami kor a Bá rány egye dül en gem néz, s egye -
dül en gem kér dez, s egyet len szó ere jé ig se
má sok bû ne i rõl, ha nem egye dül a sa ját bû -
ne im rõl. A szent ség tu laj don képp nem is
más, mint a vég sõ (de va ló já ban min dig is ér -
vé nyes) hely zet föl is me ré se és bol dog el fo -
ga dá sa. A szent egye dül van Is ten nel, éle te
et tõl fo lya ma tos gyó nás és sza ka dat lan
imád ság, va gyis az õ élet for má ja az egye dül
va ló sá gos élet és élet for ma.
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Po gány csa lád ból szü le tett. Meg té ré se után Pál apos -
tol kí sé rõ je volt, aki nek ige hir de té se után írta meg
evan gé li u mát. Az egy ház éle té nek kez de te it Pál apos tol 
elsõ ró mai tar tóz ko dá sá ig, egy má sik könyv ben, az
apos to lok cse le ke de te i ben be szé li el.

Ale xand ri ai Ke le men sze rint, Luk ács Ró má ban Pál
tit ká ra. A Kol. 4, 14-bõl tud juk, hogy or vos volt,
Euszebiosz és Tertullianus sze rint, a szí ri ai
Antiochiából szár ma zott, nem volt há zas. Nazianzi
Szent Ger gely sze rint, Pál ha lá la után Akhaiában,
Egyip tom ban, Thébában, Patraszban mû kö dött. A ha -
gyo mány sze rint 63-ban hunyt el.

Szent Luk ács, aki mint or vos kü lö nös rész vét tel néz -
te a be teg em bert, mint evan gé lis ta ész re vet te, hogy a
Meg vál tó maga is or vos, sõt, õ „az Or vos”, aki a be teg
em be ri ség nek meg hoz ta a gyógy ulást. Úgy mu tat ja be
evan gé li u má ban az Em ber fi át, mint a be te gek gyó gyí tó -
ját, a bû nö ket meg bo csá tó Ir gal mat, aki áraszt ja az em -
be rek kö zött Is ten jó té te mé nye it és hir de ti az
ir gal mas ság evan gé li u mát.

A Le gen da Aurea sze rint, maga a Luk ács evan gé li um 
is gyó gyít, még pe dig há rom fé le kép pen: 
se be ket gyó gyít az ál tal, hogy a meg -
tört szí vû ek nek hir de ti a meg vál tást;
erõ sít az ál tal, hogy el mond ja az
öröm hírt; vé gül meg õriz az újabb
rom lás tól az ál tal, hogy köz li az is te ni
tör vé nye ket és evan gé li u mi ta ná cso -
kat.

A ha gyo mány sze rint, a Szûz anya
sok min dent meg õr zött a szí vé ben és
em lé ke ze té ben ép pen azért, hogy ké -
sõbb a szent evan gé lis ták nak el -
mond has sa. Luk ács fel ke res te õt, és
mint az „Új szö vet ség frigy szek rény -
ének” sok kér dést tett fel az Üd vö zí -
tõ rõl, és kér dé se i re sor ban vá laszt
ka pott. Így ír hat ta meg az evan gé li -
um ele jén olyan rész le te sen Jé zus
gyer mek tör té ne tét, ben ne Má ria
imád sá gá val, a Magnificattal és Za ka -
ri ás him nu szá val a Benedictusszal. A
Maria Maggiore-bazilikában õr zött
Má ria kép rõl, ame lyet a ha gyo mány
Szent Luk ács fest mé nyé nek tart, kü -
lö nös tör té ne tet mon dok el:

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

Szent Luk ács evangélista
ün ne pe: ok tó ber 18.

Nagy Szent Ger gely ide jé ben, a ha to dik szá zad vé -
gén pes tis pusz tí tott Ró má ban. Ami kor a jár vány nem
akart szûn ni, a pápa kör me net ben hor doz ta kör be e ké -
pet a csa pás sal súj tott vá ros ban és a vész meg szûnt.

Már ton pápa, aki vi tá ban állt Róma vá ro sá nak pol gá -
ri ve ze tõ i vel, egy al ka lom mal a kép elõtt mi sé zett és ál -
doz ta tott. Nem sejt het te, hogy az ál do zók kö zött van
va la ki, aki a ru há ja alatt tõrt szo ron gat, az zal a szán -
dék kal, hogy ami kor hoz zá lép meg öli a pá pát. Ab ban a
pil la nat ban azon ban, ami kor a pápa nyúj tot ta neki az Úr 
Tes tét, hir te len meg ele ve ne dett a Má ria kép és rá né -
zett a me rény lõ re, aki et tõl a pil lan tás tól meg va kult és a 
pápa meg me ne kült.

Szent Luk ács így az or vo sok, fes tõk, jegy zõk, szob rá -
szok vé dõ szent je. Ma rad vá nyai a kons tan ti ná po lyi
Apos tol temp lom ban vol tak. Ezen kí vül õriz nek még
erek lyé ket Padovában, Ró má ban, a Va ti kán ban (ko po -
nya erek lye), Bar ce lo ná ban, Pá rizs ban is.

Ál ta lá ban könyv vel, or vo si esz kö zök kel áb rá zol ják,
ahol öl tö ze te fi a tal evan gé lis ta ként az apos to lok vi se le -
té ben, hosszú öves tu ni ká val, palliummal.

„Le gye tek hát ir gal ma sak, mint Atyá tok is ir gal -
mas.” (Luk ács 6, 36)

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.

Szent Luk ács sír ja Efezusban (ma Tö rök or szág)
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Ked ves ol va só! A 21. szá zad elsõ napján,
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.

XVII. rész

A Ma gyar Szent Ko ro nán min den va ló -
szí nû ség sze rint az 1880-1916. kö zött tör tén -
tek azok az át fú rá sok, amit bar bár ság nak kell
ne vez ni.

Az al só ko ro na kép rend jé rõl van szó. Ha
fel idéz zük, a fel sõ ko ro na ré szen eme le te ket
és eme le te ken be lül pá ro so kat ta lál tunk. Az
eme let a Te rem tõ erõ kö zel sé ge alap ján mi -
nõ sül fel sõ nek, il let ve al só nak. Ez azt je len ti,
hogy egy ha tás köz vet le nül kö zép rõl in dul el,
egy sa já tos el osz lás ré vén ér ke zik le föld kö -
zel be. A fön ti ek, a te rem tés köz pont já val
van nak kap cso lat ban. A föl di ek – akik alul
van nak a Ko ro nán, a föl di el osz tás a tu laj do -
nuk. Ezért na gyon fon tos, hogy a föld re való
köz ve tí tés ez le gyen mél tó, és kor hoz illõ.
Ezért kell itt szûr ni tu laj don sá go kat! Mert ha
ez föld re száll va ve szé lyes sé vá lik, mint Ber -
ta lan és Tamás ese té ben, ott nincs mese, meg
kell szûr ni, mert kü lön ben le jön a föld re, mert 
ott már föld kö zel ben va gyunk. Te hát az al só -
ré szen szé pen le het lát ni, hogy az alsó rész -
hez tar to zik ugyan, de be le nyú lik a fel sõ
rész be, az elül sõ PANTOKRÁTOR képe.
Ami raj ta ke resz tül jön, az azon nal 2 üze net -
köz ve tí tõ re to váb bí tó dik: ezek az ark an gya -
lok. Te hát jó hír nek, Evan gé li um nak
köz ve tí tõi. Már itt el kez dõ dik egy po la ri zá ló -
dás. Azt je len ti, hogy a két ark an gyal fel cse -
rél he tet len! De el tá vo lít ha tat lan is! 

A Ma gyar Szent Ko ro nán te hát a 2 ark an -
gyal fel cse rél he tet len és el tá vo lít ha tat lan is.
Az Ural ko dó jobb ján Mi hály a bal ján Gáb ri el 
van! Szembenézetbõl pont for dít va. Itt most a 
to váb bi ak ban min dent az ural ko dó szem szö -
gé bõl kell vi szo nyí ta ni, mert hi szen rá hat és
raj ta ke resz tül hat az ál ta la be fo lyá solt vi lág -
ra. Te hát azt je len ti, hogy a jobb kéz fe lõl –
úgy is mond hat nánk: a jobb fél te ke, el sõd le -
ge sen Szent Mihály-i tu laj don sá gok kal van
ve zérel ve. En nek meg fe le lõ en a bal te ke
gábrieli. A két ark an gyal egy mást ki egé szí tõ,
fon tos, hogy egy mást ki egé szí tõ(!) tu laj don -
ság ket tõst al kot. Ez na gyon fon tos, hogy mi -
ért, mert Gáb ri el az anunciáció an gya la!
Te hát egy olyan te rem tõ erõt hoz be a vi lág -
ba, egy in for má ció for má já ban, amely te rem -
tõ erõ ma ga sabb szint re eme li ezt a mos ta ni
em be ri lét for mát. Ez az az Öröm hír, ami tu -
laj don kép pen nem zés ér té kû! Mi ért mond juk, 
hogy nem zés ér té kû? Azért, mert 9 hó nap ra
rá szü le tik meg az Em ber fia! Te hát Jé zus! Te -
hát na gyon lé nye ges, hogy õ a „jó hír nek” a
ho zá sá val hoz be egy olyan új ma got az em -
be ri ség re, ami tõl az, ha haj lan dó rá han go lód -
ni, ak kor ma ga sabb szint re ke rül het. És mi
tör té nik Mi hály ol da lán? Az, hogy ha én a
föld re ho zok le akár mi lyen jó a hír, mi kor ra
az meg va ló sul a föl dön, óha tat la nul hi bát kö -
ve tünk el. Olyan nincs, hogy nem! Te hát eze -
ket a hi bá kat vissza kell met sze ni, és nem
ak kor mi kor már a vi lág láng ba bo rult, ha nem 
rög tön, ami kor az ér tel me zés elsõ szint jé nél
va gyunk!

Te hát Gáb ri el a
„Jóhírt” – hozó sze -
rep nek meg kell,
hogy fe lel jen! Elõ -
ször is, a be kö vet ke -
zõ rosszat bi zony
vissza met szõ nek.
En nek fe lel meg a pa -
ra di cso mi ki ûze tést
vég re haj tó Szent
Mihály-i fel adat kör,
de en nek fe lel meg az 
Apo ka lip szis köny -
vé ben vég re haj tott
fel adat kör, is, ami kor 
a Sá tánt „Sár kány”
for má já ban Ég bõl le -
ve ti a „Föld re”. Ilyet

Gáb ri el soha nem csi nál! Nem azért, mert
pisz kos nak tart ja, ha nem azért, mert nem az õ
fel ada ta! Te hát ez ti pi ku san Szent Mihály-i
fel adat, de a ket tõ csak kéz a kéz ben, csak
egyen sú lyos ki egé szí tés ben tud mû köd ni.

Kü lön bö zõ eme le te van a Ko ro ná nak, de
két ség te le nül van nak kü lön bö zõ vo ná sok, -
te hát egyet ér tek azok kal a kol le gák kal, akik
azt mond ják, 200 év táv la tá ban, hogy a fel sõ -
rész és al só rész lé nye ges dol gok ban kü lön bö -
zik egy más tól! Most ez kb. olyan  -durva
ha son lat- mint ha va la ki az zal ér vel ne ne kem,
hogy a Tra bant nak azért a fel sõ ré sze je len tõ -
sen kü lön bö zik a ke re ké tõl. Tény leg lé nye ge -
sen kü lön bö zik, de nem azért mert az egyi ket
Kam csat ká ban csi nál ták, a má si kat meg
New-York kör nyé kén, az egyi ket mond juk
fél év szá zad dal ko ráb ban, mint a má si kat, ha -
nem azért, mert más a funk ci ó ja!

Te hát azo kat a ket tõs sé ge ket, amik meg -
van nak a Ko ro na fel sõ és alsó ré sze kö zött,
eze ket az zal szaj kó mód já ra ma ka csul egy -
foly tá ban, 200 éve az zal is mer te tik ne künk,
hogy a két részt más hol és más idõ ben csi nál -
ták. De erre sem mi fé le bi zo nyí ték nincs, ki -
vé ve eze ket a kü lön bö zõ sé ge ket hoz zák fel,
mint ha ezek bi zo nyí tó ere jû ek vol ná nak.
Ezek nek sem mi fé le bi zo nyí tó ere jük nin csen. 
Te hát ér de mes rész le te sen tagalni, mi ben kü -
lön bö zik a fel sõ rész az al só rész tõl? Az hogy
ala ki lag más, azt egyi kõnk sem ve szi ko moly
érv nek. Kü lön bö zõ idõ és hely a ké szü lés te -
kin te té ben. Tel je sen más a funk ci ó ja. Ugyan -
úgy nem le het meg csi nál ni egy fel sõ ré szi
bol to za tos részt, mint al só részt, egy ab ron -
csot. Ele ve az elsõ rá in du lás hi bás! Ezért ne -
vet sé ges az hogy: Ko ro na lat iná nak ne vez nek 
egy olyan részt, ami önál ló an nem sze re pel
ko ro na ként. De ma ka csul így ír ják le: ko ro na
lat ina va gyis la tin ko ro na! Na most a kü lönb -
sé ge ket 200 év óta egyet len ku ta tó sem tör té -
nész, sem ré gész nem rend sze rez te. Te hát
nem hogy mi ben is kü lön bö zik, nem rend sze -
rez te sen ki. Úgy el vár ta vol na az em ber, hogy 
leg alább a bi zo nyí tás elsõ lé pé se ként szed je
rend szer be, hogy mi ben is kü lön bö zik a fel -
sõ rész az al só tól. Hát elõ ször is azt kell tud ni,
hogy a ma gyar Szent Ko ro ná nak a ha tás té -
nye zõi kö zül meg kü lön böz te tet ten fon to sak a 
zo mánc ké pek! És ez egy ál ta lán nem ál ta lá -
nos! Nincs még egy olyan ko ro na, amely ben
-akárhogyan is né zem -  a fõ ha tás a zo mánc -
kép len ne! Egyet len ko ro na van, amit egy ál -
ta lán össze le het ne vet ni vele a Né met-ró mai
Csá szá ri Ko ro na. Azon 4 zo mánc kép van, de
nem a fõ he lyen lát ha tó ak. A ma gyar Szent
Ko ro nán csak fi gu rá lis zo mánc kép bõl 19
van, és nem tu dom olyan szög bõl néz ni, hogy
ne ezek le gye nek a do mi nán sak! 

A ma gyar Szent Ko ro ná nak két üze ne te
van: Egy a kér dés: ér de kel-e, vagy nem ér de -
kel? De olyan nincs, hogy ez két ség be von ha -
tó len ne. Az kér dez he tõ meg, mi ért nem
ér dek li ez a vele fog lal ko zó kat? Hogy tud ják
meg áll ni? Ez zel a 19 kép pel, mint egy sé ges
kép rend szer rel nem haj lan dó ak fog lal koz ni.
Az hogy az egész nek egy egy sé ges kép rend je 
len ne és en nek is vol na üze ne te, eszük be nem
jut! Pe dig a ké pek 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.

Köz re ad ta: Kis And rea
Foly ta tás kö vet ke zik 

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

A gyo mai és endrõdi ke rék gyár tó kis ipa ros irány árai (XX. sz. elsõ fele)

                                    
P.f

I. Új ko csi.

1 drb ujkocsi   450.-500.-
1 drb uj vé kony ke rék       45.-
1 drb uj vas tag ke rék        50.-
1 drb ko csi ele je          45-50.-
1 drb hátulya              45.-50.-
1 drb ol dal                           45.-50.-
1 drb nagy sarogja            30.-
1 drb kis sarogja               15.-

II. Ja ví tá sok

1 drb ke rék talp          3,60.-4.-
1 drb ke rék talp fû ré szel ve  2,60.-
1 drb kül lõ                  1,80.-2.-
1 drb kül lõ si mít va        1,50.-
1 drb agy                            12.-
1 drb rudszárnya          1,50.-
1 drb ten gely ágy          9.-
1 drb simely                    6.-
1 drb vánkus                  6.-
1 drb pergettyû             6.-
1 drb gör be fel hérc     12.-
1 drb egye nes fel hérc      8.-
1 drb nyujtó                         12.-
1 drb nyujtószárnya              7.-
1 drb duplavánkus                9.-
1 drb hám fa két kap csos   8,60.-
1 drb juhafa                        3.-
1 drb rud                              12.-
1 drb rud ki dol go zás             6.-
1 drb lõcs                        8.-10.-
1 drb ol dal fa                        13.-
1 drb köz fa                             8.-
1 drb órmós-záp                       1,60.-
1 drb la pos-záp                 1,10.-
1 drb sa rog lya ol dal gör be   12.-
1 drb sa rog lya ol dal egye ne sebb                        

10-
1 drb sa rog lya-záp gör be      4.-
1 drb sa rog lya-záp egye nes  3.-
1drb kis sa rog lya ol dal          4.-
1 drb ke rék éke lés be lül rõl 3,60.-
1 drb ke rék pus ká zás fá val  6.-
1 drb új ide gen ke rék 
pus ká zás                              6..
1 drb ócs ka ke rék pus ká zás  2.-
1 drb ol dal desz ká zás mun ka dí ja                       

   3,50.-

III. Ökör sze kér mun kák 13 szá -
za lék kal több

IV. Tár ko csi mun kák

1 drb új la pos ko csi 250 cm.
hosszú                             450.-
1 drb új la pos ko csi 350 cm.
hosszú                             550.-
1 drb nagy ge ren da m.         8.-
1 drb ke reszt ge ren da m.      8.-
1 drb ko szo rú fa m.              4.-
1 drb hátsóvánkus             14.-
1 drb ele je tetétfa              12.-
1 drb rúd szár nya               10.-
1 drb nyugvóvánkus             ?-

1 drb laposkocsi desz ká zás
mun ka díj                            15.-
1 drb laposkocsi desz ká zás
fakkolva                             25.-

V. Fé de res mun kák

1 drb új fé de res t. sz. fajdán              
    800.-

1 drb új fé de res fes tés alá 700.-
1 drb dokk ár ko csi t. sz.    700.-
1 drb dokk ár fes ték alá      800.-
1 drb Eszterházy ko csi t. sz.
                                          600.-
1 drb Estreházy ko csi fes tés alá               
500.-
1 drb ho mok fu tó ko csi t. sz.         
600.-
1 drb ho mok fu tó ko csi fes tés alá                                     
500.-
1 drb brics ka                     500.-
1 drb henteskocsi              500.-
1 drb fédereskordé            450.-
1 drb tejeskordé                 300.-

VI. Ja ví tá sok

1 drb hát só sár men tõ                   
16.-
1 drb elsõ sár men tõ             12.-
1 drb esz ter gá lyo zott hám fa 6.-

VII.Hen ger mun kák adott anyag -
ból

1 drb hármashenger m. díja        
             120.-

1 drb ráma mun ka dí ja         80.-
1 drb ke reszt rá ma mun ka dí ja      

10.
-

VIII. Szán kók

1 drb új szán kó                 100.-
1 drb talp m.                       50.-

1 drb eplény m.                20.-
1 drb láb m.                       5.-
1 drb árfa m.                      5.-
1 drb ra kon ca m.                2.-
ás m.                                20.-

IX.Vegyesmunkák

1 drb új fa ten gely            18.-
1 drb alfa                           6.-
1 drb belfe                         3.-
1 drb tézs la                     12.-
1 drb rúd fej                       8.-
1 drb bo ro na fel hérc sukk ja 2.-
1 drb nagy fej sze nyél  2,50.-
1 drb kis fej sze nyél     1,50.-
1 drb ásó nyél                    4.-
1 drb csá kány nyél            4.-
1 drb ku bi kos ta lics ka ke rék 12.-
1 drb tar gon ca ke rék       10.-
1 drb kül lõ                     –80.
1 drb talp                         1.-
1 drb láb                           2.-
1 drb agy                          3.-

X. Ve tõ gép mun kák

1 drb ten gely tõ ke           16.-
1 drb kor mány tõ ke        12.-
1 drb rud                        12.-
1 drb kor mány rúd            6.-
1 drb elsõ talp                  3.-
1 drb hát só talp           4,50.-
1 drb kül lõ elsõ            1,50.-
drb kül lõ hát só             2,50.-

XI. Ló ge reb lye

1 drb ten gely tõ ke           16.-
1 drb fel sõ raganytõke     8.-
1 drb alsó raganytõke     12.-
1 drb rúd                         12.-
drb ke reszt ge ren da         6.-

XII. Ku bi kos kor dé

1 drb új kubikoskordé  300.-
1 drb új ke rék                 70.-
1 drb talp                         5.-
1 drb kül lõ                  2,50.-
1 drb alsó ge ren da       12.-
1 drb ke reszt ge ren da     7.-
1 drb ra kon ca           3,50.-
1 drb ten gely agy        10.-
1 drb kordérúd            12.-
1 drb új tar gon ca  35.-45.-
1 drb nagy ge reb lye      2.-
1 drb kis ge reb lye         4.-
1 drb ülés rá ma            15.-
1 drb hát ve tõ                4.-
1 drb keresztfûrés re sze lés 1.-
1 kész let fû rész rá ma köz fá val   
5.-
1 drb csép lõ gép ru gók 80 cm.    
3,50.-
—- 20 cm-ként           –80.
1 drb tö rek rá zó rugó  10.-
1 drb kisefa                  4.-
1 drb hár mas kisefa      8.-
1 drb vi tor la kar            2.-
1 drb vi tor la lap           3.-
1 drb ka sza haj tó rúd     8.-
1 drb pony va léc           1.-
1 drb ka sza nyél           7.-
1 drb sulytó                 4.-
1 drb nagy ka csos   2,50.-
1 drb kis ka csos      1,50.-
1 drb ka pa nyél             2.-
1 drb fû rész re sze lés  -50.
1 drb hor dó kor cso lya 30.-
1 drb ko csi eme lõ       14.-
1 drb ten gely be vé sés   4.-

Eke mun kák 

1 drb eke ge ren dely   18.-
1 drb eke ke rék            7.-
1 pár eke szarv            7.-
1 drb új ta li ga ván kos  6.-
1 drb új ta li ga ve zér     ?.-
1 drb  kapa eke ge ren dely

Ka to na Máté, Pin tér Bá lint, Hanyecz Imre, Hanyecz Elek, Gyuricza Imre, Sóczó Bá lint, Szmola Sán dor, Ko vács Já nos, F. Kiss Jó zsef,
Zöld Jó zsef, Schmidt Lász ló, Dobó Imre, Máté Ist ván, Sza bó Kár oly
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
VII. rész

A gyo mai-vá nyai „ha tár vil lon gás ok”
so rát kény te len va gyok egy V. rész ben
/az au gusz tu si szám ban / meg je lent
név el írás sal, an nak he lyes bí té sé vel
kez de ni., Már csak azért is mert egy régi 
be csü le tes, jó ma gyar gyo mai név rõl
van szó; a SÁFRI  nem zet ség rõl. Így
adóz ha tok is ked ves jó né hai SÁFRI
Anti bá tyám em lé ké nek, aki G. Nagy
Lász ló „nagy ta tá nál” volt felesbérlõ a
„nyi la si ta nyán”. A Danzugban. Tehát a
helyesbítendõ mondat így hangzik: 

Gyo mai Hely ség kotsissa SÁFRI Gá -
bor ug rott le a Szekérrûl egy vas vil lá val
és nyom ta el õket a Szé nás Sze ke rek
mel lõl…” nyil ván em lí tett SÁFRI  Anti
bá tyám egyik õsé rõl van szó /Te hát nem 
„Sárfi Gábor”/.

A VI. rész nél ott hagy tuk abba a „vil -
lon gá so kat”, hogy egy „kint há ló ser tés -
kon dát” kap tak ti los ban Gyoma Vá ros
Szabadossai / pusz tá zó lo va sai /. „Egy
hét mulva, je len tett Sza ba do sok és
Vatai Já nos Hely ség Had na gya és Kis
György Kö zön sé ges La kos ha tár ke rül ni 
is mét ki men ni parantsoltattak; és hogy
az ide gen nyá ja kat bé haj ta nák /
Gyomáara /in tet tek; Amint hogy
Szalontai / Nagy sza lon ta / La kos
Kertmegi nevezetünek 500 Szám ból
álló Sertésseit találvánn, Kató Ist ván
Sza ba dos azo kat bé haj tot ta…” A ti los -
ba le gel te tett ser té sek dol gá ban a gyo -
mai elõljárók a kö vet ke zõ le ve let
in téz ték „ Vá nyai Nem ze tes Birák Ura -
ink nak, Ke gyel me tek nek Gyomán 23-a
July Anno 1785. Mint hogy hirünk és
aka ra tunk el len esett a ’Sertések
Pó-halmi Pusz tán való áren dá ba / bér -
let be / fo ga dá sa, azért azt va la mint mi -
kor tud tunk ra esett, ugy mos tan is
saj nál va szenvedgyük; fel akar ván mind
az ál tal tar ta ni a ’szomszédsági jó bé -

kes sé get a ’Compromissum / köl csö nös
egyez ség / ere jé nek is tellyes erõ ben
meg fe lel ni igye kez vén, azon Ser té se -
ket, mellyek ál ta lunk el haj tat tak, vissza
botsájtyuk és ed dig való tar tá so kért /
:noha va la mint érdemlenénk: / sem mit
sem kivánunk, de ilyen mód és fel té tel
alatt, ha a ’fel fo ga dott, Sertéssek áren -
dá já nak / bér le ti dijának / fe lét mi né künk
fog ják adni, mi vel az Compromissum
szerént, ak kor szin te ugy mi né künk,
mint Ke gyel me tek nek jus sunk va gyon.
Ha a je len tett Conditio / tény ál lás / Ke -
gyel me tek nek tettzik már mint hogy ad -
dig ott pascualtattak / le gel tet ve vol tak /,
en nek utá na is le gel het nek bé ké vel, ha
pe dig kivánságunkat teljesiteni nem
karják, a ’Sertések ugyan csak ná lunk
meg-tar tat nak, sõt ha az áren dá nak fele
vagy töb bet ten ne mint azon Ser té sek
ér nek; te hát hogy is mét töb bet haj tat nak 
titulo Áren da / cimzett, jel zett bér let nél
declaralylyuk / ki nyil vá nít juk/.
Hallgatvánn te hát a tör vé nyes
igasságra; és a jó bé kes ség re is / :mi
minden nek a ’feje: / vi gyáz ván, a
mindket is va ló ság gal illetõ just tõlünk
ne salynállyák. Caeter / egyébiránt / A
’reményságünk szerint való jó választ el
várvánn, békességes igyekezetünk
ajánlása mellett vagyunk kész
kötelességünkkel Gyomai Birák s az
esküttek.”

Vá nyai Uraimék vá la sza erre; „Vá -
nyai fõldre mely hez Ke gyel me tek nek
csak a ma gok tól csi nált Contraversiara /
ha tár vi tá ra / néz ve tart ják jus so kat a ’mi
ká runk kal.  Ért jük, hogy oly mód dal bo -
csá ta nák vissza a Sertésseket ha azon
Ser té sek áren dá já nak fe lét Ke gyel me -
tek nek en ged nénk, ez ugyan nem igen
hely te len kí ván ság vólna, ha Ke gyel me -
tek is véllünk a ’ szerént bán ná nak. Mi
igen is az Áren dák fe lét oda en ged jük,
hogy ha Ke gyel me tek is menden féle ott
pascualt / le gel te tett / Mar hánk Áren dá -
já nak fe lét né künk betsüllettel ál tal kül -
dik a ’ Compromissio ólta, mi vel az
egész Controversiát Ke gyel me tek

usuálják / hasz nál ják / , mi pe dig egy
csep pet sem, és igy a Compromissumm 
ere jé hez ké pest, a ’ mi kivánságunk is
he lyes. Ha ezen Conditio Ke gyel me tek -
nek a’ jó Szomszéttságnak fenn tar tá sá -
ra néz ve tettzik, mi is kivánnyuk
meg tar ta ni…Anno 1785.24-a July Déva
Ványánn Bizodalmas jó akaró
Urainknak Kész Köteles Szolgái Déva
Ványai Birák.”

1764. no vem ber 9.én „Ványára vitt
Ta li gá ba / két ke re kû, von tat ha tó „la kó -
ko csi” pász to rok nak / vólt; „egy vas fazik 
fo rint 1, egy csobány / fá ból ké szült ivó -
víz tá ro ló / krajczár 34, egy csikóbûr , egy 
pány vás kö tél / az mi vel a lo vat, más
nagy jó szá got a csi kós, vagy gu lyás ki -
fog ta /, egy bûr –kapcza, egy csi kós kan -
tár, egy zsák, egy lú is oda ve szett
Ványára Szil ágyi Istvány Gu lyá sé és
egy fej sze.” 1764. no vem ber 19-én
hajatottunk bé 111 da rab Vá nyai
márhákot, mellyek közzül két ta va szi
bor nyú szerencsétlenségbûl a
Körözsben dög lött,…mesgyére ül te tett
fûz fa azki meg fo gant 1765. May 23. ta -
lál ta tott 315, ki ve szett ben ne 39." 1773.
no vem ber 9. „ a ’melly vá nyai áren dás
ju ho kat bé hajtottunkfizettek 13 má ri ást.
Azu tán Szalóki Nagy Lász ló Gyo mai La -
kos szekerit és 7 Da rab Lo va it
béhajtvánn Ványaiak, ugyan Ju hos
Székbûl is mét bé haj tot tunk 166 pur’sát
Azon Pur’sások Lak nak Er dély Pojána
fa lu ba, egyik neve Stancs má sik nak
Itzták / te hát Szalóki Nagy Lász ló gyo -
mai gaz da fel te he tõ en nye reg bõl haj tott
he tes fo gat tal hord ta a szé ná ját, s a
ványaiak Er dély bõl oláh purzsa ju ho kat
le gel te tõ pa ku lá ro kat fo gad tak fel a
póhalmi pusz tá ra te lel te tõ be, sa ját
hasz nuk gya ra pí tá sá ra /. 1773. Febr.
11. „Haj tot ták bé ványaiak Póhalmi
Nádas Rétbûl Biró Istvánt egy Szekérvel 
és 6 Lovakat. Oláh Istvánnál a’melly egy 
ványai Lú vólt vissza lopták 1773. Szept. 
5.”

Cs. Sza bó Ist ván

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipõtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrõd Fõ út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mo bil: 06 20 451 1944

EGYEDI
CIPÕGYÁRTÁS!

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

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidõre készítjük a cipõket.

MÉRETFELVEVÕHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrõd, Fõ út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60
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Ha az zal kez de ném, hogy ez a nap is
épp úgy in dult, mint a töb bi, egy rossz re -
gény in dí tás ra em lé kez tet ne, bár bi zo -
nyos te kin tet ben igaz vol na, mert noha a
há bo rú már ötö dik éve tar tott, és ahogy
mon da ni szok ták, már az or szág ha tá ra i -
nál volt, sõt, be is ha tolt a ha tá ro kon be -
lül re is jócs kán, a Hár mas-Kö rös men ti
nagy köz ség ben ez a nap 1944. ok tó ber 5. 
is majd nem ugyan úgy in dult, mint ha
nem vol na há bo rú és nem vol na köz vet -
le nül vég ve sze de lem a ha tá ro kon, el jött
a „Han ni bál ante portas” s azok, akik la -
tint is ta nul tak, mond hat ták vol na ma -
gya rul is: itt volt Han ni bál a ka puk elõtt! 

Er rõl azon ban sen ki nem vett tu do -
mást, úgy lát szik az or szág ve ze té se sem, 
mert ilyen gondviseletlenül köz sé get és
or szá got még nem ha gyott ál lam ve ze tés,
ahogy ezt a ke le ti me gyét is. Pe dig ha
csak nem fog ta be az em ber a fü lét, le he -
tett hal la ni már au gusz tus sõt jú li us óta
az ágyú mo raj lást Er dély fe lõl. Szep tem -
ber 1-jén meg re me gett a temp lom, a to -
rony;  a to rony ban õr kö dés re föl ren delt
lé gós meg fi gye lõ di á kok ha nyatt-hom -
lok ro han tak le, ami kor a szom szé dos
Me zõ túrt Jász-Nagykun-Szolnok me gye 
déli ré szén mind össze 15 km-re a köz -
ség tõl, meg bom báz ták az an gol szász ok,
és ren gett a föld. Itt, a köz ség alatt is. De
hát er rõl fönn nem vet tek tu do mást, va -
gyis még min dig ment a sült ga lamb-vá -
rás: vár ták a Bal kán fel õl ér ke zõ
an gol szász csa pa to kat, hogy azok elõtt
te gyék le a fegy vert. De hát ez dé li báb -
ker ge tés volt, ré gen el dõlt, hogy Ke -
let-Eu ró pát, ju tal mul a sztá ling rá di
csa tá ért és a né me tek el le ni na gyobb sze -
rep vál la lá sért, ju tal mul a Szov jet uni ó -
nak ad ták öt ven évre, va gyis egy fél
év szá zad ra. Er rõl egy szó sem volt a ma -
gyar új sá gok ban, rá di ó ban, pe dig ez ha -
tá roz ta vol na meg— és ha tá roz ta is meg
— az or szág tör té nel mét;  ezt pe dig jól
kel lett tud ni uk az ál lam ve ze tõk nek, mi -
vel már Te he rán ban és Moszk vá ban is
nyil vá nos ság ra hoz ták  a lon do ni dön -
tést, hogy ezt a tér sé get a Szov jet unió
fog ja meg kap ni, õ ren dez ked het be raj ta
sza ba don, és fél év szá za dig fegy ve res
meg szál lás alatt tart hat ja. De ha va la ki,
mint a strucc, dug ja a jó ha zai föld be a
fe jét, az nem vesz er rõl tu do mást. 

      Már pe dig ugyan csak be le dug ták,
jó mé lyen, mert eh hez a föld höz na gyon
ra gasz kod tak; s hogy ho gyan, azt nem -
csak  az em lí tett sült ga lamb-vá rás, ha -
nem az is mu tat ja, hogy ami kor már itt
vol tak az Er dély fe lõ li ro mán ha tá ron az
oro szok, a ma gyar had ve ze tés Dél-Er -

dély vissza fog la lá sá ra had já ra tot in dí -
tott. Har sog tak a ka to nai in du lók a rá di ó -
ban; s ek kor már Kár pát al ján is bent
vol tak az oro szok, s a kor mány min den
ki lõtt orosz tan kért föl aján lott öt hol dat a
haza föld jé bõl, ab ból, ami már lé nye gé -
ben nem is volt az övék. 

No de hát a nap azért el kez dõ dött. S
lát szó lag vá rat la nul és vé let le nül tör tén -
tek a dol gok, pe dig szám ta lan moz za nat
ké szí tet te elõ, ahogy egy vá rat lan nak lát -
szó ha lál ese tet a szer ve zet ezer nyi mû -
kö dé si hi bá ja. Csak ezek rõl tu do mást
kel lett vol na ven ni. Az elõ je lek szin te
har sog tak, job ban, mint az in du lók a rá -
di ó ban. A szó be széd sze rint az egyik né -
met tá bor nok az zal vic ce lõ dött, hogy
Ma gyar or szág meg szál lá sá hoz el len ál -
lás ese tén fél nap ra, ba rá ti fo gad ta tás
ese tén — az üd vöz lõ be szé dek mi att —
két nap ra lesz szük ség. 

   Már ci us 19-e után, mi kor az or szá -
got fon dor la to san meg száll ták a né met
csa pa tok (ebbe a kor mány ha tá ro zat lan -
sá ga is be le ját szott), két nap le for gá sa
után a köz ség ben is meg je len tek a né me -
tek.  A fattyasi bi ka le ge lõn tá bo ri re pü lõ -
te ret ren dez tek be, a zsi dó la ko sok tól
el kob zott egyik ke res ke dõ ház ban pe dig
ha di kór há zat. „Kriegslazarett” - ál lott a
fel irat a há zon, s a köz ség köz pont já ban
a re for má tus ele mi is ko la elõtt „Flug
platz” fel ira tú nyíl mu ta tott a re pü lõ tér
irá nyá ba.  Az ele mi is ko lá ban is kór ház
volt: fe hér fi tyu lás vö rös ke resz tes ápo ló -
nõk jár tak kan ná val a kö ze li ar té zi kút ra,
de ha va la ki job ban meg fi gyel te, egy más 

közt nem né me tül, ha nem va la mi lyen
szláv nyel ven be szél tek. Aho gyan a li -
get ben, a fák alá rej tõ zött, ál cá zott né met 
te her au tók so fõr je i nek egy ré sze sem a
né met sa sos cí mert vi sel te a sap ká ján,
ha nem kék, fe hér, pi ros ka ri ká ból ké szí -
tett sap ka ró zsát, és ezek is szlá vul be -
szél get tek: ön kén tes vagy a né met
had se reg be bekényszerített uk rán ka to -
nák le het tek. Õk már lö vész ár ko kat, va -
gyis bun ke re ket ás tak a li get ben, le he tett
érez ni, hogy kö zel a vég ki fej let. A he lyi
arany if jú ság, akik lé gós meg fi gye lés re
vol tak be oszt va, a ha tár ban levõ kun hal -
mo kon tá bo roz va fi gyel ték a re pü lõ rõl
le szórt gyúj tó la po kat (gyúj tó la pot nem,
an nál több ame ri kai röp cé du lát ta lál tak,
ilyen szö ve gek kel: „ Pusztitsatok el a la -
ban cot!” „Ma gya rok, ne le gye tek a na cik 
kutyamosoi!” De eze ken az éke zet hi bák
mi att csak na gyo kat ne vet tek, s a dél utá -
ni teniszpartikon nem hal lot ták meg a
mun ká ból ha za té rõ asszo nyok sza va it:
„Az urak köl kei ütö ge tik a lab dát, mink
meg asza ló dunk kint a föl de ken, az
urunk he lyett, aki oda van, azt se tud juk,
él-e még, a fron ton!” 

(Foly ta tá sa kö vet ke zik)

Szil ágyi Fe renc

Gyoma temp lom tor nya is be le ren dült 
1944. szep tem ber 1-jei an gol szász bom -
bá zás ba, amit a vas út ál lo más nak szán -
tak, de a kis em be rek éle té ben és
va gyo ná ban okoz tak nagy kárt.

DIES IRAE (A Ha rag Nap ja – 1944. ok tó ber 5-6.)
Egy nap: egy évszázad — regényrészlet Gyomáról
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Ma gyar – ma gyar par la men ti csúcs

Egyez te tõ fó ru mot hoz tak lét re Bu da pes ten a kár pát-me -
den cei or szá gok ma gyar kép vi se lõi és az eu ró pai Par la ment -
ben man dá tum mal ren del ke zõ ma gya rok. Ez a fó rum fon tos
ki egé szí té se a ma gyar kö zös sé gek leg fõbb egyez te tõ fó rum -
nak a Ma gyar Ál lan dó Ér te kez let nek. A ta nács ko zás ra má -
sod szor ke rül sor, ame lyen 47 ha tá ron túli ma gyar
nem ze ti sé gû par la men ti kép vi se lõ mel lett a ma gyar Or szág -
gyû lés és az EP több kép vi se lõ je is je len volt

Ro má ni á ban szep tem ber 13-a a tûz ol tók nap ja. Eb bõl az
al ka lom ból több he lyen ün nep sé get szer vez nek, ahol az ala -
ku la tok ver se nyez nek, tûz ol tó ki ál lí tá so kat szer vez nek, ki -
tün te tik azo kat a tûz ol tó kat, akik kü lön le ges tel je sít mé nye ket
ér tek el, sõt azo kat a gye re ke ket is akik tag jai a Tûz ol tók Ba -
rá tai ta nu lói kör nek. Az ara di tûz ol tó ság 170 évét meg örö kí tõ
bross urát ad tak ki. 2005. feb ru ár já tól or szá gos szin ten meg -
kez dõ dik a kis ka to nák he lyet te sí té se hi va tá sos tûz ol tók kal, a
fo lya mat 2007-ig, Ro má nia eu ró pai uni ós csat la ko zá sá ig be -
fe je zõ dik.

A Vaj da sá gi Új ság írók köz le mény ben til ta koz tak a vá -
lasz tá si kam pány ban el ter jedt gyû lö let be széd el len. A sér te -
ge té sek, a rá gal ma zá sok, a pri mi ti viz mus gya ko ri vá vált.
Fel szó lí tot ták az ügyész sé get, hogy hi va tal ból jár jon el a
rassz iz mus, so vi niz mus el len.

A Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség (MPSZ) újra vá lasz tot ta el -
nö ké nek Szász Je nõt. Az MPSZ II. kong resszu sán le szö gez -
ték, hogy a késõ õszi vá lasz tá so kon ha újra el le he tet le ní tik az
in du lá su kat, az önál ló in du lás hoz szük sé ges 50 ezer alá írást
is mét össze gyûj tik. Az RMDSZ ügy ve ze tõ jé nek a nyi lat ko -
za ta sze rint az MPSZ és Szász Jenõ ál lí tá sai az er dé lyi ma gyar 
kö zös ség meg té vesz té sé re és fél re ve ze té sé re al kal ma sak.

Or bán Vik tor Sza bad kán meg be szé lést foly ta tott a Vaj da -
sá gi Ma gya rok Szö vet sé gé nek el nö ké vel Ka sza Jó zsef fel.
Nyi lat ko za tá ban fel hív ta a dél vi dé ki ma gyar sá got, hogy mi -
nél na gyobb szám ban men je nek el sza vaz ni a vaj da sá gi tar to -
má nyi par la men ti és hely ha tó sá gi vá lasz tás má so dik
for du ló ján. A ma gyar el le nes at ro ci tá sok kal kap cso lat ban el -
mond ta, hogy mind a szerb el nök, mind a szerb mi nisz ter el -
nök el kö te le zett de mok ra ta, de erõs nek kell len ni ük, hogy
vé get ves se nek az at ro ci tá sok nak. A ket tõs ál lam pol gár ság gal 
kap cso lat ban is ki fej tet te vé le mé nyét, azt mond ta, hogy el sõ -
sor ban biz ton sá got nyújt a dél vi dé ki ma gya rok nak, s ha az
anya or szág azt akar ja, hogy a dél vi dé ki ma gya rok ne Ma -
gyar or szá gon ke res se nek biz ton sá got, ak kor meg kell adni a
ket tõs ál lam pol gár sá got.  

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.

Czine Mi hály:

ERDÉLYI CSILLAGOK

Er dély… Ti tok za tos, va rá zsos szó; tör té nel met, le gen dát,
ál mot és va ló sá got egy szer re idéz. Ma gyar nak, ro mán nak,
szász nak – más-más ár nya lás ban. Er dély ben, a tör té nel mi Er -
dély ben esett meg a gyö nyö rû cso da – hi he ti az álom - , hogy
há rom nép élt ben ne ezer esz ten dõn ke resz tül, egy más mel -
lett, s mind a há rom nép meg õriz te a maga kul tú rá ját, és gaz -
da go dott is egy más szí ne i vel. Er dély ben mond ták ki elõ ször
Eu ró pá ban, már a 16. szá zad ban a val lás- és gon do lat sza bad -
sá got: min den ki kö ves se azt a hi tet, ame lyet akar, csak az új
hit kö ve tõi ne bán tal maz zák a ré gi e ket. Szép sé ge sen szép
föld – mond ja a vágy -, ame lyet egy nagy vi lág süllye dés ese -
tén is meg kel le ne õriz ni a maga egé szé ben, „az is te nek mú -
ze u ma szá má ra, mint a föld és az em be ri ség tör té ne tét a maga 
ki csi sé gé ben is leg tel je seb ben ki fe je zõ re mek mû vét”. A szá -
szok nak kü lön him nu szuk van az el tar tó er dé lyi föld rõl. A ro -
má nok fenn han gon vall ják: ha ma rabb je lent meg ro mán
könyv Er dély ben, mint a vaj da ság ban; a ro mán fel vi lá go so -
dás nak ez a föld adta az er dé lyi is ko lát. A ma gyar ság tör té ne -
ti tu da tá ban meg egye ne sen a nem ze ti fe je de lem ség ko rát
idé zi Er dély: Bocs ka it, Beth lent, Rá kó czit; a ma gyar kul tú ra
drá ga böl csõ he lyét, Apá czai Cse re Já nos, Mi kes Ke le men, a
Bo lya i ak, Ke mény Zsig mond, Arany Já nos és Ady End re
szü lõ föld jét. Bal la dá kat a ti zen két kõ mû ves rõl, szé kely ke -
ser ve se ket a ka lo ta sze gi var rot ta so kat. Mû vé sze tet, iro dal -
mat, helyt ál ló em be re ket. Er dé lyi csil la go kat. 

Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyõzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késõ századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S õk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

Palágyi La jos 
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Gon do la tok a Re for má ció ün ne pé hez

Mert a tör vény cse le ke de te i bõl nem fog meg iga zul ni egyet len ha lan -
dó sem õe lõt te. Hi szen a tör vény bõl csak a bûn fel is me ré se adó dik.

Most pe dig a tör vény nél kül je lent meg Is ten igaz sá ga, amely rõl bi -
zony sá got is tesz nek a tör vény és a pró fé ták. Is ten pe dig ezt az igaz sá gát
most nyil ván va ló vá tet te a Krisz tus ban való hit ál tal min den hí võ nek. Mert 
nincs kü lönb ség: min den ki vét ke zett, és hí já val van az Is ten di csõ sé gé nek.
Ezért Is ten in gyen iga zít ja meg õket ke gyel mé bõl, mi u tán meg vál tot ta
õket a Krisz tus Jé zus ál tal. Mert Is ten õt ren del te en gesz te lõ ál do za tul
azok nak, akik az õ vé ré ben hisz nek, hogy igaz sá gát meg mu tas sa. Is ten
ugyan is az elõbb el kö ve tet bû nö ket el néz te tü rel me ide jén, hogy e mos ta ni
idõ ben mu tas sa meg igaz sá gát: mert aho gyan õ igaz, igaz zá te szi azt is, aki
Jé zus ban hisz. Róm 3,20-26

Az Is tent ke re sõ em ber

Ked ves Ol va só!
Mi lyen meg ha tá ro zó is az em ber re néz ve! Ke re si, ku tat ja Õt! Kí ván ja,

és vá gyik mind ar ra, ami egy kor az övé volt, de mára úgy érzi el ve szett.
Két sé gek kö zött õr lõ dik, mi köz ben min den ideg szá lá val arra össz pon to sít,
hogy rá ta lál jon a Hoz zá ve ze tõ útra, még ha pót sze rek kel ki kö ve zett zsák -
ut ca is az.

„Ho gyan le het enyém a ke gyel mes Is ten?” – idé zem itt Lu ther Már -
tont.

Ke res ni, ku tat ni kezd te õ is ezt az Is tent, ezért állt szer ze tes nek. Szer -
ze tes ként pe dig so ká ig nyug ta la nul ke res te imád ság ban, ke gyet len ön sa -
nyar ga tás ban, írá sok ban. Mi nél job ban pró bál ta Õt el ér ni, an nál in kább
rá döb bent, ön ma ga ki csiny sé gé re, le he tet len hely ze té re, te he tet len sé gé re,
és an nál több nyug ta lan ság köl tö zött belé lel ke mé lyén. 

Ke res te, ku tat ta, vár ta – aho gyan a ma em be re is vár ja. Áhít ja, hi szen
hi ány zik be lõ le va la mi. Va la mi nem tö ké le tes még.

Sok min den nyo maszt ben nün ket, sok szor nem is tud juk, hogy mi az,
ami hi ány zik.

Van ben nünk egy bel sõ mû szer, ami min dig ak tív, ami nem hagy min -
ket nyu god ni.

Min dig arra kész tet, hogy ön ma gunk mé lyé re ás sunk.
Azt hi szem ke vés olyan em ber van, aki még nem vá gyott erre a ke gyel -

mes Is ten re, aki még nem érez te ma gát el ve szett nek.
Lu ther Már ton tel jes el ve szett sé gét ki ál tot ta bele a vi lág ba ez zel a kér -

dés sel.
Hol a ke gyel mes Is ten?! Csak tör vény és bûn van a vi lág ban? Hol a

meg nyug vás? Ho gyan ér he tem el az üd vös sé get? Mit kell ten nem, hogy
ked ves le gyek az Úr sze mé ben?

Pén zért vá sá rol jam meg a bûn bo csá na tot? Aho gyan azt a XVI. szá zad
egy há za hir det te?

Tégy jót! Har colj a po gá nyok el len a hi tért! Za rán do kolj el a Szent -
föld re! S ado má nyozz az egy ház nak!

Ön ma gá ban véve iga zuk is van. Szük sé ges a fe le ba rá ton se gí te ni. Saj -
nos szük sé ges ado má nyok kal se gí te ni a gyü le ke ze tet.

De ezek a tet tek nem üd vö zí tõ ek. Nem nyug tat ják meg a lel ki is me re -
tet! Nem igaz, hogy kö ze lebb hoz zák az Úr is tent.

Az egy ház tör té ne té ben so kak ke re sé se, mun ká ja nyo mán bon ta koz ha -
tott ki az a meg úju lás, ame lyik az em ber szá má ra a lel ki is me re tet meg -
nyug ta tó mó don volt ké pes ren dez ni az Úr is ten nel való kap cso la tát. Ez a
meg úju lás pe dig Is ten igé jé bõl és a Szent lé lek mun ká já ból tel je sed he tett ki 
az egész egye te mes egy há zat át ala kí tó erõ vé. Lu ther, Kál vin és sok más Is -
tent ke re sõ em ber em lé két õriz zük ez zel a meg úju lás sal kap cso lat ban.
Még is ok tó ber 31-én ün ne pel jük a re for má ció em lék nap ját, an nak év for -
du ló ján, ami kor Lu ther Már ton a wit ten ber gi vár temp lom ka pu já ra ki füg -
gesz tet te 95 té te lét. Ez ön ma gá ban ta lán egy je len ték te len ese mény len ne,
hi szen õ nem akart ak kor mást, mint vi tát in dí ta ni a ko ra be li egy ház bi zo -
nyos ki ala kult gya kor la ta i ról, me lyek a két sé ge ket éb resz tet ték az õ lel ké -
ben. Még is a té te lei fu tó tûz ként ter jed tek el az ak ko ri ke resz tény vi lág ban,
alap ja i ban ren get ve meg a kora egy há zát.

Mert Lu ther, aki egy sze rû szer ze tes bõl a Szent írás dok to ra lett, fel is -
mer te ön ma ga és az em ber tel jes el ve szett sé gét. Ami fo lya ma to san haj tot -
ta, emész tet te. Is ten ke re sé se, az üd vös ség el éré se tet tek kel, le gyen bár
óri á si az ál do zat, és leg ke gyet le nebb az ön sa nyar ga tás, ke ve red jen bár vér -
rel a ve rej ték, az em ber szá má ra le he tet len. Mert Is ten maga lé pett kö zénk! 

S ezt is mer te fel Lu ther a Szent írás ból, ép pen a ró mai le vél alap ján.
Ke re sett, ku ta tott, két ség be esett, el ve szett nek érez te ma gát és ez volt az az 
el ve szett ség, amely ben Is ten meg ta lál ta õt, az élõ és meg ele ve ní tõ igé jé -
ben. 

Ma is Is ten az, aki maga lép hoz zánk. Nem az em ber gör csös és sok szor 
kény sze res ten ni aka rá sa az, ami üd vös sé get ad. Ezt nem le het ki ér de mel -
ni. Csak is in gyen, aján dék kép pen az övé.

Mert Krisz tus he lyet tünk
cse le ke dett, he lyet tünk halt
meg a ke resz ten. Õ tet te jóvá
mind annyi unk bû nét.

Va la mi ha tal mas és fel fog -
ha tat lan sze re tet ál tal.

Az Úr is ten maga adja az
üd vös sé get. Csak õ te remt nyu -
gal mat a szí vünk ben és a lel ki -
is me re tünk ben. Hi szen õben ne
hin ni sem va gyunk ké pe sek ön -
ma gunk tól.

Õ lép elõbb, Õ ke res, Õ
aján dé koz, Õ te remt hi tet, Õ ve zet üd vös ség re.

Az em ber? És mi?
Ak kor vár junk tét le nül? Néz zük moz du lat la nul a kö rü löt tünk élõk sor -

sát? Hi szen nem oszt, nem szo roz a mi cse le ke de tünk.
Ért sük jól az írást! Nem a tét len ség a hála az Is ten üd vö zí tõ és in gye nes 

ke gyel mé ért.
Ha nem ép pen en nek a ke gye lem nek a tu da ta, en nek a ke gye lem nek a

bir tok lá sa az, ami meg moz dít ben nün ket. Len dít ez a ke gye lem.
Ki moz dít a két ség beesés bõl, a ki lá tás ta lan ság ból. Táv la to kat ad. Ez a

ke gye lem mu tat ja meg a fel ada to mat a vi lág ban. Rám bíz em be re ket. Sze -
re te tért sze re te tet ad.

Õ a ke gyel mes Is ten, aki a mi énk, aki fenn tart ja az éle tün ket, a gyü le -
ke ze tét, az egy há zát.

Nem ér de mel tük ki, meg sem szol gál hat juk: csu pán há lá sak le he tünk
érte.

Mert õ igaz, és igaz zá tesz min den kit, aki Jé zus ban hisz. Igaz zá tesz,
csu pa ke gye lem bõl.

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

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

Is ten tisz te let:
va sár nap 9 órai kez det tel a temp lom ban
(Min den hó nap 2. va sár nap ján úr va cso rai al ka lom -

mal.)

Gyü le ke ze ti Bib lia óra:
csü tör tök, 15.15 órai kez det tel

Hi va ta li el ér he tõ ség:
Te le fo non egyez te tett idõ pont ban.
Te le fon szám (hét köz nap 9-17 óra kö zött):

56/352-437

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

NEUBORT KANDALLÓK!

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

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

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

A ku tya 10 ké ré se

1. Min den el vá lá sunk – még ha rö -
vid idõ re is hagysz ma gam ra –
fáj dal mas ne kem. Kér lek, vedd 
ezt fon to ló ra, mi e lõtt ma gad -
hoz ve szel.

2. Ne szidj és ne bün tess szi go rú an.
Ne ked van mun kád, szó ra ko -
zá sod, van nak ba rá ta id és cél -
ja id – de ne kem csak Te vagy…

3. Kér lek adj ele gen dõ idõt arra,
hogy meg ért sem, mit vársz tõ -
lem.

4. Mi e lõtt meg üt nél, gon dolj arra,
hogy könnye dén össze rop -
pant hat nám a ke ze det – még -
sem ten nék ilyet soha.

5. Kér lek, néha be szélj hoz zám. Ha sza va i dat nem is min dig
ér tem, a han go dat és a hang sú lya i dat jól is me rem.

6. Gon dolj arra, hogy va la mi kor sza ba don él tem. En gedd,
hogy idõn ként er dõn-me zõn mo zog has sak, fut ká roz -
has sak – ez jót tesz Ne ked is.

7. Kér lek, ne saj náld tõ lem a jó fa la to kat. Leg job ban ak kor
íz le nek, ha Tõ led ka pom – s igyek szem meg szol gál ni
érte.

8. Te vagy az én gaz dám – és nem má sok. Ezért kér lek, ne
kény sze ríts arra, hogy ide ge nnek is szót fo gad jak vagy
bo hóc kod jak ne kik, s ne alázz meg elõt tük. 

9. Ne fe ledd, hogy idõ vel ne kem is ki ala kul nak az egyé ni tu -
laj don sá ga im, szo ká sa im és ér zel me im. Fo gadd el,
hogy szá mom ra ezek ugyan olyan fon to sak, mint Ne ked
a sa ját ja id

10. Kér lek, gon dos kodj ró lam, ha be teg vagy öreg le szek –
hi szen Te is öreg le szel egy szer…. 

Fel nõt tek nek:
Las sú Tánc
Néz ted va la ha a gye re ke ket ját sza ni a kör hin tán?
Hall gat tad, amint az esõ csep pek föl det ér nek tom pán?
Kö vet ted sze med del egy pil lan gó sze szé lyes röp tét?
Néz ted a to va tû nõ éj ben a fel ke lõ Nap fé nyét?
Las sí ta nod kéne,
Ne tán colj oly gyor san. 
Az idõ rö vid…
A zene el il lan…

Át re pülsz szin te min den na po don,
S mi kor kér ded: „Hogy s mint?, meg hal lod a vá laszt?
Mi kor a nap vé get ér, te ágyad ban fek szel,
Ten ni va lók szá zai ci káz nak fe jed ben,
Las sí ta nod kéne,
Ne tán colj oly gyor san.
Az idõ rö vid…
A zene el il lan…

Szok tad mon da ni gyer me ked nek: ”majd in kább hol nap”?
És lát tad (!) a ro ha nás ban, amint ar cá ra ki ült a bá nat?
Vesz tet tél el egy jó ba rá tot, hagy tad ki hûl ni a ba rát sá got,
Mert nem volt idõd fel hív ni, hogy annyit mondj: szia!
Las sí ta nod kéne,
Ne tán colj oly gyor san.
Az idõ rö vid…
A zene el il lan…

Mi kor oly gyor san sza ladsz, hogy va la ho va is el érj,
Ész re sem ve szed az út örö mét.
Mi kor egész nap csak ro hansz s ag gódsz,
Olyan ez, mint egy ki bon tat lan aján dék…me lyet el dobsz.
Az Élet nem ver seny fu tás!
Las síts, ne sza ladj oly gyor san,
Halld meg a ze nét,
Mi e lõtt a dal el il lan.

Ma gyar or szág az ötö dik he lyen vég zett a XXVIII. Nyá ri Olim pi ai
Já té ko kon. Ez a rang so ro lás az olim pi án nyert ér me ket az or szá gok lé -
lek szá má val méri össze. 17 ma gyar érem ( 8 arany, 6 ezüst, 3 bronz) azt 
je len ti, hogy a 10,152 mil lió fõs la kos ság gal szá mol va 594.117 em ber -
re jut egy me dál. Az össze sí tett érem táb lá za ton ha zánk spor to lói a 13.
he lyet sze rez ték meg. Az Unió ál la mai kö zött csak Né met or szág, Fran -
cia or szág Olasz or szág és Nagy Bri tan nia elõ zött meg. Az ab szo lút
gyõz tes nek ki já ró el is me rés sel mél tat ta or szá ga i nak össze sí tett olim pi -
ai tel je sít mé nyét az Eu ró pai Unió brüssze li vég re haj tó bi zott sá ga. Az
EU nem ze tek spor to lói 286 ér met nyer tek, szem ben az ame ri ka i ak 103
ér mé vel. Össze sít ve az uni ós ál la mok meg elõz ték a töb bi sport nagy ha -
tal mat, mind Kí nát és Orosz or szá got.

143 nem zet csak nem 4000 kép vi se lõ je vett részt 19 sport ág ban
a lá tás és moz gás sé rült ver seny zõk ta lál ko zó ján a
PARALIMPIÁN. 38 ma gyar ver seny zõ tíz sport ág ban küzd, 19 ér -
met sze rez tek.

2004. szep tem ber 19.
Jamina – Gyomaendrõd VSE: 5:1 (2:0) 
Kez dés után a csa ba i ak kez de mé nyez tek. Gyor san meg sze rez ték a

ve ze tést. Fél óra el tel té vel be biz to sí tot ták gyõ zel mü ket. For du lás után
a fi a tal ven dég csa pat el fá radt. Nem bír ta az ira mot. Sze ren csé re a ha za -
i ak is több nagy hely ze tet el hi báz tak. A ven dé gek be csü let gól ja a 88.
perc ben esett. A szög let után a ha za i ak nem tud tak fel sza ba dí ta ni, és
Papp 5 mé ter rõl szé pí tett. 

Jó: Farkasinszki, Palyusik, Papp.
14. Gyomaendrõd VSE  5 -  -  5  4:22 0
Me gyei I. O.-
Gyoma FC: Sza bad kí gyós : 3:1 (1:0)
A gyo ma i ak gól ra törõ já té ka ered ménnyel járt.
Gól: Sze ge di, (11-es bõl), Ta nács, Hunya.
Jó: He ge dûs, Bela, Ta más.
9. Gyoma FC  6  2  2  2  14:11 8. 

Gyomaendrõd VSE – Monor: 0:7 (O:2)
150 nézõ, jó volt: Pikó. A listavezetõ kifárasztotta a fiatal hazaiakat
az elsõ félidõben. Aztán tetszés szerint lõtte góljait. Hét mérkõzés,
hét vereség. 4:29- es vesztes gólarány. Sajnos a csapat egésze nem üti 
meg az NB III. színvonalát. Csak Gyuricza, Mazán, Farkasinsziki
igyekezete érdemel említést. 
Megyei I. osztály:
Magyarbánhegyes – Gyoma FC 2:1 (1:1)
250 nézõ. A középpályások nem tudták megállítani a hazaiak
támadását.

12. Gyoma FC  2  2  3  15-13  8.

Dél-al föl di Ré gió Nyílt ser dü lõ Egyé ni Baj nok sá ga
Bé kés csa bán szep tem ber 3-4-én Bács-Kis kun, Csong rád, és

Bé kés me gye at lé ti ka szak osz tá lya i nak rész vé te lé vel ke rült sor egy
ran gos ver seny re, ahol a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko la 8 ta -
nu ló ja össze sen 22 ver seny szám ban in dult és 11-ben to vább ju tott
az Or szá gos Dön tõ be. Négy arany, 5 ezüst, és 2 bronz ér met sze rez -
tek.

Arany ér me sek:
Farkasinszki Ma ri ann; disz kosz ve tés: 22,45m, Farkasinszki

Ma ri ann; ge rely ha jí tás: 36,5 m.Gonda Mar tin; disz kosz ve tés:
36,87m, Jó nás Ba lázs; ge rely ha jí tás: 25,72 m.

Ezüst ér me sek:
Farkasinszki Zita; 300m, Farkasinszki Zita; 600m,

Fakasinyszki Zita; 3 km gya log lás, Gonda Mar tin ge rely ha jí tás,
Né met Ri chárd: 800 m

Bronz ér me sek:
Gonda Mar tin; súly lö kés, To kai Gréta: 2000 m.

Vaszkán Gá bor
Test ne ve lõ ta nár, at lé ti ka szak edzõ
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Rend ha gyó nak tû nik, pe dig ta lán nem az, hogy eb -
ben a ro vat ban kö szönt jük  - a fi a ta lok ne vé ben is - azo -
kat az ol va só kat, aki ket il let. Ok tó ber el se jén, az Idõ sek
Vi lág nap ján.

Kí vá nunk min den idõs ol va só nak jó egész sé get,
hosszú, vi dám, gond ta lan na po kat.

Ezen a na pon a Par la ment Fõ rend há zi ter mé ben kö -
szön ti Dr. Göncz Kin ga az Or szá gos Idõs ügyi Kon fe -
ren cia résztvevõit.

A meg em lé ke zést nem sza bad hogy be ár nyé kol ja az
a hír, hogy egy szá za lé kos nyug díj ki egé szí tés rõl dön -
tött a kor mány a múlt hé ten. Ez az eme lés az öz ve gyi
nyug dí jak ra és a nyug díj sze rû el lá tá sok ra is vo nat ko -
zik, és január 1-ig visszamenõleg érvényes.

Vers sel kö szönt jük az Idõ sek Vi lág nap ján az érin tet -
te ket.

A leg na gyobb mû vé szet

A leg na gyobb mû vé szet tu dod mi?
De rûs szív vel meg öre ged ni!
Soha nem len ni re mény vesz tett,
Csend ben hor doz ni a ke resz tet.
Irigy ség nél kül néz ni más ra,
Ki út ját tet te tõ sen jár ja.
Ke zed le ten ni öled be,
S hagy ni, hogy gon dod más vi sel je.
Hol se gí te ni tud tál ré gen, 
Be val la ni alá zat tal szépen,
hogy arra most már nincs erõd,
nem vagy olyan, mint az elõtt. 
Így jár ni csen de sen, vi dá man,
Is ten tõl rád ra kott igá ban.

Mi ad hat ily bé két ne künk?
Ha ab ban a szent hit ben élünk,
hogy a te her, mit vin ni kell,
örök ha zá ba ké szít fel.
El old ja kö te lé ke in ket,
ha a vi lág fog va tart min ket.

Meg ta nul ni ezt a mû vé sze tet
tu dom, csak ne he zen le het.
Ára öre gen is sok küz de lem,
hogy a szí vünk csen des le gyen,
és ké szek le gyünk be is mer ni:
ön ma gam ban nem va gyok sem mi.

S ak kor lel künk ke gyel mes Aty ja,
ne künk a leg szebb mun kát tar to gat ja:
ha ke zed már gyen ge más mun ká ra,
össze kul csol ha tod hát imá ra.
Ál dást kér hetsz sze ret te id re,
Kö rü löt ted nagy ra és ki csiny re,
s ha ezt a mun kád el vé gez ted, 
és ha az utol só óra kö ze leg,
hang ját hal lod égi hí vás nak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bo csát lak!”

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak

Mácz Ist ván: Örülj ve lem!

Az élet kor ok örö me

Örülj, ha gyer mek vagy: örülj, ha ifjú, ha fel nõtt, ha
idõs, ha öreg vagy vén.

Örülj, ha gyer mek vagy. Ámu lat és cso dá lat a szí ved. 
Örülj, ha ifjú vagy. Tiéd a jövõ és az élet. Fel nõtt ként
örülj, hisz ke zed ben a sor sod, éle ted, amely már tör té -
ne lem. Ha idõs vagy, a ta pasz ta lat ad szár nya kat ne -
ked. Az öreg kor ban a böl cses ség méze van. Aki vén,
tud ja mi az élet és mi lesz a ha lál.

Örülj an nak az élet kor nak, amely ben élsz. Éld meg
an nak min den örö mét. Ne vágyj vissza az elõb bi be és
ne sür gesd a kö vet ke zõt. Éld meg ezt. Ma. A ta vasz
nem kí ván ja az õsz szí ne it. A nyár érett sé gé nek örül s
nem tud na mit kez de ni a ta vasz in du lós lé pé se i vel. A
tél ép pen azért tél, mert nem akar más len ni. Így az,
ami.

Aki in dul, az in du lás örö mét él vez ze. Aki meg ér ke -
zett, a cél el éré se tölt se be öröm mel. „Meg van az ide je a
sí rás nak és meg van a ne ve tés nek.” Az öröm egyik tit ka: 
min dent a maga ide jé ben. Amit ma nyújt hat az élet,
hol nap már nem ad hat ja, teg nap még nem nyújt hat ta.
Min den nap nak meg van a maga ke reszt je – és az örö -
me!

Sze resd azt, ami ben élsz és ezer öröm nyí lik szí ved -
ben; légy gyer mek, fel nõtt, ifjú vagy vén.
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Em lék for gá csok Simonyi Im ré rõl

ÚJ GEOMETRIA

Va la ha úgy ta nul tá tok 
hogy két pont kö zött 
a leg rö vi debb út 
egy egye nes. 
Én pe dig most azt ta ní tom nék tek 
hogy két pont kö zött 
a leg rö vi debb út 
ha egy hely ben ma rad tok.

A hat va nas évek ele jén (a Mes ter negy ve nes éve i ben járt ak ko ri ban) há zunk
ud va rán, is ko la után (tás ka a sa rok ba ha jít va) dön ge tem a desz ka ka put. Az ud va ri
kis aj tón be lép egy szá mom ra szo kat lan ele gan ci á jú „bá csi“. Jól sza bott öl töny - per -
sze mel lénnyel -, fé nyes re vik szolt cipõ. Apám - mint meg tu dom: egy ko ri osz tály -
tár sak - után ér dek lõ dik. Za vart vá la szom - „be te gek nél van“ - után kí ván csi an
szem lé li buz gól ko dá som. A lab da pat tan, õ könnyed moz du lat tal le ve gõ be len dí ti
lá bát, s a lab da a fé nyes ci põ höz ra gad. Be szél get ni kezd ve lem: Szu sza, Zsengellér,
Deák Bam ba. (Hi he tet le nül ha mar tu dott kis gye re kek kel han got ta lál ni!) Majd én
már a kapu elõtt, õ pe dig fe gyel me zett moz du la tok kal a lab dá hoz lép, én jobb ra ve -
tõ döm, a lab da bal ra csat tan a ka pun. Zsengellér Ábel rúg ta így a 11-est, kom men -
tál ja. Ké sõbb sport köny ve ket búj va döb ben tem rá, ki rõl is be szélt.

Il let len kí ván csi ság gal hall ga tóz tam min dig, ami kor arra ve tõ dött. Va la mi fur -
csa de lejt árasz tott ma gá ból. S a be szél ge té sek: a nyá ri szín kör, s a ked ves szub rett -
mind, mind ért he tet len rej tély ként bo rul tak rám.

Évek múl tán ver sek rõl kez dett be szél ni, meg hogy mit ol va sok. A fut ball ból
ma radt azért, csak hát õ Új pest, én Fra di (ez ügy ben én ön kri ti kus; õ önk ri ti kát lan:
eb ben is).

Az tán úgy fél tu da tos kor sza kom ban: anyám bab le ves re in vi tál ta, õ en gem
aján dé ko zott meg a Tisz tes sé ges írás egy ág ról sza kadt pél dá nyá val, meg hát egy
szá mom ra az óta is leg ked ve sebb aján lá sá val: 

„Jó ba rát ság gal, szí ve sen, sze re tet tel adom ezt az árva és sze gény köny vet; ifjú
ko rom egy szo mor kás-bol dog kor sza kát, mely még egy szer fel tá maszt va la mit a
régi Gyu lá ból; az iga zi ból, akit a mai tí zen-hu szon éve sek már csu pán “holt tá nyil -
vá ní tott" ál la po tá ban lát hat nak-tud hat nak. /Ha egy ál ta lán lát ha tó még...? S tud ha -
tó még?/

Gyu la, „a vá ros“ at tól kezd ve ér de kelt iga zán mint „pszichokulturális“ kö zeg,
mint lel ki táj. Ak kor tól kez dett fáj ni a Szín kör, a Göndöcs kert, a kis vas út, a kis -
kocs mák. Az tán fáj ni kez dett más is: az át nem élt, csak ha zug sá gok ból is mert ‘56,
a bolsik, a meg nem is mert, mert meg nem is mer te tett iro da lom.

Ke zem be nyom ta egy nap a Fél té ke nye ket, más nap este ott volt, szá mon ké rõ -
en: Hát még nem ol vas tad el? 

Más kor az új sá gos stand nál kényszerített Nép sza bad sá got a ke zem be (az óta se
va gyok haj lan dó kéz be ven ni), Pándi „Poty ka“ szer kesz tet te a va sár na pi iro dal mi
mel lék le tet, mely ben gyak ran fel buk kant egy-egy Simonyi-vers is. Bi zony, a szak -
ma nem min dig vet te ész re Simonyi kor bács csa pá sa it.

Az tán sor jáz tak a kö te tek: Ön élet rajz he lyett, Ne sír ja tok, Ha tod na pon, s a
csúcs: Gyu lai krétarajzok, még in kább a For gá csok egy fa ke reszt rõl.

Köz ben egy szer (de nagy kár, hogy csak egyet len egy szer az örök sze re lem, a
szí né szet. Hogy re mél te, hogy Podolin kör nyé kén Krúdy ból fil mez nek, s nem az
utób bi vi lág há bo rú ból.) Fan tasz ti kus volt, ne künk min den kép pen.

Vi dék rõl vi lág iro dal mat, vi dék rõl min dent, egy szûk szo bá ból az egész vi lá -
got, ma gány ból a min den sé get.

Gyar ló volt, hát per sze, hogy az. El fo ga dott min dent: ba rát tól bab le vest,
Aczéltól Jó zsef At ti la-dí jat (Kos sut hot várt!), Kádáréktól Mun ka Érdemrendet, a
ta nács tól la kást. S köz ben szid ta, mocs kol ta, gya láz ta a ba rá tot, a ta ná csot, de leg -
fõbb kép pen a kom mu nis tá kat. A ba rát ra csak azért ha ra gu dott, mert ke vés volt a
bab le ves; a ta nács ra, mert rossz la kást adott; a kom mu nis tá ra vi szont azért, mert
nem tar tot ta õket em be rek nek.

A ha ta lom mal min dig szem ben állt. Õ az örök „el len zé ki“ - min den ki vel
szem ben. Az új vi lág (nem a mos ta ni „neoúj“, ha nem a „régiúj“) el len ugyan úgy.

Hogy ma mit gon dol na, mit mon da na? 

Ká rom kod na és fü työ rész ne.

Simonyi Imre zsar nok volt. Az át lag em ber szá má ra el vi sel he tet len, nyers,
gyak ran (rend sze rint, de csak is mo ti vál tan) obsz cén, még is emel ke dett stí lu sú mû -
vész volt, a mû vész min den lel ki la bi li tá sá val, ar ro gan ci á já val.

Sze ret te a ma gányt, mint a nar ko ti ku mot. A kín zó, gyöt rel mes egye dül lét bõl
me rí tett oly kor in du la tot, ne tán még ver se i nek ih le tõ for rá sa is a ma gány ba vo nu -
lás ból eredt. Nem sze ret te az em be re ket, az „em bert“ vi szont an nál in kább.

Ke ve set ol va sott, mû ve let len, de na gyon in tel li gens em ber volt. Utál ta a túl
mû velt em be re ket. Õ „csak“ Krúdyt, Márait, Németh Lász lót, Sza bó De zsõt - és
Simonyit ol va sott (oly kor Em ber Ge de ont is). Az tán már csak Márait. Per sze
Márai mû velt sé ge olyan ter mé sze tes, lé leg zet vé te lünk rit mu sát kö ve tõ; eszünk be
se jut cso dál koz ni. Van, úgy szü le tett, az ideg rend szer ében volt már az anya méh -
ben.

Simonyi Imre oly kor szen ve dett a mû ve let len ség tõl: õt köl tõ tár sai mû vel ték.
Az Egész lá tó ha tár (Sza bó De zsõ) ta nul mány kö te tei de rék ban fél be haj tott la pok so -
ka sá gá ból áll tak, így je löl te a fon tos nak tar tott ré sze ket, egy idõ szak ban.

Fan tasz ti ku san tu dott idéz ni. A sze lek tív ol va sás mû vé sze tét mu tat ta be. Leg -
nagy sze rûb ben még is Simonyit sza val ta. Est jei a dra ma tur gia ma gas is ko lá já nak
pél dái. S hogy sze ret te, ha nõk mond ták na gyon is fér fi as ver se it!

In memoriam... Van-e me mó ri ám, van-e me mó ri ánk? Tu dunk-e meg fe le lõ en
em lé kez ni. Nem tor zul-e el min den em lék ké pünk a múló idõ hol ho mo rú, hol
dom bo rú tük ré ben? Tu dunk-e csak meg kö ze lí tõ en fel is mer he tõ ké pet raj zol ni ar ról, 
aki itt élt kö zöt tünk, sze ret tük õt vagy gyû löl tük egy fé le szen ve déllyel. Mint ahogy
sze re tett és gyû lölt õ is egy azon he vü let tel. Itt élt kö zöt tünk, itt él tünk kö ze lé ben
anél kül, hogy iga zán meg val lot tuk vol na ér zel me in ket, ér zé se in ket. Sem õ, sem mi 
nem vol tunk õszin ték, ho lott ele mi erõ vel tört fel ben ne és ben nünk is a ki mond ha -
tat lan ki mon dá sá nak vá gya. De so ha sem ju tot tunk el az õszin te sé gig. Õ pó zol va
utált ben nün ket, „ki re kesz tõ” volt a leg szél sõ sé ge sebb faj tá ból. Sze ret te, imád ta
Sza bó De zsõt, Né meth Lász lót; jó, egy idõ után ki csit szé gyell te, s már csak Krúdy,
az tán meg csak is Márai. Per sze ol da la kat ci tált Né meth Lász ló ból, hát még Sza bó
De zsõ bõl. 

In du la ti köl tõ volt, in du lat ból lett köl tõ. Új ság író nak is iz gal mas volt, majd -
nem annyi ra, mint köl tõ nek. Em ber Ge de on ként fe lül múl ha tat lan. Hogy sze ret -
nénk ma ilyen tisz ta sá got, bá tor sá got!

S hogy tu dott hall gat ni: Rá ko si alatt se géd mun kás volt. Za var ba ej tõ en, ir ri tá -
ló an ele gáns se géd mun kás Pes ten. A sváj ci sap kás kor szak ban hi bát lan sza bá sú öl -
töny ben, ka lap ban járt. 

Ké sõbb, a ká dá ri kon szo li dá ció idõ sza ká ban, már Gyu lán meg va la mi kor fe -
hér, fol tos-tar ka bal lon ka bát ban. 

So kad szor ak kor hök ken tet te meg a vá ros kö zön sé gét, ami kor egy köl tõi est je
al kal má val az zal kezd te, hogy õ tu laj don kép pen nem is Gyu la szü löt te.

E be je len tést ak kor, ott a több száz (!) hall ga tó ta pint ha tó meg le pe tés sel fo gad -
ta, s el köny vel te a Mes ter köl tõi for du la ta i nak egy újabb pél dá ja ként, amellyel újra 
csak meg frics káz za a „he lyi ha tal mas sá go kat“.

A Mes ter irigy lés re mél tó éle tet élt: a vá ros, de ta lán az egész or szág (ha nem a 
föld ke rek ség?!) leg füg get le nebb em be re ként hu nyo rí tott bele a vi lág ba. Sze re tett és 
gyû lölt, mint aho gyan õér te is ra jong tak szá mo san, s még töb ben el le ne...

S õ több nyi re csak er rõl vett tu do mást: az el le ne irá nyu ló gyû lö let rõl; s nem ok
nél kül. Volt ben ne ré sze ép pen elég.

A Mes ter köré le gen dák szö võd tek: min den ki tud ni vélt va la mi tit kot. S ezek
té má ja: haza, lá nyok, sze re lem, fut ball,..., ‘56.

(Er rõl csak is sze mér me sen szól tak az ak ko ri gyõz te sek is!) A tu dat lan ság ban
tar tott nem ze dé kek a Mes ter ál tal vi lá go sít tat tak fel ez ügy ben is. S per sze ab ban is, 
hogy mis is az: köl té szet.

Hogy ok tó be rért meg éget ték vol na a sza kál lát? Nem ez a fon tos! De hogy em -
ber te len sé get rá bi zo nyí ta ni le he tet len volt, s hogy soha nem kért és nem is ka pott
ke gyel met!

A le gen da to vább bõ vült: pe dig õ maga ki sem moz dult odú já ból. Tar tot ta ma -
gát ön nön ér ték rend jé hez, a vi lág akár tet szik, akár nem: ja vít ha tat lan. Mind egy
hon nan néz zük, in nen a kis vá ros ból, vagy va la mely „vi lág kö zép bõl“.

A Mes ter kö ze lé ben ge ne rá ci ók nõt tek fel: így vagy úgy, akar va-aka rat la nul
meg te rem tet te a maga is ko lá ját. S amíg va la kit „ne velt“, ad dig ön zet len oda adás sal
sze ret te. Mi helyt a „ta nít ványt“ le vál ni érez te, az meg szûnt szá má ra lé tez ni.

Kér lel he tet len, kö nyör te len kö vet ke ze tes ség gel ra gasz ko dott min dig is a maga 
al kot ta vi lág ki kezd he tet len sé gé hez.

A Mes ter ma is hi bát lan tar tás sal néz ne el fe jünk fe lett. So kan (leg töb ben) a
Mes ter mel lett el ha lad tuk ban azt se tud ták, hogy Ma gyar or szág nagy köl tõ je az a
ne mes tar tá sú, az idõ ha lad tá val egy re hi bát la nabb ele gan ci á jú Úr.

Petróczki Zol tán vissza em lé ke zé se it mond ta el az ava tó ün nep sé gen.
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Bir ka pör költ

Hoz zá va lók: 1 kg bir ka hús (comb és láb szár), 2-3 fej vö rös hagy ma, 3 evõ ka nál
zsír, 1 evõ ka nál töröttpaprika, 2-3 ge rezd fok hagy ma, 1 pa ra di csom, 2 csö ves
pap ri ka, 1 cse resz nye pap ri ka, 1 ká vés ka nál só, 1 ká vés ka nál kö mény mag.

A meg for ró sí tott zsír ba be le ke ver jük a ka ri ká ra szelt vö rös hagy mát, a koc ká ra
vá gott húst, sót, kö mény ma got. Ele in te sa ját le vé ben pör köl jük, majd annyi vi zet
tesz tünk rá, hogy majd nem el lep je. A vi zet idõn ként pó tol juk. Be le fõz zük a csö ves 
pap ri kát, a cse resz nye pap ri kát és a pa ra di cso mot is. A fõ zés be fe je zé se után ne -
gyed órá val hoz zá ad juk a töröttpaprikát. Össze for ral juk az zal is.

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!

BALOGH TIBORNÉ, HUNYA IRMA ta ní -
tó nõ aki a Ban gó ut cá ban élt, majd Bu da pes ten,
78 éves ko rá ban be fe jez te föl di pá lyá ját.  Gyá -
szol ják: ro ko nai, is me rõ sei és az endrõdiek Ba -
rá ti Köre.

CSÚVÁR JÓZSEFNÉ Uhrin Sze ré na, volt
endrõdi la kos, majd, éle te vé gé ig Kecs ke mé ten
élt, és ott is halt meg csen de sen, 2004. szep tem -
ber 15-én, 88 éves ko rá ban.

Gyá szol ják: fia és csa lád ja, és a régi is me rõ -
sök.

HANYECZ MIKLÓS, aki Hunyán, az Ady
End re ut cá ban élt, szeptembe3r 28-án 80 éves
ko rá ban vissza ad ta lel két Urá nak. Gyá szol ják:
fe le sé ge, lá nya, veje, uno kái.

IVÁNYI LAJOSNÉ HEGEDÛS IRMA, aki
Hunyán a Kos suth ut cá ban la kott,  szep tem ber
25-én, 77 éves ko rá ban el hunyt. Gyá szol ják: le -
á nya, veje, uno kái, déd uno kái. 

KURILLA JÁNOS, aki a Se lyem ut cá ban
élt, 93 éves ko rá ban, szep tem ber 19-én be fe jez te 
föl di pá lyá ját. Gyá szol ják: fia és csa lád ja.

KOÓS KLÁRA, aki az Apponyi ut cá ban élt, 
90 éves ko rá ban rö vid szen ve dés után szep tem -
ber 20-án vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek és az
Örök ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Gyá szol ják:
szom szé dai, ro ko nai, is me rõ sei, és a Gon do zá si
Köz pont la kói és dol go zói. 

PAPP ANDRÁSNÉ CSERENYECZ
MÁRIA, aki Hunyán az Ady End re ut cá ban élt,
szep tem ber 17-én, 68 éves ko rá ban el köl tö zött
az élõk so rá ból. Gyá szol ják: fér je, gyer me kei,
uno kái.

PAPP ISTVÁN, aki a Mi kes ut cá ban la kott,
szep tem ber 17-én 98 éves ko rá ban vá rat la nul el -
köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá szol ják: lá nya:
Mag dus, veje, uno kái, és déd uno kái.

RAFAEL RÓBERT, aki Gyomaendrõdön, a 
Ju hász Gyu la ut cá ban la kott, 46 éves kokrában

vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol ják: fe -
le sé ge, gye re kei, ro ko nai, is me rõ sei.

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.

Décsi pás ko mi és a fazekasi fi a ta lok Szü re ti
bálja1948 szep tem be ré ben

A tor tát és a szõ lõ bõl font ko szo rú kat el vit ték a temp lom ba,
ahol meg szen tel te az atya..

Fel sõ sor: Tí már Gi zel la, Sóczó Imre, He ge dûs Irén, Iványi
Mik lós, Véha Pi ros ka, Gonda Ist ván, Gellai Juszti, Han gya Lász ló,
Balcó Ka ta lin, Buk va Lász ló, Sóczó Irén, Iványi Imre, Ga lam bos
Vince

Alsó sor: Tí már An tal, Ba logh Ilo na, Gubucz Kár oly, Tí már
Má ria, Libor Ist ván plé bá nos, Ga lam bos Bor bá la, Ku lik Be ne dek,
Han gya Má ria, Szûcs Imre

Száz éve, 1904-ben is volt 
szü re ti bál Endrõdön
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MINDSZENT 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!
ok tó 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

Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv

Jú li us 20-a óta so kat le he tett hal la ni a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv -
rõl. A gaz dál ko dók vár ták eh hez a fon tos do ku men tum hoz kap cso ló dó pá -
lyá za ti ki írá sok meg je le né sét. A pá lyá za ti le he tõ sé get tar tal ma zó elsõ
jog sza bály ok szep tem ber 11-én je len tek meg és fo lya ma to san lesz nek ki -
ír va.

A kö zel jö võ ben 7 jog cí men le het pá lyáz ni és 2004-2006 kö zött mint -
egy 192 mil li árd fo rint vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás le hí vá sá ra lesz le -
he tõ sé gük a vi dé ki em be rek nek. A tá mo ga tás 20%-a ha zai for rás ból
szár ma zik, míg a na gyobb rész eu ró pai uni ós tá mo ga tás. Az idei év ben 53
mil li árd fo rint, jö võ re 64 mil li árd fo rint, 2006-ban, pe dig 70 mil li árd fo rint 
a ren del ke zés re álló ke ret összeg. Ha va la ki utá na szá molt az rá jött, hogy
hi ány zik 5 mil li árd fo rint, me lyet az FVM az idén ki fu tó
SAPARD-pályázatokra kü lö ní tett el.

Az Eu ró pai Uni ó ban ki emelt fon tos sá ga van a vi dék nek. A vi dék fej -
lesz té si po li ti ka cél ja, hogy a vi dé ken élõ em be rek élet mi nõ sé ge ja vul jon,
a vi dé ki tér sé gek ne sza kad ja nak le, és von zó le gyen a vi dé ken élés. Eze -
ket a cé lo kat szol gál ja az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap (EMOGA). A ma gyar kor mány az EMOGA in téz ke dé se i nek meg fe -
le lõ en dol goz ta ki a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ré szét kép zõ Nem ze ti Vi dék -
fej lesz té si Ter vét.

Az NVT ter mé sze te sen már ko ráb ban ki dol go zott do ku men tu mok hoz
kap cso ló dik, il let ve azo kon ala pul. Ezek az Ag rár és Vi dék fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram (AVOP), a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II.
(NKP II.) a Nem ze ti Ag rár-kör nye zet vé del mi Prog ram, a SAPARD Prog -
ram, a Nem ze ti Er dõ te le pí té si Prog ram és a Nit rát Ak ció prog ram. Az
NVT az or szág egész te rü le té re al kal maz ha tó két tá mo ga tá si for ma ki vé te -
lé vel, me lyek a zo ná lis ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ra mok és a
ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken gaz dál ko dók ré szé re ki je lölt te rü le tek.

A 131/2004.(IX. 11.) FVM ren de let az NVT alap ján igé nyel he tõ tá -
mo ga tá sok ál ta lá nos sza bá lya it írja le. El sõ ként a tá mo ga tá si cé lo kat ha tá -
roz za meg a jog sza bály, me lyek a kö vet ke zõk:

– Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cé lok
– Ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek tá mo ga tá sa
– Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi, ál lat jó lé ti és hi gi é ni ai kö ve tel mé -

nye i nek való meg fe le lés elõ se gí té se
– Me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té se
– Fé lig ön el lá tó gaz da sá gok szer ke zet át ala kí tá sa
– Ter me lõi cso por tok lét re ho zá sa és mû köd te té se
– Ko rai nyug dí ja zás
– Tech ni kai se gít ség nyúj tás 
– SAPARD-program cél ja i nak meg va ló sí tá sa
A tá mo ga tás for rá sá ul nem ze ti és uni ós össze gek szol gál nak a már elõ -

zõ ek ben le írt meg osz tás ban. A tá mo ga tás ra tu laj don kép pen a re giszt rált
me zõ gaz da sá gi ter me lõk pá lyáz hat nak a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (MVH) ál tal meg ha tá ro zott nyom tat vá nyo kon. A kü lön bö zõ
tá mo ga tá si cé lok nak meg fe le lõ fel té te lek kü lön ren de le tek ben fo lya ma to -
san je len nek meg. Fon tos a gaz dál ko dók meg fe le lõ tá jé ko zott sá ga, 

mert kel lõ is me ret hi á nyá ban le ma rad hat nak a pá lyá za tok ról. A pá lyá -
za tok vár hat be adá si ha tár ide je: 2004. 10. 01.-2004. 10. 30. A ki töl ten dõ
for ma nyom tat vá nyok egy sze rû ek, így a pá lyá zat nem okoz kü lö nö sebb
ne héz sé get. Pá lyáz ni az is pá lyáz hat, aki a te rü let ala pú tá mo ga tást is
igény be ve szi.

Kér dé se ik kel for dul ja nak a fa lu gaz dá szok hoz!
Sok si kert!
                                                                                               Várfi And rás

DOMOKOS Lász ló  kép vi se lõnk meg kér dez te a mi nisz tert:

I. „Igaz-e, hogy Ma gyar or szág  -az oly so kat em le ge tett
Draskovics-csomagnak kö szön he tõ en – nem szán dé ko zik ki fi zet ni a
szán tó föl di nö vé nyek nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nak ma xi má lis
össze gét?”

Rész let a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ál tal adott írás -
be li vá lasz ból:

„… A Ma gyar Kor mány – mint kép vi se lõ úr is tud ja – élni kí vánt a ma -
xi má lis ki egé szí tés le he tõ sé gé vel. Tá jé koz ta tom tisz telt Kép vi se lõ urat ar -
ról, hogy a Kor mány ezt a vál la lá sát tel je sí ti, a 30%-pontos ki fi ze tést a
ter me lõk tel jes mér ték ben meg fog ják kap ni. A ma gyar me zõ gaz da ság ban
ki ala kult ne héz pénz ügyi hely zet, a ta va lyi aszály kár okoz ta lik vi di tá si gon -
dok és a több ága zat ban ki ala kult pi a ci fe szült sé gek fi gye lem be vé te lé vel a
Kor mány úgy dön tött, hogy az em lí tett 30%-pontos - összeg sze rû en 92-93
mil li árd Ft-os ki egé szí tés mint egy fe lét már az EU csat la ko zást meg elõ zõ
dön tés sel nem ze ti tá mo ga tás ként ki fi zet jük.

… In for má ci ónk sze rint mint egy 161 ezer tá mo ga tá si ké rel met nyúj tot -
tak be, 46,7 mil li árd Ft összeg ben. A ren de let pénz in té ze ti úton elõ fi nan szí -
ro zás ra is le he tõ sé get ad. Az ez zel élni kí vá nó ter me lõk 4%-pontnak
meg fe le lõ összeg le vo ná sa el le né ben már má jus-jú ni us hó nap ban pénz hez
jut hat tak. A fen ti ek bõl az kö vet ke zik, hogy 2004. év vé gén 2005. év ele jén
már csak a nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tás fenn ma ra dó össze gét, 46 mrd.
Ft-ot kap ják meg a me zõ gaz da sá gi ter me lõk… 2004. jú ni us 30-ig nyújt hat -
ták be tá mo ga tá si ké rel mü ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon.. Az MVH 2004. no vem ber 30-ig 
hoz za meg a ha tá ro za tot a tá mo ga tá si ké re lem rõl, me lyet 2004. de cem ber
10-t kö ve tõ en le het az APEH –hoz be nyúj ta ni igény lés cél já ból. A ki fi ze té -
sek re vár ha tó an 2005 ja nu ár já ban ke rül sor.”

Dr. Né met Imre Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si mi nisz ter
II. ”Tá mo gat ja-e a Bel ügy mi nisz té ri um az aszály ká ro sult in gat la -

nok hely re ál lí tá sát?”
… Az el múlt év aszá lyos idõ sza ka ál tal oko zott in gat lan ká rok ról a me -

gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal jel zé sei alap ján a Bel ügy mi nisz té ri um is ka pott
tá jé koz ta tást…. a ke let ke zett károk meg ala po zott szak ér tõi vé le mé nyek
alap ján el sõ sor ban a sa já tos föld ta ni adott sá gok ra, il let ve ezek nem meg fe -
le lõ mû sza ki ke ze lé sé re az épí té si elõ írá sok fi gyel men kí vül ha gyá sá ra ve -
zet he tõk vissza. … Tá jé koz ta tom, hogy a bé kés me gyei épü let ká rok kal
kap cso lat ban a bé kés Me gyei te rü let fej lesz té si Ta nács ez év áp ri li sá ban 5
mil lió fo rint tá mo ga tást utalt ki. … 2003. év ben 1456 mil lió fo rint cím zett
tá mo ga tást ka pott több bé kés me gyei te le pü lés a bel te rü le ti víz ren de zés -
hez…” Lampert Mó ni ka bel ügy mi nisz ter 
III. Az öreg szõ lõi te le pü lés rész la kos sá gá nak a pos tai szol gál ta tá sok
mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ügyé ben a Ma gyar Pos ta RT. Ke let-ma gyar or szá gi 
Igaz ga tó sá gát ke res te meg le vél ben a kép vi se lõnk 

A vá lasz le vél bõl rész let: „… Az il le té kes pos ta ve ze tõt uta sí tot tam,
hogy ve gye fel a kap cso la tot a Gon do zá si Köz pont ve ze tõ jé vel a prob lé ma
meg ol dá sá ra, a köz ve tett kéz be sí tés be ve ze té sé re. Ész re vé tel ét kö szö nöm.
Bí zom ben ne, hogy a fel aján lott meg ol dás el fo gad ha tó mind a Gon do zá si
Köz pont, mind a gon do zot tak ré szé re. 

Tisz te let tel: Bokrosné Madácsi Eri ka s.k. há ló za ti igaz ga tó he lyet tes


