
Újévi Köszöntő
Ismét egy év suhant tova
Örömmel, búval rakva,
Egy évvel lett hát teljesebb
Az élet nagy kalandja…

Csak most indultunk, úgy tűnik,
Az égi, áldó szóra
S már itt kopogtat csendesen
A legutolsó óra…”

Az új esztendő első 
napjaiban tisztelettel kö-
szöntöm Önöket!

Kívánom, hogy a sze-
retet, a béke és a nyuga-
lom töltse be szívüket és 
otthonaikat! 

Ne feledjük, a szeretet 
olyan erő, amely szerete-
tet teremt.

Reményekkel és vára-
kozással tekintünk a jövő 
felé.

Kívánom, hogy az új 
évben is maradjon any-
nyi melegség a szívekben, 
amely kitart a következő 
karácsonyig.

„Szeretet csak jó emberek között lehetséges!”, állította Cice-
ró.

Kívánom, hogy legyen elég erő és kitartás álmaik megvaló-
sításához, hozzon az új esztendő bőséget, gyűlölködés helyett 
emberi szót és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!

Adjunk örömet és értelmet egymás életének! 
Hadd idézzem Shakespeare-t: „Ha összekapcsoljuk többek 

életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre 
jutunk, mint különhaladva bárki is eljuthatna.”

Az újévi nagy elhatározásaink között kérem, hogy szerepel-
jen; együttműködünk, együtt cselekszünk városaink, települése-
ink és a benne élők boldogulásáért.

Kívánom, hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezd-
hessük.

Boldog új esztendőt kívánok az 5. sz. Választókerület telepü-
lésein élő és az onnan elszármazott minden polgárnak.

Domokos László 
Országgyűlési képviselő

Mádl Ferenc 
köztársasági elnök 

úrral készített interjúból 
kiemelt részletek:

- „Az idősekkel együtt bízom, hogy reménytelibb jövő elé 
nézünk”.

- „Amit tavaly reméltem, csak részben vált valóra. Bíztam 
abban, hogy ez az év a sikeres csatlakozás után a közéletben 
is nagyobb nyugalmat, az emberek gondjainak megoldásá-
ra koncentráló politizálást hoz. Legörömtelibb momentuma 
mégis ennek az évnek a májusi történelmi nap, amikor Ma-
gyarország az Európai Unió tagjává vált. De a mindent átjá-
ró közéleti feszültség, amely az elmúlt évet jellemezte sajnos 
nem múlt el. Talán lelkileg is megviselte az embereket a sok 
kampány, amely erre az évre kijutott az országnak.

…Ha már a lelkiekre kérdez, különösen szomorú, hogy 
a népszavazáson nem tudtuk kimutatni azt a szolidaritást, 
amelyet a határon túl élő magyarok, akik régóta élnek ná-
lunk nehezebb körülmények között, joggal várták volna el 
tőlünk. 

Szomorú az is, hogy a nemzetközi politika középpontjá-
ban még mindig a háború áll, hogy folyamatosan terrorcse-
lekményekről hallunk a hírekben.”

„… Egy család gyarapodása, szellemi és anyagi értelem-
ben egyaránt, végső soron az ország gyarapodása is. A poli-
tikai indulatokat pedig nem az úgynevezett „átlagemberek” 
szítják, noha sajnos az ő életükre is hatással van. Magyar-
ország nehéz évtizedeket tudhat a háta mögött. Huszadik 
századi történelmünk bizony nem volt könnyű. Háború, 
és negyvenévnyi diktatúra rombolta az országot, s az, hogy 
most, uniós tagságunkkal reménytelibb jövő elé nézünk, 
elsősorban az időseknek köszönhetjük, akik munkájukkal 
szinte a semmiből emelték fel Magyarországot. Eddigi éle-
tük a munka mellett a türelemről is szólt. Én is velük együtt 
bízom abban, hogy az ország májusi csatlakozását követően 
már reményre is van okunk.”

Isten áldja meg Magyarországot!
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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 120 Ft



hogy miről döntött a Képviselő-testület az év utolsó ülésén

Tárgy évi költségvetési rendelet jelenlegi ismert számai elfogadásra 
kerültek:

A Bevételek főösszege: 91,4 millióval csökkent: 3 milliárd 433 millió-
ról, 3 milliárd 342 millió forintra.

A kiadások végösszege: 3 milliárd kettőszáztízmillió forintra változott, 
ami 89,6 millió forintos növekedést, a tartalék végösszege viszont: 180,9 
millió forinttal csökkenést mutat.

 Autóbusz jegyáremelés: teljes árú havi bérlet: 2373 forint, kedvez-
ményes havi bérlet (tanuló/nyugdíjas) 703 forint, vonaljegy: 95 forint lesz 
2005. január 1-től. 

20 új belterületi lakóút építésének költségéhez a lakossági hozzájá-
rulás mértéke: 20%, összege:

Utca Burkolat 
Négyzetm. Érd.egység Hozzájárulás

 FT/ingatlan
Rácz Lajos 294 5,5 63.825.- Ft
Hunyadi (III.) 455 5,- 105.014.-„
Tanács (II) 293 8,5 39.780.-  „
Zrínyi I. 1.233 39,66 36.528.- „
József Attila 915 15,5 68.079.-„
Kilián (II) alap 673     6 73.920.- „       
Mikes K. 1.380  35,5 40.527.- „
Deák F. 851  18, 55.305.- „
Toronyi 445  10 52.111.-„
Berzsenyi 489 8 72.442.-„
Fay A 1.490 38,5 39.888.-„
Bercsényi 1.025 25,83 46.236.-„
Nagy Sándor 1.683 26,5 76.938.-„
Gárdonyi-Vörösm. 1.675 35,5 51.671.-„
Botond 208 5 53.606.-„
Rózsahegyi K. 505 12,5 45,900.-„
Alkotmány 477 7 79.722.-„
Kisréti 1.678 41 45.624.-„
Hámán Kató 2.330 38,5 65.405.-„
Mátyás Király 3.026 62,5 53.713.-„
Bacsó Béla (burkolat) 396 7.83 21.511.-„

Minden kedves olvasónak áldott, békés boldog új évet és jó egészséget 
kíván:

Császárné Gyuricza Éva
képviselő
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ADAKOZÁS ENDRŐDÖN

2004. december 16-án az Endrődi Szt. Imre Templomban a 
Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, a Templárius Alapít-
vány, az Élet-másokért Egyesület, a helyi kereszténydemokraták 
és a Karitász Gyomaendrődi csoportja idén is újra megrendezte a 
„SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!” jótékony célú 
adakozását. 100 családot benne közel300 gyermeket ajándékoztunk 
meg. Másnap a Gyomaendrődi Gondozási Központban 13 fogyaté-
kos fiatalnak adtunk át szeretetcsomagot, melyet egy nagyon meg-
ható műsorral viszonoztak.

Fővédnökeink, védnökeink voltak:
Őexcellenciája Gyulay Endre Szeged Csanádi Egyházmegye 
megyéspüspöke 
Őexcellenciája Alberto Cristofani della Magione a Templo-
mos Lovagrend Nagymestere Olaszországból
Zelnik József, a Művészeti Akadémia Elnöke
Vitéz Fr. Czitó Ferenc Los Angelesből (California)
Cseh Krisztián, a Kárpát Computer Kft. ügyvezető igazga-
tója (Budapest)
Domokos László, Országgyűlési képviselő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében Dr. Dávid 
Imre polgármester 
Gyomai Kner Nyomda Rt.

Nagyon sokan segítettek anyagilag és természetben,melyről leg-
közelebbi számunkban részletesen beszámolunk.

Minden adakozónak, segítőnek, a gyerekeknek hálásan köszön-
jük az országos összefogás eredményeként létrejött szép és emléke-
zetes ünnepet. Életükre és további munkájukra Isten áldását kértük 
egy hálaadó szentmisén.

KÖSZÖNJÜK.
fr. Ungvölgyi János
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BETHLEN HÍREK - December 
9-én a Bethlen Gábor Szakképző Is-
kola tanműhelyeiben szakképzési na-
pon ismerkedhettek meg a meghívot-
tak az intézményben folyó gyakorlati 
oktatással. Mint ismert az iskolában 
gazda, pék, cukrász, tejfeldolgozó 
és még sok más szakma elsajátításá-
ra van lehetőségük a diákoknak. A 
vendégek megtekinthették a sütő- és 
tejüzemet, majd Prohászka Béla mes-
terszakács tartott érdekes előadást. 
A Körös étteremben a félkész tészta 
feldolgozásával ismerkedhettek meg 
a résztvevők. Az ebédet megelőzően 
Gubucz József igazgató az iskolákban 
folyó gyakorlati képzés fontosságáról beszélt. 
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Karácsony előtti megemlékezések, hangversenyek kisebb 
szervezetek ünnepségei tették színessé városunkban az adventi 
időszakot. Így készülhetett lelkileg is szívében is a város lakossá-
ga a karácsonyi ünnepekre. A város két helyén óriási karácsony-
fa, több ház és lakás, hivatali épületek sokasága apró lámpács-
kákkal figyelmeztettek, hogy jön az év egyik legszebb ünnepe.

A Zeneiskola növendékei, a Zenebarátok Kórusa, a segítség-
re szorulók klubja, a kis óvodások, az iskolások mind-mind mél-
tóan ünnepeltek és hívták, várták a közeli hozzátartozókat.

A hajnali miséken (roráte) is a szokott lélekszámmal éne-
kelték és imádkozták: „Harmatozzatok Égi magasok; Téged vár 
epedve a halandók lelke; Jöjj el édes Üdvözítőnk…”

2004. december 18-án a Kereszténydemokrata Szövetség és a Ke-
reszténydemokrata Néppárt helyi tagjai az évek óta már hagyomány-
nyá vált kereszténydemokrata vacsorát rendezett az Endrődi Közösségi 
Házban. A rövidke műsor keretében volt gyönyörűen megszólaltatott 
furulyaszóló, volt vers, és volt nagyon szép ősi magyar népdal is. A 
Szentírásból a Kis Jézus születése rész felolvasása  után közösen kará-
csonyi énekeket énekeltünk, ezalatt a jelen lévő gyerekek meggyújtották 
a gyertyákat, mécseseket és csillagszórókat. A vacsora előtt még P. Tí-
már Mihály plébános köszöntötte a jelenlévőket. Esténket megtisztelte 
Domokos László országgyűlési képviselő is. A vacsora után kellemes 
beszélgetésben telt az este. Tombolasorsolást is rendeztünk. Jótékony-
kodtunk is. Kihelyeztünk egy dobozt, amiben pénzt gyűjtöttünk. Csat-
lakoztunk a Rákóczi Szövetség „Szülőföldön magyarul” felhívásához és 
vállaltunk egy felvidéki magyar diák tanulását az összegyűlt pénzado-
mányból.

Jó volt együtt lenni, és a Kis Jézus születését várni. Köszönjük tagja-
inknak és azoknak a barátainknak, akik eljöttek és velünk együtt örül-
tek. Istentől megáldott, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves 
Olvasónak.

Fr. Ungvölgyi János
KDNP helyi elnök

Domokos László országgyűlési képviselő a 2005. évi költségve-
tési vitában konkrét módosító javaslatot nyújtott be a vidékünkkel 
szembeni hibás gazdasági kormányzati politika ellen. Véleménye 
szerint akkor jár el helyesen a szocialista kormány, ha nem enge-
di eladni az elmúlt évtizedekben felépített közkórházainkat, ha a 
mezőgazdaságból élők jogos támogatását biztosítja, ha az önkor-
mányzatok több pénzt kapnak, ha emelkednek a nyugdíjak. Ennek 
érdekében nyújtotta be módosító javaslatait, melyeket a megye szo-
cialista képviselői nem támogattak, így Földesi Zoltán sem!

Domokos képviselő a 2005. évi költségvetés elemzésekor az 
alábbi véleményét mondta el:

(részletek)
A 2005. évi költségvetés vesztesei a bérből és fizetésből élők…

Az elmúlt két év alatt a szocialista kormány huszonkétszer emelt 
adókat, és 2005 pedig újra csak az adóemelések éve lesz: leginkább a 
rászorultak, a minimálbéren élők adóterhelése nem csökken.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a gyermeket nevelő csalá-
dok…

A családi adókedvezmény mértéke 3 éve változatlan, és ez idő 
alatt 20 százalékot vesztett értékéből. Ez azt jelenti, hogy egy két 
gyermekes család 19.200 forinttal, egy három gyermekes család pe-
dig 72 ezer forinttal kap kevesebb értékű támogatást, mint 2002-
ben.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a nyugdíjasok, hiszen a szo-
cialista kormány megszüntette a polgári kormány által bevezetett 
nyugdíjemelést, amelynek értelmében a nyugdíjasok, a törvényben 
előírt mértékhez képest 3%-kal több emelést kapnak.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a betegek, az allergiában szen-
vedők, hiszen a választási ígéreteivel ellentétben nem ingyenesek a 
szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a csontritkulás kezelé-
sére szolgáló gyógyszerkészítmények. 

A 2005. évi költségvetés vesztese az egészségügy, az egészség-
ügyben dolgozók. Vesztesek az ápolók, akik két éve nem kaptak egy 
fillér fizetésemelést, és a választási ígérettel ellentétben nem kapják
meg a hűségjutalmat sem.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a gazdák, a mezőgazdaságból 
élők. A Gyurcsány-kormány idén sem biztosítja számukra az EU-s 
támogatások nemzeti kiegészítésének forrását. Vesztesek az állatte-
nyésztők is, mert csökkenő állatlétszám mellett magasabb hatósági 
díjakat kell fizetniük 2005-ben.

A 2005. évi költségvetés vesztese az oktatás, a pedagógusok, a ta-
nulók. 2005. január 1-től 600 önkormányzati és valamennyi egyház 
által fenntartott óvodában és iskolában csökken a gyermeklétszám 
után járó normatíva. A felsőoktatási intézmények támogatása alig 
2 százalékkal nő, így az egyetemek, főiskolák ma reálértékben 10-
15%-kal kevesebb pénzzel gazdálkodhatnak, mint két évvel ezelőtt. 

A költségvetés vesztesei azok a gyerekek, akik kistelepülési 
óvodákba, iskolákba járnak. Ezektől a gyerekektől pénzt vesz el a 
Gyurcsány-kormány. Az eddig egységes normatívát kettéválasztja, 
és a bizonyos kiegészítő normatívát csak egy bizonyos nagyság fö-
lötti óvodáknak, iskoláknak adja oda. Így 10%-kal kevesebb pénzzel 
gazdálkodhat az az óvoda és iskola, ahol az osztálylétszám a tör-
vényben meghatározott átlag 50%-át nem éri el.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a vállalkozók, mert a 
Gyurcsány-kormány az adóemelésekkel és új adófajták bevezetésé-
vel 100 milliárd forintot vesz ki a vállalkozásokból. Ugyanakkor 20 
milliárd forintról 3,5 milliárdra csökkenti a középvállalkozói célelő-
irányzat összegét.

A 2005. évi költségvetés vesztesei az önkormányzatok. A kor-
mány 2005-ben sem biztosítja a közalkalmazotti béremelés fedeze-
tét az önkormányzatokban folytatódik a vagyonfelélés, és egyre több 
önkormányzat nem tudja ellátni még a kötelező feladatait sem.  

S kik a nyertesek?
A költségvetés nyertese Gyurcsány Ferenc propagandagépeze-

te. Ugyanis a kormányzati propagandára a korábbihoz képest közel 
kétszer annyit – másfél milliárd forintot - fordít a Gyurcsány-kor-
mány.

A költségvetés nyertese még Medgyessy Péter is, aki utazó diplo-
mataként próbálja az ország imázsát javítani szerte a világban. A bu-
kott kormányfő erre nyolcvanmillió forintot kap a költségvetésből.

Domokos László országgyűlési képviselőnk megköszönte a 
decemberei népszavazáson résztvevőknek a részvételt, és azt, 
hogy véleményt nyilvánítottak, hogy a demokrácia szabályaival 
éltek és két igen fontos kérdésben - amelyet ugyan nem a Fidesz 
kezdeményezett, de örömmel állt meggyőződésétől vezetve a 
kezdeményezők mellé, az igenek oldalára -, letették voksukat. 
Az összesített eredmények alapján világosan látható, hogy az 
egészség nem üzlet, a szavazatok elsöprő többséggel ezt bizonyí-
tották, ezért meg kell védeni a kórházakat. A kettős állampol-
gárság kérdését illetően a véleményt nyilvánítók többsége igent 
mondott a nemzeti összetartozásra. (Sajnos ebben a kérdésben 
városunk szavazói között többen (56%) gondolták ezt fordít-
va…, de szerencsére a végeredményt nem sikerült elrontaniuk 
az 5. sz. választókerület összesített adataiban!)

A gyomaendrődi civilszervezetek közül 4 szervezet vezetősége és 
tagsága úgy döntött, hogy csatlakozik a Rákóczi Szövetség felhívásához, 
és támogatja a határon túli magyarság oktatási-nevelési költségeit úgy, 
hogy anyagi támogatást nyújtottak ahhoz, hogy magyar nyelvű iskolába 
írathassák a szülők a 2005-ös tanévben a magyar gyerekeket.

Tragikus gyorsasággal fogy a magyar nemzet lélekszáma. A segítő 
szervezetek vezetői meggyőződése, hogy egyetlen egy európai nemzet 
sem nézné tétlenül, ha más országokban élő kisebbségeit már 8 évtizede 
érné folyamatos negatív diszkrimináció.

A segítő civilszervezetek: Endrődiek Baráti Köre, Honismereti Ala-
pítvány, és a Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány, és a 
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szervezete.

December 29-én a Gyomaendrődi Mozgássérültek és Hadi-
rokkantak Egyesülete (Hősök útja 48/1) rászoruló tagjainak és a 
Fogyatékos Klub (segítségre szorulók) tagjainak kiosztott össze-
sen 180 zsák krumplit.

Az adomány Domokos László képviselő ajándéka volt. Az 
egyesület vezetősége és tagsága nevében köszönetet mond az 
adományért Tímárné Kozma Ágnes elnök.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról



Bubik István 

In Memoriam Bubik István
A Nemzet Színésze
I.
Nemrég azt mondád a nemzet színe előtt, hogy
    nem félted a helyed, hogy a határkívüli
színészkollegád itthon majd elveszi tőled:
    testvérként od’adod néki fele szereped – 
István! nagyvonalún az egészet most odaadtad
    és az üres helyeden majdan az új kollegák
őrizik nevedet s – odaát is, csendben – a szíved,
    melyet oly magyarán s emberien kinyitál;
Nemzeti Színünkben Te örök tag, nemcsak a pesti,
    ám a kolozsvári, túl, s a komáromi is
és a beregszászi s a szabadkai nemzeti színház
    tagként üdvözölend s őrizi szellemedet!

2004. december 4.
Szilágyi Ferenc

II.
Mint aki felgyújtá testét a hazáért, tiltakozásul:
   Téged is úgy ragadott el ma halálszekered;
értelmetlen volt: a hazádért lángola úgyis
   a szíved, lelked; mécsesed ége tövig,
ám magasabb lánggal fénylik, beragyogva a gyászhetet is már
   és az egész hont, hol – merre magyar lakik, él.
S ím ma Balassi, Madách, Rákóczink és Ady, Dsida, Vass Albert
   s Kosztolányi Dezső mondja halotti imánk:
----Látjátok, feleim, magyarok, beh bús por s hamu lettünk;
   nem jobb volna a szót szólni, a szép közöset,
s összeölelkeznünk, amiként Kárpátunk koszorúja:
   szellemi védsánccal védve közös vagyonunk,
mely az emberiség szent kincse is; - ám elomolhat

   éppúgy, mint a Huszt bús düledéki s Fülek
és a dévai vár; nem jobb vón’ dévai szívvel
   vérünkkel kötni egybe a szétgurulót
egy nagy templommá, a magyar jeruzsálemi szentély
   boltjaivá, melyért esdve zokogva Ady - - 
a folyvást romlót lelkünkkel, a tiszta hitünkkel
   s egy akarattal megvédeni, vesző magyarok?!
       

2004. december 6.
Szilágyi Ferenc

   Bubik István színművész (1958. május 19. Budapest — 
2004. november 28. Ceglédbercel közelében) 1981-től 1992-ig 
a budapesti Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas tagja, érdemes 
művész; legutóbb a szintén budapesti Új Színház művésze, túl 
rövid ideig élt és játszott ahhoz, hogy tehetségéhez méltó mó-
don ismerje meg a szélesebb közönség. A szakma azonban na-
gyon is ismerte rendkívüli tehetségét, színészi képességeit.

Mindössze 46 éves volt, amikor a Szolnoki Szigligeti Szín-
ház Táncjátékának bemutatójáról indult haza a bemutatót követő 
hajnalon végzetes, utolsó útjára. A rövidségében is rendkívül 
gazdag életpályáról annyit megemlítünk, hogy a magyar nem-
zeti drámairodalom remekeiben játszott (Az ember tragédiája, 
a Csongor és Tünde, a Bánk bán, az István, a király, az Ádvent a 
Hargitán, A  néma levente stb.). „Szerettük őt nagyon: nagyot 
alakított az István, a király c. darabban” —mondotta a karam-
bolban sérülten megmenekült Ford utasa, amelybe szemből ro-
hant bele a művész legendásan ősrégi, 1966-os Volkswagene. 
S mennyi nagy szerepet játszhatott volna még el! Hiszen a vi-
lágirodalom olyan nagy szerepeit mondhatta magáénak máris, 
mint Molière Tartuffe-je, Shakespeare II Richárd-ja, a Figaró há-
zassága, A kaméliás hölgy. Nagy sikerrel alakított filmfőszere-
peket is.

Rendkívül sokoldalú ember volt. „Civilben” a Színész zenekar 
dobosa, labdarúgásban, kosárlabdában, öttusában a színész-vá-
logatott tagjaként játszott.  A népi táncot is kedvelte, sőt, gya-
korolta: feleséget is a néptáncosok közül választott. 

Igazán otthon azonban — saját bevallása szerint —nem is 
annyira a színpadon, inkább a pódiumon, az előadó művészet-
ben, a versmondásban érezte magát. Hétről hétre járta az orszá-
got, a  határon túli magyar-lakta területeket is, s vitte a  magyar 
költészet erőt adó vigaszát, fölemelő, léleképítő erejét, ahová 
csak  hívták: határon innen és túlra. Tudatosan törekedett arra, 
hogy elfeledett vagy kevéssé ismert műveket szólaltasson meg.   
Nem sokkal halála előtt folytatott beszélgetést egyik műholdas 
televíziónk szerkesztője a művésszel. Ekkor elmondta, hogy 
igazi művészi hivatásának a magyar költészet megszólaltatását 
érzi. Akik hallották őt verset mondani, megértik, hogy szívéből 
szólt ez a vallomás. 

Azt is elmondta ebben a november végi beszélgetésben, 
hogy — ekkor már folyt a kettős állampolgárságról kiírt nép-
szavazás kampányolása —  nem félti a maga színészi munkáját 
a határon túli színész kollégáktól. Saját szavait idézzük: „Nem 
félek attól, hogy délvidéki, erdélyi, kárpátaljai vagy felvidéki szí-
nésztársaim eljátsszák előlem a szerepeket. De ha így lesz, osz-
tozunk. Isten hozta őket! ” Voltaképp erre a kijelentésére épül a 
Bubik István emlékére megírt két vers egyike. 

S bár az ügydöntőnek nevezett népszavazás, sajnos, nem ol-
dotta meg a kitűzött célt, de rádöbbentette a nemzetet Mohács 
és 56 után arra a mélységes kártevésre, mulasztásra és tudatos 
félrevezetésre, amit az elmúlt 6o év politikai uralma, rémuralma 
okozott. A tragikus baleset és a tragikus népszavazás között író-
dott az első vers, míg a második a népszavazás után. 

Bubik István hivatalosan nem volt a Nemzet Színésze kitün-
tetett birtokosa, ahhoz túl rövid ideig élt, de akik ismerték mély 
elkötelezettségét a nemzeti művészet iránt, ezt a címet odaítél-
ték már életében. Utolsó kedves műhelyének, az Új Színháznak 
igazgatója mondta halálakor:  „Bubik Istvánnak felvállalt, biztos 
értékrendje, erős magyarsághite volt, amelynek életében sok-
szor, sokféle módon adott hangot...A méltóság és a gerincesség 
ma már nem túl korszerű, de vegyünk példát róla ez ügyben 
is.”

Halála előtti utolsó nyilatkozata is segít talán megteremte-
ni, megtalálni a nemzet elveszett egységét, a lelkek elveszett 
békéjét. 

(1958-2004)

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté
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Tímár atya újévi sorai:
Kedves Híveim! Testvéreim Jézusban! 

Az idő és az örökkévalóság Ura ismét megajándékozott minket 
egy új esztendő kezdetével. Ebből az alkalomból a Biblia szavaival 
szeretettel köszöntelek titeket és kérem rátok, valamint jó tervei-
tekre és munkátokra az Isten áldását (Mózes 4. könyve –Számok 
6,24-26):

 „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!
 Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos!
 Fordítsa feléd az arcát az Úr és adjon neked üdvösséget!”

(Úgynevezett Ároni áldás)

Augusztus 16-a óta eltelt immár 
több mint egyharmad esztendő. Volt 
időm és alkalmam némi tapasztalat-
szerzésre. Engedjétek meg, hogy ezek-
ből egyet-kettőt papírra vessek szerény 
újévi ajándékként.

Jóleső érzésként tapasztalom, hogy 
szorgalomból kitűnőre vizsgáztok 
napról-napra. Ebben a kisvárosban 
– hála Istennek – pezseg az élet. Higy-
gyétek el, mélyen vallásos hitű őseink 
még melegebben mosolyognának ránk 
az égből, ha tudatosabban vállalnánk 
a tőlük örökölt aranyigazságot: „Hiá-
ba az ember munkálkodása, ha nincs 
rajta az Isten áldása”.

Tudjuk, ez az ősi, velejéig keresztény igazság az örök élet távla-
tában érvényes… Gyönyörű kis templomunk bejárati küszöbe több 
koptatást is szívesen elviselne… Tisztába vagyok vele, hogy jól érti-
tek a jelképes beszédet, és nagyon remélem, hogy megszívlelitek.

Kamasz koromban, ha néha eldobtam egy-egy darabka papírt, 
vagy hasonló hulladékot, édesanyám szelíden rám szólt: „Kisfiam,
ne szemetelj! Csak szemetes lelkű ember érzi jól magát a szemét-
dombon.” – Reggelenként bizony elég sok szemetet összeszedünk a 
járdákon és az árokban. – Meggyőződésem, hogy ennyi becsületes 
és szorgalmas ember között nincs szemetes lelkű.

A Mátyás király utca is dicsekedhet immár műúttal, ami jövőre 
lesz teljesen befejezve, (hála érte azoknak, akiket illet). Érthetetlen 
számomra, hogy ebben az utcában is miért száguldoznak a motor-
kerékpárosok a járdán, 50-60 km-es sebességgel… Szeretnék ter-
mészetes halállal meghalni. Talán nem vagyok nagyon igényes?

Műremek templomunk csapadék-vízelvezető csatorna rendsze-
re hála Istennek elkészült. Hála mindazoknak a jószívű emberek-
nek is, akik meghallották templomunk „jajkiáltását” és nemesebbik 
énük késztetésére, nagylelkűen cselekedtek, adakoztak.

Örömmel közölhetem azt is, hogy gazdasági épületünkből ala-
kítandó Ifjúsági Házunk kiviteli tervezésének munkája folyamatban
van. Ezen a területen is reményteljesen tekinthet a jövőbe egyház-
községünk. 

Legyen szabad még egy örömhírt papírra vetnem: A vasútállo-
más mellett fekvő lezárt katolikus temetőben a tisztogatás, a dzsun-
gelirtás megkezdődött. Ez még csak a „durva” munka. Az úgyne-
vezett finomítás csak a következő ütemben végezhető, részben az
időjárás függvénye, hogy mikor tudjuk befejezni ezt az óriási mun-
kát. Megalapozott reményünk, hogy augusztus hónapban már tel-
jesen rendezett környezetet találnak az odalátogató hozzátartozók, 
családtagok.

Gyomai Római Katolikus egyház 2004. évi statisztikai adatai: 
Keresztelések száma:  14
Temetések száma:  22
Esküvő:     3

Ismételten minden égi és földi jót kívánok nektek az új esztendő 
első napjaiban imádságos és hálás lelkipásztori szeretettel:

Páter Tímár Mihály

Kedves Olvasóink!

Boldog új esztendőt kívánunk mindnyájuknak!
Köszönjük, hogy érdeklődésükkel megtisztelik 

évről évre, hónapról hónapra újságunkat. 
A Szerkesztőbizottság sok elismerő köszönő leve-

let, információt kap, de várjuk és szívesen vesszük jó 
szándékú kritikájukat is.

Ismét beköszöntött az új esztendő, és a 2005. évi 
előfizetőink megértését kérjük, hogy csak most tud-
tuk a csekket mellékelni, - sajnos nem készült el idő-
re -.

Szerkesztőbizottságunk 12. éve, hogy változatlan 
lelkesedéssel és mindig megújult erővel igyekszik 
végezni munkáját, amiért semmilyen fizetséget nem
vár. Fizetnünk kell viszont a nyomdaköltségért, a 
borítóért és az etikett címkéért, a vidékiek esetében 
még a postaköltségért. Mint tudják olvasóink - mert 
mondják elégszer –, lendületben van az ország, és ez 
az árakra is vonatkozik. Ennek hatásaként sajnos mi 
sem tudjuk az előző évi költségeken előállítani újsá-
gunkat, ezért az éves előfizetői díj:

vidéki olvasóknak:   2.400.-Ft
helybeli és hunyai:   1.400.-Ft 
db ár      120.-Ft
Természetesen, akinek szíve és erszénye megen-

gedi, szívesen és köszönettel fogadunk bármilyen 
összegű támogatást is.

Az előfizetési és támogatási díjakat szíveskedje-
nek a mellékelt csekken befizetni, amit előre is kö-
szönünk. 

Kívánunk minden olvasónak jó egészséget, nyu-
godt, békés éveket.

Gyomaendrőd, 2004. december 31.

VÁROSUNK Szerkesztősége

Véget ért a 2004. évi őszi szezon
November 20.
Orosháza – Gyomaendrődi FC: 2:1, (félidőben:2:0)
Alig elfogadhatóan mély volt a pálya. A játékosok jól vizs-

gáztak erőlétből.
Az első félidőben a vendéglátók két gólt és négy kapufát lőt-

tek. A fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék. Megérdemelt 
hazai siker és értékes 3 pont jutott birtokukba. A gyomaika nem 
tudták megismételni az eltelt évek sikerét, nem kerültek az él-
bolyba. A vendégek gólját Osán szerezte. Jók: Dobó, Tímár A, 
Bela.

A 16 csapat versenyén : 12. Gyomaendrőd FC  15, 5, 3, 7,  
28:25, 18

Az endrődi sportkörnél a szezon zárást új vezetőség válasz-
tás követte. A sportkör elnöke: Fülöp Zoltán lett. Kívánjuk, hogy 
apjához méltó eredményekkel ékesítse nagy múltú Sportegyesü-
letünk hírét. 

Jó pihenést és tavaszi sikereket kívánunk mindkét egyesü-
letnek!

Márton Gábor
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JANUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és este 5 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
január 9-én, és 23-án vasárnap fél 12-kor  

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton  este 5-kor. 
A szombat esti vasárnapi előesti mise. 

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 16 órakor. 

Szombaton 16 órakor vasárnapi előesti mise. 

JANUÁRI ÜNNEPEK
  1. szombat: ÚJÉV, Szűz Mária, Isten Anyja
  2. vasárnap: Urunk megjelenése, Vízkereszt
  3. hétfő: Jézus szent neve
  7. péntek: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
  9. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése
13. csütörtök: Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító
15. szombat: Remete Szent Pál szerzetes
16. vasárnap: Évközi 2. vasárnap
17. hétfő: Remete Szent Antal apát
18. kedd: Árpád-házi Szent Margit
20. csütörtök: Szent Fábián pápa, és Szent Sebestyén vértanúk
21. péntek: Szent Ágnes szűz, vértanú
22. szombat: Szent Vince diakónus és vértanú, Boldog Batthyány-

Strattmann László családapa
23. vasárnap: Évközi 3. vasárnap
24. hétfő: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
25. kedd: Szent Pál apostol megtérése
26. szerda: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök
27. csütörtök: Merici Szent Angéla szűz
28. péntek: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
30. vasárnap: Évközi 4. vasárnap
31. hétfő: Bosco Szent János áldozópap

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László plébános

Magyar Katolikus Rádió - Középhullámon 1341 kHz - www.katolikusradio.hu

„Ne engedd, hogy győzzön a rossz, inkább te 
győzd le a rosszat jóval” (Róm 12,21). 

„Az újév kezdetén ismét a nemzetek fele-
lőseihez és minden jóakaratú férfihez és nőhöz
intézem szavaimat, mindazokhoz, akik érzéke-
lik, hogy mily fontos a béke építése a világban. 
A 2005-ös Világnap témájául Szent Pál Római 
levelében olvasott felhívást választottam: „Ne 
engedd, hogy győzzön a rossz, inkább te győzd 
le a rosszat jóval.” A rosszat nem lehet rosz-
szal legyőzni. Ha ezt az utat követjük ahelyett, 
hogy legyőznénk a rosszat, engedjük, hogy a 
rossz győzzön le bennünket. A világban tom-
boló testvérgyilkos erőszak drámai látványa, a 
kimondhatatlan szenvedés és a belőle fakadó 
igazságtalanság láttán, az egyedüli valóban épí-
tő választási lehetőség az, ha „irtózattal” elme-
nekülünk a rossztól, és a jóhoz ragaszkodunk 
(vö Róm 12,9). 

A béke olyan jótétemény, amelyet a jó-
val kell elősegítenünk: a béke jótétemény az 
embereknek, a családoknak, a föld minden 
nemzetének és az egész emberiségnek. A rossz 
pokoli köréből egyedül akkor szabadulunk ki, 
ha elfogadjuk Pál apostol szavait: „Ne engedd, 
hogy győzzön a rossz, inkább te győzd le jóval 
a rosszat.” 

A rossz, a jó és a szeretet 

Az emberiség már a kezetektől megtapasz-
talta a rossz tragédiáját, próbálta megérteni 
annak eredetét és okait. A rossz nem névtelen, 
önmagától működő erő, hanem az emberi sza-
badságon keresztül fejti ki hatását. A rossznak 
mindig van arca és neve: azoknak a férfiaknak
és nőknek az arca és a neve, akik szabadon 
rosszat cselekszenek. A rossz végső elemzés-
ben a szeretet követelményéről való tragikus 
lemondást jelenti. Ezzel szemben az erkölcsi 
jó a szeretetből fakad, a szeretetben nyilvánul 
meg és a szeretetre irányul. Ez a megállapítás 
különös módon világos a keresztény ember 
számára, aki tudja, hogy a Krisztus misztikus 
testében való részvétel által kapcsolatba került 
nemcsak az Úr Jézussal, hanem a testvérekkel 
is. A keresztény szeretet, melynek lüktető szíve 

az evangélium által alkotott erkölcsi jó, még az 
ellenség szeretetére is kiterjed. A világ jelenlegi 
helyzetét szemlélve könnyű észrevenni a rossz 
társadalmi és politikai megnyilvánulásainak el-
harapódzását. Ezek: a zavargások, az anarchia, 
a háború, az igazságtalanság, a mások elleni 
erőszak és mások megsemmisítése. A jó és a 
rossz ellentétes szólításai közepette az emberi 
családnak égető szüksége van az erkölcsi érté-
kek közös örökségére, amelyet magától Istentől 
kaptunk ajándékba. A morális törvény alapel-
ve, amelyre az egyház számtalan figyelmeztet és
amelyre 10 évvel ezelőtt az Egyesült Nemzetek 
közgyűléséhez szólva, a Pápa is emlékeztetett, 
elkötelezettséget jelent arra, hogy mindenkor 
és felelősségteljesen mindenki azért fáradoz-
zon, hogy az egyes emberek és egész népek 
élete tiszteletben és védelemben részesüljön. 
Ennek jegyében erőteljesen elítélendő mindaz 
a társadalmi és politikai jellegű rossz, amely 
a világban tombol, különösképpen pedig az, 
amelyet az erőszak kirobbanása okoz. Ebben az 
összefüggésben a Pápa gondolatban a szeretett 
afrikai kontinens felé tekint, ahol emberi életek 
millióit követelő örökös konfliktusok dúlnak.
Miként feledkezhetnénk meg a veszélyes pa-
lesztinai helyzetről , Jézus szülőföldjéről, ahol 
nem képesek, igazságban és igazságosságban, 
összefűzni az egyetértésnek a konfliktusok ál-
tal széttépett szálai és amelyek aggasztó mó-
don naponta újraképződnek a merényletek és 
a bosszúállás miatt. És mit mondjunk a terro-
rizmus erőszakának tragikus jelenségéről és a 
tovább tartó iraki drámáról? 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy az erő-
szak elfogadhatatlan rossz, amely nem fogja 
megoldani a problémákat. Az erőszak hazug-
ság, az erőszak ellentétes a hitünk és ember-
ségünk igazságával. Az erőszak elpusztítja azt, 
amiről azt állítja, hogy védelmez, azaz a méltó-
ságot, az életet és az emberi szabadságot. Ezért 
tehát elengedhetetlenül fontos a lelkiismeretek 
alakítására vonatkozó nagy nevelői munka, fő-
ként az új nemzedéké, hogy nyitottá váljon a 
teljes és szolidáris humanizmusra, amelyet az 
egyház mutat és remél. Csak ez lehet az alapja 
olyan társadalmi, gazdasági és politikai rend-

nek, amely elismeri minden személy méltósá-
gát, szabadságát és alapvető jogait. 

A béke jótéteménye és a közjó 

A béke előmozdítása terén különös figyel-
met kell szentelnünk a közjó kérdésének és vele 
járó társadalmi és politikai következmények-
nek. Amikor ugyanis minden szinten a köz-
javát munkáljuk, akkor a békét munkájuk. Az 
ember nem mondhat le társadalmi természeté-
ről, arról, hogy valakivel és valakiért létezik. Az 
emberi társadalom minden tagja: a családok, a 
csoportok, a társulatok, a városok, az államok 
a népek és a nemzetek közösségei, valamilyen 
módon részt vesznek a közjó iránti elkötele-
zettségben. Ez a felelősség főként a politikai 
hatalmat terheli. Mivel a béke java szorosan 
kapcsolódik a népek fejlődéséhez, számolnunk 
kell a föld javai használatának etikai vonatko-
zásaival . Az emberi családhoz tartozás minden 
embert felruház egyfajta világpolgársággal és 
ezzel jogok és kötelességek címzettjévé válik, 
mivel minden embert összeköt az azonos ere-
det és felsőbb rendeltetés. A béke java nem 
választható el a tudományos ismeretekből és 
a technológiai fejlődésből származó új javak-
tól, amelyeket az emberek elsődleges szükség-
letének szolgálatába kell állítani. A béke javát 
jobban garantálja az, ha a nemzetközi közös-
ség nagyobb felelősségérzetet tanúsít aziránt, 
amit publikus, nyilvános javakként szoktak 
megnevezni, azaz azokat a javakat, amelyeket 
minden polgár automatikusan élvez, mint pl. a 
jogrend, a védelmi rendszer, az út és vasúthá-
lózat. A globalizáció jelenségében érdekelt mai 
világban, egyre több az a nyilvános jó, amelyek 
globális jelleget öltenek, melynek következében 
napról napra növekednek a közös érdekek. Elég 
ha itt szegénység és a légköri elleni küzdelemre 
gondolunk vagy a béke és a biztonság keresé-
sére. A nemzetközi közösségnek tehát egyre 
több jogi egyezményre van szüksége a nyilvá-
nos javak élvezésének szabályozására és ebben 
az igazságosság és a szolidaritás követelménye-
inek kell érvényesülnie. A javak egyetemes ren-
deltetésének alapelve segítséget ad szegénység 
kihívása és a szegény országok külföldi eladó-

II. János Pál pápa 
üzenete a 

2005. január elsejei Béke-világnapra
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sodása területén. Amint már VI. Pál pápa is leszögezte és II. János Pál is többször 
hangsúlyozta, az egyedüli valóban hatékony mód a drámai szegénységgel küzdő 
államok számára az, ha hozzáférhető feltételek mellett külföldi finanszírozáshoz
jutnak, a méltányosság szerint szabályozott nemzetközi kereskedelmi kapcso-
latok keretében. Morális és gazdasági mozgósítás szükséges a szegény országok 
érdekében történt megegyezések betartása területén, vagy az újratárgyalásra, ha 
azok túlságos terhet jelentenének egyes országok számára. Az üzenet ismételten 
kitért az afrikai földrész drámájára, a szolidaritás új formáit sürgetve, emlékez-
tetve arra is, hogy továbbra is nyitott kérdés az afrikai országok súlyos külföldi 
eladósodása.

A rossz egyetemessége és a keresztény remény 

A világot nyomasztó számtalan drámával szemben a keresztények alázatos 
bizalommal megvallják, hogy egyedül Isten teszi képessé az embert és a népeket 
arra, hogy legyőzzék a rosszat és rátaláljanak a jó útjaira. Krisztus halálával és 
feltámadásával nagy váltságdíj árán váltott meg bennünket és mindenki számára 
elnyerte az üdvösséget. Az Ő segítségével tehát mindenki számára lehetséges, 
hogy a jóval legyőzze a rosszat. Bár a személyes és társadalmi bűnök befolyásol-
ják az emberi cselekvést, a keresztény emberben élő remény mindig új lendüle-
tet ad az igazságosság és a béke melletti elkötelezettségre és a bizalomra, hogy 
lehetséges jobb világot építeni. Amikor a jó legyőzi a rosszat, akkor a szeretet 
győz és ahol szeretet van, ott béke uralkodik. Ebben az Eucharisztiának szentelt 
évben az egyház gyermekei a szeretet nagy szentségében találják meg az egység 
forrását, a Megváltó Jézussal és Általa minden emberrel. Krisztus halálának és 
feltámadásának erejében, amely szentségileg jelenvalóvá válik minden alkalom-
mal, amikor az eucharisztiát ünnepeljük, megmenekültünk a rossztól és képesek 
vagyunk arra, hogy a jót cselekedjük.

Szólj hozzám… 

Immár ötödik éve, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
minden esztendőben egy-egy konkrét, a társadalom számára is fontos 
keresztény értékre összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság elé. A kom-
munikációs programok célja, hogy tájékoztassák a társadalmat a Katolikus 
Egyház tevékenységéről, és párbeszédet kezdeményezzenek az Egyházhoz 
kevésbé kötődő, jó akaratú emberekkel.

Az üzenetet óriásplakátokkal, közterületen, sajtóban és intézmények-
ben elhelyezett hirdetményekkel, rádió- és tévéspottal népszerűsítik. A 
program témájáról konferenciákat szerveznek, valamint didaktikai anya-
gok készülnek iskolák, hittancsoportok és plébániai közösségek részére. A 
Szólj hozzám… program célja, hogy a figyelmet ráirányítása az igazi kom-
munikáció mibenlétére és fontosságára.

Az ember teremtettségénél és természeténél fogva társas lény, ezért 
elemi szükséglete, hogy kapcsolatokat létesítsen. Az egymás közötti és a 
Teremtővel folytatott kommunikáció minden közösség létének egyik alap-
feltétele. Az Egyház tanítása szerint a kommunikáció több, mint gondola-
tok közlése és érzelmek jelzése. Legmélyebb szinten saját magunk odaaján-
dékozása a szeretetben. 

Számos egyéni és szociális probléma adódik abból, hogy a modern 
társadalomban az emberek közötti és az Istennel folytatott kommunikáció 
nem, vagy csak töredékes formában valósul meg. A médiumok világa nem 
pótolja és nem is pótolhatja az ember-ember, ember-Isten közötti szemé-
lyes kapcsolatot. Mindig szükségünk lesz Valakire, akihez szólhatunk, aki 
meghallgat bennünket, akitől választ kapunk egzisztenciális kérdéseinkre, 
akivel megosztjuk örömünket, bánatunkat, gondolatainkat, és aki válaszol 
kérdéseinkre. Pilinszky János szerint a beszéd nem más, mint „adás és be-
fogadás. Nyitottság. Szeretet.” (Néhány szó a szavakról)

Az Egyház fontosnak tartja, hogy rámutasson az Istennel és ember-
társainkkal folytatott kommunikáció jelentőségére és nélkülözhetetlen sze-
repére. Szeretné felhívni az emberek figyelmét arra, hogy kommunikálni
kell, mert emberi létünk kiteljesedésének alapfeltétele. 

A kommunikációs program központi üzenete: keressük az alkalmakat, 
ragadjuk meg a lehetőségeket, hogy szóljunk Istenhez és embertársainkhoz 
egyaránt. Beszéljünk, beszélgessünk egymással, mert a kommunikáció ré-
vén válunk emberré. Szólj hozzám…

MEGJELENT!

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM c. 
kiadvány Iványi László plébános szerkesztésében. Kapható az 
endrődi templomban és a plébánián.

Istentől megáldott, békés, boldog, szerencsés új évet kíván: 
Iványi László plébános

Az ázsiai földrengéskárosultak javára 
Magyarország katolikus templomaiban a Magyar Katolikus Püspöki 

Kar kérésére gyűjtés lesz január 9-én, vasárnap.
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Forgalmazzuk a cipőipar számára 
a Keck Cég által gyártott 
különböző cipőipari ragasztókat, 
szerszám és talp lemosókat, 
kikészítőszereket.

T/fax: 06 66/386-896
06 30/9855-671
Gyomaendrőd Fő u 14.

Szent Vince
Diakónus és vértanú
Ünnepe: Január 22.

A saragossai egyház diakónusa volt, és 
Diocletianus császár idejében, a hispániai Va-
lenciában szenvedett vértanúhalált. Szent Ágos-
ton mondja róla, hogy nemcsak hitt Krisztusban, 
hanem szenvedett is érte. „A világ kétféle hadat 
visel Krisztus katonái ellen. Hízeleg, hogy meg-
tévessze őket és fenyeget, hogy megtörje őket. Ne 
tartsanak, tehát fogva saját élvezeteink és meg ne 
rémítsen mások kegyetlenkedése, akkor már le 
van győzve a világ”- vonja  le a szent példájából a 
következtetést Szent Ágoston.

A Prudentius-féle Passio és a Legenda Aurea 
szerint: Vince Valerius püspök diakónusa volt. 
Jobban prédikált a püspöknél, azért ő átengedte 
Vincének ezt a hivatalt. Amikor a keresztényül-
dözés idején Vincét és Valeriust bebörtönözték, 
éheztették őket, de a bíró előtt tántoríthatatlanul 
megtagadták, hogy pogány isteneknek áldozza-
nak. (Más változat szerint Vince bálványokat dön-
tött le.) Valeriust száműzetésbe küldték, Vincét 
megkínozták, vasgerebent szúrtak csontjai közé. 
(Más változat szerint ferde keresztre feszítették 
és folyékony ólmot öntöttek rá.) Vincét izzó vas-
rácson megsütötték, s amikor visszavitték a bör-
tönbe cserépdarabokra fektették, de ezeket bár-
sonyos puha virágok lepték be. Ezt látva megtért 
a foglár.

További megpróbáltatásokat kellett elviselnie, 
fekvőhelyén hunyt el. A helytartó még a halotton 

is ki akarta tölteni a bosszúját. Megtagadta tőle a 
temetést; kidobták a szántóföldre, hogy kutyák és 
madarak falják föl. De egy nagy holló-Isten küldte 
- megvédte a halottat. Végül a tetemet egy zsákba 
varrták és kövekkel súlyosbítva a tengerbe vetet-
ték. Ekkor a tenger hullámai, újra meg újra partra 
sodorták a szentet, míg egy keresztény meg nem 
találta és illően el nem temette.

Ezután a kétségbe esett bíró felkiáltott: „Hát 
még a halálban sem tudom legyőzni!?”

Ebben az értelemben mondta később Szent 
Ambrus Vincéről: „Megkínozták, összeszurkál-
ták, megkorbácsolták és megégették, legyőzni 
mégsem tudták!”

Szent Vince Portugália patrónusa, valamint a 
Vigneroni szőlőhegyeké, német és francia vincel-
léreké. Favágók, tetőfedők, fazekasok, tengeré-
szek védőszentje. 

Csontjait Valenciában találjuk. A stóláját 542-
ben I. Childebert király vitte Párizsba.

Vince napja időjárási fordulónap, mert ha Vince 
napján napsütés van, akkor a szőlő különösen jól 
hízik. „Fénylik Vince, tele lesz a pince!” vagy „Ha 
megcsordul Vince, tele lesz a pince!”

Táncünnepséget is tartanak ezen a napon, a 
madarak esküvői napjának tartják.

Hogy szentünk a bor patrónusa lett, annak oka 
nagy valószínűséggel nevének népies etimológiá-
ja: Vin-Cent (százszoros bor)

Általában diakónusként ábrázolják.

zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Emléktáblát avattak a gyomai születésű 
Pikó Pál (1852-1910) tiszteletére

2004. december 11-ikén 11 órakor Mezőtúron a Vízügyi Igazga-
tóság (Pétery Károly u 5.) épületének falára elhelyezett emléktáblát 
avatták fel Pikó Pál tiszteletére. 

Pikó Pál, a Mezőtúr-Mesterszállási Ármentesítő és Belvízsza-
bályzó Társulat volt igazgató főmérnöke Gyomán született 1852. 
november 8-ikán. Édesapja: Nemes Heőpapi Pikó Pál Gyoma tekin-
télyes polgára, egy időben főbírója volt, édesanyja Hoffmann Ro-
zália. Az ő unokája volt a nemrégiben elhunyt Pikó Béla főorvos, 
Gyomaendrőd díszpolgára.

Pikó Pál 18 éven keresztül volt a már említett társulat igazgató-
mérnöke. Az ő irányításával alapozta meg a Társulat Gyomaendrőd 
és Mezőtúr területén a Körös és a Berettyó árvízvédelmét. Sikerült 
elérni, hogy az ő idejében árvíz egyszer sem tört a településekre, pe-
dig 1895-ben csaknem 1 m-rel volt magasabb a tetőzés, mint 1881-
ben. Fáradságot nem ismerve végezte feladatát. Nagy árvizek idején 
éjjel-nappal talpon volt. Kérésére százan dolgoztak a gátakon. 1910 
tavaszán, az árvízveszély idején az életerős férfi megbetegedett és ok-
tóber 16-ikán, nem sokkal 58. születésnapja előtt örökre lehunyta 
szemét. 34 éves vízügyi szolgálat zárult le mögötte: gátak csatornák, 
védművek, egészséges gátőrházak, székház, kiépült úthálózat stb. 
fémjelzi munkásságát. Közszeretetnek, tiszteletnek örvendő szemé-
lyiség volt Mezőtúron. 

A bensőséges ünnepségen ott volt dombormű alkotója, Domon-
kos Béla művész, Rózsa Endre országgyűlési képviselő, Mezőtúr 
városának alpolgármestere jegyzője, a Vízügyi Igazgatóság jelenlegi 
vezetői, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör küldöttei. Ott voltak Pikó 
Pál unokái, dédunokái közül többen, akik emlékezetes beszélgetés-
ben idézték fel a nagyapa emberi alakját. A dombormű felállításának 
munkálatait az egyik unoka: dr. Sasi Nagy Istvánné ny. mérnök ka-
rolta fel. 

Javasoljuk a Pikó családot tisztelő gyomaiaknak, hogy ha Mező-
túron járnak, nézzék meg a domborművet. Az első útkereszteződés-
nél balra kell fordulni; a Spár üzletházhoz nagyon közel, ugyanab-
ban az oldalban, harmadik ház falánál találják meg Gyoma egykori 
szülöttének emléktábláját. 

Szilágyiné Németh Eszter

Karácsonyváró
A Szent Gellért 

Katolikus Általános 
Iskola december 18-
án délben kezdte  
karácsonyváró mű-
sorát. E nap délben 
a karácsonyi vásáron 
ajándékokat vásárol-
hattak felnőttek és 
gyerekek egyaránt. 
Fél kettőkor a negye-
dik adventi gyertya 
meggyújtásával kez-
dődött az ünnepség. 

A Városi Zene-és 
Művészeti Iskolában 
tanuló diákok elő-
adása után megható 
volt Erdei Eszter fel-
lépése. Az alsó tago-
zat kedves jelenetei, 
a betlehemes, majd 
a néptáncosok kö-
vetkeztek. A felsősök 
A kis gyufaáruslány 
történetét és Dickens: 
Karácsonyi ének c. 
művének feldolgozá-
sát adták elő. Kiss Pál 
igazgató úr zárszava, 

majd a meghitt közös éneklés zárta az ünnepi délutánt.
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cipőtalpbélés gyártás

Kéreg forgalmazás

Üzem: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1

T/Fax: o6-66 386-037

Mobil: 06 20 451 1944

Tisztelt Olvasó!
Néprajzi oldalunkon kitekintünk más települések 

néprajzi hagyományira, melyek hasonló formában tele-
pülésünkön is éltek, csak homályba borult emlékezete. 
Egy jeles füzesgyarmati kutató, Szabó Imre gyűjtésé-
ből közlünk néhány értékes gondolatot.

Babonák Füzesgyarmatról

Én 1948-ban lettem első osztályos. Ez idő tájt sokat 
beszéltek a babonáról, boszorkányságról a felnőttek. 
Óhatatlanul mi gyerekek is hallottunk belőle. Egy ilyen 
eset, hogy egy kocsisgazda a lovas kocsijával hajtott 
volna el a templom előtt, de a lovai megálltak, se, előre 
se hátra nem mentek. Ekkor a kocsis gazda széjjelné-
zett és látta, hogy a templom tornyát emberek javítják. 
Felszól az egyik embernek, hogy engedje tovább men-
ni, mert nem ér rá, mert szántani menne, de csak ne-
vettek rajta. Erre a kocsis gazda elővette a kis fejszéjét, 
mert hazafelé egy kis fát akart hozni tűzrevalónak és a 
fejsze fokával jó nagyot ütött a kocsirúd végére, erre 
a torony tetejéről egy ember lezuhant. A kocsis gazda 
felült a bakra és elhajtott.

Másik ilyen eset, amit meséltek, hogy a bábaasz-
szonytól is tartani kellett, ha a gyermek születésekor 
nem azt a bábát hívták el, akivel korábban megállapod-
tak. A régi öregek mondták, hogy az újonnan született 
gyermeket beteggé tudták tenni, állandóan sírt a gyer-
mek. De ennek meg volt az ellenszere, mert azt a ruhát, 
amit a gyermeken először volt, a szobaajtó küszöbére 
kellett tenni és a kisfejsze fokával ütögetni kellett, akár 
többször is, míg a rontás meg nem szűnt.

A következő eset volt, hogy az egyik gazda panasz-
kodik, hogy lopják a ház tornácára kirakott kukoricát, 
amely száradni volt kitéve. Ne búsulj egyet sem, vi-
gasztalta a komája, majd holnap megtudjuk, hogy ki is 
lopja a kukoricádat. Úgy is volt. Másnap a koma átmegy 
a gazdához, látja ám, hogy egy ember vállán egy zsák 
kukoricával áll a tornácon, de el sem tud menni, de le 
sem tudja tenni a zsákot, csak nagyon izzad. A koma 
rátette a kezét a kukoricalopó vállára és azt mondta, 
hogy most már leteheti. Így szabadult meg a zsáktól az 
idegen, aki este 10 óra óta tartotta zsákot.

Olyan sokan beszéltek, ilyen vagy hasonló esetek-
ről akkoriban az emberek, amiből mi is sokat hallottunk, 
előbb-utóbb beleéltük magunkat. 

Történt ugyanis, hogy csak a petróleumlámpa fényé-

nél tudtunk aludni, akkor még nem volt villanyvilágítás. 
Ha az éjszaka folyamán a lámpa nem világított és az 
öcsémmel felébredtünk kezdődött a haddelhadd, csak 
a ház falát és a folyógerendákat láttuk. A ház falán és 
a folyógerendán járkáltak páran. Mi nagyon féltünk és 
persze nagyon sírtunk. Ez az eset eltartott egy pár na-
pig, hogy miáltal szűnt meg rajtunk ez az állapot nem 
tudom, de hasznos útmutatót kaptunk és láttunk. Lát-
tuk, hogy a szobaajtó háta mögé van állítva egy seprű, 
bele van szúrva egy hegyes kés, valamint egy olló, de 
éjszakára a kis fejszét is az ajtó háta mögé tették. Hogy 
az átok ne fogjon rajtunk, tanácsolták, egy falat kenye-
ret vegyünk a szánkba, rágjuk addig, míg a mellékhelyi-
ségben el nem végezzük a dolgunkat, és kijövet nyeljük 
le. Ha tudatosan csináljuk, az átok nem fog rajtunk.

Füzesgyarmat, 2004.augusztus 22.

Szabó Imre 
Füzesgyarmati Tájház vezetője

a füzesgyarmati tájház

Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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Az 1816. évi „regulációs (ma úgy 
mondhatnánk városrendezés, utcák, 
telkek kiigazítása) térkép alapján meg-
kísérlem a korabeli szárazmalmok he-
lyét meghatározni. Sajnos telkekről, 
házszámokkal ellátott térkép nem ren-
delkezésemre, a mostani (2004. évi) 
állapotnak megfelelően s így kénytelen 
vagyok „körülírással” lehető legérthe-
tőbben helyhez kötni a hajdani száraz-
malmokat. A forrásunk megtalálható a 
békéscsabai Munkácsy Múzeum Tör-
téneti adattár térképtárában; PLANUM 
REGULANDAE POSSESSIONIS 
GYOMA Spectabilis Nobilis Comittatui  
BÉKÉS ingreniataq Haereditarii 
Illustrissimi Domini Comitis Ferdinandi 
STOCKHAMMER Anno 1816.

Kőrösi Csoma Sándor út-Pósa 
Lajos út eleje közötti téren az 
Esze Tamás út Hősök útja felőli 
bal oldalán,
ezzel szemben a túloldalon má-
sik malom, 
az Áchim L. András utca elején 
a mai „Körös” Szálloda étterem 
(Holler) mögött,
Áchim L. András utca Szabad-
ság tér felőli bal oldalán közép-
tájon az utcának,
Hősök útja-Álmos utcák vége 
közötti területen a Körös fele,
Mátyás király utca-Árpád utca 
vége közötti területen a Körös 
fele,
Attila utca Fő út felőli bal oldalán 
kb. az ötödik házhelyen,
Hősök útja mostani számozás 
szerinti 53. sz. telkén (a hajdani 
Ivánfenéki Társulat épülete he-
lyén),
Kossuth utca-Botond utcai ref. 
Templom felé eső sarokház 
heléyn,
Jókai utca-Fő út „csücske” (a 
hajdani Kohlmann malom –telek  
helyén),
Hősök útján a Mirhó utcai sarok-
tól számított jobb oldalon a má-
sodik házhely,
Arany János utca páratlan ol-
dalán az utca dereka táján, mai 
számozás szerint kb. 21-25 sz. 
közötti telken,
Rákóczi utcán a kb. 37-39 sz. 
házak körüli telken,
Mirhó út 7-9 sz. házak közötti 
telken,
Az Eötvös utca elején 1-7 sz., 2-
8 sz. telkek közötti nagyobb tér-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ségen a Kossuth utca fele eső 
részen egy, egy pár köves ma-
lom, errébb egy-két pár köves 
malom (régi elnevezés szerint;” 
egyes malom”, illetve „kettősma-
lom”),
Béke utcán a Hősök útjától befe-
le jobb oldalon harmadik-negye-
dik telek között.

Az 1773/1774 esztendőkről a refor-
mátus egyház irattárában találtam az 
egyház malmához szükséges anyagok 
vásárlásáról elszámolásokat. Ezekből 
kitűnik, több alkatrész neve és anyaga. 
Nemkülönben ilyen értékesek a ma-
lomkörüli javításokról kiállított számlák. 
Pl.: 1773. febr. 27-én „Kováts mester-
nek korong nádalásért 3 frt. 18 krajcár, 
szeget vettem 6 kr.-ért, somfát vettem 
9 frt.-ért (a somfa igen alkalmatos ke-
ményfa volt a kerekek fogazására, 
fogzápok beépítésére), faggyút vettem 
36 kr.-ért (ti. kenni kellett valamivel a 
tengelyeket, éppenséggel marhafagy-
gyúval), korong acélozásért fizettem
36 kr.-t, kováts mesternek bálvény sar-
kért (a malombálvány volt a főtengely), 
nádat vettem 7 frt.-ért, 6 kéve vesszőt 
vettem á.4 kr. Összesen 24 krajc. (a 
malmok teteje 
azaz a sátrak te-
teje fűzvesszővel 
korcolt kúpalakú 
nádtető volt), ma-
lom fogazásáért 
fizettem 2 frt. 33
kr.-t (az erőátviteli 
kerekek fogazásá-
ról van itt szó), fél 
font vasat vettem 
á.77 garas össz. 
42 krajc. Szept. 
20-án Szomba-
ti István kováts 
mester Uramnak 
munkáért fizettem
3 frt. 28 krajc., 

16.

octóber 2-án Túron vettem 25 font 
hájjat á. kr.14.össz. 5 frt.50 kr., Kötelet 
vettem 13 kr.-ért, 650 db somfát vettem 
11 frt. 3 kr.-ért (méretezett kb 10 cm 
átm. –jű 20-40 cm hosszúságú zápok-
ról van szó), Vettem két Véka Árpán 
Somfát meg 20 Krajcáron,Vettem egy 
véka Buzán meg egy Véka árpán som-
fát, faggyúért attam 12 Garast, Somfát 
vettem 6 Garas árát, Vesszőír attam 
huszonnígy Garast.”

A számadásokból is kitűnik, hogy 
legjobban kopott a somfazáp, vagyis az 
erőátviteli „fogaskerekek” alkatrésze.

A református egyház 1833. június 
21-i keltezéssel nyújtott be az urada-
lomnak kérelmet szárazmalom építé-
sére. Ifjabb Csapó János 747. sz. háza 
mellett lévő egy üressen lévő „három 
szegletet formáló” telken épülne a 
kettős malom, de mivel két kerengőre 
épülhet az egyház malma, inkább kéri 
az egyház Eke Bálint 112. sz. telkének 
„fundusán” a „megépíthetőséget.” Mi-
vel a szóbanforgó telek eléggé tágas 
és Eke Bálint az „Ekklésiához visel-
tető szívességéből egy malom helyet 
által engedett fundussából”. Hosszas, 
tekervényes mondatok után kiderül, 
hogy végül is két „egyes malom” (egy 
pár köves), épülne fel egy az említett 
747. sz. Csapó János telke mellett, a 
másik 112. sz. Eke Bálint az egyház 
számára adományozott telkén.

Sorozatunk következő számában 
majd megismerhetjük szerződésekből 
a szárazmolnárok kötelességeit s jo-
gait.

Cs. Szabó István

A szárazmalmokról II.

NEUBORT KANDALLÓK!

Kemencék, cserépkályhák, kandallók, 
kerti sütők építését határidőre, kifogás-
talan minőségben vállalom! Megrendelés 
alapján egyedi kivitelben!

Neubort László kandallóépítő, 
Gyomaendrőd, Fő út 52.

Telefon, fax: 06 66 283-492
Mobil sz.: 06 30 349-1655.

a szarvasi szárazmalom

Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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2005-ben a PARLAGI SAS lesz 
az év madara!

(Adta hírül a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület, a 
Madárbarát Kert Hírlevelének 9. sz. 
számában, (2004 a rozsdafarkúak 
éve volt)

Az alábbiakban részleteket köz-
lünk a Madárbarát Kert Hírlevél 
2004/9. számából:

A parlagi sas egy világszer-
te veszélyeztetett nagytermetű 
ragadozómadár-faj, amely számos 
nemzetközi természetvédelmi 
egyezményben kiemelt fajként sze-
repel. Hazánkban fokozottan vé-
dett, eszmei értéke 1 millió forint.

Elterjedés

A parlagi sas elterjedési területe 
Közép- és Délkelet-Európától egé-
szen a Bajkál tóig húzódik, azon-
ban költőterületei szórványosak és 
a faji világállománya a XX. század 
során drasztikusan lecsökkent. A 
faj elterjedésének nyugati határát a 
Kárpát-medencében éri el, így ha-
zánk és Szlovákia uniós csatlako-
zásával az Európai unió parlagi sas 
állománya a korábbi 1 párról (Ke-
let Ausztria) 120 párra emelkedett. 
A Magyarországon költő 75 párból 
álló parlagi sas populáció konti-
nensünkön Oroszországot köve-
tően a legnagyobb, így megőrzése 
kulcsfontosságú a faj európai fennmaradása szempontjából.

Táplálkozás

A parlagi sas legkedveltebb táplálékállata az ürge és a hör-
csög. Mivel az ürge és a hörcsög is téli álmot alszik, ezért ebben 
az időszakban elsősorban a mezőgazdasági területeken vadászik 
kisebb-nagyobb emlősökre, madarakra. Ilyen helyeken viszonylag 
gyakran zsákmányol mezei nyulat. A költési időszak után is együtt 
tartózkodó öregek párban vadásznak. Az elejetett prédából először 
mindig a tojó eszik. Hideg, kemény teleken alkalmilag a legkülön-
félébb dögre is rájár.

Védelem

A parlagi sas magyarországi védelmét 1980 óta a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálja, 
együttműködve az állami természetvédelmi szervezetekkel. …te-
vékenységük eredményeként 1980-tól napjainkig folyamatosan 
emelkedett a fészkelő párok száma. Az 2001. évi állomány alapján 
reális a kipusztulás elkerülése, a populáció hosszú távú fenntartása, 
a kisszámú állomány fennmaradásának és lehetőség szerint növe-
lésének biztosítása. ..a legfontosabb veszélyeztető tényezők: fészek 
közelében végzett erdő- és mezőgazdálkodás, áramütés, emberi 
zavarás, lelövés, tojásgyűjtés, mérgezés, illegális kereskedelem, és 
a turizmus hatásai.

Legsürgősebb tennivalók: legelők és egyéb táplálkozási terüle-
tek megőrzése, fészkelőhelyek környékén a gazdálkodókkal való 
együttműködés, műfészek kihelyezés, légvezetékek tartóoszlopai-
nak szigetelése. A kisszámú állomány fennmaradásának és lehető-
ség szerinti növelésének biztosítása csak nemzetközi együttműkö-
dés keretében valósítható meg.  

Téli madárvédelmi teendők

Helyezzen ki madáretetőt a 
kertjében. Az etetőt lehet faágra 
függeszteni, oszlopra állítani, illet-
ve ablak elé kiakasztani. 

A madarak etetésére a legjobb 
a napraforgómag, amit folyamato-
san kell pótolni, a hétvégi telkeken 
nagyobb mennyiséget célszerű ki-
helyezni ilyen esetben az ún. ön-
etető a legmegfelelőbb. A napra-
forgómagon kívül más táplálékkal 
is lehet etetni a madarakat, érde-
mes a fákon hagyni néhány almát, 
illetve kihelyezni almákat a hóra, 
vagy a gyümölcsfák ágcsonkjaira 
szúrni. Kiváló táplálék a madárka-
lács, amelyet a cinegék, harkályok 
fogyasztanak előszeretettel. A ma-
dárkalács nem más, mint egy zsi-
radékból és magvakból összegyúrt 
gombóc, amelyet egy madzag se-
gítségével faágakra lehet akasztani. 
Otthon is elkészíthető. A fekete 
rigó és a vörösbegy a konyhai hul-
ladékot is átvizsgálja, gyakran lehet 
őket látni a komposzton. A zöldike, 
a pintyek a talajon keresik inkább 
a téli etetőanyagot, felszedegetik 
az etetőkből kihullott magvakat is. 
Ezen madarak etetése frissen esett 
hó után úgy lehetséges, ha részük-
re egy kis sátrat építünk, néhány 
faág és nádszövet segítségével. Az 
etető anyagot ezután már a tető alá 
a földre szórhatjuk.

Madárfigyelő Napok Eredményei

Európában 1000 helyszínen, 18724 résztvevő 3,478.992 mada-
rat észlelt.

Az első három helyezett Európában:
Helyszínek száma:
Magyarország 146
Lettország  125
Spanyolország 108

Résztvevők száma
Svájc  4922
Magyarország 3430
Bulgária  2070

Látott madarak száma
Svédország  957.520
Románia  552.503
Magyarország 479.956

Október 2-3-án 30 európai országban több ezer érdeklődő vett 
részt a nemzetközi Madármegfigyelő Napokon Ezeket a napokat
már 13 éve szervezik, az őszi madárvonulás időszakának közepén, 
mindig október első hétvégéjén. A rendezvény célja az is, hogy fel-
hívja a figyelmet a madár és természetvédelem fontosságára, növel-
je e tevékenységek társadalmi támogatottságát. 

Az Európai Unió területén az összes vadon élő, természetes elő-
fordulású madárfaj az unió által 25 évvel ezelőtt megalkotott ma-
dárvédelmi irányelvek hatálya alá tartozik.(769/409/EGK)

Közreadta: Császárné Gyuricza Éva

MADÁRVILÁG
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EGYEDI 
CIPŐGYÁRTÁS!

34-től 48-as méretig 
női és férfi alkalmi és utcai modellek.

DEFORMÁLT LÁBRA IS, igény szerint.

Természetes alapanyagokból,
Rövid határidőre készítjük a cipőket.

MÉRETFELVEVŐHELY: HUNGELL KFT
Gyomaendrőd, Fő út 140/2. Tel.: 06-30 283-42-60

Még egyszer a december 5-i népszavazásról

Böjte atya: „December ötödike szétválasztotta az egészséges és 
beteg részeket. Nem hittem a szememnek, amikor a televízióban 
láttam, hogy a kormánypártok képviselői győzelemről beszélnek. 
Kit győztek le? A saját népüket?”

„Mostohaanya-ország” részletek Lukács Csaba cikkéből 
(Székelyudvarhely, Magyar Nemzet dec. 8, Látó-Tér)

„A múltunkat és a lelkünket úgysem vehetik el tőlünk” hétfőn 
(dec.6.)döbbenet és dac, kedden már csak fájdalom volt jellemző 
a székelyföldi magyarokra a vasárnapi népszavazás eredményte-
lensége miatt. Megtiporták büszkeségünket, de attól mi még ma-
gyarok maradunk – mondták többen Székelyudvarhelyen, ahol e 
napokban nem túl jó magyar állampolgárnak lenni.

…Mivel a román törvények értelmében mindent műsort rög-
zíteni kell, nincs akadálya annak, hogy újra meghallgassák a be-
telefonálók véleményét:

meglett férfiak zokognak a kagylóba, és egymást érik az elke-
seredett hangú sms-ek. 

„Kisül a szemem a szégyentől, hogy magyar tagadja meg a 
magyart…”

A komor hangulatot végül feloldja egy kecseti székely, aki azt 
hajtogatja töretlen optimizmussal, hogy nem baj, ha nem segít 
az anyaország, csak ne is ártson. Tudják, mint a deszkát szállító 
székely, amikor kiköti a szekeret a korcsma elé, és odaszól a bak-
ternek: ne őrizze, de ne is nyúljon hozzá!

… Balázs Árpád (a helyi Príma Rádió műsorvezetője)úgy véli, 
egy világ omlott össze az erdélyi magyarokban az anyaország kö-
zönye láttán. 

… Elterjedt a hír, hogy Csíkban valakik piros festékkel NEM 
feliratot mázoltak a magyar rendszámú autókra. 

…A városban most az a leggyakrabban feltett kérdés, hogy 
mi legyen az anyaországiakkal. „Vezessük be a székely vízu-
mot” – javasolta valaki az egyik kereskedelmi rádióban, míg 
mások amellett kardoskodtak, hogy tegyék kötelezővé a „búcsú 
Csíksomlyótól” feliratú pólót. Az ötletrohamot Darvas Kozma Jó-
zsef csíkszeredai esperes-plébános állította meg, aki nyílt levélben 
hangsúlyozta, hogy még hisz az összefogásban. „Addig törlöm az 
egyik szememet, s kezemből lassan leteszem az előkészített tojást, 
amellyel megdobálni szándékoztam az ide látogató „magyar elv-
társakat”. Nem piszkolom be sem kezemet, sem lelkemet! Aki a 
trágyadombra csap, biztosan összekeni magát. Viszont szeretettel 
várom azokat, akiknek lelkében él a nemzet. Hangjukat meghal-
lom, és ajtómat megnyitom” – írta a lelkész. 

… Hétfőn (dec. 6.) Gyergyószentmiklóson, a város névadójá-
ról elnevezett búcsún csak a rendszerváltást követő évben voltak 
annyian mint most. A többezres tömeg lehorgasztott fővel vonult 
körbe a városon, a kisírt szemű asszonyok és a dacos férfiak idén
először nem énekelték el a nemzeti imát. Gyászpántlikát tettek a 
millenniumi zászlóra, és a plébánia épületéről a hívek levetették a 
piros-fehér-zöld lobogót. A kapura vörös-fekete betűkkel megírt 
plakát került, amelyre Károlyi, Rákosi, Kádár, Hiller, Gyurcsány 
nevet írták fel, a Boldogasszony Anyánk utolsó sorát pedig így 
énekelték: Ne feledkezzél meg romlott magyarokról! A szentmi-
seáldozatot bemutató Veress András egri püspök magyarországi 
hívei nevében is elnézést kért a népszavazás eredménye miatt.

… Másnapra leülepedett a harag, és a fájdalmas beletörődés 
vette át a helyét.” Ne csüggedjetek, székely testvérek, a Hargitát, 
a Csíksomlyót, a múltunkat és a lelkünket úgysem vehetik el tő-
lünk! – Mi megyünk Magyarországra identitástudatot keresni, 
vagy ők jönnek ide?

Nyolcvanéves ember – Tamási Gábor – szerint a benne levő 
reménnyel együtt a hite is meghalt, ezért azt javasolja, hogy ezen-
túl mindenki csak székelynek vallja magát, ne magyarnak. „Az 
én koromban már értelmetlen a reménykedés, én már nem érem 
meg, hogy ne bozgornak hívjanak, hanem olyan büszke ember-
nek, akinek a szülőföldje mellett hazája is van.”

… Tudomásul vesszük: a zseb szavazott a szív helyett.
… A székelyudvarhelyi zeneiskolában a Mikulás-napi ünnep-

ség végén elénekelték a Szózatot. „A vasárnap esti eredmény után 
fantasztikus érzés volt arról énekelni, hogy „hazádnak rendület-
lenül légy híve, óh, magyar”…

Válogatta és közre adta: Császárné Gyuricza Éva, aki végül egy 
kérdést tesz fel: „elmondhatjuk-e még valaha „egy nemzetnél sem 
vagyunk alább valók”.

HÍREK A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL

„... megmarad egy diadal-
mas erdélyi igazság: ez a föld 
egymás mellett... megtartja 
örökös tarka virágzásban a 
népeket, akik rajta és érette 
munkálkodnak.“

Kós Károly, 1925.
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Kedves vásárlóim!
januári ajánlataim:

Szenes kályhák, kályhacsövek
Hólapátok, kézi szerszámok,
Gumicsizmák, /bélelt/ védőkesztyűk,
Fejszék, balták, fűrészek,
Benzines és elektromos láncfűrészek,
Hősugárzók, olajradiátorok,
Fóliák, takaróponyvák,
Ruhaszárítók, vasalók, elektromos
Konyhai gépek, hajszárítók, stb.,
Viaszosvászon asztalterítők, fürdőszoba-
szőnyegek,
Létrák, műanyag kukák,
Üstök, üstházak, húsdarálók,
Gázégők, disznópörkölők,
Izzók, elemek, zseblámpák,

Boldog új évet kívánok 
minden kedves vásárlómnak

FARKAS MÁTÉ 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

AGRO 
ÁRUHÁZ

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.



Újévi jókívánság

Kedves Olvasó!
Ismét új esztendőben köszönthetem itt az Evangélikus 

Oldalon, és szeretnék hű maradni az immár egy évvel ezelőtt 
leírt irányelvekhez, amelyek az itt hónapról hónapra megje-
lenő tartalomra vonatkoznak, hát bibliai igével teszem azt:

Békében fekszem le, és el is alszom, mert te adod meg, 
Uram, hogy biztonságban élhessek!

Zsolt 4,9

2005. évi bibliaolvasó Útmutatónk januári igéje ez. Talán 
kicsit szokatlannak tűnő igeszakasz, így év elején, amikor 
leginkább erőre és lendületre lenne szükség, hogy vissza tud-
jon térni az ember az ünnepi időszakból a hétköznapok egy-
hangú világába, de ugyanakkor fontos és legtöbbünket érintő 
területet feszeget.

Az elmúlt hónap, főként a legvége többnyire némi visz-
szatekintésre készteti az embert. Gyakran önkéntelenül, vagy 
éppen nagyon is tudatosan értékeli át a mögötte lévő idő-
szakot. A médiumok is erre ösztönöznek, amikor különböző 
formákban és csatornákon keresztül szembesítenek minket 
az elmúlt év örömteli, vagy sokszor sokkoló eseményeivel. 
Jómagam néha egész kis leltárt készítek olyankor mindar-
ról, amit terveztem esetleg arra az esztendőre. Értékelek, és 
mint minden ember, egyben tervezgetek is, a következő évre 
előretekintve. Álmok és tervek, amelyek oly sokaknál újévi 
fogadalom formájában hangzanak el az év első napján. Ál-
mok és tervek, amelyeket sokszor nem is merünk szavakban 
megfogalmazni.

Sokszor hallani ilyenkor másfajta hangokat is. Sokakban 
megszólal ebben az időszakban a csalódottság, a reményte-
lenség hangja, vagy ami még rosszabb, hallgatásba burko-
lódznak.

Sokan nyugtalansággal tekintenek előre, sokan bizalmat-
lanok a jövővel kapcsolatban. Ez a nyugtalanság, bizalmat-
lanság pedig nagyban meghatározza éjszakáinkat. Talán van, 
aki hosszú órákat forgolódik, mielőtt elaludna. Talán éjsza-
ka sokszor felriad, és hajnalban már képtelen visszaaludni. 
Talán van, aki hosszú álmatlan éjszakákat él meg, amikor 
szinte ég a szeme a fáradtságtól, ólomsúllyal húzzák tagjai, 

de mégis képtelen elaludni. 
Valami nyugtalanít, zakatol 
belül, vagy a fájdalom hasít 
újra és újra valamelyik tag-
ba. Sok oka lehet egy álmat-
lan éjszakának, de sokszor 
csupán a holnapért való ag-
gódás az, ami szorít legbelül 
jéghideg kézzel. 

Az Újév ünnepét mégis valahol a lehetőség ünnepének 
nevezném. Ezen az ünnepen valószínűleg több reménység 
fogalmazódik meg a világon, mint bármelyik más napján az 
esztendőnek. Az igazi lehetőség azonban, hogy Isten kegyel-
méből élhettük meg, és az ő kegyelméből kaptunk ismét időt 
a változásra, hitünk és életünk megújulására. 

Talán nem lesz az újesztendő gazdagabb, bővelkedőbb, 
mint az elmúlt. Lehet, hogy nem lesz kevesebb tragédia em-
beri életekben.

De lehet kevesebb félelem. Lehet kevesebb rettegés, és 
lehetséges kevesebb aggodalommal tekinteni a holnap felé. 
Ha az Úrra tudjuk bízni életünket, akkor biztosak lehetünk, 
hogy jó kezekben vagyunk, mert az Ő gondviselő kegyelme 
tart meg életünk minden percében. Ő az, aki képes még a 
legnagyobb gondokat, próbatételeket is a javunkra fordítani.

Ő már győzelmet aratott a mi leghatalmasabb ellenségünk 
felett, Krisztus váltságával. Már csak a szívünkben kell teret 
engedni neki, hogy ott is győzhessen mindazon, ami meg-
maradt ebből a legnagyobb ellenségünkből: a félelmeinken. 

Azt kívánom az új esztendőre mindannyiunknak, hogy a 
Zsoltárban olvasható esti imádság bizonyosságával legyünk 
képesek álomra hajtani fejünket, annak minden napján.

Horváth Z. Olivér evangélikus lelkész

Gyülekezeti alkalmaink:

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
Január 13-tól, csütörtökönként, új időpontban: 14.00 
órai kezdettel
(A téli időszakban havazás esetén szünetelnek a 
bibliaórák. A szünet a hó elolvadásáig tart.)

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

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Az ablak 
teszi
a házat
MŰANYAG AJTÓK, 
ABLAKOK GYÁRTÁSA 
EGYEDI MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrőd,
Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328
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A hajnali harangszónak
Giling-galangója,
Hirdetgeti, hogy az évnek
Itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget,
Bort, búzát és békességet
Adjon Isten bőven,
Ez új esztendőben.

Adjon Isten füvet, fát, 
tele pincét, kamarát.
Sok örömet e háznak
Boldogságot hazánknak!
Elmondám, nincs bundám
Mert nem hagyott rám nagyapám.

Kívánjunk boldog új esztendőt 
szüleinknek, testvéreinknek, egymásnak.

Boldog új esztendőt 
hazánknak, népünknek, nemzetünknek!

Szeretettel: Gabi óvónéni

Osváth Erzsébet: Aranykötőtűk

A Napsugár nem ér rá
henyélni az égen.
Arany kötőtűk
csillognak kezében.
A szuszékja alján
szép színes fonalak:
varázs gombolyagok,
pontosan négy darab.
Serényen kötöget
a jó Napsugárka,
minden évszaknak más lesz a ruhája.
Fehér fonálból
kötöget a Télnek,
a zöld gombolyagból
Tavasz hírnökének.
Piros fonalát
A piros Nyárnak szánja,
Sárga gombolyagból
lesz az Ősz ruhája.
És szállnak az évek
Napsugár kötöget.
Némán mozgatja
az aranykötőtűket,
Mit is tehetne mást,
kötöget, dolgozik,
mert a természetben is 
a divat változik.

Talán, ha még jobban
Figyelnénk egymásra,
Észre vennénk máson,
Ha valami bántja,

Néha volna erőnk
Magunkat feledve,
Embertárs érdekét
Venni figyelembe,

Talán, ha több jó szót,
Megértést kapnának,
Azok, akik erre
Épp mitőlünk vágynak,

Az a hely, hol élünk,
Kicsit szebbé válna,
S több lenne az öröm
Általunk. Talán ma!

Bukva Csilla: Talán ha…
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Nyolc esztendővel a Fidelitas meg-
alakulása után és a fiatalok érdekeinek 
hat évnyi parlamenti képviselete során 
kellő ismeretet, tapasztalatot gyűjtöt-
tünk össze ahhoz, hogy leírjuk azokat 
az élethelyzeteket, megfogalmazzuk 
azokat a problémákat, amelyekben a 
fiatalok élik mindennapjaikat, ame-
lyekkel az új nemzedéknek meg kell 
küzdenie. Azt gondoljuk, hogy az 
ország legnagyobb politikai ifjúsági 
szervezeteként ismerjük azokat a kér-
déseket, amelyekre Magyarországon a 
társadalomnak, a politikai döntésho-
zóknak válaszokat kell találniuk annak 
érdekében, hogy a fiatalok életlehető-
ségei bővüljenek, hogy olyan új nem-
zedék éljen ebben a hazában, amely 
büszkén támaszkodik hagyományaira, 
értékeire, amelynek tagjai önmaguk-
ért, közösségeikért és környezetükért 
felelősséget vállalnak. … Egy politikai 
szervezet, legyen az párt vagy ifjúsági 
szervezet, nem nélkülözheti az általa 
képviseltek véleményének ismeretét.

… Ez a dokumentum ötvözi a Ma-
gyarországon élő fiatalok véleményét, 
a valóban tudományos igénnyel ké-
szült, az ifjúságot bemutató kutatások 
megállapításait és a Fidelitas közvetlen 
tapasztalatait.

Mire is lenne szüksége ma Magyar-
országon a fiataloknak?

A Magyarországon élő 15 – 29 éves 
korosztály 34 % - a a lakáshelyzetet 
tartja a fiatalok legégetőbb problémájá-
nak. … Minden második fiatal a lakás-
sal kapcsolatos célok megvalósítását 
tekinti az előtte álló öt évben a legfon-
tosabb feladatnak. Ez a kérdés annyira 
központi probléma a fiatalok életében, 
hogy más, nagyon fontos célokat szo-
rít háttérbe, úgymint a családalapítást 
(8% - a tartja legfontosabbnak), vagy a 
gyermekvállalást (10%).

Amikor a polgári kormány bevezet-
te az otthonteremtés támogatási rend-
szerét, a fiatalok 84% - a bizakodó, op-
timista volt abban a tekintetben, hogy 
meg fogja tudni oldani lakásproblémá-
ját. … Ezek alapján érthető, hogy az 
országjárás során hallott mondatok-
ban az otthonszerzés reménye össze-
kapcsolódik a következő országgyűlési 
választásokkal, a kormányváltással.

A Gyurcsány-kormány otthon-
teremtési elképzelései eleve halva 
születtek, ugyanis a lakásprobléma 
elsősorban a nagyvárosi és budapesti 
fiataloknál jelent problémát. Míg a kis-
városi, községi fiataloknál a lakáshely-
zet, mint probléma csak a harmadik, 
negyedik helyen jelentkezik, addig 
Budapesten és a nagyvárosokban to-
ronymagasan vezet.

… Sajnos a fiatalok azt érzik, hogy 
a lakáshelyzet területén legalább egy 

hatéves visszalépés történt, ma ugyan-
annyira kilátástalannak tűnik a hely-
zetük, mint 1998 – ban volt. A fiatalok 
lakáshoz jutási reményei szertefosz-
lottak, hiszen miazhogy! típusú kor-
mányzati ígéretekből és nagyotmon-
dásokból nem lehet téglát venni, sem 
törlesztő részletet fizetni.

A fiatalok csalódottak, mert azt hit-
ték, hogy az ígéret, amely az otthonte-
remtés lehetőségének kiszélesítéséről 
szólt, azt jelenti, hogy többen, köny-
nyebben és olcsóbban jutnak lakáshoz. 
… Sajnos a kormány megtanítatta ve-
lük a szocialista szótárt: ha azt hallják, 
hogy kiszélesítjük, akkor már tudják, 
az azt jelenti összeszűkítjük, ha azt 
hallják olcsóbb lesz, már tudják, az azt 
jelenti drágább.

… A fiatalok 34% - a jelenleg is vég-
zi tanulmányait, azonban a kollégiumi 
férőhelyet kapott fiatalok aránya 1%. 
Rengeteg fiatalnak és családjuknak je-
lent óriási anyagi megterhelést a lak-
hatás megoldása. … A lakhatáshoz ka-
pott támogatás a költségek töredékét 
sem fedezi.

…És még: a munkanélküliség jelent 
a legfenyegetőbb veszélyt a fiatalokra 
saját bevallásuk szerint. Kiugróan ma-
gas a munkanélküliség megjelölése ak-
kor, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy 
mit tart az ifjúság legégetőbb problé-
májának (47%). Láthattuk az előbb, 
hogy milyen komoly gondot okoz a la-
káshelyzet a fiatalok számára, de még 
az is 15% - kal kisebb értéket kapott a 
problémák megjelenítésekor.

Nem csodálkozhatunk azon, hogy 
a fiatalok a munkanélküli léttől félnek 
a legjobban. A 25 – 29 évesek közül 
minden második már volt hosszabb 
vagy rövidebb ideig munkanélküli.

… A kormányzatnak mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a 
fiatal nemzedék számára természe-
tes és magától értetődő legyen, hogy 
felnőttkori életét, megélhetését, karri-
erjét a munkaerőpiacon képzelhesse 
el, és gyermek - , és fiatalkorát ennek 
jegyében szervezhesse. Sajnos, hogy a 
jelenlegi kormányt ezen a téren moz-
dulatlanság jellemzi.

… A fiatalok az elmúlt két és fél év 
legnegatívabb jelenségének azt tart-
ják, hogy bizonytalanná vált a jövő-
jük, nem tudnak biztonsággal építeni 
az elkövetkezendő időszakokra, az az 
érzésük, hogy a körülményeik rossz 
irányba változnak, az élethelyzetük 
beszűkül. Nem tudják eldönteni, hogy 
amire ma még számíthatnak, az hol-
nap is létezni fog – e még, amit tegnap 
ígértek nekik, azt holnap be fogják – e 
tartani.

Komoly segítségnek érezték a fiata-
lok a diákhitel intézményének beveze-

tését, mert kiszámítható volt, elfogad-
ható feltételekkel lehetett hozzáférni, 
és a konstrukció nem keltett félelmet 
a hitel visszafizetésével kapcsolatban 
sem. Mára már elbizonytalanodtak a 
fiatalok, mert arra számítottak, hogy 
csökkeni fog a diákhitel kamata, hiszen 
ezt ígérték. Azonban a kamat nőtt. El-
bizonytalanodtak, mert ma már a hitel 
visszaszerzése nem függ a jövedelem-
szerzési helyzettől.

… Elbizonytalanodtak a fiatalok, 
mert azt ígérték nekik, hogy ingyen 
utazhatnak majd a lakhelyük és az is-
kolájuk között, ezzel szemben azt ta-
pasztalják, hogy minden évben nagy-
mértékben drágul a közlekedésük.

… Fiatal szülők kérdezik: hol van 
a két – háromszáz új gyermekorvosi 
rendelő, amit megígértek, hol van az 
ingyenes óvodai étkeztetés, hol van 
a tízezer biztonságos játszótér. Vidé-
ki, kistelepülési fiatalok kérdezik: hol 
van az a beígért támogatás, amelyet 
a helyben munkát vállaló fiataloknak 
ígértek.

… Ezért alakulhatott ki az új nem-
zedékben az az érzés, hogy ez a ha-
talom valamiért pikkel rájuk, sőt talán 
direkt is csinálják.

… Mert mindegy mit ígértek a je-
lenleg kormányzók, a tény az, hogy 
nem ingyenes lett az utazás, hanem 
sokkal drágább. De talán még ennél is 
felháborítóbb, hogy még egy felnőtt, 
nem diák utazónak a tömegközleke-
dési költségei évente 11 – 15% - kal 
drágul, addig a diákoknak évente 22 
– 26% - kal. Miért kell nagyobb mérté-
kű áremelésnek alávetni a fiatalokat?

… Számtalan olyan kérdés van, 
amire nincs értelmes válasza a jelenleg 
hatalmon lévőknek. De a leginkább ir-
ritáló, hogy nincs kormányzati válasz 
arra, hogy miért a fiatalokat sújtják 
leginkább.

A Fidelitas kéri, hogy a Kormány 
haladéktalanul lásson hozzá a fiatalok 
élethelyzetének javítása, lehetőségeik 
bővítése érdekében szükséges intézke-
dések meghozatalához és azok azon-
nali véghezviteléhez.

Ma Magyarországon a fiatalok azt 
mondják, nem olyan országot kép-
zeltek el, mint amilyenben most él-
nek. Nem a bizonytalanság, hanem a 
biztonság, nem az átverés, hanem az 
őszinteség, nem a reménytelenség, 
hanem a bizakodás országát. Olyan 
országot, ahol a holnap kiszámítható, 
biztonsággal vállalható, ahol a boldo-
gulás alapja a teljesítmény, ahol hisz-
nek a szavak elsődleges jelentésében, 
ahol a több nem azt jelenti, hogy ke-
vesebb és az odaadok nem azt jelenti, 
hogy elveszek.

Kockára tett Jövő
- jelentés az ifjúságról -         készítette: Kuna Tibor – Szíjjártó Péter
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Egy csepp emberség
Hétköznap reggel. A takaró 

puhasága, a kinti hideg szürke 
egyhangúsága még marasztal 
egy kicsit. 

Aztán… Kossuth rádió, is-
merős hangok, hírfoszlányok 
a megszokott készülődés köz-
ben. 

Hírek… valahol megint tra-
gédia, emberek halála…

Összeütközött… kirabolták, 
ledőlt, megvitatták, bejelentet-
ték, felemelték, leértékelték, 
módosították. Még szerencse, 
hogy csak három perc… há-
rom percbe sűrűsödött, sűrített 
zaklatottság… vibráló feszítő 
ingerek… A Világból…, a Vi-
lágról…. Majd egy dallam (ta-
lán már klasszikus), és valaki a 

gyermekkoráról kezd mesélni, a nagypapáról, a nagycsaládról….
Tiszta levegő árad szét a szobában, tompulnak az előbb még 

sokkoló mondatok, majd teljesen „átszűrődnek”, ”kioldódnak”, s kí-
váncsi figyelem váltja fel őket.

Bejön és leül Tamási Áron, s vele az erdélyi havasok visszahan-
gozzák Ábel kiáltásait, kutyaugatás, ropogó hó, fenyősusogás.

Sorsfordító időkről szól a néhány mondatos idézet, s élete sors-
fordító pillanatairól a beszélő. Szavak és élethelyzetek találtak egy-
másra egykor, kapaszkodtak össze és lettek elválaszthatatlanok. S 
most felidézőjük megosztja hallgatóival az „egymásra találást”, be-
szél arról, hogy miért pont ezt a költőt, ezt az idézetet, ezt a gon-
dolatot választotta.

Másnap reggel fél hét után néhány perccel Ady versét fedezem 
fel újra, s kapok vele ismét egy különös történetet, már egy másik 
ember életéből. 

Csendes, személyes pillanatok ezek. Más tartalommal telítődnek 
a jól ismert szavak, szépség és meghittség kapcsolja össze az idézet 
szerzőjét, a megszólaltatott személyt és a hallgatót. 

Szívesen hallgatnám még a rövid, tömör monológokat. A Lé-
nyegről. Mert nincs hely és idő sem másról beszélni.

Ismert és kevésbé ismert emberek adnak minden reggel útrava-
lót hallgatóiknak, megnyílnak a mikrofon előtt, s megosztják gondo-
lataikat Életről, Halálról, Szeretetről, Szenvedésről….

A mérnök ugyanúgy helyet kap, mint a vegyész, a tanár, a rab-
bi, az író, a csillagász vagy a keramikus. A műsor sokszínűségét, 
egységét éppen ez adja, a különböző indíttatás, más-más családi 
hagyományok, másfajta érdeklődés, világlátás, vallási hovatartozás, 
a különböző módon megélt és átélt helyzetek, s azok átadható ta-
pasztalatai. De ami fűzérré köti a reggelenkénti gondolatfolyamot: 
az az Ember, az Emberség.

A Kossuth rádió minden reggel megajándékozza hallgatóit  „egy 
csepp emberséggel”. 

S az eddig csak hallhatót most olvashatóvá is tette, hiszen idén a 
hanganyagot könyv formájában is megjelentette. Így az érdeklődők 
fellapozhatják az első kötetet, bekapcsolódhatnak abba az áramkör-
be, amelybe eddig csak a hanghullámok segítségével kerülhettek. 
Bármelyiket választják is - a hangos, rádiós, vagy az írott változatot 
-, mindenképpen értékes pillanatokat szerezhetnek maguknak. 

Polányi Éva

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel. 

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött
Vallomás helyett hitvallás

Az első könyvem első oldalára a „soha-meg-nem-elégedés” 
himnuszát írtam be… Nincs jogom hát panaszkodni, ha ma is elé-
gedetlenül futok még ; sokat szereztem, sokat el is dobtam; soha 
le nem ültem egy pillanatra sem; gazdagságomban szegénynek 
éreztem magamat és fáradtságomban nyughatatlannak; nemcsak a 
könyvemben, homlokomra is fel van írva a „soha-meg-nem-elége-
dés”. Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni 
látszottam; s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig 
csapja a szél.

Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztít-
hatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? „A hit az élet ereje: az 
ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz… Ha nem hinné, hogy 
valamiért élnie kell, akkor nem élne”… Ezek a szavak Toltsztoj sza-
vai, járnak eszemben, s vizsgálom, mit hiszek? Ó, örökkék ég min-
den felhők mögött; kiirthatatlan optimizmus!

Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értel-
me, mert „cél és értelem” emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk 
szüksége. A világ több, mint minden emberi; hiszek a világban, mert 
eszem el nem éri.

S mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája an-
nak a Valaminek, amit el nem ér… Építse életünket: s ahogy egy vers 
jobb lesz és nem rosszabb, ha az ész építi (csak ott álljon az építész 
mögött a gazda is!) -, akként legyen már egyszer jobb életünk...

Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem 
dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy 
szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban min-
den színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A 
magyarság színét, a magyarság kincsét! - de mily balga volnék, ha 
ugyanakkor már színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyen-
gíteni.

Én hiszek a testvériségben: a színek együtt adják ki a képet, a 
hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen harcol-
jon: hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye: az elnyo-
más és a rombolás szelleme ellen! Micsoda leckét kaptunk ebből 
éppen mi magyarok! És micsoda hiba: másnak tenni, amit magunk-
nak nem kívánunk - holott már avval, hogy másnak megtettük, ajtót 
nyitottunk neki, hogy velünk is megtörténhessék... 

S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lé-
lek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért 
epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem 
hinnék benne, magam tenném lehetetlenné. Oly bűn, melyre nincs 
feloldozás. Csak a hit teheti lehetségessé.

Ember vagyok, s hiszek az emberben. Nem is az emberben. Az 
ember vakon botorkál; de a világ nyitja és súgja útjait. Az ember 
primitív lény, de az állat még primitívebb. Nem állatot kívánok, nem 
is embert! Többet! 

S ha néha elfáradok, s az állatot és anyagot irígylem: ez nem 
hitem megtörése, csak erőmé, mely nem semmi, de nem minden… 
Derék erő, s majd megnyugszik egyszer, de nem fogy el. Hiszem… 
Nyugodt kinccsé lesz és örök haszonná.
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Mezőgazdasági, Műszaki és 
Szolgáltató Betéti Társaság, 
Hunya, (Rákóczi u. 55-57.)

mezőgazdasági üzemek, kis-
termelők részére komplett 
mezőgazdasági szolgáltatást 
vállal.

Biztosítja a termeléshez szük-
séges műtrágyát, vetőmagot és vegyszert.
Vállalja a megtermelt növény tisztítását, szárítását, tárolását, ér-
tékesítését.

Érdeklődni lehet: 66/389-689 Tel/Fax, továbbá 66/532-610 sz és 
66/532-611. sz. telefonokon.

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

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ
Fő út 81/1. a volt ENCI udvarában

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit.
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodal-
mak, díszebéddel összekötött értekez-
letek, konferenciák, találkozók rende-
zése mérsékelt árakon lehetséges 160 
fő befogadásáig. Az étterem speciális 
kívánság szerinti menü elkészítését is 
vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bé-
relhető óránként 1.800-forintért.

Telefon: (66) 282-048, (20) 9520-243

5500 Gyomaendrőd, 
          Ipartelep út 3. 
(T/F: 66/386-614,  386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése – tervezése
Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, 
Interspan bútorok)
Építőipari anyagkereskedés (Interspan bútorlap…)
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, 
acélzsalu, keretes állvány, útpanel…)

•
•
•

•
•

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT

Kerékpár forgalmazó 
márkabolt és szerviz
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
csövek, szerelvények
Hűtőszekrények, fagyasztóládák, 
mosógépek, háztartási kisgépek

Szórakoztató elektronika
Szegek, csavarok, zárak, lakatok
Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
Villanyszerelési anyagok

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909

Növényvédelmi szakmérnök szaktanácsadási munkákat vállal. 
Gyomaendrőd határában lévő földeken, a szükséges munkák 

szakszerű elvégzése mellett a vegyszerek beszerzését 
és szállítását is vállalom:

PETRÓCZKI HUNYAD ÁRON
növényvédő szakmérnök 

Gyomaendrőd Téglagyári Dűlő 511.
Telefon: 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 KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL! 
További információ: 06-20-9815-771

Január
Bojtárleves

Apróra vágunk egy nagy fej vöröshagymát és olajon megfonnyasztjuk, majd 
meghintjük pirospaprikával. Fél kg sertéscombot apró kockákra vágunk, 
beleforgatjuk és fedő alatt lassú tűzön pároljuk, míg a hús el nem kezd puhulni. 
Ekkor meghintjük egy kis liszttel, majd felöntjük vízzel (bő egy liter). Felforrás után 
hozzáadunk három evőkanál tarhonyát (lehetőleg házi tarhonyát vagy csipetkét). 
Amikor a tarhonya is, a hús is megpuhult, ízlés szerint sózzuk, majd hozzáöntünk 
két dl fehérbort és egy dl tejfölt. Újból felforraljuk és tálaljuk.

Seidl Ambrus
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

DEBRECENI BENŐ, volt endrődi, 
Könyves Kálmán utcai lakos, november 
29-én, 68 éves korában, hosszan tartó, 
súlyos betegség után visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Gyászolják: felesége, fia, me-
nye és az unokái.

GONDA IGNÁCNÉ TÍMÁR MÁRIA, 
volt endrődi lakos 79 éves korában 2004. 
december 24-én hosszú betegség után el-
hunyt. Gyászolják: családjai.

HORNOK MÁTYÁS, aki Hunyán, a 
Deák F. u. 3. szám alatt élt, november 29-
én 75 éves korában rövid szenvedés után 
befejezte földi pályáját. Temetése Török-
bálinton volt. Gyászolják: felesége, család-
ja és a rokonság.

PAPP JÁNOS, aki Budapesten élt, 84 
éves korában január 2-án rövid, súlyos 
betegség után visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Gyászolják: felesége, gyermekei és 
azok családja, testvére és annak családja, 
rokonok, ismerősök, és az Endrődiek Ba-
ráti Köre.

PETKOV DEMETERNÉ Nándori Má-
ria, endrődi lakos, december 4-én 92 éves 
korában rövid, súlyos betegség után be-
fejezte földi pályáját és az Örökkévalóság 
Honába költözött. Gyászolják: gyermekei, 
unokái, rokonai, és régi jó ismerősei.   

Dr. SUHANYECZKI ANNA aki Bu-
dapesten élt, 83 éves korában befejezte 
földi pályáját. Békéscsabán helyezték örök 
nyugalomba, november 10-én. Gyászol-
ják : testvérei, rokonai, ismerősei és az 
Endrődiek Baráti Köre.

SZABÓ BÁLINT, aki Hunyán, a Tán-
csics u. 22. szám alatt élt, december 21-én 
87 éves korában hosszú szenvedés után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászol-
ják: gyermekei, unokái, dédunokái és a 
rokonság.

SZABÓ MIHÁLY november 29-én, 72 
éves korában rövid betegség után vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: test-
vérei, sógora, keresztlánya, és a rokonok.

VIKMAN LENART, aki Svédország-
ban élt, november 27-én 57 éves korában 
megtért Teremtő Urához. Gyászolják: fele-
sége és családja.

Az endrődi Katolikus Központi Teme-
tőben kriptasírhelyeket lehet vásárolni. 
További információ a plébánián hivatalos 
időben személyesen, vagy a 66/283-940-es 
telefonszámon.

†
Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

Készpénzbefizetés az endrődi plébánián
hivatali időben (munkanapokon 8-12), vagy 
az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Köz-
hasznú Alapítvány számlájára befizetéssel
vagy átutalással. Számlaszámunk: 53200015-
10003231 Endrőd és Vidéke Takarékszövet-
kezet.

Az endrődi templomban, a katolikus 
szertartás szerint eltemetett halottakról 40 
évre visszamenőleg, név szerint megemlé-
kezünk halálozási évfordulójuk napján.

Szép és üdvös lenne, ha a gyászoló csa-
lád, egy éven belül havonta, egy éven túl 
évente szentmisét ajánlana fel elhunyt sze-
retteikért.

Fényképalbum

Gyoma. Műhímző és varró tanfolyam 
SINGER varrógépeken. 

1929. március 6. 
Lányok, asszonyok és oktatók.
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BASF a megújulás jegyében    
Kedves Olvasó!

Két emberöltővel ezelőtt  a Rajna mellett  jött létre a BASF 
AG első üzeme, amely azóta a világ egyik vezető vegyipari vál-
lalatává vált. A cég születése egybeesett a modern vegyipar lét-
rejöttével. 

A mindennapi életnek számos területén találkozhatnak 
termékeinkkel (műanyagok, festékek, vegyipari alapanyagok, 
amelyeket mindennapjainkban a használati tárgyakon keresz-
tül alkalmazunk). A mezőgazdaság számára olyan termékeket 
ajánlunk, melyek a piacképes termelés megkerülhetetlen segítői. 
A jól ismert, Magyarországon is bevezetett növényvédelmi tech-
nológiák a növénytermesztésben elengedhetetlenek (bizonyára, 
amennyiben elolvassák ismertetőnket, Önök is elmondhatják, 
hogy már találkoztunk). A BASF vitaminjai, enzimjei és kon-
zerváló anyagai pedig a takarmányok fontos alkotórészei.

A 2005-ös évben nemcsak a BASF termékeinek és tech-
nológiáinak, hanem a vállalat arculatának megújulása jelenti 
az újdonságot. A BASF célja, hogy a piaci versenyben felelős 
magatartással, szakmai hozzáértéssel, korrekt és megbízható 
partnere legyen a mezőgazdaságnak, kereskedőknek és a ter-
melőknek. A világot a felhasználóink szemüvegén keresztül 
kell néznünk és az ő számukra szeretnénk okos, egyéni igé-
nyekre szabott megoldásokat kifejleszteni.

A BASF megújult arculatának üzenete: a BASF és partnerei 
kiegészítik egymást - közösen, szakmai alapokon gondolkodva 
biztos sikert érhetünk el. A BASF célja, hogy az iparág vezető 
kutató-fejlesztő cégeként tartsák számon a jövőben is. 

A 2004-es év újdonságai - az Arrat gabona gyomirtó szer, a 
Butisan Star repce gyomirtó szer, a Regalis alma növekedéssza-

bályozó és a Signum a csonthéjasok monília elleni szerek - jól 
vizsgáztak a termelőknél. 2005-ben újabb fejlesztéseket mu-
tat be a hazai piacon a BASF. Ezek közé tartozik a Clearfield
gyomirtási rendszer napraforgóban, amely 2005-ben már el-
érhető lesz a felhasználók számára és új egyedülálló lehetőséget 
nyit a napraforgó posztemergens gyomirtásában. Alkalmazá-
sával teljes körű, csapadékviszonyoktól független megoldást 
kaphat a termelő az egyszikű és a kétszikű gyomnövények el-
len egyaránt. 

Újdonságaink mellett nem szabad elfeledkezni a jól bevált 
növényvédő szerekről sem. Az őszi búza eredményes gyomir-
tásában fontos helye van a Solar Duplosan DP Granstar kom-
binációnak, mely a magról kelő és évelő kétszikű gyomokat 
hőmérséklettől függetlenül, gyorsan pusztítja el. A gabonafé-
lék gombabetegségei komoly terméscsökkenést okozhatnak. A 
BASF terméke, a Tango Star 1,0 l/ha-os dózisban kiemelkedő 
eredményt ad a legfontosabb gombabetegségek ellen – rozs-
dafélék, lisztharmat, pirenofóra, szeptória, fuzáriózis –, emelett 
termésnövekedést is eredményez. 

Hazánkban a kukorica a búza után a legnagyobb területen 
termesztett szántóföldi növény. Gyomirtásában fontos tényező, 
hogy a tábla gyomfertőzöttségének megfelelően kerüljön kivá-
lasztásra a gyomirtó szer. A termőterületek jelentős részén a 
magról kelő gyomokon kívül komoly veszéllyel fenyegetnek az 
évelő kétszikűek, mind a mezei acat vagy az aprószulák. De ide 
tartozik a szerbtövis is. Célunkat a vegyes gyomfertőzöttségű 
területeken legjobban a Wing EC pre + Cambio poszt megol-
dással érhetjük el. Ha csak állománykezelést szeretnénk a ku-
koricatáblán végezni, akkor a Motivell Turbo D gyomirtó szert 
használjuk. Előnyei közé tartozik, hogy az időjárástól és a kuko-
ricában uralkodó gyomösszetételtől független hatással rendelke-
zik, továbbá, hogy felhasználása a gyomok keléséhez igazítható.

A BASF szakmai tevékenysége a hazai piacon három fő pil-
léren alapul: a technológiai fejlesztés, a szakmaiság és a szán-
tóföldi bemutatók. A 2004-ben két helyszínen megrendezett, 
összesen 4 napos szakmai bemutatók pozitív visszajelzései 
alapján, 2005 júniusában is Szarvason és Szekszárdon fognak 
a szakemberek találkozni, hogy megtekinthessék a legfrissebb 
eredményeket. 

A BASF területi képviselője, Pál Bertalan (06-30-9520646) 
készséggel áll rendelkezésükre, ha kérdésük merülne fel.

Ezúton kíván a BASF kellemes és meghitt karácsonyi ünne-
peket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt, Önnek és ked-
ves családjának!

Pál Bertalan
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