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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke
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XI. év fo lyam 9. szám

Is ten nek le gyen hála !  

A 60-as évek mi nist rán sa i nak egy ré sze a II. 
Va ti ká ni Zsi nat elõtt kezd te meg szol gá la tát az
ol tár nál, így so kunk szá má ra még min dig ele ve -
nen él az ékes la tin nyel vû li tur gia em lé ke. 

Temp lo munk fel szen te lé sé nek 200 éves év -
for du ló ja al kal má ból a nyár kel lõs kö ze pén,
2004. jú li us 25-én ta lál ko zó ra gyûl tek össze az
1960-as évek „öregministránsai”.

Az ese mény de. 10 óra kor szent mi sé vel
kez dõ dött (egy kor ezt „nagy mi sé nek”hív tuk),
ame lyet Iványi Lász ló plé bá no sunk mu ta tott be. 
Me leg sza vak kal em lé ke zett meg a je len lé võk
ol tár szol gá la tá ról, amely nek ha tá sa min den bi -
zonnyal egész élet re el kí sér.

Az egy ko ri mi nist rán so kat Pádár Zol tán és
Giricz Lász ló  kép vi sel te az ol tár nál.

15-en jöt tek el erre az al ka lom ra :
Dr Busai György, Busai Ist ván, Far kas

Imre, Far kas Máté, Giricz Lász ló, Hunya Lász -
ló, Hunya Pé ter, Hunya Sán dor, Ko vács Lász ló,
Pádár Zol tán, Pely va Imre, Szurovecz Béla,
Szurovecz Zol tán, Tí már Lász ló, Uhrin Mi hály

Töb ben, akik sze mé lye sen nem tud tak el -
jön ni, üd vöz le tü ket küld ték.

A részt ve võk több mint fele már ré gen el -
köl tö zött Endrõdrõl, így so kan több év ti zed

után most ta lál koz tak
elõ ször. A leg -
messzebb rõl Pádár
Zoli jött, Ka na dá ból,
ahol már las san ne -
gyed szá za da él.

Két tár sunk,
Ambrózi Lász ló és
Far kas Béla im már a
mennyei ol tár nál szol -
gál ják a Min den ha tót.

A mise után meg -
te kin tet tük az egy ház -
köz sé günk éle té rõl
ké szült fo tó ki ál lí tást,
ahol né há nyan egy ko -
ri ön ma gun kat is vi -
szont lát hat tuk, majd a Szent Gel lért Ka to li kus
Ál ta lá nos Is ko lá ban tet tünk lá to ga tást. A prog -
ram leg hosszabb ré sze a Bowling ét te rem ben
el köl tött ebéd volt, ahol ki-ki rö vi den szólt éle te 
el múlt év ti ze de i nek ese mé nye i rõl. So kan csa -
lád juk kal együtt ér kez tek, így egy hosszú asz -
tal nál folyt a be szél ge tés.

Vissza idéz tük em lé ke ink bõl egy ko ri hit ok -
ta tó in kat: Ré vész Ist ván és Mátai-Tóth Jó zsef
apát ura kat, Nyizsnyánszky La jos, Fa ra gó Lász -
ló, Sán ta An tal és Var ga Béla atyá kat.

Sán ta atya re ve ren dá ját fel húz va fo ci zott
ve lünk a temp lom kert ben hit tan óra után.

Kö zü lük már csak Nyizsnyászky atya van
élet ben, aki Deb re cen bõl küld te üd vöz le tét és
kö szön te meg a meg hí vást, ami nek be teg sé ge
mi att nem tu dott ele get ten ni.

Mind nyá jan jól em lék szünk a te me té sek re,
ami kor Laczkó Fe renc kán tor úr fenn han gon
éne kel te a „Kö nyö rülj Is te nem én bû nös lel ke -
men” éne ket, mi köz ben a ha lot tas me net vé gig -
ha ladt a fa lun a te me tõ felé. Az em be rek
min de nütt meg áll va, ka lap le vé ve tisz tel ték meg 
az elõt tük el ha la dó ha lot tat. Szép fe le ba rá ti
meg nyil vá nu lás volt ez.

Sztanyik Bá lint bá csi sek res tyés sán ti ká ló
alak ja (a vi lág há bo rú ban sze rez te se be sü lé sét)
is meg ma radt ben nünk, aki rész le te kig menõ
pre ci zi tás sal ké szí tet te elõ a li tur gi kus fel sze re -
lé se ket. Az „albát”, a hosszú, fe hér mi se ru hát
be öl töz te tés kor hét ránc ba szed te a szent sé gek
szá má nak meg fe le lõ en.

Szép völ gyi Pé ter bá csi kö vet te õt, mint sek -
res tyés. Laczkó Fe renc kán tort pe dig már utó da, 
Lõrincz Já nos bú csúz tat ta a temp lom ból.

Ab ban az idõ ben a „hi va ta los ság” ré szé rõl
sok szor gu nyo ros meg jegy zés kí sér te mi nist rá -
lá sun kat és egy ál ta lán a temp lom ba já rást, de
ez zel nem igen tö rõd tünk. Az egy ház hoz való
tar to zá sun kat fon to sabb nak tar tot tuk, mint egy -
né mely túl buz gó „ak ti vis ta” idõn ként fe nye ge -
tõ meg jegy zé sét. A bá to rí tást per sze
szü le ink nek, hit ok ta tó atyá ink nak kö szön het tük

Bár ho gyan ala kult is éle tünk az óta, az ol tár -
szol gá lat ban el töl tött évek, azt hi szem, meg ha -
tá ro zó ak mind annyi unk szá má ra.

An nak ide jén min dig a Tarzíciusz imá val
kezd tük és fe jez tük be a szent mi sét.

Így te szem ezt most is: „Szent Tarzíciusz, a
mi nist rán sok vé dõ szent je, kö nyö rögj éret tünk!
Amen.”

Giricz Lász ló, a ta lál ko zó szer ve zõ je

DEO GRATIAS! Itt van az õsz, itt van újra!

Kez dõ dik a ta ní tás az is ko lák ban! 

Még ugyan me le gen süt a Nap, de már üre sek a fész kek,
ész re vét le nül el men tek a gó lyák, rö vi de sen útra kel nek a fecs -
kék is. Mi már tud juk, hogy ez a nyár vé gét je len ti, kez dõ dik
az õsz, és ek kor kez dõ dik az új tan év is.

A ta nu lók nak -kicsiknek, na gyok nak-, a ta ní tók nak, ta ná -
rok nak Szent-Györ gyi Al bert No bel-dí jas tu dó sunk gon do la -
tá val kí vá nunk jó tan év kez dést és az év fo lya mán sok si kert:

„Az is ko la dol ga, hogy meg ta nít tas sa ve lünk, ho gyan kell
ta nul ni, hogy fel kelt se a tu dás irán ti ét vá gyun kat, hogy meg -
ta nít son ben nün ket a jól vég zett mun ka örö mé re, és az al ko -
tás iz gal má ra, hogy meg ta nít son sze ret ni, amit csi ná lunk, és
hogy se gít sen meg ta lál ni azt, amit sze re tünk csi nál ni.”
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hogy a Kép vi se lõ-tes tü let au gusz tus hó -
nap ban nem tar tott ülést.

A jú li u si ülés 45 ha tá ro za tá ból, még 2
hó nap el tel té vel is né hány, na gyon fon tos,
és köz ér dek lõ dés re szá mí tó dön tést
feltétlenül elmondok:

A Fazekasi út fel újí tá sá ra pá lyá zat
be nyúj tá sát hagy ta jóvá a tes tü let a Bé kés
Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács hoz. Az
erõ sen le rom lott ál la po tú út (1350 fm)
szám ta lan he lyen meg bom lott, óri á si ká tyúk 
ke let kez tek, az út pad kák fel hú zód tak, több
sza ka szán szin te jár ha tat lan. A pá lyá zat sze -
rint az út be ru há zás összes költ sé ge 36 mil -
lió fo rint, amely nek sa ját erõ igé nye 7,2
mil lió fo rint. Az el bí rá lá si ide je ok tó ber 31.
A je len le gi tart ha tat lan ál la pot enyhítésére
átmeneti javítást még augusztus hóra ígérte
a Gyomaszolg Kft.

Az elsõ la kás meg szer zé sé hez nyújt -
ha tó ön kor mány za ti tá mo ga tás fel tét ele i nek 
könnyí té sé rõl is szü le tett dön tés. A vál to zás
lé nyeg: már meg lé võ la kás bõ ví té sé hez is
nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a la kás alap te rü -
le te nõ. A bõ ví tés re ad ha tó tá mo ga tás az új
la kás hoz nyújt ha tó nak 50%-a. Je len leg te -
hát 480 ezer fo rint nak a fele, amely nek
2/3-a ka mat men tes hi tel, 1/3-a pedig

támogatás. További
részletek a
Humánpolitikai
osztályon.

A Kner Imre
Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi -
um ta nu ló i nak 2004. évi érett sé gi vizs ga
ered mé nyé rõl szó ló tá jé koz ta tót a tes tü let
tu do má sul vet te. A 12/A osz tály ban mind a
27 érett sé gi zõ ta nu ló si ke res vizs gát tett, át -
la guk: 3,95, de fel tét len ki kell emel ni, hogy
fran ci á ból 9 ta nu ló vizs gá zott, és az át lag
ered mé nyük 5 volt! A vizs ga bi zott ság ál ta -
lá nos di csé ret ben ré sze sí tett 11 ta nu lót. A
12/B osz tály ban 31 ta nu ló je lent ke zett érett -
sé gi re, 28-an si ke res vizs gát tet tek. Vizs ga
át la guk 3,81 volt, ál ta lá nos di csé ret ben ré -
sze sült 6 tanuló.  

A 12/C osz tály érett sé gi zõ i nek szá ma 28 
fõ volt, si ke res vizs gát 23 fõ tett, a vizs ga át -
lag: 3,07, ál ta lá nos di csé ret ben 1 ta nu ló ré -
sze sült. A vizs ga el nö kök ki emel ték a
pe da gó gu sok ki vá ló ok ta tó-ne ve lõ mun ká -
ját, pe da gó gi ai ér zé két, ame lyek ered mé -
nye ként igen szép tel je sít mé nyek születtek a 
Kner Imre Gimnáziumban. 

A Li get Für dõ Kft. ügy ve ze tõi ál lá sá ra
nyílt pá lyá za tot hir de tett a Kép vi se lõ-tes tü -
let. A szep tem be ri ülés dönt a be ér ke zett pá -
lyá za tok el bí rá lá sá ról.

Gyógy szer tá rak ügye le ti rend jé nek
mó do sí tá sát fo gad ta el a Kép vi se lõ-tes tü -
let.

2004. au gusz tus 1-tõl a te le pü lé sen lévõ
há rom gyógy szer tár heti vál tás ban a kö vet -
ke zõk sze rint lát ja el az ügye le tet: Hét fõ tõl-
pén te kig: 6-8 órá ig és 17-22 órá ig. Szom ba -
ton:6-8 órá ig és 16-22 órá ig, Ün nep nap és
vasárnap9-11 órá ig és 16-22 órá ig. Min den
szom ba ton az Aranysas (Gyoma Hõ sök útja
65/1) gyógy szer tár 8-12 óráig nyitva tart,
kivéve ünnepnap! 

Az or vo si ügye le tet Dr. Abdul-Hamid
Nabil egész ség ügyi szol gál ta tó lát ja el. 

Meg vá sár lás ra ke rült az Endrõdi u 1.
sz. alat ti in gat lan ( Gon do zá si Köz pont ké -
sõb bi bõ ví té sé re). 

„Béke Fa ház” el adá sá ra pá lyá za tot ír -
tak ki, PROFIL KÖTÖTTSÉG fel té te le
mel lett.

20 db bel te rü le ti utca (Gár do nyi,
Hámán Kató, Kis ré ti, Fáy, Má tyás ki rály,
Ber zse nyi, Nagy Sán dor, Bo tond, Rácz La -
jos, To ro nyi, Jó zsef At ti la, Zrinyi Ilo na, Al -
kot mány, Ró zsa he gyi, Deák, Csejti,
Ber csé nyi, Mi kes, Ki li án II. ütem, Ta nács
II. ütem ) 2004. év ben el kez den dõ és 2005.
év ben be fe je zen dõ út épí té sé re vo nat ko zó
szer zõ dés meg kö té sé re kapott
felhatalmazást a polgármester.

Bér la ká sok ér té ke sí tés re ke rül nek igen
könnyí tett fi ze té si fel té te lek kel: Víz mû sor,
Okt. 6 ltp. Köl csey u 5. A be fo lyó be vé tel
csak fej lesz té si célra használható! 

Csá szár né Gyuricza Éva
Kép vi se lõ

Még jú li us ban tör tént, Luk ré cia nap -
ján, azaz jú li us 9-én. A Kö rö si Ha lász
Szö vet ke zet ele gáns, íz lé ses meg hí vó -
ban adta tud tul, hogy el ké szült a Hal fel -
dol go zó üze me, amely nek ün ne pé lyes
át adá sá ra maga a Föld mû ve lés ügyi mi -
nisz ter is el jött.

A nyár egyik leg me le gebb nap ja volt.
A vá ros gyo mai ré szén óri á si ké szü lõ dés, 
a más nap kez dõ dõ Miss Hun ga ry Szép -
ség ki rály nõ vá lasz tás kö zép dön tõ jé re.
Az út le zá rá sok el le né re azért nagy ne he -
zen csak ki le he tett jut ni a Hal üzem be, a
Körösladányi útra.

So kan vol tunk az üzem áta dó ján, a
mi nisz ter úron kí vül, a Me gyei Köz gyû lés
el nö ke, a me gyei rend õr fõ ka pi tány,
Orosz Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ,
az FVM-bõl még két fõ osz tály ve ze tõ,
test vér vá ro sunk Nagyenyed pol gár mes -
te re és kí sé re te, a vá ro sunk pol gár mes -
te re, jegy zõ je és kép vi se lõ- tes tü le té nek
tag jai, a fa lu gaz dá szok, ál lat or vos ok,
part ner gaz da sá gok, üz le ti part ne rek,
szak ha tó sá gok, és még so kan má sok.

A szö vet ke zet el nö ke, Dr. Csoma
An tal úr az üd vöz lõ be szé de után is mer -
tet te a be ru há zás tör té ne tét, ezt kö ve tõ -
en Né meth Imre mi nisz ter úr kö szön töt te 
a meg je len te ket, mél tat ta a szö vet ke zet
te vé keny sé gét, sok si kert kí vánt mind a
szö vet ke zet tag ja i nak, mind al kal ma zot -
ta i nak, üz le ti part ne re i nek, majd a szo -
ká sos sza lag át vá gás kö vet ke zett.

Ez után az új üze met meg te kint het te
az, aki „be öl tö zött sap ká ba, vé dõ kö -
peny be és védõ ci põ be. Ér de mes volt, az
üzem va ló ban mo dern, hosszú tá von
meg fe lel az EU elõ írás sze rin ti élel mi -
szer biz ton sá gi, ál lat egész ség ügyi, ál lat -
jó lé ti, hi gi é ni ai, kör nye zet vé del mi
igé nyek nek. Ez a mo der ni zá ció mint egy
100 mil lió fo rint ba ke rült, 2 ütem ben va -
ló sult meg, 4 év alatt. A Me gyei Te rü let -

fej lesz té si Alap 25 mil lió vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tást adott, az
ag rár tá mo ga tás 7 mil lió fo rint volt, az
igény be vett fej lesz té si célú Eu ró pai Hi tel 
30 mil lió fo rint, amit 10 éves fu tam idõ re
vet tek fel.

Ér de kes volt az üzem lá to ga tá sa, de
en ged jék meg ked ves ol va só im, hogy
még sem azt ír jam le rész le te sen, mert
en gem sze mély sze rint –re mé lem, hogy
nem va gyok egye dül - job ban meg ha -
tott, a szö vet ke zet tör té ne te. Hogy mi -
ért? Meg van en nek is a ma gya rá za ta,
tu dom, hogy szub jek tív, de en ged tes sék
meg ne kem, - aki 30 évet dol goz tam az
or szág leg na gyobb szö vet ke ze té ben -
hogy most ol va só im nak igen jó szív vel
be mu tas sak egy rit ka, irigy lés re mél tó,
tör té ne tet. Sze ren csé re akadt né hány
szö vet ke zet (rit ka, mint a fe hér hol ló),
amely meg tud ta va gyo nát, vagy an nak
je len tõs ré szét men te ni tag ja i nak. Át
tud ta vé szel ni a rend szer vál tás ne héz,
za va ros éve it, és most fej lõd het to vább.
Ilyen rit ka ság szám ba megy a Kö rö si Ha -
lá sza ti Szö vet ke zet, ez ma nap ság si ker -
tör té net!

Én sze mély sze rint hi szem és val lom,
hogy a szö vet ke zés, ha az ön kén tes
ala pú, ak kor az egyik leg ne me sebb gon -
do lat, mert olyan kö zös sé ge ket hoz lét re, 
amely ben meg va ló sul a szö vet ke zés va -
ló di ér tel me: egy min den ki ért, min -
den ki egyért! A jó szö vet ke zet olyan
mint egy nagy csa lád, amely ben van nak
gon dok, van nak örö mök, de egy biz tos,
hogy aki baj ba ke rül az nem ma rad egye -
dül! Szá mít hat nak egy más ra a ta gok.

Ezen gon do la tok je gyé ben is mer jék
meg ol va só im a Kö rö si Ha lász Szö vet ke -
zet rö vid tör té ne tét:

1992. áp ri lis 10-én ala kult, de cem ber 
1-jén kezd te el mû kö dé sét, szék he lye:
Gyomaendrõd.

Az ala pí tói a gyo mai Vi har sa rok Ha lá -
sza ti Ter me lõ szö vet ke zet ak tív tag jai
vol tak. Annyit a tör té nel mi hû ség ked vé -
ért el kell mon da ni, hogy a Vi har sa rok
Ha lá sza ti Ter me lõ szö vet ke zet 1945-ben
ala kult, és 1992-ben csõ döt je len tett. A
csõd egyez ség so rán hi te le zõ i vel meg tu -
dott ál la pod ni, meg lé võ va gyo ná nak ér -
té ke sí té sé bõl ki egyen lí tet te hi te le zõ i nek
az egyez ség sze rin ti kö ve te lé sét, és
1992. no vem ber 13-án a Köz gyû lés ha -
tá ro za ta alap ján vég el szá mo lás sal jog -
utód nél kül meg szûnt. A Vi har sa rok TSZ
va gyo ná nak ér té ke sí té se so rán, a Kö rö si
Ha lász Szö vet ke zet hoz zá jut ha tott min -
den olyan esz köz höz, ami re igényt tar -
tott, az ér té ke sí té si ára kat a köz gyû lés
hagy ta jóvá. 

Így in dult el a Kö rö si Ha lász Szö vet -
ke zet, az zal az ala pí tói cél lal, hogy meg -
vá sá rol va a Vi har sa rok va gyo ná nak egy
ré szét, olyan ütõ ké pes gaz da sá gi egy sé -
get hoz za nak lét re, ami fo lya ma to san
biz to sít sa a ha lá szat ból való meg él he -
tést. Idõ ben fel is mer ték, hogy sza kí ta ni
kell né hány régi ha gyo mánnyal, ezért
két fe lé vá lasz tot ták az ad di gi te vé keny -
sé get. A ha lá szok lét re hoz ták a Kö rö si
Hal ér té ke sí tõ, Hal fel dol go zó és Me zõ gaz -
da sá gi Ter mék ér té ke sí tõ Szö vet ke ze tet.
Eb ben a ha lá szok mint õs ter me lõk vég zik 
a ha lá sza ti mun ká kat, és bér be vet ték a
hal fel dol go zó üze met, hal bol to kat, és e
szö vet ke ze ti for má ban fo lyik a hal fel dol -
go zás és ér té ke sí tés. Eb ben a szö vet ke -
zet ben jogi sze mély ként tag a Kö rö si
Ha lász Szö vet ke zet is, amely nek ma a
tu laj do ná ban lévõ ha las tó Köröstarcsa
ha tá rá ban van, (183 ha) és bér li a Gyu la -
vá ri ha tá rá ban lévõ dénesmajori ha las ta -
vat (76 ha). A szö vet ke zet tag ja i nak
mû kö dé si te rü le te a ter mé sze tes vi ze ken 
mint egy 6000
ha, s tag jai 620 

A SZÖVETKEZÉS MINT AZ EGYIK LEGNEMESEBB EMBERI CSELEKEDET

foly ta tás a 172. ol da lon
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Hí rek in nen-on nan és há zunk tájáról

UHRIN BENDEK ÚJRA ITTHON!

A Di ák szi ge ten óri á si si ker rel sze re pelt idén is a „Mes ter”,
azaz Uhrin Be ne dek. Au gusz tus 7-én dél után kö zel egy órás mû -
so rá val is mét el káp ráz tat ta fi a tal ra jon gó it és az ér dek lõ dõ ket.
Akik néz ték az RTL Klub di ák szi ge ti köz ve tí té sét meg gyõ zõd -
het tek ar ról, hogy több ez res tö meg tom bolt és vas taps sal ju tal -
maz ta Uhrin Be ne dek szí nes mû so rát. A mû sor vé gén még
meg le pe tés sel is szol gált, hi szen el hoz ta a „tán cos-fi ú kat”, akik
va ló szí nû láng ra lob ban tot ták sok lány szívét. 

A Gyomaendrõdi Szent Ist ván Napi Ün ne pek má so dik nap -
ján ha za jött a „Mes ter”, és több mint fél órán át éne kel te a li get
szín pa dán sa ját szer ze mé nyû da la it, so kunk örö mé re.

Gra tu lá lunk és to váb bi jó egész sé get és sok si kert kí vá nunk,
a rö vi de sen Gyomaendrõdre vissza - ha za - te le pü lõ mû vész nek.

Moz gás kor lá to zot tak Bé kés Me gyei Egye sü le té nek
Gyomaendrõdi cso port já nak ve ze tõ sé ge tisz te let tel és sze re tet tel
hív ja sors tár sa it, hoz zá tar to zó it és a szó ra koz ni vá gyó kat 2004.
szep tem ber 25-én 19 óra kor kez dõ dõ évad zá ró va cso rá ra, a Ka -
to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház ba. Je lent kez ni le het: Csõke Já nos
cso port ve ze tõ nél 285-942 te le fo non, vagy min den ked den du.
16-20 órá ig 1. sz. Idõ sek Klub já ban Mirhóháti út 1. sz., vagy Ko -
vács Balázsné 283-553 te le fo non, és min den szer da dél után 15-17
órá ig a 2. Sz. Idõ sek Klub já ban Fõ út 66 sz. szep tem ber 18-ig. Két -
fé le me nü bõl le het vá lasz ta ni, (rán tott sze let vagy mar ha pör költ).

A Ró zsa kert Idõ sek Ott ho ná ban két al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re a már ha gyo má nyos Csa lá di Dél után. Elsõ al ka lom -
mal jú li us 30-án jöt tek a bent la kók csa lád tag ja ik, ro ko nok,
uno kák, ba rá tok. Fi nom va cso ra elõtt meg ha tó an szép mû sor ral
ked ves ked tek, töb bek kö zött gyö nyö rû he ge dû szó ló val és ének -
kel ked ves ke dett az egyik bent la kó uno ká ja. Ez után nagy mu la -
tás kez dõ dött. Min den ki jól érez te ma gát, volt tánc, kö zös
ének lés. A ze nét Ádám Gyön gyi és tár sa szol gál tat ta.

A kö vet ke zõ al ka lom au gusz tus 27-én volt. Ek kor a se gít ség -
re szo ru ló gyer me kek és fel nõt tek ro ko nai is me rõ sei, és tá mo ga -
tói jöt tek el. Fi nom ha lász lét fõ zött a Sherk há zas pár, a ven dé gek 
sok tom bo la je gyet vá sá rol tak. A tom bo la be vé tel a Kincs az
Éle ted ala pít vány kasszá já ba ke rül, ami a szep tem ber 10-i Deb -
re ce ni Ál lat kert be tör té nõ ki rán du lás rész be ni fe de ze te lesz.

FELHÍVÁS!

A Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúria, a Templárius
Ala pít vány, az Élet-má so kért Egye sü let, a he lyi ke resz tény de mok -
ra ták és a Karitász Gyomaendrõdi cso port ja idén újra meg ren de zi a
„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEN!” jó té kony
célú ada ko zá sát.

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

Ide je: 2004. de cem ber 16. csü tör tök de. 10. 00 – óra
Gyûj tünk tar tós élel mi szert, író szert, já té ko kat, köny ve ket, fog -

ke fé ket, fog kré me ket, szap pant, tö röl kö zõ ket, plé de ket és min den
olyan dol got, ami nek egy gyer mek örül het. Fi gye lem: ru hát nem
gyûj tünk!

A fel aján lá so kat a kö vet ke zõ cím re kér jük el jut tat ni:
Szt. Imre Róm. Kat. Plé bá nia Hi va tal
5502 Gyomaendrõd, Fõ u.1. sz.

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

Szám la szá munk:
Templárius Ala pít vány
Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
53200015-11060273
A köz le mény ro vat ba kér jük fel tün tet ni, hogy „Se gít sünk a rá -

szo ru ló gyer me ke ken!” cél já ra és a köz le mény ro vat ba ké rem fel -
tün tet ni az ado má nyo zó adó szá mát, hogy iga zo lást tud junk
ki ál lí ta ni.

Is ten fi zes se meg min den jó szán dé kú Em ber ada ko zá sát és se gí -
té sét.

Fr. Ungvölgyi Já nos
Commendator

A Templárius Ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö ke

Szent Ist ván nap ja elõt ti na pon a Gon do zá si Köz pont gyo mai és
endrõdi hely sé ge i ben Tí már Mi hály gyo mai plé bá ni ai kor mány zó
atya ke nyér szen te lést és meg em lé ke zést tar tott Szent Ist ván ki rály -
ról. A gon do zot tak nem ze ti szín sza lag gal át kö tött meg ál dott kis ci -
pót kap tak.

Szent Ist ván Napi ün nep ség so ro zat két na pig tar tott az
endrõdi li get ben. A nagy me leg is hoz zá já rul ha tott, hogy a ta va -
lyi hoz ké pest ki sebb volt az ér dek lõ dés…

A ke nyér szen te lést Szurovecz Vin ce es pe res úr tar tot ta, az ün -
ne pi be szé det Dr. Dá vid Imre pol gár mes ter mond ta el. Ven dég -
mû vé szek -a tel jes ség igé nye nél kül- vol tak: Ha lász Ju dit, Bródy
Já nos a Romantic együt tes, a Csík sze re dai tánc együt tes, Uhrin
Be ne dek, és még so kan má sok. Akik lát ták, nagy el is me rés sel em -
le ge tik a már ha gyo má nyos tû zi já té kot.

A ha lász lé fõzõ ver seny re kö zel 30 ne ve zõ volt. Íz le tes, fi nom
táj jel le gû hal éte lek ké szül tek. 

Két test vér vá ro sunk ból, Nagyenyedrõl és Pilznoból gyer me -
kek és fel nõt tek jöt tek vá ro sunk ba Szent Ist ván ki rály ün ne pén.
Gaz dag prog ram mal igye kez tünk em lé ke ze tes sé ten ni lá to ga tá -
su kat. Re mél he tõ leg si ke rült. 

Fil met for gat tak a Kö rös part ján a ké ré szek rõl és a szi ta kö -
tõk rõl. Vá ro sunk ban több na pon át itt tar tóz ko dott David
Attenborough, az Élet a Föl dön és több ter mé szet film so ro zat  al -
ko tó ja.

PÁZMÁNDI SZÜRET! El ma rad a Buczkó csa lád ban tör tént
ha lál eset mi att.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT SZEPTEMBER 25-ÉN a
BOWLING-ban!

Dr. Farkasinszky Er zsé bet fõ or vos asszony ál tal lét re ho zott
köz hasz nú egész ség ügyi egye -
sü let ku ra tó ri u má nak szer ve -
zé sé ben és a gyomaendrõdi
vál lal ko zók nagy lel kû anya gi
tá mo ga tá sá val, ne ves mû vé -
szek és ze ne kar ok rész vé te lé -
vel ke rül meg ren de zés re. A
tisz ta be vé tel az ult ra hang
vizs gá ló or vo si mû szer be szer -
zé sé nek rész be ni fe de zet lesz.
Fel lé põ mû vé szek: 15 órá tól
FOGLÁR GÁBOR; fél négy -
tõl KISZELY ZOLTÁN; fél
öt tõl: KOÓS JÁNOS, fél hat -
tól CRYSTAL, szü net ben
Tom bo la I, fél nyolc tól B.
PROJECT, Tom bo la II., ki -
lenc órá tól: REPUBLIC. Aki
aka dá lyoz tat va lesz a kon cer -
ten való rész vé tel ben, an nak is

van le he tõ sé ge e ne mes cél tá mo ga tá sá ra. Ado má nyát be fi zet he ti az
ULTRAHANG EGYESÜLET ja vá ra: OTP 11733120 –
200114988 vagy Endrõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze -
tett: 53200125 – 11066963 szám lák bár me lyi ké re. Amint azt már
ko ráb ban meg ír tuk az ult ra hang ké szü lé ket a Köz pon ti Ren de lõ ben
hasz nál hat juk és so ka kat meg kí mél a je len leg csak kór ház ban vé -
gez he tõ vizs gá la tok mi at ti uta zás tól is. 



Aki meg hal, nem ön -
ma gá nak, Krisz tus nak hal
meg, hal lot tuk ezt az
elõbb Püs pök Úr sza va i -
ból, a Szent írás ból idéz ve.
De aki most halt meg, szí -
vé ben tel jes sze re tet tel, az 
sem ön ma gá ért halt meg,
ha nem a mi kö zös ügyün -
kért, az egyházközség
ügyéért.

Ked ves, mind annyi unk 
ál tal sze re tett La jos Atya!
Szo mo rú szív vel ál lunk itt,
ko por sód kö rül és el sem
akar juk hin ni, hogy ré -

szünk re fi zi ka i lag nem vagy töb bé. Meg döb ben ve ér te sül tünk
róla, hogy bal ese tet szen ved tél. De más nap reg gel fáj dal ma -
san per gõ könnye in ket tö röl get ve kel lett tudomásul vennünk,
hogy eltávoztál. 

Ked ves La jos Atya! Az el telt 7-8 év alatt annyi ra össze szok -
tunk és meg sze ret tük egy mást, hogy mer tem Ne ked ja va sol ni, 
hogy tedd le a mun kát és pi hen jél már egy ki csit. Mer tem ezt
ten ni azért, mert kor ban elég kö zel áll tunk egy más hoz és a fi zi -
kai ha nyat lást már én is ér zem. De, Te, aki min dig tele vol tál
ten ni aka rá si vággyal, az zal há rí tot tad , hogy jól ér zed ma gad,
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Mag La jos Atya bú csúz ta tá sa...

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

és még ezt is, azt is el akarsz az egy ház te rü le tén in téz ni. De ez
most már nem megy La jos Atya, mert el tá voz tál kö zü lünk. Bár, 
hogy el tá voz tál, ez rossz szó, mert nem csak a lel ked ma radt
közöttünk, de a tested is itt van, és lesz közelünkben.

És ígér jük, hogy amíg mi, ez a ge ne rá ció meg le szünk, sí ro -
don min dig lesz virág.

Ked ves La jos Atya! Tá vo zá sod ne künk nagy vesz te ség, hisz 
nem csak iga zi jó lel ki pász to runk vol tál, ha nem iga zi jó lel ki ba -
rá tunk is. Sze rény sé ged del és ked ves sé ged del min den ki hez
volt egy-két jó szavad.

Ked ves La jos Atya! Fájó szív vel bú csú zok most Tõ led úgy a
ma gam, mint az egy ház köz sé günk ve ze tõ sé gé nek, a
Máriatársulatnak, a hí ve id nek és a tisz te lõ id nek ne vé ben is.
Imád ko zunk ér ted, hogy le gyen ál dott és nyugodt pihenésed.

Ked ves La jos Atya, nyu god jál bé ké ben!

Tí már Mi hály volt egy ház köz sé gi vi lá gi el nök

ró mai za rán dok la ton

„Ezért az el -
mú lá sunk, a ha -
lá lunk nem csak
ret te gés, fáj da -
lom és meg sem -
mi sü lés. Igaz, ez
a bûn mi att, mert 
a bûn zsold ja a
ha lál, de ha
Krisz tus sal ha -
lunk meg, Krisz -
tus sal fel is
tá ma dunk. Ezért
Szent Pál lal mi is
vall juk: Kí vá nunk 
fel osz la ni és
Krisz tus sal len ni,
éle tem Krisz tus,
meg hal nom nye -
re ség.

Ezért nem fél -
ni kell, ha nem rá -
ké szül ni, mi ként
a tél tõl is nem
fél ni kell, ha nem rá ké szül ni: le gyen fû te ni való, éle lem, me leg
ruha, la kás. Mert ahogy az ének ne künk mond ja: Nem fé lek, re -
mé lek, mert jobb ha zát cse ré lek.

….
Adja a jó Is ten, hogy a nagy szá mon ké ré sen ne csak azt kér -

dez ze: Hát a hí ve id hol van nak, ha nem azt is mond ja majd: Jól
van de rék és hû szol ga, ki csiny be n hû vol tál, menj be a te Urad 
örö mé be.”

(rész let La jos atya utol só gon do la ta i ból, 2004. má jus 18.)

Kö szö net

Kö szö ne tet mon dunk Fá bi án La jos úr nak, a
GYOMASZOLG ve ze tõ jé nek, hogy az el hunyt gyo mai plé bá -
nos nak, tár sa dal mi tisztségéhez mél tó he lyet biz to sí tott a gyo mai 
te me tõ keresztje mögött.

Ugyan csak kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik La jos
atya te me té sén részt vet tek, és ke gye let tel, tisz te let tel, imá val kí -
sér ték út já ra.

A gyomaendrõdi hí vek ne vé ben is: Iványi Lász ló plé bá nos
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1893
Szep tem ber: Müller Kár oly, nagy vá ra di

ara nyo zó, a szen télyt dí szí tet te: a fa la kat mû vé -
szi ki vi tel lel már vá nyoz ta, fes tet te és ara nyoz ta – 
a Szent há rom ság, Úr va cso ra, Szent Ist ván ke -
resz te lé se, Szent Er zsé bet ké pe ket és szim bo li -
kus díszítvényeket fes tet te.

Az összes fes tõ, már vá nyo zó, ara nyo zó, má -
zo ló, lak ko zó, kõ mû ves és ács mun ká ért ka pott
2.869 fo rin tot, mely bõl 500 ada ko zás, a töb bi pe -
dig a temp lom fo lyó be vé te lé bõl és 1.550 fo rint
ki utal vá nyo zott ipar tõ ké jé bõl gyûlt egy be. Ma -
radt ek kor a 8.940 fo rint ipar-

tõ ké bõl 7.390 fo rint, s eh hez be küld ve év vé -
gén 100 fo rint = 7.490 fo rint.

Szep tem ber 20-án Sza bó Ist ván káp lán
Belényesbe, Sza bó Sán dor, V-Olasziból ide
disz po nál va. 

Mi u tán a Balla-féle ta ní tói föl dön a ser tés le -
gel te tés ügyé vel a hit köz ség nem bol do gult, ha -
tá ro zat ba ment, hogy az ok tó ber 1-tõl bér be
adas sék. 

Ok tó ber: A to rony lép csõ meg újít va, s új pa -
do lat ké szít ve 96,25 fo rin tért.

Hosszas után já rás és több congregátióval
foly ta tott al ku do zá sok után si ke rült a múlt év ben
fel épí tett Schiefner-féle ház ba 3. gráczi
vigalmasnénét kap ni, kik az ab ban levõ úgy ne -
ve zett nagy-óvo dát ke zük be vet ték, míg a ki seb -
bik – gyomavégi – to vább ra is ide ig le nes ve ze tés
alatt ma radt. Ok tó ber 24-én volt az ün ne pé lyes
be ve ze tés, me lyet az ala pí tó pré post-ka no nok,
Schiefner Ede, tar tott. El lá tá suk ra kér tek: sze mé -
lyen ként 210 fo rin tot – bú tor zat, föl sze re lés, ágy
és asz tal ne mû, tö rül kö zõk kel el lá tott la kást – fû -
tést és vi lá gí tást – or vo si és gyógy tá ri ke ze lést –
ha lál eset re egy sze rû te me tést – a fo ko za tos és
ké sõbb szük sé ges sé váló sze rel vé nyek be szer zé -
sét – az elsõ ér ke zés úti költ ség ét, – a daj ka fi ze té -
sét és el lá tá sát az élel me zés ki vé te lé vel. Az
ala pí tó jó vol tá ból a ház és ká pol na ere de ti föl -
szen te lé se ré szint meg tör tén vén, ré szint fo lya -
mat ban lé vén, az egy ház ta nács fo lyó vá tet te
ré szük re a 630 fo rin tot. Egyéb kö ve tel mé nyük -
nek s a ki sebb óvo da ve ze tõ jé nek pénz fi ze té si
ter hét egy elõ re a lel kész vál lal ta el ab ban a re -
mény ben, hogy amint ké sõbb a meg hí vás sze rint
és ígé ret alap ján, a má so dik óvo dát és a köz pon ti
két és szarvasvégi egy le ány is ko lát is a gyu lai
pél dá ra át ve szik, a sze mély zet sza po ro dá sá val
fe jen ként 210-zel min dig gya ra po dó pénz fi ze -
tés bõl ki fog tel ni min den egyéb kö ve te lé sük is.
Fõ nök és egyút tal óvó nõ volt Györ gyi Re gi na.

A püs pök meg en ged te a ká pol na fel ál lí tá sát,
ben ne az ol tá ri szent ség tar tá sát, na pon ta való mi -
sé zést s a né nék gyón ta tá sá val a plé bá nost bíz ta
meg. 

A ki seb bik óvo da ve ze té se Harsányi Ilo ná ra
bí za tott.

Szep tem ber ben Orosz Já nos, szõllõskerti ta -
ní tó nyug dí jaz ta tott 250 fo rint tal, mely bõl 50 fo -
rin tot a hit köz ség fi zet. He lyé be 400 fo rint tal
Leviczky Mik lós, gyomavégi ide ig le nes ta ní tó
lé pett azon kö te le zett ség gel, hogy a má so dik
ker ti is ko la fel ál lí tá sa után fel vált va eb ben is,
mint am bu láns, tar to zik ta ní ta ni.

A gyomavégi is ko lá ba pe dig ide ig le nes ta ní -
tó nak Ko vács Jó zsef, gya kor ló ta ní tó jött
Tasnád-Szántóról.

De cem ber: A me gyei köz igaz ga tá si bi zott -
ság el ren de li a zug is ko lák – Endrõdön a
kocsorhegyi, kisperesi és
kondorostanya-örménykúti is ko lák nak – be zá rá -
sát s a köz sé get uta sít ja is ko la fel ál lí tá sá ra a
Kocsorhegyen.

Az egy ház ta nács el fo gad ta Újházy kán tor
azon aján la tát – a fen sõbb jó vá ha gyás hoz zá já ru -
lá sá nak fel té te lé vel – hogy kán to ri ja va dal mi
föld jét át ad ja a Balla-féle ta ní tói föl dért. A cse re

azon ban csak a 3. évi bér let idõ le tel té vel
tör tén he tik meg. 1895. Szent-Mi hály tól Újházy a 
föl det tény leg át vet te oly kép pen, hogy a bér le tet
õ húz za.

Ala pít vá nyok: Schiefner Edé nek az apá ca -
ház föl sze re lé sé re adott 2.000 fo rint já ból meg -
ma radt 1.000 fo rint, mint ezen ház fenn tar tá si

az egy ház me gyei fõ pénz tár ban 5 %-ra el he -
lyez te tett. Ka ma to zik 1894. ja nu ár tól. Giricz
Pálné – Tí már Ka ta lin 100 fo rint is ko la alap ja az
egy ház me gyei fõ pénz tár ban el he lyez te tett. 

Mi se ala pít vá nyok: 
Giricz Pálné – Tí már Ka ta li né, Tí már Má tyá -

sért 1 éne kes mi sé re 68 fo rint
Soczó Jó zse fé, Soczó Ilo ná ért 1 éne kes mi sé -

re 68 fo rint
Lonovicsné Csúvár Ka ta li né, ön ma gá ért1

éne kes mi sé re 68 fo rint
Tí már gy. Má tyá sé, Csúvár Imre és Fü löp

Er zsé be tért 1 kop. mi sé re 200 fo rint
Gyuriczáné Hanyecz Bor bá láé, ön ma gá ért1

éne kes mi sé re 68 fo rint
Hornokné Vaszkó Er zsé be té, maga és Hor -

nok Já no sért 2 én. mi sé re 136 fo rint

Eb ben az év ben a hit köz ség be vé te le volt:
Is ko lai adó ból6.272,- Ft
Egy há zi adó ból3.393,- Ft
Föl dek, stb. után3.590,- Ft
Összes be vé tel:        13.255,- Ft
Ki adá sok:        11.162,- Ft
Ma rad vány:2.093,- Ft
Hát ra lék: is ko lai adó ból 1.177, egy há zi adó -

ból 1.740, össze sen: 2.917 fo rint.
Adós ság: 5.300, a Tisz ta-fé le köl csön vett

(1892) is ko la alap 1.000 = 6.300 fo rint.

1894.
Ja nu ár – A plé bá nia úgy ne ve zett bánomi,

900 négy szög öles, fi lo xé ra ál tal ki pusz tí tott szõ -
lõs kert je 578/1894. szá mú en ge dély mel lett el -
ada tott Barják György nek 300 o.é. fo rin tért, s
he lyet te a lel kész, meg told va sa ját já ból ez össze -
get, vett a falu mel let ti Gát tér ben 1.200 négy -
szög ölet 400 fo rin tért Kal már Gy. Mi hály tól s
alsó és fel sõ vé gét mind járt be ül tet te gyü mölcs -
fák kal, kö zép sõ ré szét fenn tart va ve te mé nyes nek 
s eset leg ké sõbb szõ lõ alá. 

Má jus – Az ol tár Graz ból erek lyé vel el lát va
meg ér kez vén, az apá cák ká pol ná ja má jus 2-án a
múlt év ben nyert fõ pász to ri en ge dély alap ján
meg ál da tott. A la za ris ták mû he lyé bõl ki ke rült
ro mán stí lû ol tár, Immucalata szo bor ral, csi nos
hát kép pel a szo bor hoz, gyer tya tar tók nél kül ke -
rült 200 fo rint ba. 

Jú ni us 2. – A Má ria-ol tár bar lang gá át ala kít -
ta tott, hát te ré be he lye zett lourdes -i szo bor, mely
ré szint ada ko zás, ré szint a Má ria-tár su lat pénz tá -
rá ból sze rez te tett be, a dél utá ni áj ta tos ság köz -
ben meg ál da tott. 

Jú ni us 3. – Jé zus Szí ve va sár nap ján tar tot ta
itt arany mi sé jét Schiefner Ede pré post-ka no -
nok és leg újab ban ki ne ve zett pá pai pre lá tus,
Endrõdnek 37 éven ke resz tül plé bá no sa.
Manuductor volt Nogáll fölsz. püs pök-nagy pré -
post, szó nok a hely bé li plé bá nos. A hí vek erre a
cél ra kely het (110 fo rint ba ke rült) aján dé koz tak,
me lyet a ju bi láns a temp lom nak aján dé ko zott. 50 
tag ból álló ban dé ri um kí sér te ide a gyo mai szál -
ló he lyé rõl. Je len vol tak pa pok: Palotay, Radnay
ka no no kok, Kny An tal bé ké si, Apos tol Ubald
mezõberényi, Spett Gyu la gyo mai, Szebeni Gyu -
la szé kely hí di, Dunay békésszentandrási, Chilko
körösladányi, Szirmay szar va si, Krernerics
sarkadi, Bedák kondorosi, Koz ma csorvási,
Szent ki rá lyi szeg hal mi, Szõ ke oros há zi (he lyet -
tes) plé bá no sok, Vucskics te o ló gi ai ta nár és

Lopusnyi Gyu la s. Józsefintézeti al kor mány zó.
Eze ken kí vül a 40 te rí té kû ebé den részt vett: a ju -
bi láns 3 ro ko na, Khernol ura dal mi igaz ga tó 2 le -
á nyá val, Déray Fe renc kondorosi bir to kos,
Kon túr szar va si, Petrovszky bé kés csa bai já rás bí -
ró, Szebeni Já nos nyu gal ma zott és fia Lász ló ta -
ní tók és hely be li ek: Salacz Lász ló, Faludi
ura dal mi tisz tek, Lombay jegy zõ, Kuczkay ügy -
véd, Jakus or vos, kán tor, Hunya Mi hály egy ház -
ta ná csi al el nök.

Ugyan ez al ka lom mal Nogáll püs pök a
fentebbin kí vül még két kely het consecrált, egy
újat és egy ara nyo zot tat, me lyek 30 fo rint ba ke -
rül tek.

Au gusz tus – ele jén Müller Kár oly, nagy vá -
ra di ara nyo zó, mint vál lal ko zó, be fe jez te a temp -
lom ha jó és mel lék ol tár ok dí szí té sét és
mel lék kar zat fel ál lí tá sát. T.i. a hajó fa la it és osz -
lo pa it már vá nyoz ta, az osz lop fõ ket me tál lal ara -
nyoz ta (a múlt év ben a szen té lyé it tisz ta
arannyal) a bolt íve ket tisz ta arannyal fes tet te, a
mennye ze tet kék re fes tet te és arany csil lag ok kal
éke sí tet te, az elsõ mennye zet me zõ sar ka i ba a 4
evangelistát fes tet te, a Szent-ke reszt és Jé zus
Szí ve ol tá rát át ala kí tot ta, az elõb bi re ta ber ná ku -
lu mot he lye zett, a Má ria-ol tá ron a ró zsa fü zér kép 
he lyett va ló di szik lá ból lourdes -i bar lan got és
szob rot ál lí tott, a szó szé ket fes tet te és ara nyoz ta. 
A fest mény min de nütt olaj és az arany (az osz -
lop fõk ki vé te lé vel) va ló di. Ke rült mind ez a
612/1894. szám alatt jó vá ha gyott szer zõ dés sze -
rint 3.010 fo rint ba. Ezen kí vül Müller és fi á nak
el lá tá sá ra a plé bá nos fi ze tett 120 fo rin tot (áp ri lis
ele jé tõl) és la ká sért 40 fo rin tot.

A mennye zet má so dik me zõ jé nek sar ká ra
ma gán vál lal ko zók fes tet ték, és pe dig Tí már
Már ton Szent Már tont és Szent Má tyás apos tolt,
Gácsiné Ma gyar Bor bá la Szent Bor bá lát, Kal már 
Vincéné Szent Krisz ti nát 100-100 fo rin tért Mi -
lye Kál mán nagy vá ra di aka dé mi ai fes tõ vel, ki a
szen tély és hajó töb bi ké pe it is ké szí tet te.

A mel lék kar za tot a püs pö ki épí tész mér nök
ál tal ja ví tott ter ve zet alap ján Árvai Imre kõ mû -
ves és Sze ke res Ist ván asz ta los, hely be li ipa ro -
sok ál lí tot ták egy be. Költ sé ge az elõ irány zott és
1380/1894. szám alatt el fo ga dott 800 fo rin tot
meg ha lad ta, amennyi ben az anya gok, vas és fa
drá gáb ban szá mít tat tak és utó lag, szi lár dí tás cél -
já ból, több vas is hasz nál ta tott fel. 

Ugyan ezen al ka lom mal a Má ria-tár su lat ké -
pei és szob rai is (Szent
József-Immaculata-szobor, rózsafûzér-kép) ara -
nyoz tat tak és fes tet tek 145 fo rint költ ség gel. 

Az elõ irány zott 3.816 fo rint és több let fe de -
zé sé re szol gált:

Múlt évi pénz ma rad vány300,- Ft
Fo lyó évi jö ve de lem bõl600,- Ft
A Má ria- és Jé zus Szí ve-tár su la tok tól 
(eb ben van a Má ria-ol tár alap 70 Ft ipar tõ ké je 

is)310,- Ft
Ipar tõ ké bõl       1.600,- Ft
Ada ko zás (Schiefner 500 – hí vek 740)

1.240,- Ft
Összeg:    4.056,- Ft
A temp lom egész bel sõ dí szí té se és kar zat

na gyob bí tá sa te hát ke rült: 1892-ben a fõ ol tá ré
200,- Ft – 1893-ban a szen té lyé 2.925,- Ft –
1894-ben 4.056,- Ft, össze sen 7.181,- Ft, te hát
ép pen fe lé nyi be an nak, amit Báder Kár oly, a
gyu lai temp lom fes tõ je, 1890-ben az endrõdiére,
ki sebb mé re tû kar zat tal és ke vés bé gaz dag ara -
nyo zás sal, elõ irány zott.

Ezen cé lok ra a 7.490,- Ft ipar tõ ké bõl ki utal -
vá nyoz ta tott 2.318,- Ft, ma radt: 5.172,- Ft.

Au gusz tus vé gén -  Brösztel La jos káp lán
Várad-Olasziba, Pálfy Béla Deb re cen be át té ve.
He lyük be jöt tek: Léky Kor nél Deb re cen bõl és
Hamernyik Sán dor Szil ágy-Som lyó ról.

Historia Domus
AZ ENDRÕDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

TÖRTÉNETE
(rész le tek)
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SZEPTEMBERI ÜNNEPEK
    
  3. péntek: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
  5. vasárnap: Évközi 23. vasárnap
  7. kedd: Szent Márk, István, Menyhért kassai vértanúk
  8. szerda: Kisboldogasszony
  9. csütörtök: Claver Szent Péter áldozópap
12. vasárnap: Évközi 24. vasárnap
13. hétfõ: Aranyszájú Szt. János püspök, egyháztanító
14. kedd: a Szent Kereszt felmagasztalása
15. szerda: A fájdalmas Szûzanya
16. csütörtök Szent Kornél pápa ás Szent Ciprián püspök 
17. péntek: Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító
19. vasárnap: Évközi 25. vasárnap
20. hétfõ: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong 

Haszang Szent Pál és társaik vértanúk
21. kedd: Szent Máté apostol és evangélista
23. csütörtök: Pietrelcinai Szent Pio szerzetes, áldozópap
24. péntek: Szent Gellért püspök, vértanú
26. vasárnap: Évközi 26. vasárnap
27. hétfõ: Páli Szent Vince áldozópap
28. kedd: Szent Vencel vértanú
29. szerda: Szent Mihály, Gábor, Rafael fõangyalok
30. csütörtök: Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító

SZEPTEMBERI MISEREND

Endrõd

Va sár nap: 8-kor, és es te 6 óra kor, hét köz nap reg gel fél 8-kor. 

Szent Gel lért Is ko la ká pol ná já ban:
szep tem ber 12-én és 26-án va sár nap fél 12-kor.

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

ba ton  es te 6-kor. 

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. 

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

14. Assisi Szent Ferenc imája (Uram, tégy engem békéd
eszközévé...)

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

15. Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsõség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfõképpen urunk-bátyánk a Nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod.
És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Õket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, téged Szél öcsénk,
Levegõ, felhõ, jó és rút idõ,

Kik által élteted minden te alkotásod.

Áldjon, Uram, téged Víz húgunk,
Oly nagyon hasznos õ,
Oly drága, tiszta és alázatost

Áldjon, Uram, Tûz bátyánk,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát.
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tûrnek békességgel,
Mert tõled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál;
Akitõl élõ ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

(Sík Sándor fordítása)

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 (32)

 Imád sá gok, né pek imái -  Itá lia (13.)

16. Jacopo da Todi: 
Stabat Mater

Állt az anya keservében
sírva a kereszt tövében,

melyen függött szent Fia,
kinek megtört s jajjal-tellett
lelkét kemény kardnak kellett

kínzón általjárnia.

Óh mily búsan, sújtva állt ott
amaz asszonyok-közt-áldott,

ki Téged szült, Egyszülött!
Mily nagy gyásza volt sírása
mikor látta szent Fiát a

szívtépõ kínok között!

Van-e oly szem, mely nem sírna
Krisztus anyjával s e kínra

hidegen pillantana?
Aki könnyek nélkül nézze,
hogy merül a szenvedésbe

fia mellett az anya?

Látta Jézust, hogy fajtája
vétkéért mit vett magára

és korbáccsal vereték.
S látta édes fiát végül
haldokolni vigasz nélkül,

míg kiadta életét.

Kútja égi szeretetnek,
engedd érzenem sebednek

mérgét: hadd sírjak veled!
Engedd, hogy a szívem égjen
Krisztus isten szerelmében,

s õ szeressen engemet!

Óh szentséges anya, tedd meg,
a Keresztrefeszítettnek

nyomd szívembe sebeit!
Oszd meg, kérem, kínját vélem,
kinek érdem nélkül értem

tetszett annyit tûrni itt!

Jámborul hadd sírjak véled
és szenvedjek míg csak élek
Avval; ki keresztre szállt!
Álljak a kereszt tövében!
Szívem szíved keservében

társad lenni úgy sóvárg!

Szûzek szûze! légy szívedben
hozzám jó és nem kegyetlen!

Oszd meg vélem könnyedet!
Add hogy sírván Krisztus sírján
sebeit szívembe írnám

s bánatodban részt vegyek!

Fiad sebe sebesítsen!
Szent keresztje részegítsen

és vérének itala,
hogy pokol tüzén ne égjek!
S az ítélet napján, kérlek,

te légy védõm, Szûzanya!

Ha majd el kell mennem innen,
engedj gyõzelemre mennem

anyád által, Krisztusom!

És ha testem meghal, adjad
hogy lelkem dicsón fogadja

a pálmás paradicsom!

(Ba bits Mi hály for dí tá sa)
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„Amit Isten egybekötött…”

Jú li us 24-én Cso pa ki Ta más és Pó lus Rita (1.) a gyo mai ka to -
li kus temp lom ban kö töt tek házasságot. 

Jú li us 31-én Rudner Ba lázs és Rácz Il di kó (3.), va la mint
Gyuricza Lász ló és Mol nár Éva (4.) mond ta ki a bol do gí tó igent,
és ka pott ál dást az endrõdi templomban.

Au gusz tus 14-én Sza bó Zsolt és Forster Éva (2.), va la mint
Bá nyai Pé ter és Ko vács Dóra (ké pet re mé lem, ké sõbb ka punk
ró luk) tett hû ség es küt Is ten és em ber elõtt, szin tén 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.

1. 2. 3.

4.

Endrõdiek min den hol
Ta lán töb ben is me rik a tör té ne tet, mi sze rint

mi kor Kolombusz Kris tóf az Új vi lág föld jé re lé -
pett vele szem ben egy endrõdi em ber tol ta a ta lics -
ká ját és a nagy ha jós kér dé sé re, hogy ho gyan
ke rült oda, imí gyen vá la szolt: „csak úgy körû
gyüttem a gá ton”. Való igaz endrõdi em ber rel
szer te a vi lág ban le het ta lál koz ni. Ez ter mé sze te -
sen nem az itt élõ em be rek nagy ka land vá gyá nak
az oka, ha nem an nak a gaz da sá gi kény szer nek a
kö vet kez mé nye, mely a XIX. szá zad vé gén és a
XX. szá zad ele jén jel lem zõ volt a több gyer me ket
vál la ló te le pü lé se ken. A né pes ség meg él he té sé hez 
szük sé ges alap ve tõ ter me lé si esz köz a föld el fo -
gyott. Ezért in dul tak ele ink más vi dé kek re és ju -
tott el né hány csa lád az Arad me gyei
Simonyifalvára is.

Tu laj don kép pen er rõl a je len leg is szín ma gyar 
fa lu ról sze ret nék most írni, an nak kap csán, hogy
Simonyi Na pok vol tak ez év au gusz tus 7-én és
8-án.

Simonyifalvát 1882-ben ala pí tot ták több sé gé -
ben ma gya rok és ki sebb rész ben né met és szlo vák
te le pe sek. Má ria Te ré zia bá tor ka to ná ja a hí res
Simonyi óbes ter 1819-ben vá sá rolt  föld jét ve het -
ték meg hosszú tör lesz té sû rész let re az ak ko ri
hon fog la lók. Endrõdrõl Porubcsánszkik és
Szmolák ér kez tek ab ban az idõ ben. Most a
Simonyi Na po kon  meg em lé kez tek a  falu név adó -
já ról Simonyi óbes ter rõl és hí res szü löt té rõl
Simonyi Imre köl tõ rõl. A köl tõ rõl, aki rõl a ró mai
ka to li kus anya szent egy ház simonyifalvi egy ház -
kö zös sé gé nek ke resz te lé si anya könyv ében ezt ol -
vas hat juk:

„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, …”

A simonyifalviak olyan büsz kék szü löt tük re,
hogy a kulturház is a ne vét vi se li és szep tem ber
13-án az ál ta lá nos is ko la is fel ve szi a Simonyi
Imre ne vet. 

A két na pos ren dez vény rõl az Er dé lyi Kró ni -
ká ból ér te sült pes ti ro ko nunk Tí már An dor (any ja: 
Szmola Gi zel la) és hí vott tart sunk vele.
Cé lunk egy kel le mes ki rán du lás, fõ haj tás
a köl tõ em lé ké nek és Szmola ro ko nok ke -
re sé se volt. Fe le sé gem mel Várfiné
Szmola Il di kó val és Tí már An dor ral ér -
kez tünk Simonyifalvára, ahol elsõ út ba i -
ga zí tónk Kiss Jó zsef fe le sé ge, Irén ke
volt. Meg is mer ked tünk, majd az éj sza kai
szál lás fe lõl ér dek lõd tünk és õk az ak kor
oda ér ke zõ fér jé vel a leg ter mé sze te seb ben 
aján lot ták ott ho nu kat. A to váb bi ak ban
részt vet tünk az em lék ülé sen, majd el lá -
to gat tunk a Simonyi-emlékházba. A fel -
újí tott ház ban szü le tett a köl tõ és eb ben a
ház ban em lék szo ba õrzi az óbes ter em lé -
ke it. Dél ben „szivességi” ven dég lá tás ban 
volt ré szünk. A nap fo lya mán  meg is mer -
het tük Haász Ti bor pol gár mes tert, aki
négy te le pü lés kö zös ön kor mány za tá nak
elsõ em be re és már a má so dik cik lus ban
töl ti be töl ti be ezt a fon tos tiszt sé get. Dél -
után a he lyi Le ve les Tánc együt tes és a
ven dég gyu lai, bé kés csa bai és
békésszentandrási együt te sek já té kát él -
vez het tük. Az est va cso rá val és tánc mu -
lat ság gal zá rult, amit még a vi har mi at ti
áram szü net sem tu dott meg za var ni.

Más nap az öku me ni kus is ten tisz te let után
Kiss Jó zsef ven dég lá tónk nyo mo zá sá nak ered mé -
nye kép pen si ke rült meg is mer ked nünk két Szmola 
ro kon nal: Anna né ni vel és Jani bá csi val.

A jó han gu lat ban el köl tött ebéd után él mé -
nyek ben gaz da gon és a vi szont lá tás re mé nyé ben
bú csúz tunk ven dég lá tó ink tól és Simonyifalvától.

 Várfi And rás

A hazáról az utolsó szó jogán

S esténként még megfoltozom a zászlót.
Azt a régit! - Ha a piros híjával
van a pirosnak: József Attilával.
S a hóhér a feliért ha vérrel hinti;
fehérrel írom rá: Bajcsy-Zsilinszky.
S ha valaki bepiszkítna a zöldbe
ráhímezném: ez a Házsongárd zöldje.
Hol Fél-Magyarország ÉL zöldelõn:
édes Dsida, drága Karácsony Benõ.
S hogy: „Krúdybiedermeier”?, az a kín! –
Szinbád gyötrelme: Széplány-Podolin!
S ha akárki (tán éppen Õ?!) erõvel
tépné meg: hát akkor Szabó Dezsõvel. 
Igen e megszaggatott, ez volt AZ A zászló:
EZ volt az ifjúkor! EZT foltozom.
Ó, tépett zászlóm: rongyos ifjúkorom! 
Végsõ mulatsága ez már a vénnek.
Tettnek nem sok. Ámde elég reménynek. 
Ifjúkor? Tépettség? Foltok? Régi zászló?
Ó, folt-hátán-folt-Márai! Ó, folt-szent-Németh-László! 

Simonyi Imre
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Szen tünk azok nak a so rá ba
tar to zik, akik nem ha zánk föld -
jén lát ták meg a nap vi lá got, de
éle tük, mû kö dé sük és ha lá luk
ide kap csol ja õket. Ve len ce volt
szü lõ föld je. Öt éves volt, ami kor
szü lei – ap ját Sagrédo Gel lért nek 
hív ták – át evez tek vele a Szent
Márk szé kes egy ház zal át el len -
ben levõ San Georgio (Szent
György) szi ge té re. Úgy lát szott
ugyan is, hogy György nevû
kisfiuk nem ma rad élet ben. Fo -
ga dal mat tet tek, hogy ha a gyer -
mek a szi get ben cés mo nos to ra
tag ja i nak imá i ra meg gyógy ul, Is -
ten nek szen te lik éle tét és mind -
járt a mo nos tor ban hagy ják. A
gyer mek fel gyógy ult és ott is ma -
radt, be ve zet vén Szent Be ne dek
rend lel ki éle té be. 15 éves le he -
tett, ami kor édes ap ja Szent föl di

za rán dok lat ra in dult, Jé zus irán ti sze re tet bõl. El ér ték Pa -
lesz ti nát, ahol rab lók tá mad ták meg és meg halt. 

Az õ em lé ké re vet te föl az ifjú György a Gel lért ne vet. Nem
sok kal ké sõbb édes any ját is el ve szí tet te.

Hu szon öt éves ko rá ban rend tár sai õt tet ték meg a mo nos -
tor perjeljévé, majd Bo log ná ba kül dik ta ní ta ni. 32 éve sen tér
vissza a Szent György szi ge ti mo nos tor ba, ahol apát nak vá -
laszt ják meg.

Ta lán édes ap ja em lé ke, vagy a hithírdetés vá gya arra kész -
te ti, hogy 3 év múl tán le mond apá ti tiszt jé rõl, és a Szent föld re 
in dul. 1015. feb ru ár vége felé száll ha jó ra két tár sá val. De a
vi har mi att Iszt ria szi ge te felé sod ród tak és a Porenzo mel let -
ti Szent And rás szi get ben cés mo nos to rá ban ta lál nak me ne -
dé ket. A több hét re el hú zó dó kény szer pi he nõ köz ben az ott
tar tóz ko dó Gaudentius pan non hal mi apát sze ret te vol na
meg nyer ni õt a ma gyar or szá gi ko los tor ala pí tá si ter vé nek.
Gel lért az zal a nem tit kolt szán dék kal en ge dett az un szo lás -
nak, hogy Ma gyar or szá gon ke resz tül könnyeb ben el jut hat a
Szent föld re. Át kel vén a partmenti hegy lánc okon, majd a Drá -
ván, 1015. Má jus 3-án ér kez tek Pécs re, Mór püs pök höz. Vele
és Asztrik pécsváradi apát tal, on nan Szé kes fe hér vár ra, Ist ván 
ki rály hoz men nek. 

Nagyboldogasszony nap ján já rul a ki rály elé, majd õ lesz
Imre her ceg ne ve lõ je. Nyolc éves volt ek kor Imre her ceg és
szen tünk hét évig volt mel let te az esz ter go mi ki rá lyi pa lo tá -
ban. Ta nít vá nyá nak élet szent sé ge ta nú sít ja, hogy ne ve lõ, ok -
ta tó mun ká ja ered mé nyes volt.

Ezt kö vet ték a Bakonybéli re me te ség évei. A mo nos tor
mel let ti er dei kuny hó ban tu dott leg in kább el mél ked ni és dol -
goz ni. Ek kor írja Szent írás ma gya rá zó mun ká it, ezek bõl az

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

Szent Gellért
ün ne pe: szep tem ber 24.

egyik fönn ma radt, ben ne Dá ni el pró fé ta köny vé nek né hány
so rát ma gya ráz za.

A bakonybéli csend bõl a ki rály hí vat ta, hogy rá bíz za a
Marosmenti egy ház me gye szer ve zé sét. 1030-ban Csa ná di
püs pök lett.

Gel lért az egy ház szer ve zést az zal kezd te, hogy fel osz tot ta
az egy ház me gye te rü le tét 7 fõ es pe res ség re, s ezek élé re a ma -
gá val ho zott pa pok kö zül azo kat ál lí tot ta, akik tud tak ma gya -
rul. Majd a papi után pót lás biz to sí tá sá ra káp ta la ni is ko lát
szer ve zett és temp lo mo kat épí tett, köz tük a szé kes egy há zat.

Té rí tet te a po gá nyo kat, szem be szállt a zsar no ki túl ka pá -
sok kal, ta ná csa i val az or szág ügye it se gí tet te.

1046. szep tem ber 24-én, a po gány lá za dás al kal má val Bu -
dán Bõd (egri) és Besztréd (nyitrai) püs pök tár sa i val együtt a
hi tért ke gyet len ha lált szen ved ve el nyer te a vér ta nú ság ko ro -
ná ját. Ki rán ci gál ták Gel lér tet a sze kér bõl, hoz zá kö töt ték egy
kor dé hoz és a Kelenhegy (Gel lért hegy) szik lá i ról a mély be ta -
szí tot ták. Holt test ét a pes ti Bol dog asszony-temp lom ban te -
met ték el. Ké sõbb ma rad vá nya it át szál lí tot ták Csa nád ra.
Szent té ava tá sa Szent Lász ló ki rály sá ga ide jén tör tént 1083.
Jú li us 26-án, Csa ná don.

A le gen da sze rint Gel lért ha zánk ba ér kez ve Szé kes fe hér -
vá rott au gusz tus 15-én, a „Nap ba öl tö zött asszony ról” be szélt. 
Re me te sé gé ben ba rát sá got kö tött az ál la tok kal. Meg jó sol ta a
ki rály ha lá lát, a po gány lá za dást, sa ját vér ta nú sá gát. Szent
Gel lért a Sze ged-Csa ná di egy ház me gye vé dõ szent je. Sze ge -
den a fo ga dal mi temp lom ban õr zik a muranoi ben cés ko los -
tor ból szár ma zó Gel lért-erek lyét. Öl tö ze te az áb rá zo lá so kon
ál ta lá ban püs pö ki dísz ben fe jén infulával, ke zé ben pász tor -
bot tal.

Szent Gel lért ének

Szent Gel lér tet, Egy há zunk nak szép csil la gát,
Ma gyar né pünk vér ta nú ját, jó pász to rát:
Ün ne pel jük õsi múl tunk új haj na lát.
Erõs hi tét, ál dott jö võnk szent zá lo gát.

Ez red éve szül te õt a kék déli táj,
Égi szót hall: Hun ni á ba vár rá a nyáj!
Nem sej tet te mit for ral majd rút párt vi szály!
Mit vár tõle üd vün kért az égi ki rály!

Ist ván ki rály lát ta égõ bá tor hi tét,
Bölcs atya ként ezért bíz ta rá gyer me két:
Gel lért lel ke ma gyar föl dön úgy áradt szét,
Mint ami kor ál dott esõt hint ránk az ég!

Há lát adunk Is te nünk e szent püs pö kért,
Te ad tad õt nem ze tünk nek jó pél da ként.
Nagy hi té bõl csont ja ink ba önts új re ményt,
Fá radt lel kû hí ve id ben gyújts égi fényt!

Szö veg: Ke re kes Kár oly O. Cist
Dal lam: Szi ge ti Ki li án OSB

For gal maz zuk a ci põ ipar
szá má ra a Keck Cég ál tal
gyár tott kü lön bö zõ ci põ ipa ri 
ra gasz tó kat, szer szám és
talp le mo só kat, ki ké szí tõ -
sze re ket.

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrõd Fõ u 14.
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Ked ves ol va só! A 21. szá zad elsõ nap ján,
2000. ja nu ár el se jén a Ma gyar Szent Ko ro nát át -
köl töz tet ték az Or szág Há zá ba. So kan va gyunk,
akik õszin tén re mél jük, hogy a Szent Ko ro na az
Or szág Há zá ban ked ve zõ en be fo lyá sol hat ja a
ma gyar ság jö võ jét. Hogy ho gyan, és mi kép pen
le het sé ges ez, eh hez meg kell is mer ked nünk a
Szent Ko ro na misz té ri u má val. Sze ret nénk mél tó -
kép pen el mon da ni, hogy mi kép pen le het sé ges az, 
hogy a Ma gyar Szent Ko ro nánk jogi sze mély, és
leg ma ga sabb ran gú ala nya a ma gyar ál lam ha ta -
lom nak.

Ezen is me re te ket Dr. Pap Gá bor mû vé szet -
tör té nész elõ adá sá nak rö vi dí tett vál to za tá ból,
több rész let ben való köz lés sel sze ret nénk köz re
adni. Kér jük, ol vas sák fi gye lem mel, mert olyan
is me re te ket sze rez het nek, ame lye ket hosszú év ti -
ze dek óta el tit kol tak elõ lünk.

XVI. rész

Ez azt is mu tat ja, hogy a ma gyar ki rály ság
min den el iga zí tó jel le gû hírt Fe lül rõl kap! Te hát
szak rá lis ki rály ság ként mû kö dik! Ez a ko ro na
alak já ból is kö vet ke zik, de ha csak a kép ren det
vizs gál juk ak kor is!… Sem mi nyo ma nincs an -
nak, hogy a Magyar Szent Koronán va la ha is 4
ark an gyal lett vol na. Ré vai Pé ter le ír ja, hogy kik
vol tak ott, csak nem ne ve zi ott meg õket. Te hát
ke resz tény fe je del me ket kell ott ke res ni! Fe lé ben 
el fo gad ni Ré va it, a má sik fe lé ben azt mon da ni,
hogy ha zu dik! – ez megint olyan do log, hogy
nem is kell kom men tál ni… Ré vai Pé ter nek min -
den ada ta meg gon dol koz ta tó, még az is, ami az
elsõ köz lé sé be úgy tû nik, hogy nem igaz! Hát de
fe hér kö vek so rát írja le a csün gõ kön! Van nak ott 
fe hér kö vek? Nin cse nek!  

Jól vissza kö vet kez tet he tõ a szö veg bõl egy ér -
tel mû en: itt nem lánc volt, ha nem egy arany dró -
ton fe hér kö vek, aho gyan az a hát só két
csá szár ké pen is lát ha tó a csen gõ i ken.

Egyéb ként ha va la ki meg né zi ezt a ko ro nát
ezek a lán cok olya nok, mint amik zö rög né nek,
lát szik, hogy nem va lók a Ko ro ná hoz. Tel je sen
snassz el já rás! Te hát ilyen lán cot ta lán for gá cso -
ló üzem ben gyár ta nak! Te hát nem a Ko ro na öt -
vös re mek vol tá hoz illõ el já rás. És Ré vai Pé ter
le ír ja, hogy mi lyen volt! Sem mi okunk nincs azt
hin ni, hogy Ré vai Pé ter ha zu dik!

Õ azt írta le, amit lá tott, ezért na gyon el gon -
dol kod ta tó, mert ha a lán co kat a mai ál la po tuk -
ban ve szem, ak kor egy ener gia áram lás vagy
na gyon ne he zen, vagy se hogy sem tud be kö vet -
kez ni! De ha tu dom, hogy itt egy szi ge telt rend -
szer rõl van szó, ami egy arany, -tehát na gyon jól
ve ze tõ- alap ré te gen, sa já tos el osz tás ban ára mol -
tat vé gig ener gi át, tu dom, hogy a fe les leg itt nyu -
god tan le ve zet he tõ. Arany szö vé ses a pa lást, a
kesz tyû, arany szö vé ses a saru, te hát sza bá lyos
vé dõ öl tö zet ben van az il le tõ. Mi u tán az ener gia

el vé gez te dol gát, a fe les leg ener gia azon nal le ve -
zet he tõ, de a mai ál la pot ban nem! A leg több
ener ge ti kus, akik kel ezt a kér dést már 1980-tól
tár gyal juk, mind ott akad meg, hogy ez a lánc al -
kal mat lan, de nem ez az ere de ti! Te hát a Ré vai
Pé ter le írá sá nak eb ben a te kin tet ben is ér de mes
hi telt adni, az egész nek a ke re té ben! 

A ko ro ná ról ké szült diaké pe ket néz ve, egyik
kép el árul ja, hogy a Dukás kép nek a gló ri á ja át
van fúr va – 1857-ben meg je lent Franc Bocknak a 
ki ad vá nya, jól lát ha tó raj ta, hogy nem csak ez a
kör te ala kú nyí lás van egyen le te sen kö rül pe re -
mez ve. Te hát 1850-s évek má so dik fe lé ben még
ez nem volt át fúr va. 

1880-ban ké szül tek jó mi nõ sé gû fel vé te lek,
ame lyek ala pul szol gál tak Ipo lyi Ar nold püs pök
ál tal ve ze tett vizs gá lat nak, aki ez után köny vet is
írt a ko ro ná ról. Ami kor 1978-ban ha za tért a ko -
ro na, a Nem ze ti Mú ze um ban lát ha tó volt 20-23
fel vé tel, ame lye ken olyan dol go kat le he tett lát ni, 
ta nul má nyoz ni, amit soha ed dig nem em le get tek. 
Az elsõ át ren de zés nél azon nal le vet ték a ké pe ket
s soha töb bé nem ál lí tot ták ki! Az óta sem le het
ezek hez hoz zá jut ni, leg alább annyi idõ re, amíg
TV-fel vé tel ké szül het ne ró luk. Az egyik ki csi
kép rõl si ke rült egy rep rót sze rez ni, amin szin tén
le het lát ni, hogy még 1880-ban is sér tet len volt a
fél hold ala kú nyí lás, csak azu tán fúr hat ták át.
Ami még fel há bo rí tóbb, hogy át fúr ták ugyan
sze geccsel, de ezt a sze ge cset soha nem mû köd -
tet ték! S ez az át fú rás át ment Ta más le me zen is.
Mind a ket tõn! A túl ol da lon ott van a sor ja, mert
min den fú rás után ma radt sor ja, és a sor ja ma is
éles! Te hát soha sem volt ben ne sze gecs. Te hát
meg fúr ták, s csak ez után jöt tek rá, hogy ott nem
le het meg fog ni, mert ak kor a fel sõ rész a Ja kab
kép ug rik hát ra, és az egész bõl lé gió sap ka lesz,
vagy pe dig a Dukáskép dõl rá, és ak kor el is pat -
tan hat. A fog la lat meg re ped alul.

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

 A Ma gyar Szent Ko ro na mûködik!

Bár már az új tan év is
meg kez dõ dött, a nyá ri tá bo -
ro zá sok em lé ke még
vissza-vissza idé zi a szün idõ nap ja it.

Az el múlt tan év vé gén a ha gyo má nyok hoz hí ven 5 na pos tá -
bo ro zá son vett részt is ko lánk 25 di ák ja és 4 pe da gó gu sa.

Eh hez óri á si anya gi se gít sé get kap tunk a Gyer mek-, If jú sá gi
és Sport mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett pá lyá zat el nye ré sé vel.

Az „Esélyt nem ze ti kin cse ink meg is me ré sé hez” el ne ve zé sû
pá lyá za tunk kal a ke ret összeg 50%-át kap tuk meg, ami azt je len -
tet te, hogy ta nu ló ink nak az 5 na pos ki rán du lás 8.000.-Ft-ba ke -
rült. Saj nos még így is na gyon ke ve sen tud ták vál lal ni a
tá bo ro zás költ sé ge it. Ez év ben szép sé ges ha zánk egy újabb
szeg le tét (Dél- Ba ra nyát) is mer tük meg.

Har kány tól 6 km-re, egy pi ciny ke fa lu ban Mattyon volt a szál -
lá sunk és reg ge len te in nen in dul tunk.

Meg ér ke zé sünk más nap ján a Drá ván is mer ked tünk a ha tár vi -
dék nö vény és ál lat vi lá gá val. Az or szág ban egye dül ál ló kor mo -
rán-te le pet fi gyel het tük meg a kö zel két órás ha jó út so rán.

Dél után a sik ló si vár ba in dul tunk, de a für dés job ban csá bí -
tot ta a gye re ke ket, így a vár meg te kin té se más nap ra ma radt.

Ez a vár annyi lát ni va lót rejt ma gá ban, hogy egy egész nap is
ke vés lett vol na a meg is me ré sé hez. Hi szen nem csak a vár bör -
tönt néz het tük meg, ahol egy kor a Tenkes ka pi tá nya ra bos ko -
dott, ha nem a pa nop ti ku mát is meg cso dál tuk. A kép tá rat, a
bo ros pin cét a Tenkes-hegy bo ra i val, és a vár tör té nel mét a ki ál lí -
tó ter mek ben kö vet het tük vé gig. A gye re kek nek azon ban az iga -
zi él ményt a dél utá ni für dõ zés volt a cso dá la tos har ká nyi
für dõ ben. Ki rán du lá sunk 4. nap ján Máriagyûdre lá to gat tunk el. 

Fel sé tál tunk a Kál vá ri á ra, amely hez fog ha tó alig van az or -
szág ban. A stá ci ók ké pei a Zsol nay Mûhelyben ké szül tek gyö nyö -
rû ki vi tel ben, áhí ta tot te remt ve eb ben az amúgy is fes tõi
kör nye zet ben a Tenkes-hegy lá bá nál.

Ezek után lel ki leg fel -
töl tõd ve vág tunk neki a
hegy meg má szá sá nak. A

bát rab bak fel ju tot tak a hegy te te jé re, mi fé lõ seb bek, csak a ki lá -
tó ig me rész ked tünk, hogy az tán süt ké re zõ gyí ko kat és pil lan gó -
kat cso dál junk, vagy vad vi rág csok rot szed jünk.

Ha za fe lé me net még be néz tünk Vil lány ba is, hogy vé gig sé tál -
junk a hí res pin ce so ron, de már tü rel met le nül vár tuk az esti sza -
lon na sü tést.

Lá nya ink nagy szo mo rú sá gá ra a tá bor ban nem volt má sik
cso port, de en nek el le né re es tén ként na gyo kat ping pon goz tunk, 
tol la soz tunk. A fiúk vagy a foci EB-t néz ték, vagy fo ciz tak az ud -
va ron.

Szo mo rú an vet tük tu do má sul, hogy igen gyor san el sza ladt az 
idõ és más nap már in dul tunk haza.

Utol só nap ra ma radt az Abaligeti csepp kõ bar lang meg te kin -
té se és egy rö vid pé csi séta.  

Saj nos a pé csi prog ra mot el mos ta az esõ, bár ed dig na gyon
kegyes volt hoz zánk az idõ já rás. Arra azon ban még volt idõnk,
hogy meg cso dál has suk a Pé csi Szé kes egy há zat.

Olyan lát vány ban volt ré szünk, amely kár pó tolt ben nün ket
min den esõ csepp ért és vá ra ko zá sért. Bát ran mond ha tom, hogy
ilyen cso dá la tos temp lom ban még nem jár tunk, nem ze ti kin cse -
ink egyik leg szebb temp lo má ban imád koz hat tunk.

Fájt a szí vünk ott hagy ni ezt a sok szép sé get, de úgy dön töt -
tünk jö võ re vissza té rünk. Annyi min den van még, amit fel kell fe -
dez nünk e vi dé ken és az ott élõ em be rek ked ves sé ge,
ven dég sze re te te is erre sar kall ben nün ket.

Vi szont lá tás ra Dél-Ba ra nya!

Tí már Béláné
a hunyai általános iskola igazgatója

Nyá ri tá bo rok em lé ke
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Endrõd nép raj za
Ro vat ve ze tõ: Szon da Ist ván

A szél ma lom és a Sza bó csa lád tör té ne te

„A nagy apám apja és an nak az elõd je Bor sod me gyé ben, Szíhalom
köz ség ben la kott. Jobb-mó dú gaz dál ko dó volt, de a szép apám, azaz a
nagy apám apja va la mi mi att az 1820-as év tá ján el sze gé nye dett, tönk re -
ment. A va gyon ból csak egy nyáj bir ká ja ma radt. Ez zel el in dult arra, ahol
hal lot ta, hogy sok a bir ká nak való le ge lõ, s így ju tott el Dévaványára. A
nagy apám, aki 1816-ban szü le tett, me sél te, hogy õ olyan 5-6 éves gye rek 
volt és ha el fá radt, fe lült egy kos nak a há tá ra és úgy ván do rolt.
Dévaványán le te le ped tek, vol tak he ten test vé rek.

A nagy apám ki ta nul ta az ács és a mol nár mes ter sé get. Ak kor a mol -
nár nak az ács mes ter ség hez is kel lett ér te nie, mert csak az úgy ne ve zett
szá raz-ma lom volt, amit ló hú zott. A ke re kek és a fo ga zat fá ból volt. Ha
baja lett, azt a mol nár nak ma gá nak kel lett meg csi nál nia. A nagy apám
1830 tá ján mint ván dor le gény ke rült Endrõdre, ahol a köz ség szá raz mal -
má ba lett fel fo gad va, a köz ség mol nár ja lett. (Ak kor nem köz ség nek, ha -
nem a hely ség mol nár já nak hív ták.) 

Mi vel be csü le tes és szor gal mas volt, ha mar meg nõ sült. Egy jobb-mó -
dú csiz ma dia mes ter nek a lá nyát vet te fe le sé gül. Mind ket ten na gyon spó -
ro ló sak vol tak, így ha mar kezd tek gya ra pod ni. Nagy anyám sok szor
mond ta még gyer mek ko rom ban, hogy úgy mond ták ak kor a né pek, hogy
jól megy a hely ség mol nár já nak, mert már órát is vet tek. Az tán a nagy -
apám vett egy hold szõ lõt a Kú ri ai-dû lõ ben – min den fé le jog gal. Eh hez,
hogy meg ért sük, tud ni kell azt, hogy az Endrõd és Gyoma kö zöt ti ha tár -
szé li dûlõ föld je (ahol ma a Ci pész KTSZ van) ku ri á lis jog gal bírt. Aki nek
ott volt föld je, an nak joga volt bor mé rés re, sómérésre és több más egyéb
jog gal járt az ot ta ni föld tu laj don. Majd a kö vet ke zõk ben meg tud juk, hogy
mi ért volt a föld re, azaz a föld del járó jog ra szük ség. Ahogy nagy apám
erõ sö dött anya gi lag, bé relt a szar va si ha tár ban egy szá raz-mal mot. Elõ -
re lá tó volt, ha a köz ség fel ta lál neki mon da ni, le gyen hová men ni, dol goz -
ni és köl töz ni. Ab ban az idõ ben min den Szent György és Szent Mi hály
nap ján ki tel he tett a szol gá la ti idõ. Már ak kor szá molt arra, hogy szél mal -
mot kel le ne épí te ni, csak várt, hogy anya gi lag job ban meg erõ söd jön és
at tól félt, ha meg tud ja az elõ já ró ság, hogy mit ter vez, ak kor fel mon da nak
neki. A fe le sé ge után volt neki egy jó mó dú só go ra, s az zal meg egyez tek,
hogy kö zö sen fel épí tik a szél mal mot.

A nagy apám járt az en ge dély után, de nem akar ta az elõ já ró ság meg -
ad ni, ugyan is ak kor Endrõdön 24 szá raz-ma lom volt. Volt a köz ség nek,
az egy ház nak, a bí ró nak, az es küd tek nek és több gaz dá nak. Te hát fél tek,
ha a szél ma lom fel épül, nem lesz annyi ke re set. Erre a nagy apám ki hir -
det te, hogy aki nek szük sé ge van a szél ma lom ra, az je len jen meg a pi ac -
té ren. A gyû lé sen a fél falu ott volt és az em be rek kö ve tel ték, hogy épül jön 
a szél ma lom. Amed dig a fa lu nak nin csen min den sar kán ma lom, ad dig a
gaz da nincs rá utal va arra, hogy õröl jön, hogy be fog ja a lo vát a ma lom ba.
A sze gé nyebb em be rek lova meg nem gyõz õröl ni. Volt úgy, hogy az em -
be rek ma guk húz ták a ke re ket és úgy õröl tek. Erre be le egye zett az elõ já -
ró ság az en ge dély ki adá sá ba, s már ar ról folyt a vita, hogy hová épít se a
nagy apám a szél mal mot. Ak kor még az egész endrõdi ha tár az ura da lo -
mé volt, s csak a ku ri á lis föld re épít het te vol na, de ezt meg az ura da lom
nem akar ta, hogy a Kú ri á nak még mal ma is le gyen, mert az ura da lom leg -
szí ve seb ben a töb bi összes jog tól is meg fosz tot ta vol na a kú ri ai föl det. Az
ura da lom fel szó lí tot ta a nagy apá mat, hogy a falu ak ko ri szé lé tõl egy ezer
lé pés re vá lasszon a ma lom nak he lyet, ott, ahol akar, és oda épít se fel a
szél mal mát. Így esett a vá lasz tás a szél ma lom je len le gi he lyé re. A he lyért 
az ura da lom nak éven te 63 fo rint 32 kraj cárt kel lett fi zet ni. 

Az en ge dély meg volt, most már hoz zá le he tett fog ni az épít ke zés hez.
Elõbb em lí tet tem, hogy a szar va si ha tár ban bé relt szá raz-mal ma volt a
nagy apám nak, így na gyon sok jó-em be re volt ott. Ezek az em be rek hoz -
ták a szal mát a tég la ége tés hez és sok fu var ral se gí tet ték nagy apá mat. A
se gít ség jól is jött, mert az 1848-as sza bad ság harc le ve ré se után az
össze gyûj tött pénz – a Kos suth-ban kó – meg bu kott, ez zel a ma lom épí tés
is ne héz sé gek be üt kö zött. A fa anya got tu ta jon szál lí tot ták Er dély bõl a Kö -
rö sön – az út 3 hó na pig tar tott. Vég re még is csak el ké szült a szél ma lom,
úgy, hogy 1852. év ta va szán – Úr nap ján – meg kezd te az õr lést. Ha a szél
fújt, éj jel-nap pal ál lan dó an volt mit õröl ni. Mi vel sok volt a do log, sok volt a
ke re set is. A nagy apám, mi kor már elég erõs nek érez te ma gát anya gi lag,
fel szó lí tot ta a só go rát, hogy egyi kük vált sa meg a mal mot. Meg egyez tek,
hogy a só gor meg vált ja. Nagy apám úgy gon dol ta, hogy épít egy má sik
szél mal mot. A fa anyag na gyobb ré szét már meg is vet te és most már a
kú ri ai föld jé re akar ta épít tet ni a szél mal mát. De, köz ben a só gor meg gon -
dol ta ma gát, hogy in kább õ adja át a ma lom-ré szét. Így a nagy apám vál -
tot ta meg a szél mal mot. Ek ko ra már az apám és a test vé rei is meg nõt tek,
most már volt, aki a sok mun kát el vé gez ze.

Az apám nak há rom évig ka to ná nak kel lett len nie, ad dig a test vé re i -
nek kel lett dol goz ni uk a ma lom ban. De azok meg csak úgy dol goz tak,
hogy min den ke re se tet el po csé kol tak. Nagy apám meg rá szo kott a bor -
ivás ra. Te het te, mert a Kú ri á ban igen sok és jó bora is ter mett. Úgy mond -
ták ak kor, hogy egy tõke egy dé zsa szõ lõt ter mett. Amíg az apám ka to na
volt, a nagy apám sem tö rõ dött a ma lom dol ga i val az iszá kos sá ga mi att.
Ami kor édes apám ha za jött a ka to na ság tól, is mét át vet te a ma lom irá nyí -

tá sát. A test vé re it ki fi zet te, mert a ma lom egyi kük nek sem kel lett, így apá -
mé lett. Apám a ka to na ság gal sok fe lé járt, így pél dá ul Cseh or szág ban,
Mor va or szág ban és lát ta, hogy ott már van nak gõz mal mok. Mi vel elõ re lá -
tó em ber volt, õ már föl det vett, ha volt jö ve de lem, mert úgy gon dol ta – na -
gyon he lye sen –, ha gõz mal mot épí te nek, ak kor az õ szél mal ma
elõbb-utóbb meg bu kik, de a föld so ha sem bu kik meg. A nagy apám meg
azt mond ta, hogy a föld az a pa raszt nak való, in kább a ma lom mal tö rõdj
fiam, mert amíg em ber lesz, ad dig a ma lom is kell. Te hát õ a föld vá sár lást
el le nez te. Nagy apám nak csak az volt még a fon tos, hogy mi vel 52 hét van 
egy esz ten dõ ben, 52 akó bor is le gyen éven te (1 akó = 56 li ter). A víz örül -
jön, hogy ha meg mo sa ko dok ben ne - mon do gat ta. 

Volt egy ki csi, de ren des mol nár la kás, de a nagy apám nagy há zat
akart épít tet ni, az édes apám meg a föl det vet te. Vég re csak rá ke rült a sor
a ház épí tés re is, amely 1876-ban épült fel. Nagy, mind két vé gé re tûz fa -
las, kõ lá bas (kõ osz lo pos) ház, nagy és min dig szá raz pin cé vel. Édes -
apám nem akart ilyen na gyot, mert úgy gon dol ta, hogy ek ko ra ház hoz
leg alább 100 hold föld is il lett vol na. Nagy apám vi szont azt mon do gat ta,
hogy leg alább majd ar ról meg em le ge tik az öreg ré sze ges Sza bót – mert
csak ak kor volt jó zan, ha aludt. 

De, mit hoz az élet, vagy a sors? Ami kor leg job ban ment a ma lom,
meg iri gyel ték a pa raszt gaz dák és kö zö sen épít tet tek egy gõz mal mot. A
baj csak az volt, hogy köz vet len a mi szél mal munk mel lé. Nem na gyot, de
arra elég volt, hogy ront sa a ke re se tet. Endrõdön össze sen 5 szél ma lom
volt, és ket tõ nek köz vet len szom széd sá gá ban épült gõz ma lom. Ami kor
nagy apám meg öre ge dett (84 évig élt), úgy mond ta, ha õ tud ta vol na, hogy 
a ma lom meg bu kik, két száz hold föl det vett vagy ve he tett vol na. Az apám
– erõs aka rat tal – csak 35 katesztrális hold föl det szer zett, mire a ma lom
már csak annyit ke re sett, hogy a föld nek kel lett fenn tar ta ni. Ezt az is iga -
zol ja, hogy ez volt Endrõdön az elsõ és az utol só mû kö dõ szél ma lom. 100 
esz ten dõn át õröl te a ga bo nát. 

A szél ma lom nagy vi gyá zat tal járt. Tel je sen ki volt téve az idõ já rás vi -
szon tag sá ga i nak. Ha fújt a szél, kinn kel lett rá fel ügyel ni, akár esõ ben,
akár hó ban, vagy nagy hi deg ben. Min dig ar ra fe lé kel lett for dí ta ni a vi tor lát, 
amer rõl a szél fújt. Kez det ben ez na gyon ne héz volt, mert kí vül rõl kel lett
egy bodont haj ta ni, ami a te tõt húz ta. Em lék szem, hogy gye rek ko rom ban
de meg kel lett vele dol goz ni. Majd ké sõbb, 1899-ben édes apám meg csi -
nál ta úgy, hogy be lül rõl le he tett a te tõt, vele együtt a vi tor lát is for dí ta ni. Ez 
a meg ol dás már nagy könnyebb sé get je len tett, mert ha rossz is volt az
idõ, az em ber benn volt az épü let ben. 

Édes apám ról én rám ma radt a szél ma lom. Én is úgy vol tam vele, hogy 
leg alább a sa ját szük ség le tünk re meg éri fenn tar ta ni. Azért, ke rült má sok -
nak is õröl ni való, kü lö nö sen a há bo rú alatt. 1926-ban én át ala kí tot tam a
szél mal mot mo tor haj tá sú ra. Sze rel tem bele egy kop ta tó bú za ros tát, úgy,
hogy szél lel is tu dott dol goz ni, de trak tor ral is meg tud tam haj tat ni. 

Ez a Sza bó csa lád és a szél ma lom tör té ne te. Endrõdön ez volt az
elsõ és az utol só mû kö dõ szél ma lom. De ez is csak úgy tu dott ennyi ide ig
fenn ma rad ni, hogy apá ról-fi ú ra, te hát a csa lád ban ma radt min dig, így volt
100 évig üzem ben. 1852-ben in dult meg és 1952-ben lett vég leg le ál lít va.
1952 au gusz tu sá ban és 1953 ja nu ár já ban ki bu kott az ol dal fa la, ez után
fo ko za to san, eme le ten ként bon tot tam le, a kõ om lás mi att bal eset ve szé -
lyes sé vált a kö ze lé ben jár kál ni. 

A szél ma lom – mint mû em lé ki és ide gen for gal mi ér de kes ség – sze re -
pelt Ma gyar or szág ak ko ri úti köny vé ben is, még mos ta ná ban is fel ke re sik, 
il let ve fel ke res nék a tu ris ták, de már csak egy más fél mé ter szé les (ilyen
vas tag volt az alap és a fal) tég la tör me lé kes csík, il let ve kör vo nal lát szik
és je lö li a szél ma lom hi te les he lyét. 

Utó irat

A nagy apám nak még két test vé re ke rült Endrõdre, egy fiú és egy lány. 
Déd apám pe dig Dévaványáról Apá cá ra ke rült öreg sé gé re, ott dol go zott
mint ku kás, azaz do hány ker tész. Nagy apám el ment érte, hogy ma gá hoz
ve gye öreg sé gé re, de nem jött hoz zá, így ott halt meg, és ott is van el te -
met ve, a nagy apám te met tet te el. 

A nagy apám öreg sé gé re nem lá tott. Én olyan 6-7 éves vol tam és én
ve zet get tem, a pi pá ját én gyúj tot tam meg. Na gyon nagy do há nyos volt.
1899-ben halt meg, nagy anyám még öt évig élt azu tán. Nagy apám még
éle té ben mond ta, hogy „ad dig for ró víz ben is ki bír já tok, amíg én be teg le -
szek”. Iga za is lett, mert egy pil la nat nem sok, de õ ad dig sem volt be teg.
Al mát evett, és egy szer csak le csuk lott a feje, már ha lott is volt, mi kor ra
rá néz tem. Bár én is így vé gez ném be az éle te met. 

Ír tam, az 1971. esz ten dõ feb ru ár ha vá nak 14. nap ján, éle tem nek a
nyolc va na dik évé ben." 

SZABÓ BÁLINT,
az utol só endrõdi szél ma lom mol ná ra
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Ha tá rok, ha tár be já rás, 
„ha tár vil lon gás ok”

 a XVII-XVIII. sz-i Gyomán
VI. rész

A gyu lai me gyei le vél tár ban Gyoma
hely sé ge irat anya gá ban a vá nya ik kal
való ha tár vil lon gás ok per anya ga te kin -
té lyes cso mót tesz ki, így bõ ség gel szá -
lal hat tam be lõ le ké sei utó dok épü lé sé re, 
de rült sé gé re. Hogy ne de rül het nénk
azon, is pél dá ul, hogy mi u tán a ványaiak 
ál tal el haj tott ök rét ke re sõ Szap pa nos
Mi hály alól „Tiszt tar tó Dé vai Nem ze tes
Úr ki rán gat ta….” a lo vát, Szap pa nos
gyo mai atya fia kap ta-fog ta ma gát
osztán adonadó al ka lom mal
visszalopta-bizonnyal az éj lep le alatt,
némi atya fi sá gos segíccsíggel – el kob -
zott lo vát. Micsida vir tus kel lett eh hez
ked ves ol va só im! Na hát! Ezen az úton
to vább haladva lássuk mivel is töltötték
a múló idõt eleink a gyomai-ványai határ 
két oldalán?

1775. de cem ber 10-én a „Hely ség
Há zá nál” Nád ud va ri Ist ván nál lévõ „Vá -
nyai la kos Nem ze tes Dékány Já nos
Uram pi ros pej öreg kantza Lova
Tájogba allelya /azaz ál lít ja/ hogy meg
dög lött”. 1766. Áp ri lis 1-én. „Do mo kos
Ist ván keze alatt lévõ egy Vá nyai pi ros
pej /öt esz ten dõs/ Kancza Ló meg dög -
lött Tálogba S.G. bélleg /be sü tött bilyog/
vólt a bal fa rán. Hogy Talogba ve szett el
bizonyétyák Gál Miháj, Gál Gergély, if -
jabb Tandi Miháj Gyo mai La ko sok.”
1776. junius 29-én „Me gye ri Ist ván keze
alatt lévõ egy Vá nyai De res Kantza
Dalmi Pál Csi kós elõtt meg dõglõtt, a
Keh õlte meg, V bélleg vólt a bal
lapotzkáján.” 1778. feb ru ár 26-án „Vá -
nyai Er dõs Ist ván Kováts György nél lévõ 
pa ri pa lova /=he rélt/ taloghba meg
dõglött Ta nuk erre Kováts Já nos Eskütt,
Gyõ ri Ist ván szólgája, és az egész Szál -
lás bé li / ké sõb bi ne vén tanáyk, ta nya,
ta nyák köze/cse lé dek.” Itt jegy zem meg, 

hogy a több ször fel ho zott „tá lyog”
be teg ség a lo vak nál több fé le né ven is -
me re tes; tár jog, tarjag, tárgyog, tárgyag, 
tályag, tárigy, tálgyú, ülemér stb.” ért he -
tõ alat ta ke lés, lép fe ne, tá lyo gos or bánc, 
de na gyobb a va ló szí nû sé ge, hogy  ese -
tünk ben „tárgy kór” azaz „ta kony kór” be -
teg ség gel ál lunk szem ben. A ke hes ség
pedig „szárazkeh, fulladozás”
–megrögzött tüdõtágulat /=emphysema
alveolare pulmonum, pneumatosis/.

1766. má jus 26-án  „A Kö les ká rért itt
tar tott, Hely ség ke zé nél lévõ vá nyai Lo -
vak kõzül 2 Lo vat Dékány Já nos úr
3mad ma gá val a Gyo mai Ménesrûl ki
sza kaszt ván, el haj tot ták, de az egyik
vissza jött.” 1776. julius 25-én „Vá nyai
La kos Séllei Pé ter Lova azmely Gyo mai
La kos Oláh Ist ván nál vólt zá log ba, haza
szö kött.” 1777. ja nu ár 20-22-én „vit ték el 
Ványaiak a Varsánybúl Ola jos La jos
bun dá ját, Gyõ ri Já nos nak egy sze ke rét
5 Ló val,Kováts Ist ván nak sze ke rét két
Lóval, Tótka Jánosnak Szekerét 3
Lóval.”

1777. feb ru ár 21-én „Vá nyai la kos
Gyeszti Ist ván és Sza bó Miháj ki vál tot -
tak há rom Máriássokon /egy „rhénusi”
azaz raj nai fo rint=60 kraj cár, 1 kraj cár=2 
pénz vagy 2 dé nár, egy má ri ás=34 kraj -
cár, il let ve 68 pénz/, egy Kan kót /elõl vé -
gig nyi tott és fel ölt he tõ ujjú,
szürposztóból ké szí tett ka bát fé le gyap jú 
ruha/, egy Nád to lót /vagy tolókasza; két
kar közé erõ sí tett la pos pen ge, me lyet a
nád ara tó a jé gen maga elõtt tol és el -
met szi vele a nád tö vit/, s egy Nád vá gót
mellyeket Póhalmi Varsányban az Ör -
dög Ár kán tul nád vá gá sá ért el vet tek /ti.
gyo mai ol da lon ti los ban vág ták a ná dat/, 
s bé hoz tak vólt Gyom ára it te ni la kos
Gyõ ri Já nos, Gyõ ri Pál, s Õzvegy Sza bó
Ferentzné fia And rás.” 17777. junius
21-én „…haj tot tak bé ványaiak a Balai
Búzákbúl 41 da rab Lo vat betsülték 19
rhénusi fo rint 24 krajtzárra,…24-én
men tünk volt éret tek, de ak kor vált sá gon 
sem atták ki õket haenm zá log Lo va kon

akar ták vissza vál ta ni. Azon ban ugyan
24-én bé haj tot tak a mi em be re ink
1200-ig való ju ho kat. 25-én eze kért jõ -
vén ványaiak meg alkuttunk, min den Ju -
hot egy pénz be, ti lal mas fûbûl lé vén bé
hajt va, az tett haj tó pénz zel s köz ben
haj tók egy Ju hot le vág tak vólt, s meg et -
tek, Sum ma; 14 Rhénusi fo rint. Így az tán 
26-án a ványaiak is vissza bo csá tot ták a 
Lo va kat 19 rh.fr.24 kr. Fi ze tés mel lett, Mi 
is a ju ho kat 14 rh.fr. fi ze tés mel lett.”
1778. má jus 25. „Ta lál ta meg a hólt em -
bert Bódvai Ist ván a Víg Ér/ azaz a Vég
ér, mert K-fe lé a sok ér közül ez volt az
utolsó Vég-ér/ körül, mejjet a ványaiak
bé vontatván Gyomai Határba
eltemették” /ki volt? Az írás nem tudatja/.

1785. julius-augusztusban.”Ér té -
sünk re es vén, hogy a Ványaiak a
’Póhalmi fõldön Csó vá kat és kis ha tá ro -
kat hány tak sõt hogy azon fõldre ide gen
Ser tés nyá ja kat is áren dá ba fo gad tak.
Hely sé günk bí rá ja Szil ágyi Lász ló,
Eskütt Kováts Már ton, Hely sé günk
Nótáriussa s vé lek lévõ Szalai Jó zsef és
Kató Ist ván Szabadossak /mai ér te lem -
ben a hely ség rend õrei/ ne ve zett Pusz -
tá ra ki men tek, és az Õzed erányába
nem mesgyére ha nem Ványaiaktól há -
nya tott Csó vá kat el hány ták, s a
Gödrökettt béhúzták. An nak fe let te, egy
az oda fo ga dott Ser tés Nyáj jak közzül is
mely a Ti sza Úr Fi a ké vólt, a vi zek kö zött 
/:hova Kotsival bé men ni nem le he tett:/
általok, szem lél tet vén, fent irt Sza ba do -
sok Ló há ton an nak Kondássához men -
ni parantsoltattak és hogy on nan el
tá voz na általok tud tá ra ada tott, hoz zá
ad ván a fe nye ge tést is, hogy ha más al -
kal ma tos ság gal ot tan fog ta lál tat ni, mind 
maga érdemme szerént la kol, mind
Sertéssei béhajtatnak vagy meg Lö völ -
döz tet nek, Ta gad ván a Pász tor, hogy Õ
nem tudja, hogy peres fõld,
azonban’ajánlván magát azoknak ki
hajtására a Szabadosok oda hagyták…”

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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Tisz telt Szer kesz tõ ség! Je len tem, hogy ele -
get tet tem régi ígé re tem nek. (Részlet a régi ígé -
ret bõl: „Évek óta já ra tom s az idén is meg kap tam
lap ju kat, an nak el le né re, hogy be teg sé gem mi att
az idén nem tud tam még jel ké pes összeg gel sem
be száll ni pos tai és nyom ta tá si költ sé gek be sem.
Ezért há lá val tar to zom Önök nek, hogy to vább ra
is küld ték a ha zai hí re ket. Még az idén sze ret ném 
ezt a kö vet ke zõ mó don tör lesz te ni: 1 gim ná zi um
s 2 ál ta lá nos is ko la ré szé re a sa ját õs em ber tör té -
ne ti és ás vány gyûj te mé nyem bõl egy so ro zat
kol lek ci ót fel aján lok, s le szál lí tok, s át adok a
hely szí nen egy-egy elõ adás ke re tén be lül az il le -
té kes in téz mény nek elõ re meg be szélt idõ ben….
A Vá ro sunk címû lap ból több al ka lom mal is
idéz tem ki ál lí tá sa i mon, il let ve a ki ál lí tá sok meg -
nyi tó in, s más rendezvényeken.

Bor sos Já nos Jász apá ti, 2002.”
... azaz le szál lí tot tam 2 kö zép is ko la 3 ál ta lá -

nos is ko la ré szé re ígért anya got a gyûj te mé -
nyem bõl. Gyomaendrõdön 2004. áp ri lis
23-24-én meg ren de zett El szár ma zot tak Vi lág ta -
lál ko zó nap já nak elsõ dél elõtt jén, s át ad tam azo -
kat az igaz ga tók nak, il let ve a szak ta nár ok nak. 

Ezen gyûj te mé nyek össze té te le: kõ ze tek, ás -
vá nyok, kö vü le tek, kõ szer szám ok, és nap ja ink
édes vízi, ten ge ri ál la ta i ból kagy lók, csi gák, fa
fa szén össze ha son lí tás ként a kö vü le tek hez. 

Mind ezek az is ko lák ké mi ai, bi o ló gi ai, fi zi -
kai, föld raj zi, tör té nel mi órá i nak szem lél te tõ esz -
kö zei le het nek (ha fel hasz nál ják õket) Ezek a
kol lek ci ók is ko lán ként 40-60 kg kö zöt ti sú lyú ak
Ezen kí vül úgy ne ve zett „osz to ga tó anyag ként”

(sza bad pré da ta ná rok nak, di á kok nak) 10-15 kg.
Te hát több mint 3 q! Sze mé lyes aján dék ként kö -
szö ne tem je lé ül a ven dég lá tás ért, a Ki Ki cso da?
címû könyv el ké szí té sé ért: a pol gár mes ter úr nak
2 db kõ bal ta, 1 db õs tûz csi ho ló, és 1 db hal idol,
Szilágyiné Né met Esz ter nek 1 tûz csi ho ló, egy
mini láda kris tály kész let Ma gyar or szág kin cse i -
bõl, és 2 db könyv, a Kner Imre Gim ná zi um igaz -
ga tó já nak õsi szer szá mos do boz. Az át adott
anyag mind ere de ti, nem utánzat!

Az is ko lák nak át adott gyûj te mény rész le te -
zé se:

Kõ ze tek, ás vá nyok: ba u xit, szi lí ci um, an ti -
mo nit, man gán gipsz, gipszanhidrit, lösz ba bák,
mész, kal ci tok, vul ká ni kõ ze tek, pi rit, tûz kõ, ob -
szi di án

Kö vü le tek: ten ge ri sün, fé sûs-kagy lók, ten -
ge ri- és édes ví zi kagy lók, csi gák, (zöm mel az eo -
cén kor ból), Sze ne se dett és kö ve se dett fák, jól
fel is mer he tõ jel leg ze tes sé gek kel. 

Kõ szer szám ok: 2 ke zes, vagy egy ke zes ütõ -
szer szá mok, tö rés hez, zú zás hoz bal ta. Ha sí tó,
vágó, nyíl he gyek, õr lõ kö vek, csá ká nyok, Y ka -
pa rók, nyíl vesszõ, do bó kö vek, pa rittya kö vek.

Fen ti ek ál ta lam fel fe de zett s ré gé szek ál tal is
nyil ván tar tott le lõ he lyek rõl va lók.

Tisz te let tel: Bor sos Já nos fú ró mes ter Jász -
apá ti

Ed dig az ado mány le vél, de is mer ve több ol -
va són kat, meg elõ zöm a kér dé sü ket, és már is vá -
la szo lok. A fel nem tett kér dés így hang zik:
Ki nek a fia ez a Bor sos Já nos? Hol lak tak?

Nem va gyok ne héz hely zet ben a vá lasszal,
mert fel la poz tam a Ki Ki cso da? c. köny vün ket,
an nak 54. ol da lán ol vas ha tók ból rész let:

„Bor sos Já nos fú ró mes ter, ama tõr ré gész,
csil la gász, nyel vész. 1949. ok tó ber 31-én szü le -
tett, any ja neve: Kornis Er zsé bet, apja neve: Bor -
sos Já nos, ne ve lõ ap ja: Kun Sán dor, az utol só
csejti csor dás volt, aki ki ve rés tõl be szo ru lá sig
õriz te a rá bí zott ál la to kat. Csejten a Szikszai ta -
nyá ban lak tak Nõs, Pongó Má ria a fe le sé ge, 6
gyer me kük van. …Bor sos Já nos kü lön le ge sen
sok fé le ér dek lõ dé sû em ber, meg ál lás nél kül hajt -
ja õt a meg is me rés vá gya: bar lang ász, ér dek li a
csil la gá szat, az ûr ku ta tás, a hegy má szás, a nyel -
vé szet. El jár az õt ér dek lõ kong resszu sok ra, jár ja
az or szá got, ke re si a kü lön le ges kö ve ket, ka vics -
esz kö zö ket (ütõ kõ, kõ bal ta, nyíl he gyek, õr lõ kö -
vek stb.). Ti zen egy ál ta la fel fe de zett olyan
ré gé sze ti le lõ he lyünk van, ame lyet - az õ be je -
len té se nyo mán – re giszt rál tak a hi va ta lok is
(Nép raj zi Mú ze um, Egri Vár mú ze um stb.). Ren -
ge te get gya lo gol, „Nincs ál ta lam ta po sat lan he -
lye az or szág nak” - mond ja… Fa fa ra gás sal is
fog lal ko zik, ne ve lõ ap ja – Kun Sán dor csor dás-
fej fá já ra rá ke rült a Kun Mi atyánk is. … Ka vics -
szob rá szat tal is fog lal ko zik, 70—80 al ka lom mal
ren dez tek ki ál lí tást a gyûj te mé nyé bõl, (mint egy
10 ál lan dó kiállítása is van)…”

Kö szön jük Bor sos Já nos nak, hogy nem fe -
lejt ke zett meg szü lõ föld jé rõl, és meg osz tot ta
vele „kin cse it”.

Csá szár né Gyuricza Éva

ADOMÁNYLEVÉL - Bor sos Jánostól

ha tó gaz da sá gi
te rü let tel ren -
del kez nek. 

Ter mé sze tes vízi ha lá szat a Kö rö -
sök, Be rettyó és víz rend sze rén fo lyik,
ame lyek, mint is me re tes Bé kés, Haj -
dú-Bi har, Jász-Nagykun-Szonok és
Csong rád me gyék ben van nak.

A szö vet ke zet ha lá szai 1872 ha
víz te rü le ten vég zik mun ká ju kat. A fo -
lyó vi zek re és holt ágak ra jel lem zõ õs -
ho nos ha lak mel lett a tör pe har csa és a 
nö vény evõ hal fé le sé gek szí ne sí tik a
hal ál lo mányt, így a tel jes ha zai hal ver -
ti kum meg je le nik pi a ci kí ná la tuk ban.

A Kö rö si Ha lász Szö vet ke zet ter -
me lé se a fen ti ek sze rint át ala kult, a
ter mé sze tes vízi ha lá sza ti ága zat,
mint köz vet len hal fo gá si te vé keny ség
meg szûnt, hi szen a ha lá szok õs ter me -
lõ ként vég zik a mun ká ju kat. A ter mé -
sze tes vízi ha lá szat ban a hor gász ta tás 
és kis szer szá mos ha lá szok te rü le ti
jeggyel való el lá tá sa ma rad a fõ te vé -
keny ség. Így vá lik le he tõ vé, hogy a
hor gász tu riz mus fej lesz té sét ki emel -
ten ke zel jék. E szö vet ke zet ben tör té -
nik a ter mé sze tes vi zek tenyészhal
után pót lá sa, és a hal vé del mi fel ada tok 
el lá tá sa.

Mind két szö vet ke zet kü lön-kü lön
ered mé nye sen mû kö dik. A két szö vet -
ke zet össze sí tett ár be vé te le 2003-ban 
496 mil lió fo rint volt.

Az üzem je len le gi ka pa ci tá sa a hal -
faj tól és a ter mék tõl füg gõ en, napi
1500-4000 kg élõ hal fel dol go zás. A
leg gya ko ribb fel do go zott hal fa jok:
ponty, amur, busa, har csa, sül lõ, csu -
ka.

Ezek bõl ké szül: tisz tí tott és fa -
gyasz tott hal ter mék, kony ha kész- fél -
kész hal ter mék, to vább fel dol go zás ra
ér té ke sí tett nyers anyag (hal pép) 

A kony ha kész-fél kész hal ter mék kö -
zül ki emel ke dik a fa gyasz tott ha lász lé
sû rít mény, amely a klasszi kus „ti -
szai-kö rö si ha lász lé” re cept sze rint ké -
szü lõ sû rít ményt víz zel for ral va és
né hány hal sze let tel dú sít va azon nal fo -
gyaszt ha tó ha lász lé. Ki kell még emel ni
a bébi étel gyár tást, a ha lász lé koc ka és
kon zerv alap anya got. 

A Szö vet ke zet mint ter me lõi cso port, 
mû kö dé se pél da ként szol gál hat az or -
szág más te rü le tén lét re hoz ha tó ha lá -
sza ti ter me lõ cso por tok szá má ra is. A
Kö rö si Hal ér té ke sí tõ, Hal fel dol go zó Szö -
vet ke zet mint ha lá sza ti ter me lõi cso port
olyan fel té te le ket te rem tett ön ma ga és
tag jai szá má ra, amely jó le he tõ sé get
biz to sít mind az EU-s, mind a ha zai tá -
mo ga tá sok pá lyá za tá ra, be fo ga dá sá ra,
és gaz da sá gos fel hasz ná lás ra.

A mun ka he lyek meg tar tá sa, új mun -
ka he lyek te rem té se a ha zai hal ter mé kek 
pi a con ma ra dá sa, ez az amit ez a kol lek -
tí va és ve ze té se el tu dott érni. Az üzem -
ben fog lal koz ta tott 27 fõ, az ér té ke sí té si
szö vet ke zet tag sá gát al ko tó 29 fõ õs ter -
me lõ és még né hány vál lal ko zás biz tos
meg él he té se, pi a ci hely ze tük meg erõ sí -
té se, va la mint a fej lesz tés a ter me lés és
az ér té ke sí tés össz hang já nak, jö ve del -
me zõ sé gé nek meg tar tá sa a ve ze tés cél -
ja, va la mint a jövõ biz ton sá ga
ér de ké ben or szá gos szö vet ség lét re ho -
zá sa.

A lá tot tak és hal lot tak alap ján õszin -
te el is me rés sel le het csak adóz ni a szö -
vet ke zet ve ze té sé nek, tag ja i nak, és
al kal ma zott ja i nak, akik be bi zo nyí tot ták, 
hogy a szö vet ke zés az egyik leg ne me -
sebb em be ri cse le ke det, meg sok szo roz -
za az erõ ket, és biz ton sá got ad.

Csá szár né Gyuricza Éva

foly ta tás a 162. oldalról



1732004. szep tem ber VÁROSUNK

NAGYVÁRADRÓL JELENTEM…

2004. jú ni u sá ban ab ban a meg tisz tel te tés ben volt ré szem, hogy
né hány na pot tölt het tem a Ma gyar Re for má tus Pres bi te ri Szö vet ség
13. nem zet kö zi (kár pát-me den cei) kon fe ren ci á ján Nagy vá ra don, és
így némi fo gal mat al kot hat tam az ot ta ni vi szo nyok ról. A kon fe ren cia, 
me lyen 130 pres bi ter vett részt a Kár pát-me den ce min den re for má tus
egy ház tes té bõl, a misszió és tra dí ció kér dés kö rét tár gyal ta meg és
köz ben le he tõ ség volt a vá ros né zés re, az is mer ke dés re, in for má ció -
szer zés re.

Nagy vá rad (ro má nul Oradea) min dig is fon tos vá ros volt, a Mo -
nar chia bé ke éve i ben az egyik leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ cent ru ma
volt. A ro mán ura lom alatt sem vál to zott meg ez, „Nagyrománia”
nyu ga ti ka pu ja lett a Kö rös-par ti Pá rizs ból. A ro mán ál lam Er dély és a 
Partium töb bi vá ro sá hoz ha son ló an úgy pró bál ta meg vál toz tat ni az
et ni kai ará nyo kat, hogy a régi or szág rész bõl te le pe se ket ho zott a ma -
gyar több sé gû vá ro sok ba, az azo kat öve zõ la kó te le pek re, így szé pen
las san több ség be ke rült a ro mán elem, a vá ro sok el ve szí tet ték ma gyar 
ar cu la tu kat. Ko lozs vár sor sa a leg szem lé le te sebb: a ma gya rok szám -
ará nya ma nap ság kb 20 % le het és a for ra da lom után (!) Ko lozs vár ki -
rí vó pél dá ja volt a ma gyar el le nes po li ti ka si ke res sé gé nek. Ta lán
en nek vége sza kad Funar bu ká sá val. A ma gyar ha tár mel lett sem ma -
rad ha tott meg a ma gyar több ség, bár a kis fal vak egy ré sze és olyan
vá ro sok, mint Margitta, Nagy ká roly, Nagy sza lon ta még tart ják ma -
gu kat.

Vá rad, Szent Lász ló ki rá lyunk vá ro sa sem a régi már. A kul tu rá lis
gaz da sá gi köz pont nak szá mí tó nagy vá ros la kó i nak szá ma 200 ezer
fö lött van, de a ma gya rok szám ará nya csak mint egy 40%. Nagy vá rad
is ro mán több sé gû vá ros lett, de so kat õriz régi, Tri a non elõt ti va rá -
zsá ból. Nagy vá rad el lent mon dá sos vá ros, együtt él a ma gyar, ro mán,
a gaz dag, és a kol dus sze gény, az új gaz dag ok épü lõ vil lá ja és a l e p u s 
z t u l ó e g y k o r ma gyar pol gár ház. A je len le gi pol gár mes ter nek, a
li be rá lis-de mok ra ta Petru Philipnek azért so kat kö szön het a vá ros,
egy re több a fel újí tás, a régi épü le te ket meg be csü lik, re no vál ják,
(nem kis pénz ez!), a bel vá ros na gyon szép, ren de zett. A szép ség mel -
lett ott a pusz tu lás is: a kül sõ vá ros ré szek ben azért meg lát tuk a föld -
szin tes há zak hosszú ud va ra it, egy-egy ilyen ház ban több sze gény
csa lád ten gõ dik, több nyi re ci gá nyok, de sok ro mán és va la mi vel ke -
ve sebb ma gyar is. Ru há zat alap ján nem le het kü lönb sé get ten ni ma -
gyar és ro mán kö zött, mind két nép cso port tag jai kö zött van nak
jó mó dú pol gá rok, a kö zép osz tály tag jai és kol du sok is. Fel tû nõ volt a
haj lék ta la nok hi á nya: Bár ké re ge tõk kel ta lál ko zik az em ber Vá ra don
is, de „csö ve se ket” azért nem le het a köz te rü le te ken lát ni, a bel sõ ke -
rü le tek ben leg alább is ez nem jel lem zõ. Sok gye rek kol dul, az út ke -
resz te zõ dé sek ben tucatszámra le pik meg a kül föl di rend szá mú
au tó kat. Szin tén fi gye lem re mél tó az, hogy na gyon sok ma gyar szót
le het hal la ni az ut cán és az üz le tek ben, a he lyi ek el mon dá sa sze rint a
ro mán-ma gyar gyû löl kö dés kezd fel ol dód ni. Ta lán en nek is kö szön -
he tõ, hogy egy re több ma gyar szü lõ írat ja a gye re két ro mán is ko lá ba,
hogy úgy mond „ne szen ved jen hát rányt a jö võ ben”. En nek a fé le lem -
nek van is alap ja, a gye re kek a 8. osz tály el vég zé se után ké pes ség mé -
rõ vizs gát tesz nek és aki ar ról tesz bi zony sá got, hogy nem be szé li jól
a ro mánt, nem me het gim ná zi um ba, se ma gyar ba (!) se ro mán ba. Mi
lesz Szé kely föl dön? Az utób bi évek ben ug rás sze rû a fej lõ dés a tér -
ség ben. Bi har me gye Ro má nia leg mo der nebb és leg gaz da gabb me -
gyé je, gom ba mód nyíl nak a gyá rak, és az el en ged he tet len

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.

be vá sár ló köz pont ok. A fi ze té sek nem túl jók, át szá mít va 20-40 ezer
fo rin tot visz nek haza a dol go zók. A nyug dí ja sok nál nem rit ka, hogy
csak 12-15 ezer fo rint nak meg fe le lõ lej jel csön get a pos tás. Ro má nia
is az EU-ba megy… Az igaz ság ked vé ért meg kell je gyez ni, hogy az
árak is jó val ala cso nyab bak a kis ha zán ké i nál. A ben zin, a cu kor, az
ét olaj is jó val ked ve zõbb áron vá sá rol ha tó a szom széd ban, nem cso -
da, hogy so kan „ki rán dul nak” ar ra fe lé. A gyá rak, az üze mek egy ré -
sze Ma gyar or szág ról jön, Ro má ni á ban ol csó a mun ka erõ, az
el ván dor lás oka „az in do ko lat la nul ma gas mi ni mál bér” (c Csil lag Ist -
ván gaz da sá gi mi nisz ter).

Az azért öröm te li, hogy a ma gyar exo dus le las sul ni lát szik, kb.
hét száz ezer ma gyar hagy ta el az utób bi 15 év ben ha zá ját. 

Meg ha tó, de egy ben el szo mo rí tó lát vány a vár lát vá nya. A ha tal -
mas kõ erõd elég masszív ah hoz, hogy át vé szel je az év szá za do kat, de
- el len tét ben Eger rel – nem lát ha tó az ál lag meg óvás bár mi ne mû nyo -
ma a fa la kon. A bel sõ épü le tek is si ral mas ál la pot ban van nak. A vár
szí vé ben ke res tem a Szent Lász ló ál tal épít te tett szé kes egy ház rom ja -
it, már sem mi sem ta lál ha tó ab ból a temp lom ból, ahol Lász lót, II. Ist -
vánt, II. And rást, Kun Lász ló ki rá lyun kat nyu ga lom ba he lyez ték. A
két õsi bel vá ro si zsi na gó ga le pusz tul va is õrzi szép sé gét. Temp lom -
ban egyéb ként nincs hi ány. A kor mány zat ál lás pont ja az, hogy min -
den ezer em bert meg il let egy temp lom – ne sze ne ked Magya
Köz tár sa ság! – de ne le gyünk na i vak: itt a ro mán or to do xok ra kell
gon dol nunk, min den ne gyed ben áll nak a mo nu men tá lis bi zán ci stí lu -
sú trozók, az évek so rán csak pár mé ter re növõ, a pénz hi ány mi att
csak fé lig kész ka ted rá li sok, ame lyek nek fon tos sze re pe a föld „õsi
ro mán sá gá nak” hang sú lyo zá sa. Az or to dox egy ház mel les leg még
min dig adó sa a szin tén ro mán aj kú gö rög ka to li kus egy ház nak, az
1948 után el vett temp lo ma ik egy ré sze ma is or to dox hasz ná lat ban
van. A ro mán nép igen val lá sos. A temp lo mok ban min dig lá tunk
imád ko zó em be re ket, a mi sék re is so kan jár nak. A ma gyar egy há zi
élet is ak tív, a 10 re for má tus gyü le ke zet ben az anya or szá got meg szé -
gye ní tõ en buz gó lel ki élet fo lyik, de ugyan ez mond ha tó el a ka to li ku -
sok ról és a kis egy há zak ról is. Na gyon erõs a bap tis ta egy ház, mind a
ma gyar mind a ro mán nyel vû gyü le ke ze tek rõl el mond ha tó ez. Az
egy há zi élet egyik ér de kes szín folt ja a re for má tus egy ház. Nem csu -
pán Vá ra don, ha nem a Partiumban is olyan hely zet állt elõ, hogy az
egy ház – élén Tõ kés püs pök kel – úgy vi sel ke dik, mint egy po li ti kai
párt, az egy há zi saj tó ban több szó esik az RMDSZ le já ra tá sá ról, mint
a hit rõl. A ma gya rok meg osz tá sa egyéb ként nem túl bölcs, gon dol -
junk csak arra, hogy a par la men ti kü szöb 5% és a 7%-os ma gyar ság
csak az RMDSZ-t ké pes be jut tat ni a tör vény ho zás ba, egy kon ku rens
párt mind ket tõ jük el bu ká sát hoz ná. A kö zel múlt ban hely ha tó sá gi vá -
lasz tá so kat tar tot tak Ro má ni á ban, en nek nyo mai, a pla ká tok Nagy vá -
ra don is jel zik ezt. Ott sem túl nép sze rû a he lyi vá lasz tás, az elsõ
for du ló ban 43, a má so di kon 33 szá za lé kos volt a rész vé tel. A má so -
dik for du ló ban a de mok ra ta pol gár mes ter, Petru Philip és az RMDSZ
je lölt je Bíró Ro zá lia ju tott, az elõb bit a sza va za tok 77,36 szá za lé ká -
val vá lasz tot ták újra, de a ma gya rok nak sem kell ke se reg ni ük, al pol -
gár mes ter ré a ma gyar je löl tet, Bíró Ro zá li át vá lasz tot ták. Az öt
bi zott sá gi el nök bõl hár mat kap tak a ma gya rok, ket tõt a de mok ra ták.
Öröm te li az is, hogy több év ti zed után ma gyar el nö ke (Kiss Sán dor)
van a Bi har me gyei ta nács nak, de a ma gyar párt több má sik me gye el -
nö ki tisz tét is meg sze rez te, más hol pl. Kolozs me gyé ben mind két al -
el nö ki posz tot az RMDSZ kap ta és Ko lozs vár nak is ma gyar
al pol gár mes te re van. A hely ha tó sá gi vá lasz tá sok má so dik for du ló já -
ban egyéb ként el len zé ki gyõ ze lem szü le tett, a li be rá lis-de mok ra ta
szö vet ség gya kor la ti lag min den de mok ra ti kus erõ vel  össze fo gott a
gyõ ze lem ér de ké ben. Ki sebb he lye ken a szo ci ál de mok ra ta kor mány -
párt gyõ zött. De mok ra ta vagy li be rá lis ve ze té se van Arad nak, Besz -
ter cé nek, Ko lozs vár nak, Bras só nak, RMDSZ-es je lölt nyert S z a t m
á r n é m e t i b e n, Nagy ká roly ban, Margittán, Sep si szent györ gyön és 
a szé kely föl di te le pü lé sek jó ré szén, hogy csak a leg fon to sab ba kat
em lít sem. Fon tos a szat már né me ti gyõ ze lem, itt a ki sebb sé gi ma gyar -
ság sa ját je lölt jét a ro mán több ség gel is el tud ta fo gad tat ni. Össze sen
187 he lyen lett pol gár mes ter az RMDSZ je lölt je, ez ki ma gas ló an jó
ered mény. Men ta li tás be li vál to zás ként ér té kel he tõ, hogy a Nagy Ro -
má nia Párt vissza esett, és Nagy sze ben nek en nek a rég óta nem né met
vá ros nak né met pol gár mes te re van. Fáj dal mas vi szont, hogy a fele
rész ben ma gyar Ma ros vá sár he lyen a ma gyar el le nes szo ci ál de mok ra -
ta pol gár mes ter nek sza vaz tak bi zal mat a vá lasz tók.

Ta nul ság ként le von ha tó, hogy az õszi par la men ti vá lasz tá so kon
nagy esé lye van a gyõ ze lem re az eu ró pai po li ti kát kö ve tõ el len zék -
nek, egy új kor mány ban az RMDSZ is részt ve het, fel té ve ha nem
oszt ják meg a ma gyar sza va zó tá bort a ki sebb-na gyobb ma gyar pár -
tocs kák, ve szé lyez tet ve az 5% el éré sét.

Mucsi And rás, MKDSZ békési elnöke
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Gyomai Evangélikus Egyházközség

A GYÜLEKEZET MÚLTJA

Ked ves Ol va só!
E havi ol da lon a Gyo mai Evan gé li kus Egy ház köz ség rö vid tör -

té ne tét ol vas hat ja Tuska Ti bor tól, aki 2001-2002. év ben tel je sí tett a 
gyü le ke zet ben he lyet tes lel ké szi szol gá la tot. 

Stockhammer Fer di nánd föl des úr te le pí tet te a né met aj kú a kat az 
1800-as évek ele jén Me zõberénybõl Gyom ára. Né hány csa lád
Elek rõl és Soltvadkertrõl is át te le pült. Fog lal ko zás sze rint: bir to ko -
sok, ipa ro sok, föld mû ve sek vol tak. In gye nes ház he lyet és föl det
kap tak kert nek a be te le pü lõk. Az evan gé li ku so kat ele in te a me zõ -
be ré nyi né met lel kész, Oertel Za ka ri ás gon doz ta. Tel ket kap tak a
temp lom, az is ko la, a pa ró kia és a ta ní tói la kás ré szé re, va la mint
ezek fenntartására 70 kh földet. 1835-tõl már saját anyakönyvet
vezetnek.

Elsõ önál ló lel ké szük, Czuker Sán dor 1840-tõl 1867-ig szol gált
itt. 1854-ben 100 000 tég lát vet tek a temp lom épí té sé hez, ame lyet
1861-ben épí tet tek, 1862-ben avat tak fel. A pa dok, az ol tár, az ol -
tár kép, a fa ra gott szó szék, min den el ké szült, az or go na, a to rony -
óra, az elsõ harangok is.

1867-tõl 1904-ig Schulcz Jenõ volt a lel kész. 1887-ben a zsin -
de lyes temp lom te tõ ki gyul ladt, és min den be ren de zés por rá égett.
Min dent újjá kel lett épí te ni. Nagy ada ko zás in dult egész Ma gyar or -
szá gon. Nem csak a bé ké si evan gé li kus gyü le ke ze tek ben ada koz -
tak, ha nem a ma Ro má ni á ban lévõ Nagy lak, Szem lak, a
Ju go szlá vi á ban lévõ Új vi dék, a ma Auszt ri á ban lévõ gyü le ke ze tek
is gyûj töt tek, úgy, mint határainkon innen. Így sikerült újjáépíteni a
templomot.

1883-ban épült a pa ró kia, 1897-ben az is ko la, 1905-ben pe dig a
ta ní tói la kás. 1887-ben te me tõi föl det vet tek, 1890-ben ep res ker tet
vásároltak.

1905 és 1912 kö zött Hajts Bá lint, 1912-tõl 1942-ig Feiler Ernõ
szol gált Gyomán. 1914 ben a temp lom te tõ réz fe dést ka pott, mert a
for gó szél le tép te a te tõt. Nem múl tak el nyom ta la nul a vi lág há bo rú
évei sem. Nem csak a fér fi ak tá voz tak csa lád juk kö ré bõl, s ma rad tak 
oda, mély sé ges bá na tot hagy va ma guk után, ha nem el kö ve tel ték az
or go na sí po kat és a na gyobb ha ran got is. 1922-ben új harangot
vásároltak, 1923-ban új orgonasípokat.

1943-tól 1954-ig Sza bó Kál mán volt a lel kész. A nem ze ti ség
meg tar tó erõi a nyelv és a val lás, amely hez azok, akik fenn akar tak
ma rad ni, ma ka csul ra gasz kod tak. A né met nyelv ok ta tá sa az is ko la
ál la mo sí tá sa után el ma radt; a nem ze ti ség gyö ke rei el sza kad tak. Tu -
dá sát, kul tú rá ját, ame lyet ho zott egy kor, be ol vasz tot ta a kör nye ze -
te. A há bo rút kö ve tõ né met el le nes han gu lat, a kol lek tív
fe le lõs ség re vo nás to vább cson kí tot ta a gyü le ke ze tet. A II. vi lág há -
bo rú ál tal erõ sen meg té pá zott, majd meg gya lá zott né me tek nek el -
vet ték föld jét, há zát, vagy ki te le pí tet ték ott ho ná ból. Az éle tük kel
nem csak a ka to nák fi zet tek, ha nem nõk és fér fi ak, akik nek ke zé ben

so ha sem volt fegy ver, aki ket 
a Szov jet unió új já épí té sé re
el hur col tak, Sohtiban és
Novosohtiban dol goz tak so -
kan 5 esz ten de ig is. A
további megtor lásoktól
félve, mivel az
evangélikusság Gyomán
egyet jelentett a
németséggel, sokan ezt nem
vállalták.

A gyü le ke zet utol só,
hely ben lakó lel ké sze 1954 és 1977 kö zött Sá fár La jos volt. Az óta
szom szé dos gyü le ke ze tek lel ké szei szol gál nak itt he lyet tes ként.
1977 és 1981 kö zött Riesz György Me zõ túr ról, 1982 és 1988 kö zött 
Csepregi Zsu zsan na Mezõberénybõl, az óta pe dig 2002 nya rá ig a
kondorosi lel ké szek, 1990 és 1998 kö zött Sztojanovics And rás,
1998 2001-ben Kon dor Pé ter, 2001 és 2002-ben pe dig Tuska Ti bor. 
2002 au gusz tus ától Hor váth Zol tán Oli vér se géd lel kész kapott
megbízást a gyomai szolgálatra.

Tuska Ti bor, evan gé li kus lel kész
(For rás: A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Déli Egy ház ke -

rü le te az ez red for du lón 2000-2001 c. könyv ben. Szer kesz tet te Só -
lyom Jenõ. Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2002. 118-119. o.)

Evan gé li kus Ol dal

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
2004-2005-ös munkaév elsõ alkalma szeptember 30.
csütörtök, 15.15 órai kezdettel

Kedves Szülõk! A 2004-2005-ös tanévben induló
konfirmációi elõkészítõre és gyülekezeti hittanórákra
szeptember 30-ig lehet bejelenteni a gyermekeket
(konfirmációi elõkészítõre 12-13 éves kortól) a hivatal
telefonszámán és személyesen.

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

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Az ab lak 
te szi
a há zat

MÛANYAG AJTÓK,
ABLAKOK

GYÁRTÁSA EGYEDI
MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrõd,
Fõ út 81/1

Tel/Fax: 66/386-328

NEUBORT KANDALLÓK!

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

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

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

Er dõ szé len nagy a móka, mu lat ság,
is ko lá ba gyûl nek mind a nyu lacs kák.
A ta ní tó ott kö zé pen az a nyúl,
ki nek füle leg hosszabb nak bi zo nyul.
Kez di az ok ta tást egy fej ká posz tá val,
hall gat ják is tá tott száj jal.
- Az egy mást ta pasz tó
táp-osz tó
le ve lek ké pez te ká posz ta
le té pett
le ve le in be lül ta pasz talt be té tet,
mely a ko pasz tott ká posz ta tör zse,
úgy hív ják, hogy tor zsa.
Ha most a tor zsá ra
sor já ba
vissza ta paszt juk
a le té pett táp-osz tó ká posz ta le ve le ket,
a ta pasz talt rend ben,
ak kor sza kasz tott he lye sen,
fe je sen
szer kesz tett ká posz tát ké pez tünk.
Ez a lec ke! Meg ér tet tük? – kér dez te a nyúl ta nár.
Bó lo gat tak a ne bu lók, hisz mind egyik unta már.
- Ak kor rög tön fe lel te tek! – La pult sok kis
  tapsifül;
fül len tet tek - de hogy ér tik, és ez most mind járt  
ki sül.
- Nos fe lel te, Nyu szi Gyu szi! Állj két láb ra, s  
vá zold hát,
Mi tör té nik, ha ízek re bon tasz egy fej  
ká posz tát?
- Jól la kok! - fe lel te el ké pesz tõ kép zet ten
a kis ká posz ta ko pasz tó eb ugat ta - 
de a ta nár meg buk tat ta.

Az el múlt nap ja ink ban ren ge teg sport ese mény sû rû sö dött össze. A vi -
lág leg jobb spor to lói mér ték össze tu dá su kat a gö rög fõ vá ros ban, Athén -
ben a XXVIII. Nyá ri Olim pi ai Já té ko kon. Ezen ese mé nyek ár nyé ká ban
csen de sen meg hú zód nak a mi sport ese mé nye ink, meg kez dõ dött a 2004.
évi õszi lab da rú gó baj nok ság.

Au gusz tus 17-én kez dõ dött a me gyei I. o. lab da rú gó so ro zat.
Gyoma FC – Mezõkovácsháza: 2:4
Nagy ké szü lõ dés volt azon ban a csa tá rok te he tet len sé ge mi att a lel kes

ven dé gek sze rez ték meg a gyõ zel met, s el vit ték az érte járó 3 pon tot, mert a 
ha zai együt tes med dõ fö lé nye nem ho zott si kert, a meccset pe dig gól ra
játsszák.

Au gusz tus 21. Az NB III.-ban õszi sze zon nyi tó. 
Gyomaendrõd VSE – Szar vas FC: 0:4
250 nézõ. Hanyecz, Mazán, Var ga, Farkasinszki, Ra fa el, Hor nok

(Alt), Palyunik, Váradi, (Ladnyik), PAJU, (Fekécs), Beinschroth, Mes ter.
A fi a tal gár da nehéz fel ada tot ka pott. Meg il le tõd ve kez dett. Ezt a hely -

ze tet a Szar vas ki hasz nál ta. Má so dik rész ben már ki egyen lí tett já ték folyt.
A meg il le tõ dött ha za i ak a leg jobb hely ze te ket is ki hagy ták. A ven dé gek
két sza bad rú gás gól lal nö vel ték elõ nyü ket. A csa pa tunk leg jobb ja a 16 éves 
Var ga Ta más ügyes söp rö ge tõ volt. 

Ottlakán Ta más edzõ: ren ge teg ten ni va lónk lesz a fi úk kal, mire csa pat -
tá rá zód nak össze.

Pely va Mik lós edzõ: Az elsõ mér kõ zé sün kön saj nos az amúgy is fi a tal, 
ru tin ta lan csa pa tunk ból 5 meg ha tá ro zó já té kos sé rü lés mi att hi ány zott.

Me gyei I. o.: Békésszentandrás – Gyoma FC: 1:1
Sza bó, Dobó, He ge dûs, Far kas, Vatai (Csi kós), Tán cos, Sze ge di

(Bela), Kóris, Osán, (Furka), Szil ágyi, Hunya.
Gól: Hunya. Sze ren csé vel nyer he tett vol na a csa pat. 
14. Gyoma FC,  -1  1  3-5 1.
Au gusz tus 30.
Gyomaendrõd VSE-Rákóczifalva:0:6
Nem ra gyog nak csil la ga ink…
 150 nézõ, az if jú ko rú ha zai együt tes a já ték ve ze tõk se gít sé gé vel fél

órai já ték kal le gyõz te együt te sün ket. csak, Mazán já té ka ér de mel em lí tést. 
14. Gyomaendrõd VSE 2.-  - 2  0:10  0
Me gyei I. osz tály
Gyoma FC – Sarkadkersztúr:2:2
Leg alább akar tak a gyo ma i ak, a sze ren cse is el pár tolt tõ lük. Gól lö võk:

Sze ge di 2; Jó: Dobó, Sze ge di. 
12. Gyoma FC  3 2  1 5-7  2

ATHENS 2004
Az elsõ olim pi ai já té kok Kr. elõtt 776-ban

kez dõd tek. Ak kor még csak egyet len szám ban, a
192 mé te res sta di on fu tás ban avat tak gyõz test.
Még a Kr. elõt ti VIII. szá zad ban hoz zá jött ez a
szám oda-vissza tá von, to váb bá rajt hoz áll tak
4600 mé te ren, és be ve zet ték az öt tu sát. En nek
egyes szá mai az egy sze res sta di on fu tás volt, dár -
da ha jí tás és disz kosz ve tés, bir kó zás és hely bõl

ötösugrás. Ké sõbb a vi a da lok ki e gé szül tek az
ököl ví vás sal és ko csi haj tás sal.

A ver se nye ket az is te nek aty já nak, Ze -
usz nak a tisz te le té re ren dez ték meg. A neki
szen telt szen tély rom jai ma is lát ha tók.

Egé szen Kr. elõtt 472-ig va la mennyi ver -
seny szám egyet len na pon ke rült meg ren de zés re,

ké sõbb a já té kok idõ tar ta mát öt nap ra ter jesz tet -
ték ki. 

Kr. után 395-ben be til tot ták a po gány kul tu -
szo kat, ez az olim pi ai küz del mek vé gét is je len -
tet te. Csak 1896-ban hív ták lét re új ból az új ko ri
olim pi ai já té ko kat Athén ban.

Ké pek: Olympia, az elsõ já té kok szín he lye.
A sta di on ban ak kor a föl dön ül tek az emberek.
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Magyarságismereti táborozók Gyomaendrõdön
„Rá kó czi nak

di csõ kora, nem
jön vissza töb bé
soha…”

(rész let Rá -
kó czi si ra tó já ból)

Ez a ref rén je a „Kraszna Hor ka büsz ke
vára…” c. dal nak, amely a Beth len Gá bor
Szak kép zõ Is ko la Kol lé gi u má nak ud va rán
hang zott el az egyik nyá ri es tén a ha tá ron
túli ma gyar fi a ta lok tól. Ma gam ezt kö zel 70
éve is me rem.

Ta lán kezd jük az ele jén az ese mé nyek is -
mer te té sét. Meg hí vást kap tam a Temp lo mos 
Lo vag rend Gyomaendrõdi prog ram fe le lõ -
sé tõl az est re, mond ván, hogy ha tá ron túli
fi a ta lok töl te nek el egy-egy éj sza kát vá ro -
sunk ban, az is ko la Fõ úti kol lé gi u má ban.
Az zal a cél lal ér kez tek az Anya or szág ba,
hogy meg is mer jék ha zánk ne ve ze tes sé ge it
és tá ja it. Meg is mer ked tem a Zrí nyi cso port
ve ze tõ jé vel, a Ka na dá ban szü le tett Cser -
mely Il di kó val (aki ki vá ló an be szé li a ma -
gyart) és ba rá ti be szél ge tés ben
tá jé ko zód tam jö ve te lük cél já ról. El mond ta,
hogy a Ka na dá ban ala pí tott Rá kó czi Ala pít -
vány meg bí zott egyik ve ze tõ, aki évek óta

ve ze ti a cso por tot. Az Ala pít vány cél ja a ha -
tá ron túli fi a ta lok se gí té se töb bek kö zött oly
mó don, hogy tá bo ro zás sal meg is mer jék az
Anya or szág ne ve ze tes sé ge it, meg is mer jék
an nak tör té nel mét, iro dal mát és mû vé sze -
tét. A tá bo ro zás nem egy adott he lyen zaj lik,
ha nem ván dor tá bor for má já ban is mer ked -
nek meg na gyobb vá ro sa ink kal. Az Ala pít -
vány a Vi lá gon elsõ szór vány ma gyar sá gát
cé loz za meg, hi szen õk van nak a leg job ban
el zár va az Anya or szág tól. Mi vel nincs le he -
tõ sé gük ma gyar is ko lá ba jár ni, ré szük re leg -
fon to sabb a ma gyar nyelv és a ma gyar
tör té ne lem is me re te.  Az Ala pít vány má sik
cél ja, hogy ösz tön dí jak kal se gí tik a ha tá ron
tú li ak to vább ta nu lá sát. Ezen túl se gí tik a
gye re kek is ko lai ét kez te té sét úgy, hogy ki fi -
ze tik az ebéd té rí tést.

Il di kó el mond ta, hogy a ci vil szer ve zet a
be fi ze tett szép össze gû ado má nyok ból tud ja 
eze ket a cé lo kat és fel ada to kat tel je sí te ni. A
se gí tõk ter mé sze te sen té rí tés men te sen vesz -
nek részt a mun ká ban.

El mond ta még, hogy 11 éve a Ka na dai
Rá kó czi Ala pít vány a Temp lo mos Lo vag -
rend Ma gyar or szá gi Preceptóriával kö zö sen 
fo lya ma to san üdül te tik a ha tá ron túli ma -
gyar gyer me ke ket. Min den év ben más és
más 150 gyer mek nya ral, ami ben Ma gyar or -

szá gi
gye rek 
nem
ve het
részt.
Jön -
nek
Fel vi -
dék -
rõl,
Kár -
pát al -
já ról,
Er -
dély -
bõl és
Dél vi -
dék -
rõl.
Ma -

gyar ság is me re ti Tá bor nak hív juk eze ket a
ren dez vé nye ket. A két hét alatt idén Pé csett, 
Ópusztaszert, Szé kes fe hér várt, Esz ter go -
mot, Mis kol cot, Deb re cent, Bu da pes tet is -
mer ték meg kö ze lebb rõl. Kö zel 1000
je lent ke zõ szo kott len ni, akik na gyon jó bi -
zo nyít vá nyú ak, ta nul má nyi ver se nyen részt 
vet tek, kö zü lük 150 nyer az Ala pít vány pá -
lyá za tán, ami nek a ju tal ma a ma gyar or szá gi
nya ra lás. A lét szám mi att 3 cso port van: a
Zrí nyi, a Beth len és a Rá kó czi.  Ezt a nya ral -
ta tást egy ka na dai lo vag ren di há zas pár: Fr.
Aykler Béla és Dáma Ayklerné Papp Zsu zsa
szí vós, ki tar tó és hi he tet len nagy ön zet len -
sé gé nek, szer ve zé sé nek kö szön he tõ. Fr. La -
ka tos Sán dor, pe dig a Temp lo mos
Lo vag rend Ma gyar rend tar to mány pre cep -
to ra a ma gyar or szá gi ré szen a fõ szer ve zõ je
és moz ga tó ja a nyá ri prog ra mok nak és se gít -
sé gé vel a ki csik nek. Ter mé sze te sen na gyon
so kan részt vesz nek a mun ká ban kül ho ni és
itt ho ni ma gya rok egy aránt. Az anya gi a kat
el sõ sor ban Kandában, de a Vi lág más tá ja i -
ról is tá mo gat ják a szór vány ban élõ test vé re -
ink.

Il di kó je lez te még, hogy a pá lyá zat gyõz -
te se it a ko ráb bi évek ben már részt vett, volt
tá bo ro zók kö zül vá lasz tot ták ki. Meg kér dez -
tem még, hogy a Ma gyar or szá gi Rá kó czi
Szö vet ség gel van-e kap cso lat, és azt vá la -
szol ta, hogy igen. Szo ros a kap cso lat, bár az
önál ló sá ga mind ket tõ nek meg ma rad. 

Sok meg be szél ni va lónk lett vol na még,
de a fi a ta lok rá zen dí tet tek a ma gyar
népdalok ének lé sé re és ta ní tot ták a ha zai fi -
a ta lok nak. Ez egy ki csit meg döb ben tett! Fel -
eme lõ és ta nul sá gos volt a ta lál ko zás.
Il di kó val meg be szél tük, hogy jö võ re újra ta -
lál ko zunk, ha el jön nek. Meg ígér te, hogy na -
gyon meg tet szett ne kik a fo gad ta tás és
tö rõ dés, és ezért jö võ re van re mény, hogy
mind a 150 gye rek 1-1 éj sza kát el tölt sön eb -
ben a kel le mes kis vá ros ban.   

Gyer tek el, vá runk ben ne te ket!

Vaszkó And rás

Fi a ta lok ról  fi a ta lok nak

A nyá ri szün idõt alig vár ja a
diák, de né hány hét után már hi -
ány zik a is ko la - no, nem a ta nu -
lás! -, a ba rá tok és az el fog lalt ság. 

Ilyen kor az tán kez dõ dik a csel len gés és
a csa var gás az ut cán. Ezért is volt ki tû nõ öt -
let a Szent Lász ló tá bor meg szer ve zé se,
amely Soczó Géza hit ok ta tó és a Karitasz
kö zös ség tagjainak köszönhetõ.

A tá bor ban, na pon ta több mint 40 gye -
rek töl töt te vi dá man a dél elõtt jét tar tal mas
já té kok kal az óvo dás kor osz tály tól kezd ve
az egyetemistákig.

Géza bá csi min den nap nagy sze rû prog -
ra mo kat szer ve zett, amely ben az is ko la fel -
sõ ta go za to sai és kö zép is ko lás di á kok is
se gí tet tek. Az elsõ na pon min den részt ve võ
név re szó ló ki tû zõt ka pott, majd meg tör tént
a csa pa tok be osz tá sa és a csa pat ve ze tõk ki -

vá lasz tá sa. A ki seb bek szí nez tek, raj zol tak a 
pa ró kia fái alatt. A na gyob bak fo ciz tak vagy 
asztaliteniszeztek, de volt
lengõteke-verseny is.

Na gyon nép sze rû volt a gyöngy fû zés és
az üveg fes tés is, de Géza bá csi ve ze té sé vel
temp lom lá to ga tá son is részt vet tek a gye re -
kek, amely most ki csit más képp lát tat ta a
temp lo mot, mint ami kor mi sé re ér kez nek. A 
kis óvo dá sok áhí tat tal fi gyel ték Géza bá csi
sza va it és megilletõdve vettek részt a közös
imán.

Az aka dály ver seny ben a csa pa tok ver se -
nyez tek és a vé gén min den ki gyõz tes nek
érez het te ma gát, hi szen va la mennyi en jól
szó ra koz tak. Míg a lé lek és a szel lem gaz da -

go dott, a gyo mor nak sem kellett
nélkülöznie.

A Ka ri ta tív höl gyek Hanyecz
Vencelné, Eri ka néni irá nyí tá sá val fi no -
mabb nál fi no mabb tí zó ra i val vár ták a
gyerekeket.

Olyan fi nom tea ott hon sem ké szül, mint 
a pa ró ki án és a te á hoz fánk, he rõ ce vagy pa -
la csin ta is járt.

Mi hi á nyoz hat még ah hoz, hogy egy
gyer mek jól érez hes se ma gát? Azt hi szem a
bol dog, ne ve tõs ar cok vá laszt ad nak a
kérdésre.

Kö szö net érte az egy ház nak és a szer ve -
zõk nek. Re mél jük jövõ nyá ron is ha son ló,
tar tal mas prog ra mok ban lesz ré sze gyer me -
ke ink nek és ak kor el mond hat juk, hogy szép
dol gok kal ír tuk tele lelkünk fehér lapjait.

Tí már Béláné

Szent Lász ló tá bor az új hunyai plé bá ni án
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Az elõ zõ szá munk ban be mu ta tott „Haj to ga tós” c. könyv bõl
vá lo gat tuk Ger gely Ág nes és Fenákel Ju dit itt ol vas ha tó egy-egy
írá sát.

Fenákel Ju dit: AZ ÉN MARGITOM

Az én Mar gi tom, aki a vi -
lá gon a leg jobb ke vert kug ló fot 
sü töt te, és a leg szaf to sabb ra -
kott krump lit csi nál ta, és ré test
is tu dott nyúj ta ni, bar heszt is
tu dott süt ni, meg só le tot fõz ni,
amit az tán a pék ke men cé je sü -
tött bar na-pi ros ra, és tök fõ ze lé -
ket meg zöld ba bot fõ zött
cu kor ral, ecet tel, és min dent,
min dent, amit sze ret tem, ami -
nek az íze még hat van év múl -
va is, az én Mar gi tom, aki vel
mo zi ba jár tam, aki vel az elsõ
sze rel mes re gényt ol vas tam, õ
ol vas ta, én tá tott száj jal hall -
gat tam, akit el kí sér tem a va sár -
na pi mi sé re, tér del tem mel let te 
ré mült áhí tat tal, és mise után
együtt bá mul tuk a menny -
asszonyt, õ per sze is mer te a
mir tu szos, hosszú ru hás lányt,

meg a fe ke té be öl tö zött, cso kor nyak ken dõs fiút is, tu dod fönt lak -
nak a Gyomavégen, az én Mar gi tom, aki imád koz ni ta ní tott, és ki -
ja ví tott, ha el té ved tem a Sömá Jiszroélban, és ve lem ta nul ta Esz ter
sze re pét is a púrimi ün nep ség re, aki pon to san tud ta, mit mi vel le -
het a kó ser ház tar tás ban, aki vel az írás- és szám tan lec két csi nál tam, 
ki kér dez te az egy szer egyet, és nem mér ge lõ dött, ha rosszul mond -
tam a nyolc szor he tet, mert a nyolc szor hét a leg ne he zebb, ezt sen -
ki nem ér tet te meg raj ta kí vül, aki min den ki nél íze seb ben me sélt a
fil mek rõl és a köny vek rõl, per sze olyan fil mek rõl, ami lye ne ket az
endrõdi mo zi ban ad tak, és olyan köny vek rõl, ami lye nek a ke zé be
ke rül tek, aki nyá ron be állt sum más nak a kö ze li ura da lom ba, és
szed te a mar kot, kö töt te a ké vét, este leb ben cset fõ zött a töb bi sum -
más lánnyal, bol hás szal ma zsá kon aludt vagy csak a mez te len szal -
mán, há rom kor kelt, ki gya lo golt a bú za föld re, sza lon nát
reg ge li zett ta va lyi vá gás ból, ki csit avas, de táp lá ló, el tit kol ta, ha a
rossz kút vi zek el csap ták a ha sát, kel lett a pénz sta fí rung ra, gyûj töt te 
szor gal ma san a dun na ci há kat, ke mény re va salt kony ha ru há kat,
tö röl kö zõt, le pe dõt, test vé ré nél a tisz ta szo bát az õ fes tett há ló ja bú -
to roz ta, az ágy ban friss friss tol lal tölt ve a pár na, a ta ka rón dísz pár -
nák, ahogy il lik, csak a võ le gény, se hol a férj nek való, aki ért ez a
sok tö rõ dés, var rás, szö vés-fo nás, nem áll tak sor ba a le gé nyek a
nyo mo rult sze gény lány nál, akit he ted ma gá val ne velt mun ká tól
meg ve rés tõl gör be édes anyám, mert édes apám tól csak a sa va nyú
bor szag, a ká rom ko dás, az én Mar gi tom, aki soha nem hü lyé zett le 
sen kit, a csúf sza vak hi á nyoz tak a szó tá rá ból, Is ten ne vét hi á ba
nem vet te a szá já ra, aki tõl azt ta nul tam, hogy a tisz tes sé ges mun ka
el nye ri mél tó ju tal mát, aki öreg kor ára ju tott an gol vé cé hez, für dõ -
szo bá hoz, de még ak kor is lent fõ zött a nyá ri kony há ban, hogy
oda fönt ne pisz kít son, la pá tol ta a ha vat nyolc van éve sen, aki min -
dig be osz tot ta, fél re tet te, köl csön kért pénz nem ter hel te a lel ki is -

me ret ét, sem mi, ami a másé, pe dig tud ta, hova ás ták anyu ék az
arany lán cot, hall ga tott, nem szi dott sen kit, aki utol só órá i ban is ro -
po gós, folt ta lan szal vé tá ba cso ma gol ta a kis ka na lat, ren det tar tott a 
kór há zi fi ók ban, aki föl ne vel te más gye re ke it, ne héz be teg sé ge sú -
lyát egye dül ci pel te, amíg már nem le he tett tit kol ni, ak kor az tán át -
csusszant a túl ol dal ra, „nem so ká ra anyu kád nál le szek” – zi hál ta a
fü lem be, az tán el tûnt a sze münk elõl csönd ben, pa nasz ta la nul tisz -
ta test tel és lé lek kel.

Az én Mar gi tom, aki tud ta, hogy Fenákel nagy ma ma pi ó cák -
kal gyó gyít ja ma gas vér nyo má sát, most már csak mi ket ten va -
gyunk, akik lát tuk azo kat a fé nyes, fe ke te dö gö ket vér rel ra kot tan
le szé dül ni nagy ma ma fe jé rõl.

Ger gely Ág nes: KÚT, SZILVAFÁVAL

A kút ból ma már csak a vissz hang.
„Le ne írd”, és „fö lös le ges mon da nod”.
A kép nem gyû rû zik az uj ja ink ra.
Az övéi egy kor cse léd köny vet kap tak;
a mi e ink ka to na köny vet, nagy „Zs” be tû vel.
Õket meg je löl ték; min ket is meg je löl tek.
Sze ret te a ker tet, kü lö nö sen a te re ge tést
a fák közt. Sze ret tem a front ról ha za té rõ
fér fi a kat, kü lö nö sen a fo nott gyer tya mel lett
az ál dást. Egyi künk sem szá mí tott to váb bi
meg je lö lés re. Elsõ pil la nat tól vi lá gos, hogy
õ õ ma rad, és én én ma ra dok; s az „õk is
mi va gyunk” ese mény re vál tott ha zug ság,
tö meg sír, va cak ro man ti ka, áza lag élet.
Ha le ve let írunk egy más nak, a le vél csu pa
kert, mennyi ha bos ágy ne mû a fák közt,
a kö té len – em lék szel a kút ra, a vö rös
szil va fa alatt? Már nincs ott. A fát is 
ki vág ták. Nagy apád szom bat este ál do mást
ivott a fo nott gyer tya mel lett. Szil va-
pá lin ka volt? Mi nek az em lé ke ket össze köt ni.
Az erõ seb bek úgy is a meg je lö lõk; õk tá mad nak
fel foly ton, min den vál to zás elsõ pil la na tá ban,
ve lük az össze köp dö sött cse léd könyv, ka to na könyv,
ka to na könyv, cse léd könyv, nagy Cs, nagy Zs,
te le ír nak fosz ló temp lo mot, kõ ke mény ágy-
ne mût – ké szen le gyen a ba tyud és ne félj.
Lépj idébb, mi nem csa punk zajt. Mi nek.
Bár ho vá me gyünk, a szil va fá hoz me gyünk.

Mar git arc ké pe
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Ízes  í z ek
szep tem ber

Son ka pap ri kás

Hoz zá va lók: 60 dkg son ka, 2 evõ ka nál zsír, 1 fej vö rös hagy ma, 1 ká vés ka nál
töröttpaprika, 6-8 szem fe ke te bors ki csit össze zúz va, 2 ge rezd fok hagy ma, 2 zöld pap -
ri ka, 1 pa ra di csom, 1 ká vés ka nál só, 40 dkg krump li koc ká ra vág va, 1 kés hegy nyi kö -
mény mag.

Az ap ró ra vá gott vö rös hagy mát a zsí ron üve ges re pi rít juk, a töröttpaprikát be le ke ver -
jük, nyom ban utá na a koc ká ra vá gott son kát is át for gat juk. Meg sóz zuk, ke vés víz zel
föl en ged jük. Fele fö vés után be le tesszük a koc kák ra vá gott krump lit. Össze fõz zük.

Seidl Amb rus

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

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

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

ro lá sát, ér té ke sí té sét.

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

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

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

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

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

METÁL STOP
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

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

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

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

Vil lany sze re lé si anya gok

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

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

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

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

ke re tes áll vány, út pa nel…)

* 5500  Gyomaendrõd, 
Ipar te lep út 3. 

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

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

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

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

VIRTUÁLIS VÁMKEZELÉS HELYBEN!
ELEKTRONIKUS VÁMKEZELÉS 
AZ ÁRU UTAZTATÁSA NÉLKÜL 

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

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

BULA ISTVÁN, aki Endrõdön a Polányi
Máté ut cá ban élt, 92. élet évét be tölt ve, szü le -
tés nap ja után egy nap pal au gusz tus 21-én
vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak és az Örök -
ké va ló ság ho ná ba köl tö zött. Ami lyen szép
csen de sen élt csa lád ja kö ré ben, ugyan olyan
csend ben le hel te ki lel két.

Gyá szol ják: fe le sé ge, lá nya, ro ko nai,
szom széd jai, is me rõ sei, és akik is mer ték és
sze ret ték.

BUCZKÓ IMRÉNÉ KEMÉNY ERIKA
aki Pázmándon élt, 63 éves ko rá ban,

szeptember 2-án vá rat la nul be fe jez te föl di pá -
lyá ját. Gyá szol ják: csa lád ja, ro ko nai, is me rõ -
sei és az Endrõdiek Ba rá ti Köre.

BÓTOS LAJOSNÉ Uhrin Re gi na, aki az
Öreg szõ lõ ben élt, jú li us 15-én, 77 éves ko rá -
ban vá rat la nul be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá -
szol ják: uno kái és hoz zá tar to zói.

FAGYAS BÉLA JÓZSEF, aki a Ri deg vá -
ro si ré szen élt, 75 éves ko rá ban jú li us 30-án
hosszú be teg ség után be fe jez te föl di pá lyá ját.
Gyá szol ják: csa lád ja és a ro kon ság.

FORGÁCS VINCE, aki a Se lyem úton élt
53 éves ko rá ban vá rat la nul be fe jez te föl di éle -
tét. 

Gyá szol ják: édes any ja, iker test vé re, és a
ro kon ság.

GYURICZA SÁNDOR, aki Hunya, Al -
kot mány u. 11. sz. alatt la kott, au gusz tus
13-án, 43 éves ko rá ban el hunyt. Gyá szol ják:
test vé rei és a ro kon ság.

HUNYA MIHÁLYNÉ TÍMÁR MÁRIA
volt hunyai la kos, jú ni us 25-én, 83 éves ko rá -
ban vissza ad ta lel két Te rem tõ jé nek. Gyá szol -
ják: me nye, uno kái, déd uno kái és a ro ko nok.

KRESZ KÁROLYNÉ VARJÚ MARGIT, 
aki Endrõdön élt, jú li us 24-én 74 éves ko rá -
ban hosszú be teg ség után meg tért Te rem tõ
Urá hoz. Gyá szol ják: csa lád ja, ba rá tai, is me -
rõ sei, régi mun ka tár sai.

MAG LAJOS gyo mai plé bá nos, jú li us
20-án, 83 éves ko rá ban tra gi kus bal eset kö vet -
kez té ben ha za tért az Örökkévalóságba. 83
éves volt, föl di ma rad vá nya it vég ren de let -
ének meg fe le lõ en a meg halt hí vei kö zött
Gyomán he lyez ték örök nyu ga lom ba.

PARÓCZAI JÓZSEF, aki Endrõdön élt,
au gusz tus 12-én 82 éves ko rá ban hosszú be -
teg ség után el köl tö zött az élõk so rá ból. Gyá -
szol ják: fe le sé ge, gyer me kei és azok
csa lád jai, ro ko nai, is me rõ sei.

VASZKÓ LÁSZLÓNÉ NOVÁK
JOLÁN, aki Endrõdön élt, 68 éves ko rá ban
au gusz tus 12-én hosszan tar tó be teg ség után
be fe jez te föl di pá lyá ját. Gyá szol ják fiai, és
csa lád ja, ro ko nok, is me rõ sök.

VASZKÓ MIKLÓS, aki Hunya, Tán csics 
út alatt élt, au gusz tus 17-én, 91 éves ko rá ban
vissza ad ta lel két Te rem tõ Urá nak. Gyá szol -
ják: fe le sé ge, gyer me kei, uno kái, déd uno kái.

A gyá szo ló csa lád kö szö ne tét fe je zi ki
mind azok nak, akik Bula Ist vánt el kí sér ték
utol só út já ra, és rész vét ük kel fáj dal muk ban
osz toz tak.

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

To váb bi in for má ció a plé bá ni án hi va ta los
idõ ben sze mé lye sen, vagy a 66/283-970-es
te le fon szá mon.

†

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.

Az endrõdi róm. kat. Szent Imre
polgári fiúiskola 1941/42. évében
végzett növendékei:

Elsõ sor:
Hollós István tanár, Bagoly Margit
tanítónõ, Dr. Cseh József orvos,
Hattyuffy Erzsébet tanár, Dr.
Csókási Béla igazgató, Csõsz
Mária tanítónõ, Dr. Hunya Sándor
osztályfõnök, Kiss Sándor
hitoktató, Fehér Sándor karnagy
Középsõ sor:
Zsigri Mária, Hoffman Magdolna,
Tímár Magdolna, Kovács Anna,
Fülöp Irén, Tímár Moni, Pintér
Luca, Pintér Hermina, Gonda
Margit, Bukovi Gizella, Bányai
Judit
Hátsó sor:
Suhanyecki Mi hály, Adamik Ist -
ván, Hanyecz Máté, Tí már Ede, Tí -
már Ger gely, Tí már Imre, Virágh
Elek, BAlla Ven cel, Uhrin Béla,
Tí már Ince, Kappel Kár oly, Dinya
Ede, Gyuricza Zol tán
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SZENT MIHÁLY 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!
szep tem be ri aján la ta im:

• virághagymák
• bog rá csok, bog rács-állványok
• fû nyí rók, szegélynyírók
• szi vattyúk, öntözõtömlõk
• ön tö zõ fe jek, csõbilincsek
• szú nyog há lók, szúnyogriasztók
• cefréshordó
• mû anyag hor dók, kukák
• vegy sze rek, permetezõk
• ké zi szer szám ok, szeged
• csa va rok, kerítésdrótok
• fó li ák, ta ka ró pony vák
• DÜFA zo mánc fes ték, ecsetek
• védõkesztyûk, gumicsizmák

FARKAS MÁTÉ 

GAZDAKALENDÁRIUM

MÉG MINDIG ÉS ÚJRA: MI TÖRTÉNIK ITT A VIDÉKKEL? III. rész

A ma gyar vi dék fej lesz té si ter vek, prog ra mok eu ró pai meg íté lé se:
a ma gyar „ag rár stra té gi ák” azon ban mind er rõl mély sé ge sen hall gat nak, ám

mi köz ben a má so dik pil lér rõl a köz be széd ben szó sem esik, azon köz ben –bár mi -
lyen meg le põ is- ké szül nek azok a vi dék fej lesz té si ter vek, ame lye ket Ma gyar or -
szág nak az EU-hoz be kell nyúj ta nia. Az érin tet tek va ló szí nû leg nem is sej tik, hogy 
e ter vek kö zül az egyik (AVOP) már a 30. vál to za tá nál, a má sik (NVT) pe dig a 12.
vál to za tá nál tart, sõt, ha nem tud ták vol na, meg tör tént azok „tár sa dal mi” vi tá ja
is. Az, hogy az ok tó ber végi utol só országértékelés e ter ve ket egy ér tel mû en el uta -
sí tot ta, per sze egy ál ta lán nem vé let len. Az azok ra jú li us 4-én, Brüsszel ben adott
elõ ze tes bi zott sá gi vé le mény ezt az „ered ményt” elõ re ve tí tet te. Az er rõl ké -
szült em lé kez te tõ – amely nek tar tal ma per sze nem sze repelt a kor mány szó vi või
tá jé koz ta tó ban vagy a saj tó ve ze tõ hí rei kö zött – az AVOP-pal kap cso lat ban pl.
egye ne sen így fo gal ma zott: A Bi zott ság kép vi se lõi sú lyos kri ti ká val il let ték az
EU-nak 2003 má ju sá ban be nyúj tott {…} AVOP-ot. A prog ram össze ál lí tá sa kor Ma -
gyar or szág nem vet te fi gye lem be a vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bály ban rög zí tett
el ve ket.{…} A kö zös sé gi el vá rá sok kal el len tét ben nem fog lal ko zik a vi dé ki tér sé -
gek {…} fej lesz té sé vel. A vi dék fej lesz tés nek a CAP 2. pil lé ré nek cél ja a vi -
dé ki tér sé gek revitalizálása. {…} El fo gad ha tat lan, hogy e szem pon tot
Ma gyar or szág nem ve szi fi gye lem be! {…} Az arány ta lan ság oly mér té -
kû, hogy a Bi zott ság eb ben a for má já ban nem tud ja tá mo gat ni a ter vet.
{…}

Az ok tó ber végi országértékelés vi dék fej lesz tés re vo nat ko zó pi ros lap ja en -
nek a jú li u si ér té ke lés nek – egy ál ta lán nem meg le põ - egye nes kö vet kez mé nye.
En nek el le né re még min dig nincs in for má ci ó ja mind er rõl az or szág és a vi dék tár -
sa dal má nak! Ez ön ma gá ban is okot ad a hát tér ben meg hú zó dó or das szán dé kok
fel té te le zé sé re. De mi le het ez a hát só szán dék?

A ká osz és/vagy a „za va ros ban ha lá szás” je lei?
A par la ment elnökasszonya bi zo nyá ra na gyon jól lát ja a hely ze tet, ami kor

meg ál la pít ja, hogy párt já ban „az MSZP –ben egy szer re há rom párt van je len: egy
ide o ló gi ai, egy tech nok ra ta és egy zsák mány szer zõ párt”. Egyet ért ve vele, szí ves
en ge del mé vel meg jegy zem: az ag rár- és vi dék fej lesz té si ügyek ben ez utób bi dön -
tõ több ség gel ren del kez het, és ki raj zo ló dik egy olyan stra té gia, amely e „zsák -
mány szer zés” ke ret fel tét ele it igyek szik min den erõ vel ja ví ta ni.

En nek ré sze le het az agrárium és a vi dék sze rep lõ i nek szán dé kos el ke se rí té se 
és bi zony ta lan ság ban tar tá sa, mi köz ben a hát tér al ku do zá sok az agráipari lob bi
ér de kei men tén to vább foly ta tód nak. Le het, hogy ép pen ezt szol gál ja a tény le ges
eu ró pai le he tõ sé gek és fo lya ma tok el hall ga tá sa? Bár egyes vé le mé nyek sze rint
csak tá jé ko zat lan ság ról, os to ba ság ról van szó, most még is egy má sik for ga tó -
köny vet sze ret nék Önök kel is mer tet ni. Ez pe dig a föld és az eh hez kö tõ dõ vár -
ha tó eu ró pai for rá sok meg szer zé sé nek for ga tó köny ve! En nek elvi me ne te 
a kö vet ke zõ le het:

l.Az érin tet tek, va gyis a gaz dál ko dók, föld tu laj do no sok nem jut hat nak in for -
má ci ó hoz a vá zolt eu ró pai át ala ku lás fo lya mat ról és for rás szer zé si le he tõ sé gek -
rõl! Ezek „ki szi vár gá sát” min den esz köz zel meg kell aka dá lyoz ni! Né hány erre
uta ló jel:

- A Nem ze ti Ag rár-kör nye zet vé del mi Prog ram ról (NAKP) és an nak be ve ze té -
sé rõl szó ló 1999-es kor mány ha tá ro zat hát tér anya ga ként több ezer pél dány ban
el ké szült ta nul mány kö te tet a tár ca a leg utób bi idõ kig „szamizdat”-ként ke zel te, az 
„hû vös hal mok ban” állt a mi nisz té ri um ban, el zár va az érin tet tek tõl, de még a me -
gyei FVM hi va ta lok tól is.

- Az NAKP-t, tá mo ga tott gaz dál ko dá si rend sze re it va la mint eu ró pai hát te rét
rész le te sen be mu ta tó, 1999-ben for ga tott 6x30 per ces –egye bek mel lett Dr.
Franz Fischler ag rár- és vi dék fej lesz té si EU fõ biz tos sal ké szí tett in ter júm rész le te it 
is tar tal ma zó – te le ví zi ós so ro za tot évek óta vissza tart ja az FVM, és nem adja át
ve tí tés re egyik te le ví zi ós csa tor ná nak sem. 

- Az FVM hi va ta los EU-s ki ad vá nya i ban vagy nem is, vagy csak kö dös és a tá -
mo ga tás vár ha tó mér té két nem köz lõ mó don sze re pel nek a vi dék fej lesz té si in téz -
ke dé sek. Ez per sze nem vé let len, hi szen az FVM vi dék fej lesz té si prog ra mok kal
fog lal ko zó ve ze tõi ér te kez le te egye ne sen úgy fo gal ma zott, hogy: „A tár sa dal mi
vi tá ra szánt ter ve ze tek tá mo ga tá si össze ge ket, pénz ügyi táb lá za to kat ne tar tal -
maz za nak! 

- Az egyik ve ze tõ ag rár gaz da sá gi fo lyó irat ban más fél év vel ez elõtt e tárgy kör -
ben írt cik künk „lek to ra” an nak köz lé sét az zal uta sí tot ta el, hogy: „A CAP má so dik
pil lé re nem is lé te zik!”

- Az eu ró pai ag rár ügyek kel fog lal ko zó, az FVM szo ros fel ügye le te alá tar to zó
egyik szak lap ba egy év vel ez elõtt e tárgy kör ben írt elem zé sem kéz irat ára –a két
ko moly szak mai lek tor egy ér tel mû tá mo ga tó vé le mé nye el le né re- a „cen zor” egy -
sze rû en szél jegy zet ként ennyit írt: „A cikk nem kö zöl he tõ!".

- A vi dék ér de ke it nyíl tan fel vál la ló, az érin tet te ket tá jé koz ta tó és túl élé sü -
ket se gí tõ, ám ez zel „pi ac ron tó”, a „le zsu gá zás” kö rül mé nye it ne he zí tõ egye -
te mi in té ze tünk, a SZIE-KTI kar ala pí tá si ké rel mét el uta sí tot ták, kari jog ál lá sát
meg szün tet ték, a ha gyo má nyos ag rár kar ba he lyez tet ték, mo dell te rü le tét el -
vet ték, fo ko za to san ero dál ják, el le he tet le ní tik, vég sõ so ron el hall gat tat ják.

2. A tel jes in for má ció- és hír zár lat kö ze pet te nagy fó ru mo kon meg nyil vá -
nu ló „po li ti kus” – pl. a Par la ment Me zõ gaz da sá gi Bi zott sá gá nak el nö ke - több
íz ben ki je len ti: „Az EU-ban 500 ha-os bir tok mé ret alatt nincs is élet, a ki seb -
bek nek nincs sem mi esé lyük!” Az eu ró pai birtoksruktúrától és az ag rár- és vi -
dék po li ti ka ez zel kap cso la tos tö rek vé se i tõl per sze nem hagy ja ma gát
za var tat ni, egy íz ben pél dá ul az zal told va meg ezt a blöf föt, hogy Olasz or szág -
ban ennyi (már mint hogy 500 ha) az át la gos bir tok mé ret”, ami már a nyílt szí ni 
ha zu do zás ka te gó ri á já ba tar to zik. Ma gyar or szá gon egyéb ként ma mint egy
két ezer 500 ha fe let ti bir tok van, így ez a ki je len tés a 30 év vel ez elõt ti ál la po -
tok irán ti nosz tal gi át jel zi! Per sze ka pi ta lis ta kör nye zet be he lyez ve, ahol a
meg szó la ló és köre maga lesz ter mé sze te sen a tu laj do nos.)

3.Jön ez után az „ál lam tit kár”, és a te le ví zi ó ban meg oszt va ve lünk az
agráriumra vo nat ko zó jö võ kép ét, ki je len ti: ”Hoz zá kell szok nunk a gon do lat -
hoz, hogy a me zõ gaz da ság ban csak 80-100 ezer em ber fog mun kát ta lál ni. A
töb bi e ket ke zel je a szo ci ál po li ti ka!” (Em lék szünk, ez az a nagy la ti fun di u mok ra 
és bér mun ká ra ala pu ló ag rár mo dell, ame lyet ko ráb ban már em lí tet tem, és
amely több szá zez res mun ka nél kü li ség gel és el ván dor lás sal fe nye get!)

4.Az in for má ció hi ány tól és a lát szó lag kü lön bö zõ irá nyok ból egy be hang -
zó an ér ke zõ ki je len té sek tõl el bi zony ta la no dó, el ke se re dõ kö zeg ben meg je le -
nik az aján lat! „Adja oda a föld jét!” Hi szen lát ja, úgy sincs esé lye! Mi se gí tünk,
jó pénzt adunk érte, vagy ha azt akar ja, pl. élet já ra dé kot fi ze tünk.!” Ha az így
fel pu hí tott pi a con a „méz az aján la ti ma dza gon elég vas tag”, ak kor a do log si -
ker rel jár hat, és ha a vevõ maga „a zsák mány szer zõ bir to kos”, ak kor a tö rek -
vés már is el ér te cél ját.

5.Ha az aján la tot tevõ köz ve tí tõ ál la mi szer ve zet – pl. a Nem ze ti Föld alap
(NFA) – tet te, ak kor kö vet ke zik még egy, a fo lya ma tot cél ba jut ta tó lé pés. Ezt
elõ ké szí ten dõ hang zik el –az ál la mi va gyon pri va ti zá lá sa so rán olya gyak ran
hal lott ki je len tés: „Az ál lam rossz tu laj do nos. A va gyont ha té ko nyab ban tud ja
mû köd tet ni a ma gán gaz da ság. An nak kell adni a föl det, aki már ma is ha té ko -
nyan gaz dál ko dik, és a pi a ci ver seny hez szük sé ges tõ ke erõ vel, tech no ló gi á val
és tu dás sal ren del ke zik” És itt kö vet ke zik a föl dek „zsák mány szer zõk”-höz jut -
ta tá sa. A vi dék fej lesz tés sel fog lal ko zó ve ze tõi ér te kez let il le té kes részt ve võ je
ezt „sze mér me sen” így fo gal maz za meg: „Az NFA föl det élet já ra dék ért prog -
ram já val rész ben a tu laj don vi szo nyo kat le het ren dez ni (a pi ac ról ki von ja a sok
ki csi föld tu laj dont), más részt hoz zá já rul a bir tok struk tú ra át ala kí tá sá hoz, a
ver seny ké pes mé re tek ki ala kí tá sá hoz.”

Az az ér zé sem, hogy ezt a pi a cot ront ja min den olyan in for má ció, ami re -
ményt ad a gaz dák nak. Amíg ez a fo lya mat le nem zaj lik, ad dig – az egyik il le -
té kes ál lam igaz ga tá si sze rep lõ sza va i val élve – „Nincs itt a be széd ide je!
Nyu ga lom! Most még a múlt utol só egy-két éve kö vet ke zik!” Fél re ér tés ne es -
sék, a kri ti ka nem a nagy bir tok nak szól! Min dig is vol tak Ma gyar or szá gon
nagy bir tok ok. A tel he tet len zsák mány szer zést a szo li da ri tás tel jes hi á nyát bí -
rá lom! Las san és ta gol tan mon dom: nagy baj lesz ab ból, ha az agrárium és a
vi dék sze rep lõ i nek egy szûk ér dek cso port ja a töb bi ek ro vá sá ra, a töb bi ek „tes -
tén ke resz tül” akar Eu ró pá ban elõ re jut ni!

A tény le ges hely zet és fi nan szí ro zá si le he tõ sé gek be mu ta tá sá ra, va la mint
a ha zai fel té te lek meg te rem té sé re ren del ke zés re álló idõ vé sze sen fogy! Csak
re mél ni le het a mohó zsák mány szer zõ cso por tok meg fé ke zé sét, a ki jó za no -
dást, és a vi dék fej lesz té si in téz ke dé sek en nek meg fe le lõ hang sú lyú ke ze lé sét.
El len ke zõ eset ben en nek az elit nek kell vál lal nia a vi dék ér de ke i vel el len té tes
tet tei tel jes tör té nel mi és po li ti kai fe le lõs sé gét!

Án gyán Jó zsef ag rár mér nök
A gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem ha bi li tált egye te mi ta ná ra

Köz re ad ta: Dr. Giricz Ka ta lin köz gaz dász


