
XIII. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2006. augusztus
A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 130 Ft

SZENT ISTVÁN király állama
Történelmi visszatekintés

A Nádorfehérvári győzelem 550 éves évfordulóján Magyaror-
szágon idén július 22-én hosszan szóltak a harangok, emlékeztet-
vén arra, hogy Hunyadi János és Kapisztrán (Szent) János vezette 
magyar sereg olyan vereséget mért a török támadókra, hogy azokat 
70 évre távol tartották az újabb támadástól, és egy olyan korszak 
következhetett Mátyás uralkodása alatt, ami a magyar történelem 
egyik legszebb és legígéretesebb korszaka volt.

Augusztus 20-án az államalapító Istvánra emlékezünk, de az 
idei évben rendhagyó módon emlékezzünk még az 550 éve, au-
gusztus 11-én elhunyt Hunyadi Jánosra is, aki a nagy győzelme 
után alig egy hónappal pestis járványban meghalt.

E kettős augusztusi emlékezés során, amikor ünnepeljük a ma-
gyar állam megalapítóját és gyászoljuk egyik hős védelmezőjét, for-
dítsuk vissza a történelmünk kerekét egészen 955-ig.

… Vonul haza Augsburg alól a megvert, maradék magyar 
csapat, amely már két emberöltőn át kisebb vagy nagyobb harci 
vállalkozásban vett részt, néha önszántából, de többnyire inkább 
megbízásból. 

955-ben a német Ottótól elszenvedett augsburgi vereség a még 
mindig kettős szállást fenntartó ( téli és nyári lakóhelyét váltogat-
va) magyar vezetőréteget ráébresztette arra, hogy a kalandozások 
kora lejárt. 

Erdély vezetője, Gyula Bizánc felé tekint, onnan vallási térítőket 
fogad, maga is megkeresztelkedik, és püspökséget alapít.

Taksony vezér, főfejedelem a fegyveres béke embere inkább 
nyugat felé tekint, politikailag megnyugvást keres a németekkel, 
de vallásilag nem kötelezi el magát. Taksony fia Géza, aki a 970-
es évektől 997-ig főfejedelem, hajlandó ugyan megkeresztelkedni, 
de fél szívvel továbbra is részt vesz a nem keresztény szertartáso-
kon, két felé áldoz. Érzelmei még visszahúzzák, de esze előre tekint. 
Nem taktika ez részéről, nem akarja népét becsapni azzal, hogy ki-
felé keresztényt mutat, befelé pogány. 

Az államalapítás hosszú folyamatában két uralkodónak, Tak-
sony fia Géza fejedelemnek és Géza fia István királynak jutott a két-
ségkívül óriási szerep. Géza meghozta a végleg elhatározó döntést, 
Istvánra jutott a végrehajtás nehéz szerepe…

Géza fia Vajk, aki a keresztségben István nevet kapja 997-től 
1000-ig fejedelem, 1000-től 1038-ig koronás király. Koronázá-
sa 1000 december 25-én, mások szerint 1001 január elsején volt, 
koronáját II. Szilveszter pápa küldte. Az időpont megválasztása is 
gondosan megtervezett volt. A téli napforduló pogány ünnepe, az 
első keresztény vértanú István ünnepe, és a keresztény időszámítás 
második évezredének kezdete. 

Szent István uralkodása azzal kezdődött, hogy még a fejedelmi 
uralmát is kétségbe vonta a délnyugati országrész ura, Koppány. 
István saját katonai kíséretével és az udvarába fogadott német lova-
gokkal leveri Koppányt. 1002-ben Istvánnak az erdélyi Gyula ellen 
kellett harcolni. A források szerint az erdélyi Gyula István any-
jának, Saroltnak az apja volt, tehát István a nagyapja ellen kellett 
hogy forduljon? A források lehet hogy tévesek, feltételezések van-
nak arra vonatkozóan is, hogy a gyula eredetileg rangot jelentett. 
Ezt követően István leveri a déli országrész vezérét Ajtonyt. István 

ellen támad Vászoly, aki feltehetően Koppány testvére volt. Vászoly 
királygyilkosságra készült, az éppen 40 éve uralmon lévő István el-
len. A merénylet nem sikerült, de István Vazul szemét kiszúratta, 
fülébe forró ólmot öntetett, így tette alkalmatlanná az uralkodásra. 
Vászoly három fia András, Béla és Levente Lengyelországba me-
nekültek…

Ilyen súlyos, de végzetessé nem váló belső háborúk közepet-
te volt Istvánnak ereje országát szervezni és építeni, és a korábbi 
törzsi-nemzetségi szervezet helyébe világi, társadalmi- gazdasági 
szférát kialakítani. A nemzetségi földek kétharmadát – ezek né-
pével együtt – királyi birtokká kisajátította, illetve várnéppé teszi 
és mintegy félszáz vármegyére osztja. A vármegyéket ispánok ve-
zették, és a vármegyék hadra fogható népe biztosította a területi 
védelmet. A főfejedelmi törzs földje és népe kiegészítve új királyi 
birtokokkal és ezek népével a vármegyéktől független s egyben a 
királyi állandó hadseregének gazdasági és élőerejét szolgáltatta. 
Szervezéshez, az óriási kisajátításhoz a központi hatalom igen nagy 
ereje kellett. Királyi ispánokul vegyesen bízott meg csak tőle függő 
külföldieket és a régi nemzetségi vezetők némelyikét – mindezek 
ily módon egymást is ellenőrizték és ellensúlyozták. 

A világi átszervezéssel párhuzamosan az egyházi szervezet 
megalapozása is folyt. Az új esperesi kerületek és a vármegyék kö-
zel azonosak; tíz püspökség alakul, közülük az esztergomi azonnal, 
a kalocsai hamarosan már érseki székhely. A Dunától keletre főleg 
a görögkeleti rítus terjedt, de István főleg a római irányzat téríté-
si és egyházszervező tevékenységet támogatta. Minden tíz falunak 
templomot kellett építeni és ezek fenntartására két háznép szolgát 
kell adni, csődörrel és kancával, hat ökörrel, két tehénnel és 30 kis-
állattal. 

István átalakítja a vásárok rendjét, így lesz a vásárnapból majd 
vasárnap.  

István - s egyben az egész Árpád-ház folytatás a 145. oldalon
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hogy miről döntött a város 
képviselő-testülete július 27-i ülésén

A város közbiztonságáról szóló írásos beszámolót Paraizs Ta-
más r. százados, őrsparancsnok készítette, de részletes szóbeli ki-
egészítést tett Oltyán Sándor r. alezredes, kapitányság-vezető, aki 
a lakosság körében mért statisztikai adatokat ismertette. Például a 
megkérdezettek legjobban a lopásoktól félnek, a biztonságérzetet 
a rendőrök utcai jelenléte nagyban fokozza. A gyomaendrődi őr-
sön a bűnügyi munkát 7 fős csoport végzi. 2004-ben 499, 2005-ben 
549 bűncselekmény vált ismertté városunkban. Az összes bűncse-
lekmény 70%-a vagyon elleni. A szerzői és szomszédos jogokkal 
kapcsolatos ügyek száma a 2004. évi 5 esetről 106-ra emelkedett. A 
lopások 24%-os csökkenést mutatnak, 2004-ben 186, 2005 évben 
144 lopás derült ki. Sajnos a betöréses lopások száma nőtt, 72-ről 
111-re. 2005 évben 4 nagyobb betöréses lopás-sorozatban folytat-
tak eljárást, amelynek eredménye 86 rendbeli ügyben vádemelési 
javaslat. 

A rablások száma csökkent az előző évihez, 18-ról 8-ra. Sike-
rült az iskolások sérelmére 2004-ben elkövetett rablást felderíteni. 
A 2005 nyarán elkövetett emberölés ügyében a Békés Megyei RFK  
- a terhelt előzetes letartóztatása mellett – folytatja a nyomozást.

A város közrendjének valamint a lakosság nyugalmának bizto-
sítása érdekében következetesen lépnek fel egyes szórakozóhelyek 
vezetőivel illetve vendégkörével kapcsolatban, 20 esetben tettek 
szabálysértési feljelentést, csendháborítás, zeneszolgáltatási tila-
lom megszegése és más szabálysértési ügyben. Az egyenruhások 
nemcsak a városban, hanem a külterületen is szolgálnak a tanyai 
lakosok biztonsága érdekében. 

Közlekedésrendészet: 45 közúti baleset történet, amelyből 29 
személyi sérüléses volt, 5 halálos, 8 súlyos sérüléses, 16 könnyű 
sérüléses. (2004-hez az esetek 2-vel nőttek). A szabálysértő kerék-
párosok ellen is következetes a rendőri intézkedés, az ittas kerékpá-
rozók helyszíni bírságot fizetnek, az előző évhez képest igen nagy 
mértékben nőtt a számuk. 2005-ben 240 alkalommal intézkedtek 
ittas vezetőkkel szemben, akik közül 27 gépjárművet vezetett, 213 
pedig kerékpáros volt. 2006-ban is kiemelt feladat az ittas járműve-
zetők kiszűrése. Jelentős vízi és légi baleset nem történt. 

A DADA program folytatódik, amelynek keretében az iskolák 
26 osztályában tanítják a drog, az alkohol, a dohányzás és az AIDS 
betegség elleni védekezést. 

Beszámoltak a közhasznú társaságok formájában műkö-
dő óvodák vezetői a 2005/2006. évi munkájukról. A beszámolók 
részletesen tartalmazták az óvodákban folyó igen magas színvo-
nalú pedagógiai munkát, a személyi és tárgyi feltételeket, azokat 
az erőfeszítéseket, amelyeket a sajátos nevelési igényű gyermekek 
érdekében tesznek. Voltak beszámolók, amelyek csak sejttették, de 
voltak, amelyek konkrétan is nevesítették az állandósulni látszó 
anyagi gondokat. Vagyis még működésre sem elég a normatíva. Ha 
pedig hosszabb időre elmarad a fejlesztés, akkor az előbb-utóbb 
a színvonal rovására megy. Három óvoda részletesen ismertette 
pénzügyi helyzetét, amelynek alapján anyagi segítséget kértek az 
önkormányzattól veszteségük megfinanszírozására. Részletesen 
elemezték a kiadások és bevételeken belül az étkezési hozzájárulás 
és költség, amelynek eredménye, hogy minden óvodában az élel-
miszer és ebéd vásárlásra fordított összeg meghaladja a bevételek 
összegét. A 100%-ban megfizetett napi térítési díj 246 Ft, ami nem 
fedezi a költséget. További bevételkiesést jelent a 2006. évben meg-
szűnt normatív támogatás.

A bizottsági elnökök nem hoztak konkrét határozati javaslatot, 
a pénzügyi és humánpolitikai bizottság előzetes elemzését, és állás-
foglalását kérték. Az egyértelművé vált, hogy az óvodák finanszíro-
zási rendszere átalakítás előtt áll. 

Továbbá meg kell teremteni az engedélyezett férőhelyek és a 
beíratott gyerekek száma közötti összhangot is, nem lehet több 
gyermeket felvenni, mint amennyi a férőhely, mert ilyen eset még 
büntetéssel is járhat.

Felvetettem, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy az óvodák által 

az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérletidíj mérséklését.

Az iskolák beszámolója is elfogadásra került, valamint a 
2006/2007. tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok, 
amelynek során kiderült hogy sem Hunya, sem Csárdaszállás ön-
szántából nem szünteti meg a településén a felső tagozatú okta-
tást!

A Kner Imre Gimnáziumban 97 fő nappali tagozatos diák tett 
érettségi vizsgát. Hat tanuló nem felelt meg, ezért azok javítóvizs-
gát tehetnek.

A 12/A osztályban 22 érettségiző átlag vizsgaeredménye: 3,8 
volt, emelt szinten 5 fő érettségizett,3 tantárgyból, átlaguk 4,8.

A 12/B osztályban 29 érettségiző átlag vizsgaeredménye 3,6 
volt, 9 fő érettségizett emelt szinten 4 tantárgyból átlaguk 5 volt.

12/D osztályban 27 érettségizőből 3 javítóvizsgára utasított 
volt, 24 vizsgaeredménye: 3, egy fő egy tantárgyból tett emelt szin-
tű érettségit, átlaga 4.

12/E osztályban 19 érettségizőből 3 főt javítóvizsgára utasítot-
tak, a  többiek érettségi vizsga átlaga 2,73, 3 fő 2 tantárgyból tett 
emelt szintű vizsgát, átlaga 5.

A helyi közszolgálati, valamint az igényes szórakoztató és kul-
túra közvetítő vezetékes műsorszolgáltatás elindítására pályázati 
felhívás készül személyek és szervezetek számára. 

2006-2007. évben megépítésre kerülő utak:
Gyoma belterületén: Kálvin u II. ütem, Kazinczy Ferenc, és 

Liszt Ferenc, Budai Nagy Antal II. ütem, (összesen: 1600 fm, 37,4 
millió ft)

Endrőd belterületén: Polányi III. szakasz  Fő út-Selyem út kö-
zött, Polányi IV. szakasz Apponyi-Szabadság út között, Bányász, 
Kürt, Dankó Pista (összesen: 1520 fm 32 millió ). 

Az építésre kerülő utak tervezett költsége 69,4 millió forint. 
Idén az útalap, jövőre az aszfaltréteg készül el. Sajnos még mindig 
maradnak sáros, járhatatlan utak, amit a lakosság tűrni kénysze-
rül.

5 millió forint értékben lesz járdajavítás elsősorban a baleset-
veszélye helyeken:

Révlaposi lejáró, Blaha utca a Póstától a Közösségi házig, Kato-
likus Iskola bekötő új járda, Fő út – Jókai u sarok, Jókai – Kolman 
Lakótelelp , Lévai – Lehel – Orgona. Nagylapos, Vasútsor, Tóth Ár-
pád, Selyem út Enci mögött.

Közvilágítási lámpatestbővítés: Nagylapos Vasútsor 2 db; Öreg-
szőlő Határ u 6. sz. és Zrínyi Ilona u 2 sz. előtt.

Hunya község idős lakosságának július 24-augusztus 19-ig az 
étkezést a Gondozási Központ kiszállítja a hét 5 napján, mert ott a 
főzés ezalatt az idő alatt szünetel.

Császárné Gyuricza Éva

Kedves Olvasóim!

Elmondom Önöknek, hogy a további években is szeretném 
Önöket azzal is szolgálni, hogy hónapról hónapra megírom a tes-
tületi ülés legfontosabb eseményeit mint képviselő, természetesen 
a többi szolgálat mellett!

Ehhez viszont az kell, hogy Önök támogassanak az őszi, pon-
tosan az október elsejei választásokon. Most is a 9-es Választá-
si kerület jelöltje vagyok. Akik a Ligeti iskolában és a Blaha úti 
Népházban fognak szavazni, azok közvetlenül tudnak támogatni, 
mint gyomaendrődi képviselőt. Az egész város lakossága tudja tá-
mogatni a Békés Megyei Önkormányzatba való bejutásomat ak-
kor, ha a FIDESZ, KDNP listára szavaz. Kérem, támogassanak! A 
kopogtató szelvényt a lakásom (Damjanich - Apponyi sarok) pos-
taládájába is bedobhatják, ha nem vagyok otthon. Az aláírásuk és 
a személyi-szám kitöltése fontos! És a szavazatuk október elsején! 
Előre is hálásan és tisztelettel köszönöm!

Császárné Gyuricza Éva 
képviselő és képviselő-jelölt
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Endrődi Kultúrház augusztusi meghívója
Augusztus 11 péntek: ROMA EST 

Augusztus 12 szombat: Club Cet Egyesület országos rajzkiállítása
Augusztus 25 péntek: 18 óra Bartók Béla és Mozart emlékhang-

verseny az endrődi templomban
Augusztus 30 szerda 8 órától VÉRADÁS

Szeptember 1. szerda 21 óra Latin est

Augusztus 19-én, szomnbaton 18 órakor a gyomaendrődi 
református templomban a Budapesti Liszt Ferenc Kórus és a 

helyi Zenebarátok kórusa hangversenyt tart. Belépés díjtalan.

Pillangók a Körös–parton címmel nyitotta meg Pataj Pál békéscsa-
bai festőművész kiállítását Sass Ervin újságíró a Gyomai Vidovszky Béla 
Városi Képtárban. A művész kiállított képeiből, a nyugalom és a csend 
árad, élővé varázsolva a Körös-part hatását.

Július 8-án a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend-
rődi Egyesülete nagy sikerű bográcsos babételek főzőversenyét tartotta 
a Vállalkozók Házának udvarán. Finom ételek főttek a bográcsokban, 
üstökben. Kellemes napot töltöttek a résztvevők. A jó hangulathoz a 
zene és a sok-sok tombola is hozzájárult. A zsűri természetesen most 
sem volt könnyű helyzetben, végig kellett kóstolniuk a sok finomságot. 
Döntésük értelmében a díjakat odaítélték, szép ajándékot és emléklapot 
is kaptak. A zsűri elnöke Várfi András volt. 

A gyomaendrődi szépkorúak részére július 25-ére koncertet nyert 
egy pályázaton a Gondozási Központ és a Katona József Művelődési 
Központ. Fellépett: Balázs Klári és Korda György, valamint Aradszky 
László. Ez a koncert – hasonlóan a tavaszi választások előtti Sport Aré-
nai koncerthez – a Tisztelet Társaság „adománya” volt. A Tisztelet Tár-
saság 19 megyében szervez még „adomány koncertet”. 

A KSH adata szerint Békés megyében idén március végén több mint 
22 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, ez májusra 19117 főre mérséklő-
dött. Ebből gyomaendrődi 683.Gyomaendrődön az álláskeresők 84%-a 
fizikai, 16% szellemi . A regisztráltak 28,4%-a (194 fő) szakképzetlen, 
legfeljebb 8 általános végzettségű, szakmunkás bizonyítványa 42,9%-nak 
szakiskolai végzettsége 1,2%-ának van.. Szakközépiskolát az álláskere-
sők 15,1%-a, gimnáziumot 6%-a, technikumot pedig 3,7%-a végzett. Az 
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők aránya, így összességében 24,8 % 
a megyei átlagnál 2,2 százalékponttal magasabb. A diplomások aránya 
2,7%. Az idősebb, így az 50 éves, vagy e fölötti korosztály aránya megyei 
szinten 18,2%, Gyomaendrődön 20%.

A megyében egy-egy felajánlott álláshelyre átlagosan 9-10 álláskereső 
jut.

A Vöröskereszt hírei: A Gyomaendrődi Komédiás Kör, a Zene-és 
Művészeti Iskola a tavaszi árvízkárosultak javára jótékony előadást tar-
tott. Az est bevétele – 51.600 forint – a gyomaendrődi vízkárosultak 
megsegítését szolgálta. Minden segítőnek köszönet, akik belépőjegyük 
megvásárlásával támogatták e jótékony nemes célt.

A nyári hónapok mindig nagy feladat elé állítják a donorszervező 
önkénteseket. A nyári szabadságok alatt a gyógyító intézmények vér-
felhasználási igénye általában nő. Ezért  városunkban a nyár folyamán 
3 alkalommal szerveznek véradást. Két alkalommal, július hónapban 
a gyomai városrészben, és augusztus 30-án az endrődi városrészben, a 
Blaha úti Kultúrházban, 8-11 óra között. A Vöröskereszt területi veze-
tője Kurilla Jánosné tisztelettel kéri az önkéntes véradókat, hogy most 
se feledkezzenek meg nemes, önkéntes vállalásukról. Külön kéri a 18. 
életévet betöltött fiatalokat, fiatal sportolókat, fiatal táncosokat, szün-
időző diákokat, hogy ők is jelentkezzenek véradásra. Kérését a bajba 
jutott embertársaink nevében foglalta össze, azok nevében, akik köz-
úti balesetet szenvedtek, vagy akik életmentő műtétekre várnak, vagy 
művese kezelésre szorulnak, vagy akik vérképzőszervi betegségük mi-
att várják az életet jelentő váradományokat. „A véradásra használt idő 
Önnek csupán 30 perc az életéből, de a rászorultaknak maga az ÉLET. 
Segítsen, hogy segíthessünk!” Kurilla Jánosné területi vezető hírül adja 
még, hogy május hónapban a Baptista Szeretetszolgálat megbízásából 
Gyomaendrődön, Dévaványán, és Csárdaszálláson összesen 4640 kg 
lisztet, 2420 kg száraztésztát és 570 ezer forintot osztottak ki 877 sze-
mély részére. Gyomaendrődön az adományt az öregszőlői és nagylaposi 
lakosok kapták. 

Káoszt okozott a július elsejétől bevezetett finanszírozási változás 
az onkológiai ellátásban. Számos kórházban akár több hónapot is kell 
várnia kemoterápiás kezelésre, és előfordul, hogy a beteg nem a meg-
felelő, hanem az olcsóbb gyógyszert kapja. Sok helyütt az orvosok is a 
teljesítőképességük határához értek.

Gyomaendrődi táncosok is képviselték Magyarországot a Junior II. 
Latin Táncok Világbajnokságán Barcelónában. A Rumba Tánccsoport 
Egyesület táncosai Paróczai Rebeka és Molnár Ádám a 38-dik helyet 
szerezték meg, amely az utóbbi évek legjobb magyar eredménye a latin-
tánc-világbajnokságon.

Nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz 15 alá-
író, akik között ott van Ferge Zsuzsa aki a gyermekszegénység elleni 
program készítésében is részt vett. Tiltakoznak az egészségügyben ter-
vezett változtatások okozta többletterhek ellen. Az SZDSZ programjá-
ban szereplő több-biztosítós modellt „különösen veszélyesnek, vissza-
fordíthatatlanul károsnak” nevezik.

Zöld könyv néven kezd elhíresülni az egészségügyi helyzetet át-
fogóan elemző kiadvány. A kormány egészségügyi reformja szerint a 
bevezetés előtt álló vizitdíj célja, hogy csökkenjen a felesleges orvoshoz 
járás, a tervezet 3-600 forint önrésszel számol, de ez évente nem lehet 
több 6000 forintnál. A kórházi ellátásnál ágydíjat vagy más néven étke-
zési hozzájárulást is tervez bevezetni az egészségügyi tárca, amelynek 
éves limitje 10 ezer forint. Ezzel akarják lefékezni a meredeken emelke-
dő kórházi esetszámot! Szól az indoklás… 

(Sajnos eszükbe se jut, az a szomorú valóság, hogy milyen beteg ez 
a nép. Csak nagyon kevesen lehetnek azok, akik passzióból mennek az 
orvoshoz vagy kórházba. (Szerkesztő megjegyzése!) 

Üdülési csekk nyugdíjasoknak! Idén további 50 ezer nyugdíjas kap-
hat üdülési csekket a parlament döntése értelmében. Az első félévben 
már több mint 40 ezer csekk talált gazdára. Ezzel egyidőben (!) bejelen-
tette Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, hogy ősszel az Idős-
ügyi Tanács ülésén a konvergencia-program nyugdíjasokra vonatkozó 
jogszabályait – feltehetően a miniszterelnök részvételével – megvitatják. 
De már 3 nyugdíjas szervezet előre ekképpen nyilatkozott; „megértik, 
szükségesnek tartják és támogatják az „Új egyensúly” programban meg-
fogalmazott megszorító kormányzati lépéseket.”… …

Akik a nyilatkozatot adták:
a Magyar Nyugdíjasok Egyesületei Országos Szövetsége, a Mező-

gazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete és az MSZOSZ Nyugdíjas 
Választmánya.

Megjelent Márton Gábor könyve: Az endrődi prímás címmel.
Farkasinszky Imre prímás életének állít emléket. A kiadványt a Ci-

gány Kisebbségi Önkormányzat támogatta. 

Az izraeli hadsereg háborút indított Libanon ellen, válaszul arra, 
hogy a siíta Hezbollah szervezet foglyul ejtett 2 izraeli katonát, majd 
rakétákkal lőtte az észak-izraeli településeket. A szárazföldi, légi és 
tengeri blokád már eddig is (VII. 22) nagyon sok (334 fő, amelyből 34 
az izraeli, a többi libanoni) civil áldozatot követelt. Az izraeliek lőnek 
mentőautókra, civil menekülőkre is, akik tízezres tömegben kénysze-
rülnek menekülni a környező hegyekbe.

MEGHÍVÓ augusztus 26-ára, este 7 órakor kezdődő évadzáró 
vacsorára, amit a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 
Gyomaendrődi csoportja rendez a Katona József Művelődési Házban. 
A vacsorára 1300 forintba kerül, kétféle menüből lehet választani, je-
lentkezni Csőke János csoportvezetőnél a 285-942 telefonszámon, vagy 
minden kedd este 16-20 óra között a Mirhóháti utcai Idősek Klubjában 
lehet. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Augusztus 18-20-ig 3 napon át tart a VIII. Sokadalom és Halfőző 
Verseny az Endrődi Népligetben. Neves zenekarok, művészek szóra-
koztatják majd a nagyérdeműt. A részletes programot plakátok fogják 
hirdetni, no meg biztosan Cibere is.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról



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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Kovács Mátyás (tanító majd 
igazgató; földr.-biol. tanár) fe-
leségéről, Édesanyámról írok, 
akit mi gyermekei Anyusnak 
szólítottunk. Már 1968-ban, 62 
évesen eltemettük, így csak a 
ma középkorúak és idősebbek 
ismerhették és említik a címbeli 
módon.

Négy évvel ezelőtt apánk-
nak (sokaknak Matyi bácsi) volt 
100. születésnapja. Akkor az 
endrődi iskola nevében Varjú 
József ig.h barátom és két diák, 
a család részéről meg jómagam 
egy-egy szerény koszorút he-
lyeztünk a sírjára. Szép színes 
fényképeket készítettem a tisz-

telgő eseményről. Ezek egyikét és a Városunkban még ’97. 
dec.-ben megjelent Pro memoriam: K. M. cikket kifüggesztet-
ték a ligeti iskolában. Köszönet érte.

Most anyukánk következett. Másként terveztem meg a 
tiszteletadást, de így is sok-sok gazdagító élményt adott, fő-
leg emberi kapcsolatokban. Engedtessék meg előbb két ki-
térő: a Hajdúságra és a Sárrétre, mert endrődi vonatkozások 
mindig adódnak.  

Debrecenben egy nyugdíjas tanárnő felhívja gyermekei 
egykori tanítónőjének lányát (a jóhírű tüdőgyógyászt), hogy 
írjon cikket a mamájáról. Találkoznak ezügyben. A tanárnő 
mondja, hogy ő is ír az édesapjáról, aki Db-ben van eltemet-
ve, de főleg Endrődön volt tanító: Diénes Izra. (!) 
Az orvosnő meséli, hogy mamája meg Szarvason 
tanított a Képző gyakorló-iskolájában, mielőtt a 
cívis városba költöztek. Ismer abból az időből egy 
endrődi fiút, akinek apja Kovács Mátyás. Kolléga 
lehetett a két férfi… Hát ilyen kicsi a világ!

Sárika tanárnő, Izra bácsi első házasságából 
való lánya, szerkesztője egy színvonalas Hajdú-
Bihar megyei könyvsorozatnak: Pedagógusok 
Arcképcsarnoka. Ő ajánlott a soron következő 
kötetbe megjelenést érdemes tanító-tanároknak 
ismeretségi köréből. Tudtam, hogy Endrődön ös-
szejáró barátnők voltak nővéremmel, ezért meg is 
látogattam őt Db-ben. Ígértem, hogy levéltározok 
apja és más  jónevű meghalt Békés megyei pe-
dagógus érdekében. Főleg az ’56-ban ártatlanul 
meghurcoltak a fontosak most az 50. évforduló 
évében. Lásd Márton Gábor írásait: Városunk ’96. 
okt. szám 4. és 13. oldalán. (Megjegyzés: Az ed-
digi 4 Arcképcsarnokban a db-i Svetits-ben vég-
zett lányok Kiss László ig. urat, a szeghalmi diákok 
pedig Vikár Istvánt találhatják, mindketten mat. 
szakosok.)

Szeghalmon 8O éves a Péter András Gimnázi-

„Annuska néni” száz éve született

um! Oda járt pl. Vaszkó András, Sztanyík László, Tímár Máté, 
ifj. Paróczai Gergely, E Szabó Zoltán és sok endrődi abban az 
osztályban. Eggyel lejjebb csak szerénységem, ugyanis indult 
a gyomai gimi. Fényképeztem az 50. és 75. évfordulón is. 
Most egy kis ad hoc kiállítást csináltam féltve őrzött relikviá-
imból és az iskolának átadott kiadványokból.

Vaszkó Tamás igazgató (vacerságáról meghatóan ír a Gy-E-
i Ki kicsodában)

Tájékoztatta az öregdiákokat, miszerint Mágoron bővült a 
szoborpark: ott lenne a helye Tímár Máténak is. Büszkén mu-
tatta be a versenyeket nyert diákokat. Stb, stb. Hozzászólá-
somban említettem a H-B megyei kiadvány-sorozatot, kézbe 
adva egy példányt, lemásolt szócikket hagyva ott belőle min-
tául. Bekerülhetne oda Sándor Jenő is, aki 24 évig volt igazga-
tója a gimnáziumnak. A méltatlanul elhallgatott Benkő Károly 
szintén. (Bólogattak régi tanítványai. Ő Nagyenyed, Gyula, 
Szeghalom után a Kossuth Egyetem laborvezetője lett. Endrő-
di származású tanítványát vette el…) Joggal említették mások 
címszónak Fülöp Károly  magyartanárunkat, aki Sinka István 
első verskötetét gondozta. (Kaptam egy reprint példányt a 
könyvtárostól.)

Sándor Jenő emlékére márvány tömbön bronz dombor-
művet avattunk. (A hajdú fővárosban egy pikniken 90 éves 
korában beszélgettem vele. Szarvason a Képzőben tanította U. 
Magdót és a nővéremet, járt is Endrődön…)

E két alföldi kiruccanás után B.pesten izgatottan, sokat ten-
ni akarva készültem anyám és apám sírjához, szülőfalumba, a 
megyébe. Hetekig tartott a készülődés B.pesten. Értesíteni a 
családot: a két idősebb már nehezen mozdul. Laci sokat van 
„terepen”… Előkerült Attitól kazettán Szabó Éva neves szer-
kesztőnek 1990-es műsora: Alma a fájától. Rajta apus és min-
dőnk hangja a családról. Összepakoltam vagy húsz-harminc 
fényképet a felmenőkről, rokonokról, az iskoláról. Endrődi em-
léktárgyakat, ajándékozni való ABACUS-folyóiratokat stb. Elő 
a régen használt Zenit-masinát; úszónadrágot, hátha lesz idő 
megbuggyanni a Körösben.         

A legfontosabb a tiszteletadás Édesanyánknak. (László atya 
- immár kanonok - szabadságon van. Ezért misemondatás 
csak nov. vagy decemberben, amikor Endrődre utazunk majd. 
Mondja Gyuriczáné Szabó Erzsike a plébániáról, hogy terjed 
az emlékharang szokása. Remek, ez lesz a legjobb most! Kér-
tem, hogy magam szerkeszthessek pár mondatos szöveget a 
kipontozott, egy-két szavas nyomtatvány helyett. 

Ime a kétszázéves templomunk hirdetőtábláján (Gyomán 
és talán Hunyán is) kitett értesítés. (A fenti arcképet Laci 
öcsém készítette régi házunk udvarán.)

Bocsánat: Az otthoni sok kedves ismerősről, meglepeté-
sekről, levéltárak felkereséséről, a Rózsahegyi iskoláról, egye-
bekről a következő számban írok.

Kovács Zoltán
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Nándorfehérvári győzelem, 1456 július 22. 
Hunyadi János 550 évvel ezelőtti győzelme

A török betörésének megakadályozásá-
ra az ország déli határain a 15. században a 
Duna bal partján már 11 új vár emelkedett. 
A déli határvédelem legjelentősebb erőssége 
Nádorfehérvár (mai neve Belgrád) 1427-ben 
került a magyar uralkodó kezére.

1439-ben új ember került a szörényi vé-
gek élére: Hunyadi János, akinek kinevezése 
hamarosan fordulatot hozott a török-magyar 
harcok menetében. 

Első figyelemre méltó győzelmét 1441 
nyarán aratta, amikor legyőzte Iszhak szend-
rői bég vezette török sereget.

1442-ben török csapatok betörtek Er-
délybe, legyőzték az erdélyi püspök seregét, 
nagy zsákmányukkal már visszavonulóban 
voltak, amikor Hunyadi hadai rajtuk ütöttek, 
és benyomultak a Havasalföldre, ahol a ru-
méliai beglerbéget (az európai török hadak 
fővezérét) verték meg. A két diadal hatására 
Hunyadi régóta érlelődő elképzelése: a pas-
szív határvédelem helyett csak egy nagyará-
nyú törökellenes támadás érhet el jelentős 
eredményt széles körű támogatásra talált. A 
gondolatot maga a király I. Ulászló és IV. Jenő 
pápa is támogatta. 1443 nyarán megindult a 
Hunyadi vezette „hosszú hadjárat”, és decem-
berben átkelt a Balkán-hegységen. A sereg 
segédhadait maga a király vezette, és Nisnél 
megverte a beglerbég hadát. A győzelem híré-
re a pápa keresztes had szervezésébe kezdett, a 
szultán viszont békeajánlatot tett Ulászlónak. 
Miközben folytak a hadi készülődések, Ulász-
ló király 1444 augusztusában békét kötött a 
szultán követeivel, amelynek érvénytelensé-
gét azonban előzőleg titkos esküvel fogadta 
meg. A magyar sereg szeptemberben felrúgva 
a békeszerződést elindult a tervezett hadjárat-
ra. Az események nagyon rosszul alakultak, 
1444 novemberében Várna mellett a törökök 
bekerítették a magyar sereget Ulászló király is 
életét vesztette.

Hunyadi csak 4 év múlva 1448 szeptem-

berében támadott újra. Ekkor nem tudta ere-
jét egyesíteni az albán segédcsapatokkal és a 
3 napig tartó döntő ütközetben a a magyar 
sereg is nagyrészt odaveszett. Támadó hadjá-
ratra többször nem vállalkozott, a török erő-
fölény miatt. A magyar haderő tevékenysége 
ismét a határok védelmére korlátozódott, így 
jött el a minden eddiginél nagyobb erőpróba 
1456-ban.

Időközben 1453-ban török kézre került az 
ezer éves bizánci állam fővárosa Konstantiná-
poly is. Várható volt a hatalma csúcsán álló II. 
Mehmed szultán újabb támadása Magyaror-
szág ellen. 

A várható közvetlen veszély két em-
bert azonnali cselekedetre sarkallt, Hunyadi 
magánhadserege összegyűjtésébe kezdett, 
Kapisztrán János ferences szerzetes pedig az 
ország legveszélyeztetettebb területén a déli 
megyékben toborzott kereszteseket. 

Mehmed közel százezres jól felszerelt hada 
1456 június végén körülfogta Nádorfehérvárt, 
amelyet Hunyadi János sógora, Szilágyi Mi-
hály védett 7000 főnyi őrség élén. Tíz nappal 
az ostrom kezdete után július 14-én Hunyadi 
véres hajó csatában lángba borította a dunai 
török hajóhadat, és bejutott az ostromlott 
várba. Nádorfehérvár a folyamatos ágyúzástól 
szinte romhalmazzá vált.

A szultán július 21-én általános rohamot 
indított, a várat bevenni mégsem tudta.

A következő napon a keresztesek kezde-
ményezésre tört ki az az ütközet,

amelyben a török sereg olyan súlyos vesz-
teséget szenvedett, hogy az éjszaka

folyamán minden felszerelést hátrahagy-
va menekülve visszavonult.

A törökök üldözésére nem kerülhetett sor, 
mert a táborban kitört a pestisjárvány, amely-
nek augusztus 11-én Hunyadi János is áldo-
zatul esett. Fegyvertársa, Kapisztrán (Szent) 
János két hónappal később, október 23-án a 
szerémségi Újlakon fejezte be életét.

A déli harangszó
III. Calixtus pápa 1456. június 29-én „Ima-

bullájában” elrendelte: minden templomban 
mondjanak imát a pogányok ellen, délben pe-
dig háromszor kongassák meg a harangokat, 
amellyel „jel adassék minden hívőnek, hogy 
imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen 
harcolnak”. A déli harangszó elrendelésére a 
pápát végső kétségbeesése sarkallta, látván 
Európa uralkodóinak közömbösségét a Kons-
tantinápoly visszafoglalására hirdetett keresz-
tes hadjáratra.

Az Imabulla kiadása után néhány nappal 
indult Nádorfehérvár ostroma. Európa vá-
rosaiba szinte egyszerre érkezett meg a győ-
zelem híre és a pápa ima felszólítása. 54 év 
múlva a következő pápa rendelte el, hogy a 
déli harangszó ne csak a keresztes hadjáratért, 
hanem a Nádorfehérvári győzelem emlékéért 
is szóljon. 

Az Európában élő népek – beleértve ben-
nünket, magyarokat is, vajon gondolnak-e 
arra, hogy Hunyadi János 550 évvel ezelőtti 
győzelme nélkül biztos, hogy másképpen ala-
kult volna Európa és a kereszténység sorsa. 
Nem csupán egy katonai győzelem volt a ná-
dorfehérvári győzelem! 70 évre feltartóztatta 
a török birodalom további támadását. Ezalatt 
az idő alatt olyan uralkodója volt Magyaror-
szágnak, -  Hunyadi János fia - Mátyás király 
személyében aki harminc-egynehány esz-
tendőnyi uralma alatt a 15. századi Itáliában 
fénykorát élő reneszánsz művészet és huma-
nizmus minden áldásos eredményét elho-
zatta, és meghonosította hazánkban. Építők, 
kőfaragók, újjávarázsolták a gótikus budai 
várpalotát, Itáliából rendelt kódexek voltak 
a legkorábbi reneszánsz műalkotások. Janus 
Pannonius, a fiatal költő a humanista gondol-
kodás szerelmeseként tért haza Itáliából…

Császárné Gyuricza Éva
(Irodalom: Csukovits Enikő: Liliom és Holló 

Magyar Könyvklub 1999) 

és az ország tragédiája, hogy a 41 eszten-
dőn át uralkodó  király gyermekei közül 
csak egyetlen fiú élte meg a felnőtt kort, ám 
ő is ifjú trónörökösként meghalt. Vadkan-
vadászaton áldozata lett egy vadkannak… 
Imre halála után István nővére fiát, Orscolo 
Pétert jelölte örököséül, aki trónra került 
de három év múlva elűzik, és ezzel kezde-
tét vette a belső viszályok, trónharcok ideje. 
1046-tól majd negyed évezreden át az Ár-
pád-házi Vászoly leszármazottjai ültek Ma-
gyarország királyi trónján.

István által megteremtett Magyaror-
szág önálló államisága Mátyással sírba 
szállt. Mátyás király halála után (1490) a 
magyar állam feltartóztathatatlanul rohant 
a végpusztulás felé. Mohács 1526, majd a 
Habsburg család törekvése Magyarország 
birtokbavételére, és végül 1541-ben a török 
birodalom tartományává vált hazánk mint-
egy 150 évre.

Így ért szomorú véget a Szent István 
alapította magyar állam. Élt 541 évet…!

Császárné Gyuricza Éva
(Forrás: Lázár István; Képes Magyar történelem 

Magyar Könyvklub 1993)

folytatás a címlapról



VÁROSUNK 2006. augusztus146

AUGUSZTUSI ÜNNEPEK
  1. kedd:  Liguori Szent Alfonz püspök, egyháztanító
  2. szerda:  Vercelli Szent Özséb püspök
  4. péntek:  Vianney Szent János áldozópap
  5. szombat:  Havas Boldogasszony
  6. vasárnap:  Urunk Színeváltozása
  7. hétfő:  Szent II. Szixtudsz pápa és társai vértanúk
  8. kedd:  Szent Domonkos áldozópap
  9. szerda:  Szent Teréz Benedikta (Edith Stein)
10. csütörtök:   Szent Lőrönc diakónus és vértanú
11. péntek:  Szent Klára szűz
12. szombat:  Chantal Szent Johanna Franciska szerzetes
13. vasárnap:  Évközi 19. vasárnap
14. hétfő:  Szent Maximilián Kolbe áldozópap, vértanú
15. kedd:  Nagyboldogaszony
16. szerda:  Szent Ponciánusz pápa, Szt. Hippolitusz vértanúk
18. péntek:   Eudes Szent János áldozópap
19. szombat:  Szent Bernát apát, egyháztanító
20. vasárnap:  Szent István király
21. hétfő:  Szent X. Piusz pápa
22. kedd:  Boldogságos Szűz Mária királynő
23. szerda:  Limai Szent Róza szűz
24. csütörtök:  Szent Bertalan apostol
25. péntek:  Kalazanci Szent József áldozópap
27. vasárnap:  Évközi 21. vasárnap
28. hétfő:  Szent Ágoston püspök, egyháztanító
29. kedd:  Keresztelő Szent János vértanúsága

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

A katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László tb. kanonok, plébános

Az idén ünnepeljük az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulóját. A kom-
munista diktatúrát, és minden diktatúrát az 
Egyház is megszenvedett. Most induló soroza-
tunkban emlékezünk az 56-os egyházi hősökre, 
különösen is a kor nagy alakjára, Mindszenty 
bíborosra.

A cikksorozat Dr. Toma Ferenc: Halálra 
szántak, mégis élünk! c. könyvéből való. Kö-
szönet érte a szerzőnek, és a kiadónak, a Szent 
István Társulatnak.

A KONCEPCIÓS PEREK
ÉS MINDSZENTY BÍBOROS PERE

1948 vége felé a kommunista párt vezeté-
sének minden nagy ellenséget (pártot, egyesü-
letet, másként gondolkodó személyt) sikerült 
eltennie az útból. Az egyház és elsősorban an-
nak első tekintélye, Mindszenty bíboros volt 
az, aki változatlanul tiltakozni mert, nemcsak 
az egyház jogainak, hanem általában az em-
beri jogoknak megtiprása ellen. A kommu-
nista párt győzelmének — a katolikus iskolák 
és egyesületek megsemmisítése után — elen-
gedhetetlen feltétele volt Mindszenty bíboros, 
prímás félretétele.

A Mindszenty-per a koncepciós per is-
kolapéldája. A Legfőbb Ügyészség 1990-ben 
felülvizsgálta a pert, és kijelentette, hogy az 
koncepciós volt.

A Mindszenty-per

Rákosi és Kádár a koncepció hátterében

Új fényt vetnek a perre — s általában a 
koncepciós perekre — az ügyet előkészítő 
jegyzőkönyvek. Ezek ma megtalálhatóak a 
Magyar Országos Levéltárban. A fennmaradt 
dokumentumok tükrözik, hogy Rákosi Má-
tyás, a párt vezetője — és az általa irányított 
csoport, Kádár János belügyminiszter közre-
működésével — előre meghatározta, milyen 

vallomásokat kell kikényszeríteni a tanúk-
ból; majd, a kicsikart és sok esetben tovább 
hamisított „vallomások” alapján, hogyan kell 
összeállítani a vádiratot a bíboros ellen; végül 
ezt hogyan kell az ország és külföld elé tárni.

Az egész periratra jellemző, hogy a vád 
elsősorban a beismerő vallomásokra hivat-
kozik, mint bizonyítékokra. De – láttuk – ez 
a koncepciós per alapvető jogtalanságának 
sajátossága. Tényeket nem tud összeszedni, a 
beismerést pedig kiveri a vádlottból.

A perre vonatkozó dokumentumok sugá-
rozzák, hogy nem a tények a fontosak, hanem 
a párt pillanatnyi elképzelése. A kihallgatások 
dokumentumain ilyen megjegyzések olvasha-
tók: „Szeretném, ha Rákosi elvtárs megbeszél-
né velem, milyen irányban menjünk tovább. 
Péter Gábor.”

A Mindszenty ellen készült első vádiraton 
Rákosi saját kézírásával ez áll: „E jegyzőkönyv 
politikához nem konyító emberek munkája. 
Ez Mindszenty működését dicsőítené... (Ezzel 
szemben) a jegyzőkönyvnek röviden és tömö-
ren tartalmaznia kell” az előre megszerkesztett 
vádakat: 1. a magyar demokrácia megdön-
tésére irányuló tevékenység, 2. a kémkedés, 3. 
a valutaüzérkedés. Beveszik a vádak közé a 
Habsburgok visszahozatalának szervezését, a 
nyilasok támogatását (bár a bíboros a nyila-
sok börtönében is volt). Rákosi utasításának 
végén összefoglalja a célt: „A jegyzőkönyv 
Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakci-
ós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai ka-
landornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar 
nép minden rétege lássa..., hanem a külföld is, 
hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reak-
ciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jel-
lemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le 
kell leplezni. Ne felejtsék el, hogy az ügy messze 
túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi 
reakció veresége.”

A vádakkal kapcsolatban: a valutához a 
hercegprímásnak annyi köze volt, hogy ha-
talmas külföldi pénz-, ruha-, gyógyszer- stb. 

segélyeket szerzett a nyomorban élő magyar 
nép számára a háború után. Bűnéül rótták fel, 
hogy a valutát nem váltotta át magyar forintra. 
Ebben az időben a pénz egy-két nap alatt elve-
szítette értékét. A valuta viszont vásárlóérték-
kel bírt, és sok tízezer ember életét mentette 
meg. Működtettek 18 szeretetotthont és 120 
népkonyhát, amelyekben naponta egy tál ételt 
adtak az éhezőknek, különbségtétel nélkül. 
– A hazaárulás vádját e korban mindenkire rá 
lehetett bizonyítani, aki bírálta a rendszert, s 
főleg ha ezt külföldiek is meghallották.

A bíboros lejáratására kiadott ún. Sárga 
könyv c. propagandairat a Rákosi megtervezte 
stílusban íródott. A Sárga könyvet (majd a Fe-
kete könyvet) ország- és világszerte terjesztet-
ték. Benne volt a prímás kézzel írt „vallomása” 
is, amelyben a fent idézetteknek megfelelően 
vallja be bűnösségét. A főpásztort ismerő ol-
vasók tudták, hogy e „vallomás” hamisítvány. 
Ilyet Mindszenty bíboros sosem írt volna le.

A bíboros emlékiratában így beszéli el, 
hogyan derült fény a történtekre: Egy neves 
magyar írásszakértő házaspár külföldre me-
nekült, és ott a világ előtt megvallották (ki-
csempészett fény-képekkel igazolták), hogy 
őket kényszerítették, hogy hamisítsanak be-
ismerő „vallomásokat”, Mindszenty kézírását 
utánozva. (A hamisítás bűnét bevalló szak-
értő rövidesen „váratlanul” meg-halt. A dik-
tatúrákban közismert a veszélyesnek tartott 
emberek „váratlan” halála.)

XII. Piusz pápa apostoli levélben tiltako-
zott Mindszenty bíboros letartóztatása ellen. 
Elítélésekor először a bíborosi testület majd a 
diplomáciai testület tagjai előtt hangsúlyozta, 
hogy a bíboros „beismerő vallomása” csak az 
elszenvedett kínzások hatására jöhetett létre. 
– Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1949. 
április 5-i közgyűlése 43:3 arányban elítélte a 
magyar kormány eljárását, s nemzetközi sére-
lemnek bélyegezte azt.

(folytatjuk)

’56-ra emlékezünk (1. rész)

AUGUSZTUSI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 19 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor.
Augusztus 20-án:  10 és 19 óra

Kenyérszentelés Ligetben: 12 óra.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
A nyári vakáció alatt nincs mise.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szombaton este 6-kor. 
A szombat esti előesti mise vasárnapi mise. 

Augusztus 20-án: reggel 8 óra.

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 19 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 19 órakor vasárnapi előesti mise. 
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Nemzeti imaév
II. Rákóczi Ferenc imái

Ima beszélgetés közben

Megváltó Krisztusom, 
te beszélgettél az emberekkel 
üdvösségükért. 
Add kegyelmedet, 
hogy beszélgetésed ereje 
beszédemet is megszentelje! 

Add éreznem jelenlétedet, 
Istenem, hogy amíg az emberekkel 
foglalkozom a földön, 
beszélgetésem veled 
legyen az égben! 

Ó, szívek világossága, szeretet, 
ne hagyj el engem, 
mert ha nem lesz velem 
világosságod, 
üres és haszontalan 
lesz beszédem! 

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, 
balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján halad-
janak. 

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, 
óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy 
készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, 
aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, 
vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén. 

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, 
rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyu-
galomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt 
akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

Engesztelő imádság

Tekintsd, uram, néped sóhaját, 
hallgasd meg a szegények, 
özvegyek és árvák 
hozzád felsíró jajkiáltásait! 
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra, 
és ne feledkezzél meg 
irgalmasságod cselekedeteiről, 
melyekkel hajdan oly kegyesen 
elárasztottad szolgaságban sínylődő 
választott népedet… 
Vezéreld cselekedeteinket, 
erősítsd karunkat, 
hogy egyesült erővel szolgálhassunk 
akaratodnak… 
Add, hogy rendelkezésed útjáról 
le ne térjünk, 
hanem igazságtételeid őreivé lévén, 
utunk nyugalomban 
és békességben vezessen tehozzád! 

Amit Isten egybekötött...

2006. júniusában kötött házasságot az endrődi Koleszár Noémi és 
Massimiliano Vitelli Rómában. 

2006. július 6-án Dr. Papp József Sándor és Góger Szabina 
házasságot kötött az endrődi Szent Imre templomban.

Hankó Attila és Bárdi Edina augusztus 5-én mondták ki 
a boldogító igent Isten és ember előtt az endrődi templomban.

Mindhárom ifjú pár életét kísérje sok-sok boldogság, öröm, 
szeretet, Isten áldása - egy életen át!



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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VIANNEY SZENT JÁNOS
Ünnepe:Augusztus.4.

* Dardilly (Lyon mellett) 1786.máj.8.
† Ars, 1859.aug.4.

Többször láttuk, hogy Isten a szentek révén mutat 
utat az egyes koroknak. Franciaországnak, mely az észt 
istenítette, Isten most olyan szentet adott, aki nem bő-
velkedett észtehetségben. Talán figyelmeztetés volt ez, 
hogy a gyengébb képességű ember, ha Istent komolyan 
veszi, nagyobb hasznára lehet a közösségnek, mint az 
eszes Isten nélkül.

Gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába 
esett. Tizenegy éves volt, amikor otthon, a szobájuk-
ban „a nagy óra alatt” először járult szentgyónáshoz 
egy papnál, aki megtagadta a civil alkotmányra teen-
dő esküt. Utána éjnek idején járt hittanórákra, ahol 
a kolostorukból elűzött, civil ruhába öltözött apácák 
tanították. Elsőáldozáshoz egy homályos pajtában já-
rult, ami elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, a 
parasztok egy nagy szénásszekeret húztak. Az elemi 
iskola előadásain csak néha vehetett részt, atyjának 
ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. 
Ezért alig tudott írni és olvasni. Nem volt tehetséges, 
és amit tanult is, nagyon hamar elfelejtette.

19 éves korában a szomszéd község plébánosánál 
jelentkezett, és kérte, tanítsa őt is a többi papságra 
készülő fiúkkal együtt. Előismeretek hiányában bizony 
nehezen ment a tanulás. Mikor aztán évek múlva a 
nagyszemináriumba jelentkezett, megbukott a felvéte-
li vizsgán. Másodszorra sikerült. Egy év múlva pappá 
szentelték. A jó plébános, aki eddig is oly nagy szere-
tettel foglalkozott vele, káplánjának kérte, hogy tovább 
oktassa. Ennek halála után Ars községbe helyezték 
plébánosnak.

Amikor a plébánosi vizsgára rendelték, mindenki 
arra számított, hogy megbukik.  Vizsgáztatás közben 
az egyik tanár összeesett. Mindenki kapkodott, ki or-
vosért futott, ki borogatásról gondoskodott és csak az 
arsi plébánosnak jutott eszébe, hogy a beteg lelkével 
törődjék. Ezért átengedték a vizsgán. A jámborság 
többnek bizonyult a tudásnál. Így is mondhatjuk: A 
legfontosabbat egyedül ő tudta.

Messze földről Arsba zarándokoltak az embe-
rek, hogy Vianney János prédikációit hallgassák, 
és nála gyónjanak. Paptársai, akik ismerték gyen-
ge képességeit, nem tudták elképzelni, mi tetszik 
rajta az embereknek. Egyszer egy teológiai tanár 
ment ellenőrzésre. Az ellenőrből jámbor hallgató 
lett, aki elfelejtette, hogy miért jött. Prédikációi 
nem voltak szónoki mesterművek, de mindenki 
érezte, hogy Isten szól általa. Napokig kellett sor-
baállni, hogy a gyóntatószékéhez jussanak. Gyónó-
inak, még ha azok tudósok voltak is mindig tudott 
lélekbe markoló szavakat mondani. Megérezték 
benne Isten emberét. 30 éven át napi 16 órát gyón-
tatott.

Hihetetlenül sokat böjtölt. Egy hétre megfőzte 
burgonyáját, dróthálóban felakasztotta, aztán min-
dennap evett belőle néhányat. Amije volt, a sze-
gényeknek adta. Szegényes lakása és berendezése 
ma is eredeti formájában látható.

Az arsi nép nem volt vallásos, meggyűlölték, ami-
kor prédikációiban vallásosságra biztatta őket. Rágal-
mazták és ízléstelenül zaklatták.  Mégis egyre többen 
hallgattak rá, míg végül szinte az egész falu követte. 
Az illetlen szavak és szokások eltűntek, még a táncról 
is lemondtak.

Évente húszezren, élete vége felé pedig százezren 
zarándokoltak Arsba, hogy Vianney Szent János segít-
ségével új életet kezdjenek, jobb emberekké váljanak.

A plébánosnak fizikai ereje fogyott, szeretete és tü-
relme nem. Ám mindazt, amit tett, semminek tartotta. 
Bár sokan voltak körülötte, az arsi plébános olyan ma-
gányosan halt meg a kimerültségtől, amilyen magányo-
san élt. Akik látták a holttestét, egyhangúan tanúsítot-
ták, hogy az erőnek utolsó cseppje is eltávozott belőle.

X. Piusz pápa 1905-ben boldoggá, XI. Pius pápa 
1925. május 31-én szentté avatta, és 1929-ben a plé-
bánosok patrónusává 
nyilvánította. Az Egy-
ház ezzel emlékezteti 
minden idők papjait 
arra, hogy Isten ereje 
a gyengékben válik tö-
kéletessé.

Ünnepét 1928-ban 
vették fel a római nap-
tárba aug. 9-re. 1960-
ban Szent Lőrinc vigí-
liája miatt aug. 8-ra, 
majd 1969-ben halála 
napjára, aug. 4-re tet-
ték át.

Testét épségben 
őrzik Ars templomá-
ban, üvegkoporsóban. 
1925 után Francia-
országban sok temp-
lom védőszentje, pl. 
Rueil,Lille, Arras. 
Ábrázolása: gyóntató-
atyaként, lila stólával.
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E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó

A könyvhét apropóján június 30-án este 
a könyvet ünnepeltük az OMart Könyves-
boltban. A közönség olyan gyomaendrődi 
kötődésű vendégek történeteit hallgathat-
ta, akiknek az átlagosnál is több közük van 
a könyvhöz. A merített papír helyi mestere 
Kovács Károly nyomdászként is megszó-
lalt. Balogh Tamás írói, irodalomtörténeti 
munkájáról beszélt. Dr. Füzesné Hudák Ju-
lianna muzeológus- és nyomdász kalandja-
iból mesélt el néhányat. Dr. Szilágyi Ferenc 
gyerekkori könyv-élményeitől szerkesztői 
munkáján át napjainkig válogatta anekdo-
táit; felesége Németh Eszter több évtizedes 
gazdag könyvtárosi pályájának legérdeke-
sebb eseteire emlékezett vissza. 

Az est háziasszonyaként én is elmond-
hattam néhány „sztorit”, amelyek nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy sokéves álmo-
dozás után végül is megnyissuk könyves-
boltunkat. 

Néhány éve elképesztett a szupermar-
ketek konténereibe zsúfolt könyvhalmaz 
látványa: így is lehet, így is szabad könyvet 
árulni? Hová lett a könyv méltósága? Hol a 
neki járó megkülönböztetett bánásmód, a 
tisztelet? Szinte émelygés fogott el, amint 
az összetúrt könyvek fölé hajoltam.

Legközelebbi döbbenetemet egyik is-
merősöm története okozta. Barátja szüle-
tésnapjára valami különösen mély olvasni-
valót keresett, s mert tudta, hogy Hamvas 
Béla a kedvence, elhatározta, meglepi az író 
egyik olyan könyvével, amelyik még nincs 
meg neki. Betért hát a lakóhelyén működő 
könyvesboltba.

- Hamvas Bélától milyen könyveik van-
nak? – kérdezte gyanútlanul az eladót.

- Az meg mit írt? – hangzott a mély ér-
telmű válasz.

- Olyan könyveket, amelyek filozofiku-
san közelítik meg az ember helyét a világ-
egyetemben – felelte apadó optimizmussal 
ismerősöm.

- Ki olvas ilyeneket? – folytatódott a 
párbeszéd… én azonban nem kívánom 
tovább folytatni, a lényeget leírtam. Bocsá-
natos bűnnek tartom, ha a könyvet áruló 
személy nem ismeri valamennyi lektűr-írót, 
de hogy a magyar- és a klasszikus világ-
irodalom nagyjairól ennyire hiányosak az 
ismeretei, az már komoly gond, a stílusáról 
nem is szólva.

S hadd folytassam tovább ebben a stí-
lusban egy személyes élménnyel. 2004 
tavaszán Budapesten sétálva egyik pálya-
udvarunk szabad standjánál megláttam 
Weöres Sándor egybegyűjtött írásainak 
legújabb három kötetes kiadását. Felvillant 

bennem, men-
nyi nehézség 
árán tudtam 
begyűjteni a 
régiből kima-
radt köteteket 
a szakdolgoza-
tomhoz, és tele 
i z g a l o m m a l 
fordultam az el-
adónőhöz.

- Megnéz-
hetném a Weö-
res Sándor kö-
teteket?

- Éppen 
megnézheti, de 
nem sokat lát, 
mert be vannak 
fóliázva! – hal-
lottam a kiáb-
rándítóan eluta-
sító mondatot.

- Nem le-
hetne egyet 
kibontani? – ér-
deklődtem re-
ménykedve.

- Megveszi? 
– hangzott az 
ellentmondást 
nem tűrő kér-
dés.

- Még nem 
tudom, meg 
szeretném nézni – kísérleteztem tovább.

- Mit néz rajta, versek vannak benne. – 
mondta a hölgy, s már ment is volna arrébb, 
de a férje épp odalépett mellé, így nem ma-
radt helye távozni. 

- Csak azt szeretném tudni, mennyiben 
különbözik az előző kiadástól – mondtam a 
tőlem telhető legtürelmesebb hangon.

- Végig akarja lapozni mind a három kö-
tetet!? – lépett közbe a férfi nem kevesebb 
arroganciával, mint a neje.

- Dehogy, csak a tartalomjegyzékeket 
nézném át - folytattam a küzdelmet egyre 
elkeseredettebben.

- Na, ki ne találja már, hogy több száz 
verscímet be tud fejből azonosítani! – csat-
tant fel a könyvárus, akarom mondani a 
könyváruló.

- Nem kell az összes címet végigolvas-
nom, csak a kötetekét, amelyekben elő-
ször... - próbálkoztam volna tovább, de 
ekkorra már mindketten otthagytak; a nő 
rendezkedett, a férfi pedig kiszolgált egy 
„normális” vásárlót. 

Nagyon megalázottnak éreztem ma-
gam, a sírás fojtogatta a torkomat, de nem 
volt mit tenni, velem tovább nem óhajtot-
tak bajlódni.

Erősen bízunk abban, hogy nekünk si-
kerül többet nyújtanunk a hozzánk beté-
rőknek nemhogy a könyvárulóknál, de ta-
lán még a tisztességes könyvárusoknál is.

Oláh Gizella

Az OMart Könyvesbolt következő ren-
dezvényei: augusztus 3-án csütörtökön 18 
órától Vermes Éva írónővel beszélget Ve-
szeli Lajos festőművész. Szeptember 25-én 
vendégünk lesz Mácz István a Szent Adal-
bert-emlékéremmel kitüntetett gyomai 
születésű katolikus író, beszélgető társa 
Polányi Éva. A nyár folyamán még látható 
B. Molnár Zsuzsa verseivel illusztrált önarc-
kép-kiállítása.

Ismét kapható Sághy Gyula: Kulák Gol-
gota kötete, és Vermes Éva: A fecskék délre 
szállnak c. regénye.

„KÖNYVÁRULÓK”

Nagy lendülettel folyik a munka a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskolában. Be-
építjük az iskola északnyugati részének pad-
lásterét. 

Kialakítunk egy művészeti termet - és 4 
db kiscsoportos foglalkozásra alkalmas helyi-
séget. 

Így az iskola minden igényt ki tud elégí-

teni. Megépítettük az akadálymentesítést is. 
Kerekesszékkel is be lehet jutni az iskolába. 

Ez az iskola már a 21. sz. iskolája. 
Igen sok lehetőség van a szabadidő eltöl-

tésére is. 
Sok szakkör, sportfoglalkozás várja a ta-

nulókat, továbbra is működik a zeneoktatás és 
a táncfoglalkozás. Tovább bővítjük iskolánk 

hagyományait is! 
Az Önkormányzat pedig megépíti a ke-

rékpárút folytatását iskolánkig. Ehhez a költ-
séghez az iskola is hozzájárul. Előre is köszön-
jük az Önkormányzatnak!

Gyomaendrőd, 2006. 07. 28.
Kiss Pál igazgató

BŐVÜL A SZENT GELLÉRT ISKOLA
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Megújuló értékeink: a dévaványai 
Varga-Balla kereszt helyreállítása

Tisztelt Olvasó!
A térségünk kulturális emlékeinek 

jelentős részét képezik a határ men-
ti feszületek, fogadalmi keresztek. Az 
endrődi katolikusság hajlandósága a 
keresztek állítására a XIX. századtól ki-
mutatható, melynek eredménye a tizen-
egy darab, belterületen álló feszület. A 
külterületen állított keresztek száma 
is közelít a tíz felé. Az 1910-es évekig 
tartó keresztállító hullám megállt, és 
sokáig csak egy-egy iskolai kereszt 
felállításáról értesülünk. Az 1948 utáni 
időszakban, pedig a meglévő keresztek 
rongálásáról, pusztításáról tudósítanak 
a visszaemlékezők. A rendszerválto-
zással a helyi szakrális kisemlékek szá-
ma nem, vagy csak alig nő. A keresztek 
állításáról nincs adatunk. 

A „keresztállító kedv” egyetlen kép-
viselője a Harnos család, akik a Kondo-
rosi országút mellett, a földjük végébe 
állítottak feszületet 2000-ben, mely a 
régi hagyományokhoz igazodva fából 
készült. 

A meglévő keresztek felújítását a 
keresztállító családok végezték, illetve 
a jó példa serkentette a település köz-
véleményét a meg lévő feszületek rend-
behozatalára, gondozására. Napjainkra 
a belterületen lévő keresztek jelentős 
száma megújult, gondozott. 

A Dévaványa határában lévő Varga-
Balla kereszt, melynek állítói endrődiek 
voltak és 1896-ban újították, és emeltet-
tek Staricskay Soma szarvasi szobrás-

szal egy kő feszületet. (Az erre vonatko-
zó dokumentumot közöltük a Városunk 
c. lap korábbi számában.) 

A ványai határban lévő feszület 
fontos helyet töltött be a két település 
(Dévaványa-Endrőd) katolikusságá-
nak életében, ugyanis a ványai, Szent 
Anna napi búcsúra elzarándokoló end-
rődi-gyomai hívek elé kimentek a ványai 
hívek és a keresztnél találkozva együtt 
imádkoztak, majd vonultak a ványai 
templomba. A Varga-Balla kereszt bú-
csús keresztté vált, és fontos állomás 
volt a két katolikus közösség életében.

Sajnos az „elmúlt rendszer” ezt a 
szakrális kisemléket sem tűrte és ava-
tatlan kezek megrongálták. Így mára 
csak a kőtalapzat maradt a régi, melyen 
a felirat megrongálódott. A csonkán ma-
radt talapzatra, az évek során néhány 
jó érzésű ember vasból állított egy ke-
resztet. Az elhanyagoltság miatt a szent 
hely a bozót rejtekébe került. 

Másfél éve kereste fel Vaszkó Irént a 
kereszt állító család egyik Bécsben élő 
leszármazottja, Schneider Stefan Attila, 
hogy segítsen a kereszt történetének 
kikutatásában és rendbehozatalában. 
A kutatásban magam is részt vettem, 
mely kapcsán lassan körvonalazódott 
a kereszt állításának körülményei. Nagy 
segítséget kaptunk az egri érsekségtől, 
személyesen Dr. Katona István püspök 
úrtól és Tikovits Ernő levéltárostól, a 
Szent István Rádió tudósítójától. 

A talapzaton lévő bevésett szöveget 
sikerült rekonstruálni, valamint kisza-
badítani a cementes anyagtól, mellyel 

becsapkodták. A hiányzó korpusz, Dr. 
Dénes Zoltán újirázi plébános úr fel-
ajánlásaként került vissza a keresztre. 
A kereszt környezetének kitakarításáért 
és a híd elkészítéséért ezúton köszöne-
tet mondok Papp Tibor Dévaványa vá-
ros polgármesterének. 

Az újraszentelés időpontja mindig 
változott, hiszen vagy az árvízi veszély 
vagy a betegség hátráltatta az ünnep-
ség megtartását. 

Az ünnepség július 22-én de. 10 
órakor meghitt körülmények között tar-
tatott, melyen mintegy negyven hívő, 
kultúrember, érdeklődő vett részt. A 
bevezető szavakat Horváth Sándor 
dévaványai plébános úr mondta rávilá-
gítva a mai korunkban, az ilyen jellegű 
szakrális emlékek jelentőségére, majd 
jómagam tártam röviden az egybegyűl-
tek elé a felújítás néhány stációját. Dr. 
Dénes Zoltán plébános úr megáldotta 
a keresztet, és biztatta szónoklatában 
a jelenlévőket arra, hogy segítsék elő 
ezen fontos emlékek karbantartását, 
gondozását. Az ünnepségen jelen vol-
tak a leszármazottak közül: Schneider 
Stefan Attila és felesége, Szmola Béla 
és családja.

 Az ünnepségen részt vettek a Deb-
receni Egyetem, Gyomaendrődön gya-
korlatozó néprajzos hallgatói, valamint 
ványai és endrődi hívek.

Végül hadd emeljem ki Schneider 
urat, aki a távolból is gondol őseinek 
emlékére és nemcsak lelkiekben támo-
gatja azok megőrzését, hanem erejéhez 
mérten anyagi áldozatot is hoz.   

50 éves iskolai találkozóra MEGHÍVÓ
Nagy napra készül egy régen végzett 

endrődi iskolai osztály: 1956-ban végzett 
71 endrődi gyermek, 35 leány és 36 fiú itt 
Endrődön. 50 éve - egy félévszázada!

Az egykori köztiszteletben álló tanács-
elnök, volt osztálytárs Szilágyi Imre gon-
dolt először a visszaemlékezés, a találkozó 
megszervezésére.

Az első 5. éves találkozót még megtar-
tották, de azután nagy csönd következett… 
Az osztály nem találkozott. „Kit erre kit 
arra kergettek a szelek” – minthogy egyik 
költőnk írta.

Most pótolni szeretnék az elmulasztott 
találkozókat, mert bizony „az évek szálltak 
mint a percek”…

Szeptember 23-án az „Enci” udvarán 
lesz a „nagy nap”, ami a ligeti iskolában kez-
dődik, ott jönnek össze az ünneplő osztály-
társak és tanáraik.

A szervezők fáradságot nem kímél-
ve szerezték meg a címeket, hogy időben 
küldjék az értesítést. Ez majdnem sikerült. 
Egy akkor még fiatal tanárt nem sikerült 
fellelniük. Környei Ferenc tanár úrról van 
szó, aki kevés időt töltött Endrődön, de 
hogy honnan jött és hová ment sajnos nem 
sikerült eddig kideríteni. Ha az olvasók 

közül valakinek van ezzel kapcsolatban in-
formációja, akkor szíveskedjék értesíteni a 
szervezők közül bárkit.

A találkozó szervezői: Hanyecz Éva, 
Hanyecz Károly, Hornok József, Németh 
Eszter, Szilágyi Imre, Varga Rózsa. Szilágyi 
Imre telefonja: 66-282-894.

A találkozóról képes riportot fogunk 
közölni ezen újság hasábjain.

A tabló szerinti névsor:
Tanárok:
Kovács Mátyás (†); Vaszkó Irén; Kovács 

Imre (†); Környei Ferenc; Nádas Sándorné 
(†); Nádas Sándor: A osztály osztályfőnök; 
Borbély Sándor igazgató (†); Márton Mi-
hály B osztály osztályfőnök; Fülöp Imre (†); 
Szabó Elek igazgatóhelyettes (†); Mészáros 
Pálné (†); Paróczai gergely (†); Földváry 
Kálmán (†).

Tanulók:
A osztály 
Venczák Ede, (†), Zelizy Zoltán, Hajdú 

Zoltán (†)
Szilágyi Imre, Mészáros István, Kovács 

Imre, Németh Lukács (†),

Márton Imre (†), I. Kiszely Lajos, Varga 
András(†), II.Kiszely Lajos, Bencsik Lajos, 
Diós Béla (†), Fülöp Sándor, Szabó Gyula, 
Kiszely Gyula, Sztanyik Endre, Dinya Imre, 
Katona Mihály (†), Tímár István, Vaszkó 
Tamás, Kovács László, Matyucz Péter, Gyu-
ricza Vince, Varga Ignác (†), Farkasinszki 
László, Gyuricza Elek, Hanyecz Károly, Dá-
vid László,

Fekécs Imre, Hunya elemér, Kiszely 
József, Véha István, Hornok József, Fülöp 
Miklós, Tímár Imre.

B osztály:)
Vaszkó Mónika, I. Látkóczki Margit, 

Jambrik Éva, Németh Eszter, Hornok Má-
ria, Petkov Mária, Galambos Éva,

Balázs Regina, Tímár Mária, Czibulka 
Mária, Tímár Katalin, Szurovecz Eszter, 
Vári Piroska (†), Varga Rozália,

Krucsó Mária (†), Bogdán Piroska, Tóth 
Erzsébet (†), Gácsi Eszter, Vaszkó Etelka, 
Varjú Jolán, Giricz Katalin,

II. Látkóczki Margit, Hanyecz Éva, 
Farkasinszki Éva, Tímár Eszter, Cseh Edit, 
Gyuricza Mária, Lazúr Mária,

Kurilla Mária (†), Pelyva Ilona (†), Né-
meth Izabella, Katona Irma, Frolyó Irma 
(†), Fülöp Margit, Mandli Mária

Márton Gábor

JOBB KÉSŐN, MINT SOHA!
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1807. október 11-én az újonnan készíttetett Gombért mel-
lyet a templom végibe tétetett Ekklézsia Curátora (gondno-
ka), Szántai Péter Uram Ő Kigyelme fizetett 152 forintokat, 
bizonyítom Kolláth Mihály az Ekklézsia ezidő szerinti prédi-
kátora.

1808.április 30 és április 10 endrődi Lakos öreg Dina Ko-
váts mesternek 140 ujj kaptsokért –felit darabonkint 6 kraj-
zárír, felit 9 karajzárjával -, 132 ujj kaptsokírt darabját 9 kraj-
zárjával öszvességiben fizettem 81 forint 24 karajtzárt. Majd 
osztán április 30-án 225 kaptsokír szinte 9 karajtzárjával 30 
forintokat fizettem.

1808. mártzius 30-án itt helyben a Piatzon vettem vólt 25 
Szál deszkát 20 forintír, bizonyítom Szántai Péter kurátor.

1808. Juli 24-én Nagy-Váradonn az Ekklézsia számára 
vettem 622 Szál Deszkát, párját 1 forintyával, ugyanakkor 
112 Szálat, párját 4 forintyával, s 45 karajtzárjával, öszvessé-
giben fizettem értek által vévénn e’ végre Szántai Péter Cu-
rátortól ezen /összeget/ Summát, bizonyítom Szilágyi János 
mk.. (magam kezevonása).

1809.október 25-én Szántai Péter templom Curátora, hogy 
az állás hellyeken esett Templom tetejébeli Jukaknak bé fó-
dozására meg kivántató zsindelyek fel szegezésire Szarvas-
ról hozott 3 ezer Zsindely Szegekért előttem Tizenkét az az 
12 forintokat fizetett lett légyen, elesmérem Bíró Péter mk.

1809.május 7-én Nyugtató Levél (nyugta9 120 az az 120 
Rhénusi (rajnai német) forintokrúl, mellyeket a’ Gyomai ref-
romáta Szent Ekklésia mint ezen Mezó Túri reformáta Szent 
ekklésiátúl költsönösen ( kölcsön) Két ezer Rhénusi forintok-
nak Törvényes Interessét (kamatját) a 24. Ápril. 1808. ad 24 
Ápr. 1809. ki fizetett Túronn Curátor Csatári István mk. Bizo-
nyítom (:a mezőtúri egyház viaszpecsétjivel hitelesítve:)

1810. Octobris 22-én Azon Contractusba (szerződésben) 
megírt Nro. 2000 az az Két Ezer Rhénes forintoknak inte-
ressét melly is 240 Forintokból álló Gyomai Szent Ekklésia 
Curátora Szántai Péter Uramtúl házunkhoz hozvánn admi-
nistrált (átadott, leszámolt, avagy kézbesített) becsülettel re-
cognoscállyuk (elismerjük).Tóth István Déva Ványánn mk.

1810. május 10-én Pesti Quietentia (nyugta) a’ Templom 
tűz falára való kövekrűl, templom szárnya falába való kövek, 
azokért lefizetett 250 rh.frt-okrúl, (mellékelve németnyelvű 
eredeti nyugta).

1810. juli.8. –Alóll írott adom tudtokra mindeneknek, a’ 
kikknek illik, hogy K. Nagy János Uramtúl az Ekklésia szük-
ségire költsön fel vettem B. Nagy Mihály reguláris (sorozott, 
toborzott, illetve rendes) Katonának 100 forintokból álló Ca-
pitálissát (otthon megőrzésre hagyott pénztőkéjét) Törvényes 

az az 6 Procent (százalék) Interesre (kamatra), olly móddal 
hogy a’ midőnn ezen Summa (összeg) vissza kívántatik, tar-
tozik a Creditor (hitelező, kölcsönadó, kölcsönző), a Termi-
nus (időpont), előtt két hónappal az ekklésia akkori Curátorá-
nál magát jelelnteni. Mellynek nagyobb bizonyságára adom 
ezenn tulajdonn Nevem alá írásával megerősített Contrac-
tuális (szerződésbeli) levelemet Gyománn Én Szántai Péter 
Ekklésia Curátora mk.

1836. octrobris 18-án Tokai István a Templomnál seprett 
2 napot melly vétetődik 1 Váltó forintokba ( valószínűleg sze-
génysorsú ember lévén az ágybért – ma egyíházfenntartói 
járulék) fizette így meg, illetve ledolgozta.

1805. juli.18-Negyed magammal Váradra járvánn mész 
vétel végett, az ekkor tett útiköltség 22 frt. 15 kr. rhénusi fo-
rintban – ekkor vólt a Váradi vám 6 frt. 12 kr. Tartsai révénn 
fizettem ugyan ezen alkalmatossággal 3 frt.-ot. 1806. Juni 
15.-Erdei György, Fekete István, Bátsi Mihály Tamásdán (Bi-
har vármegye) az Tégla égetni való fáknak vízre való szállítá-
sokért két ízbenn való úti kőltség 32 frt. 16 kr.

1808. Augusztus 11-én A’ Templom Ablakokat Üvegező 
Mózes Zsidó Pesti Szekeressének úti kőltségébe 30 frt.-okat 
fizettem. 1810. Decz. 28. A’ Füzes Gyarmati Templomba 
Székeket nézni Lévénn ketten a’ a’ kőltség vólt 2 frt. 30 kr. 
bizonyítom Bíró Péter mk. (a templompadokat nézték meg, 
szolgálhat-e mintául az épülő gyomai templomban).

1806. Juli. 23-án Takó Mihály Templom Kis Bírónak (fel-
ügyelt a templomkörüli kőművesek, ácsik, asztalosok s hoz-
zájuk rendelt helybéli emberek munkájára), szinte Octrobris 
14-én öszvesen ki fizettem 60 forintokat, Decz. 31-én 50 font 
Húsért 6 frt.-ot, néki 1 pár chizmáért 5 frt.-ot, fizettem. Ugyan-
ekkor a Harangozónak majter keverésír egy pár chizma he-
lyett fizettem 5 frt.-ot. 1807. Április 27-én s Juli 23-án majter 
keverésír fizettem Haraszti Gergelynek és Gyenge Györgynek 
10 frt.-ot fizettem. 1808. máji 13-án Takónak fizettem Conveti-
óba (béribe, megegyezés szerinti béribe), 10 frt.-ot Nadrágra 
valóért 7 frt.-ot, Egy pár chizmáért 5 frt.-ot, Gyoltsért (ingnek, 
gatyának való vászon) 5 frt.-ot, ismét fizetésibe 10 frt.-ot 60 
font húsért 10 frt.-ot.

1807. Máji. 13-án a Templom kilső falának felrakatásáért 
Kőművesek ezen falat fel rakván Kőműveseknek ebédet at-
tam közrendelésből 3 frt. 58 kr. A rígi Templom tetejit el bontó 
ácsoknak 4 napra fizettem 1807. Máj. 27-én 29 frt.52 kr.-t. 

(A zárójelekbe tett rövid magyarázatokat, jelentéseket 
közreadó Cs. Szabó István eszközölte).

Cs. Szabó István

Részletek a Gyomai Református Egyház 
18-19. századi néprajzi, helytörténeti értékű adataiból - VIII. rész

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

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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Hirdették a plakátok, meghívók, és ezzel 
a szlogennel várták a szervezők az „Egészség-
napra” keresztelt programra az érdeklődőket 
július elsején az endrődi Népházba.

A Kor Kontroll Társaság elnöke, B. Király 
Györgyi (aki egyben a Magyar Rádió veze-
tő szerkesztője), is eljött az endrődi Egész-
ségnapra, ő mutatta be a sajtó képviselőinek  
majd az előadások iránt érdeklődőknek a 
program meghívott előadóit, és ismertette a 
Társaságuk fő tevékenységét. Megtudhattuk, 
hogy orvosok, vállalkozók, közéleti személyi-
ségek hozták létre a Kor Kontroll Társaságot, 
amely egy országos hatáskörű, közhasznú 
szervezet. A társaság tevékenységének célja 
az egészségtudatos, sikeres idősödés segítése, 
amit szakmai tanácsokkal, szolgáltatásokkal 
életvezetési tippekkel, szűrővizsgálatokkal 
akar a köztudatba vinni, így lassítani a kor 
előrehaladásával járó betegségeket. 

A program résztvevői, előadói:
Dr. Balogh Sándor, az Országos Alapellá-

tási Intézet főigazgatója; Dr. Bakenek György, 
az Országos Sportegészségügyi orvos; Dr. 
Palik Éva, a III. sz. Belklinika belgyógyász fő-
orvosa, Dr. Tóth János a Szent János –kórház 
diabetikus főorvosa, Matisa Carló, az ismert 
gasztronómus, és végül Békés Megyei ÁNTSZ 
igazgatója, Dr. Mucsi Gyula.

A nap jeles résztvevője és sponzora volt 
még a Békés megyei származású, Kesztyűs 
Ferenc neves festőművész, aki Sarkad szülöt-
te, és díszpolgára, jelenleg Budapesten él és 
dolgozik. Kesztyűs Ferenc egyik alkotását is 
elhozta, amit jótékony célú árverésre ajánlott 
fel. 

A rendkívül hasznos előadások és taná-
csok felhívták a résztvevők figyelmét a rend-
szeres testmozgás fontosságára, az étrend he-
lyes összeállítására, a halételek, saláták, teák, 
a minőségi étel-ital fogyasztására. Nagyon 
fontos az ételek fogyasztásakor az alapos rá-
gás, a mérsékletesség, a szezonnak a termé-
szet rendjének megfelelő termékek fogyasztá-
sa. Nagyon nagy szerepe van a testi egészség 
mellett a lelki egészségnek, a jó kedvnek. Már 
a főzéskor figyelni kell arra, hogy ételeket is 
jókedvvel készítsük el, nyugodtan étkezzünk, 
és ebédhez aki teheti legalább 1-1,5 deciliter 
jó minőségű, száraz vörösbort igyon.

Az egészségtudatos idősödés érdekében 
a rendszeres testmozgást soha nem késő el-
kezdeni, és az étrend összeállítását is a fenti 
intelmek alapján tudatosan át kell gondolni. 
Így mérsékelhető, sőt elkerülhető a magas 
vérnyomás, a felnőttkori cukorbetegség, a 
magas koleszterinszint, és nem utolsó sorban 
a fölösleges kilók.

Dr. Mucsi úr a Békés Megyei ÁNTSZ igaz-
gatójának előadásából megtudhattuk, hogy az 
emberek élettartama ugyan valóban nőtt, de 
sajnos nem nőtt az egészségben töltött évek 
száma. Az életmód legalább 50%-ban befolyá-
solja az egészségi állapotot, a genetikai örök-
ség 20-30%-ban, az egészségügy 10-20%-ban 
felelős. Itt megyénkben a halál okai között az 
első: a szív- érrendszeri betegségek, a nőknél 
60%, a férfiaknál 48%, a 2-dik helyen a daga-
natos megbetegedések szerepelnek.

Az előadások tanulságaként elmondhat-
juk, hogy igaza volt annak az idős szakállas 
orvos-tanárnak - Hippokrátész -, aki 2500 éve 
így oktatta tanulóit: „a táplálkozásban keres-
sétek a gyógyulásotokat.”

Az egészség nem vásárolható meg a 
gyógyszertárakban! Az egészséges ember kö-

veti a természet egy-
értelmű parancsait: 

Jó ételek, friss le-
vegő, pihenés, alvás, 
levegőváltozás, fizi-
koterápia, tiszta víz, 
friss tej, nem tartósí-
tott élelmiszer, per-
metezetlen zöldség, és 
gyümölcs egész gabo-
nából kiőrölt lisztből 
készült kenyér, ez az 
egészséges táplálko-
zásra épülő egészsé-
ges életmód alapja. 

A helyes táplálko-
zás meggyógyíthat, a 
helytelen betegséghez 
vezethet.

A gyógyulás belül-
ről ered és a természet 
hajtja végre, az orvos 
szerepe elsősorban az, 
hogy elősegítse, támogassa a természetes gyó-
gyulási folyamatokat…

A természet törvényeit nem lehet büntet-
lenül megszegni, ezek a törvények örök érvé-
nyűek. Régi orvosi bölcsesség: az igazi gyó-
gyítást a természet végzi, a test természetes 
védekező képességének a felhasználásával. 

Az érdeklődőknek lehetősége volt ingye-
nes vércukor, koleszterinszint, és vérnyomás 
mérésre. Aki igényelte, lehetősége volt mág-
nesterápia, és gyógymasszírozás igénybevé-
telére is, és megkóstolhatták a Krisztián Piz-
zéria által készített (a helyi Sikér boltokban is 
kapható) finom és egészséges salátákat. 

A rendezvényen közreműködött még a 
Honvédelmi Minisztérium támogatásával a 
Szolnoki Speciális Műveleti Zászlóalj, akik a 
kommandósokhoz méltó lélegzetelállító be-
mutatót produkáltak. Volt aerobic-bemutató 
is. Több mint fél órán át Karda Beáta énekelt 
és táncolt a tőle megszokott magas színvona-
lon a Népház udvarán, ahol közben megfőtt 
az ínycsiklandozó gulyás leves Ambrózi Lász-
ló szakértelmével.

Izgalmas perceket éltek át a jelenlévők, 
amikor Kesztyűs Ferenc festményének árve-
résére került sor. Az árverés előtt a művész 
- aki háromszoros nemzetközi ezüstérmes 
grafikus, kiállítása-
it számos országban 
láthatták már Mont-
reáltól Havannán át 
Thaiföldig – részle-
tesen ismertette Dr. 
Nagy József Kossuth- 
és Eötvös-díjas pro-
fesszor találmányát, 
a KENA szilikonos 
művészfestéket. Ezen 
találmány alkalma-
zása biztosítja hogy 
szilikon művészfes-
tékkel készült művek 
örökéletét, ezek nem 
szorulnak restaurálás-
ra, mert közömbösek 
a hidegre, melegre, és 
a levegő oxigénjére. 
A művész saját ko-
rábbi találmányát is 
ismertette, ami a tűz-
zománc-kerámia kép 
örökéletét biztosítja, 

károsodás nélkül állja a hőmérséklet ingado-
zást, kopásálló, víztaszító. 

Az árverésre felajánlott képe is szilikon 
festmény, címe: Útban haza felé…

Az árverés végszáma: 71 ezer forint volt, 
amely összeget a közreműködő Kor Kontroll 
Társaság kiegészített 100 ezer forintra.

Megható pillanatok következtek, amikor 
is a Tímár család nevében a családfő kétéves 
gyermekével Kristóffal átvette az adományt 
B. Király Györgyi mint a Kor Kontroll elnök 
asszonya és Kesztyűs Ferenc jókívánságai kí-
séretében.

Ungvölgyi János a szervezők nevében 
megköszönte a közreműködést, a támogatást 
és a részvételt.

Valóban nagyon hasznos szombat-dél-
előttöt tölthettek el a viszonylag csekényszá-
mú helyi érdeklődők.

A programot támogatták:
Egészségügyi Minisztérium, Honvédelmi 

Minisztérium Országos Alapellátási Intézet, 
MSD, Astra Zeneca, Eurocare, Fresinus Me-
dical Care, Glaxo Smith Kline, Help Boksz, 
Ökopannon Kht, Krisztián Pizzéria, Kor 
Kontroll Társaság.

Császárné Gyuricza Éva

Hallgass a szívedre!

Kesztyűs Ferenc művész Kibédi Ervinről készített portréjával 
(tűzzománc-kerámia)

Egy megható pillanat. A Kor Kontroll Társasaág ajándéka a kép bevétele 
és a tombola ára- összesen 100.000 forint- a Timár családhoz kerül. 

Timár István egyedül neveli három gyermekét, felesége a harmadik gyermek 
születésekor vesztette életét.



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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A XVII. Tusnádfürdői Bálványosi Szabad Egyetemen tartott 
előadása után mondta el Orbán Viktor, hogy a FIDESZ szeptember 
23-ára nagygyűlésre hívja azokat a polgárokat, akik tiltakoznak a 
kormány hazugsága miatt. Aláírásgyűjtés is indul!

Nemzetközi bírálatok össztüze fogadta a hivatalba lépett új szlo-
vák koalíciós kormányt. Az Európai Szocialisták Pártja is elítélte 
a magyarellenes politikája miatt elhíresült koalíciós partnerek: a 
Szlovák Nemzeti Párt és Meciar volt pártja miatt. Az Európai Parla-
mentben is felfüggesztették a győztes európai párt tagságát. 

Szlovákiában a korábbi ígéretek ellenére folytatják az eljá-

rást a pozsonyi magyar városnézők ellen tartott idegenvezetés 
miatt.(Megírtuk, hogy néhány hete egy magyar tanár diákjainak 
magyarul beszélt a látnivalókról, ezért szlovák kommandósok a 
rendőrségre vitték)

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke egy nyilatkozatában irigyelte a 
cseheket,

mert azoknak már sikerült a német nemzetiséget elüldözni, és 
nincs olyan problémájuk, mint neki szlovákoknak a magyar ki-
sebbséggel…

Lemondott Jarosław Kaczyński, Lengyelország miniszterelnöke, 
akinek helyére az államfő ikertestvére kerül, a választásban győztes 
Jog és Igazságosság Párt elnöke.

Az ukrán parlamentben új kormánykoalíció alakult, az eddigi 
ellenzéki oroszbarát Régiók Pártja, az Ukrajnai Szocialista Párt és 
az Ukrajnai Kommunista Párt részvételével.

Várpalotán a Trianoni Múzeumban felavatták a Trianoni sár-
kány szobrát, amelyet Kovács Zsolt marosvásárhelyi fafaragó ado-
mányozott az intézménynek. A trianoni békediktátumban megtes-
tesülő sötétség mementóját két hatalmas, egymásba kapaszkodó, 
az erdélyi havasokból származó tiszafagyökérből készítette az idős 
művész, aki elmondta: a Kárpát-medencét szerves egységbe fogó 
Magyar Királyságot széttépő bestia három feje az egész világnak 
szenvedést okozó békediktátum atyjait szimbolizálja: Clemenceau-
t, Wilsont és Chamberlaine-t.

Gyurcsány Ferenc második kormánya megszüntette a Határon 
Túli Magyarok Hivatalát, amelyet épp 14 éve hoztak létre. A ha-
táron túl élő magyarok ügyével ezentúl a Miniszterelnöki Hivatal 
egyik főosztálya foglalkozik. 

Július 10-én a Parlamentben a kormány 
nagy többsége, az ellenzék és a tüntetők tilta-
kozása ellenére megszavazta az úgynevezett 
Gyurcsány-csomagot, amely mint ismeretes 
igen rangos megszorításokat tartalmaz. A 
megszorító csomag tartalma alapján, az adó-
emelések, létszám leépítések következtében 
életszínvonal csökkenés, GDP csökkenés, a 
forint szabadesése biztosan prognosztizál-
ható. A külföldi cégeket – akik nagyrészt 
exportálnak – nem igen érinti a megszorító 
csomag, de annál jobban a hazai kis és kö-
zép vállalkozásokat, akik eddig sem voltak 
egyenlő versenyfeltételű piaci helyzetben 
a külföldiekkkel. Van ebben a csomagban 
komoly erkölcsi probléma is, hiszen az úgy-
nevezett „elvárt adó” abból a feltételezésből 
indul ki, hogy akik a tevékenységük eredmé-
nye alapján eddig nem fizettek adót - mert 
nem volt nyeresége -, azok feltételezhetően 
csalnak, lopnak, kollektív bűnösök. Továb-
bá, a minimálbér után dupla járulék fizetését 
is tervezik, ami szintén igen agresszív lépés 
a tisztességes emberek ellen. Ezek az intéz-
kedések is bizonyítják, hogy sem a költség-
vetés, sem a gazdaság nincs rendben! De a 
rendbetételhez nem a megszorítások és az 
adóemeléseken keresztül vezet a helyes út, 
hanem közép és hosszú távú gazdaság stra-
tégiára lenne szükség, de úgy látszik hogy 
ennek a kormánynak még mindig nincs! 
Hogy nagy a baj, az is mutatja, hogy Ma-
gyarország egy év alatt újabb 5 hellyel esett 
vissza a versenyképességi mutatók alapján, 
már csak 2 ország van mögöttünk!

Év végére az infláció várhatóan meg-
duplázódik, az államadóság nő, a reálbér, a 

nyugdíjak reálértéke és a fogyasztás csök-
kenni fog, a munkanélküliség pedig nőni 
fog. Egyelőre úgy tűnik, minden kormány-
intézkedés szembe megy a kampányígére-
tükkel.

1700, a társadalombiztosítás által támo-
gatott gyógyszer ára változott július 1-től, 
amelyek közül 1400-nak emelkedett az ára.

A megyei kórházak a július 1-től életbe 
lépett finanszírozási változások miatt nem 
tudják garantálni a megfelelő betegellátást, 
- jelezte levelében Varga Ferenc, a Magyar 
Kórházszövetség egyik vezetője, ezért sür-
gős egyeztetést kértek az egészségügyi mi-
nisztertől.

Elég kacifántos a most hozott gázár tá-
mogatási rendszer is. Erre a támogatásra a fo-
gyatékos támogatásban, a magasabb összegű 
családi-pótlék támogatásban, és a nagycsalá-
dosok jogosultak bizonyos feltételek mellett. 
Akkor jár nekik a támogatás, ha a családban 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az 50.600 forintot, - egyszemélyes háztartás 
esetén 77.400 forintot – illetve nem fogyasz-
tanak évi 1500 köbméternél kevesebbet, s 
ötezernél többet. Ezerötszáz és háromezer 
köbméter között a támogatás 16 forint/ köb-
méter, a 3000 és 5000 köbméter közé eső 
éves fogyasztást pedig köbméterenként 24,3 
forinttal támogatják. Tehát a nyugdíjasok 
nem kapnak külön gázár támogatást? A táv-
hő-támogatás ugyanennek a csoportnak jár, 
kiegészülve a nyugdíjasokkal, a kérelmet az 
önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani 
október 31-ig, akik augusztus 15-ig leadják 
a gázár-támogatási igényüket, azok azon hó-
nap elejétől kaphatnak segítséget. 

A gáz fogyasztói ára átlagosan 27%-kal 
emelkedik augusztus elsejétől, de további 
40 % -os emelkedés is indokolt lenne, - ezt 
Kóka gazdasági miniszter jelentette be.

28 vasút szárnyvonalon szüntetik meg 
az idén a forgalmat, összesen 942 km hos-
szan, eladják a MÁV árufuvarozó cégét, és 
2500 embert bocsátanak el a vasúttársaság-
tól. Megyénket közvetlenül érintő leépítésre 
ítélt vonalak: Mezőhegyes - Battonya 18 km; 
Kisszénás - Kondoros 6 km; Vésztő - Kö-
rösnagyharsány 32 km; Murony - Békés 8 
km; a gazdasági miniszter azzal indokolta a 
28 MÁV- vonal megszüntetését, hogy ezek 
éves szinten 6,56 milliárd forinttal növelik 
a a MÁV  veszteségét, ez az összeg a MÁV 
veszteségének 9 %-a!

Debrecenben a református Nagytemp-
lom köré font élőlánccal tiltakoztak a beve-
zetendő tandíj, valamint az egyházi iskolák-
kal szemben tervezett diszkrimináció miatt. 
Már megszavazta a kormány, hogy a 2007-
2008-as tanévtől a felsőoktatásban a tandíj 
összege az alapképzésben 105 ezer forint, 
mesterképzésben 150 ezer forint, amit két 
részletben félévenként kell megfizetni.

Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy mi-
lyen súlyos hibát, sőt erkölcstelenséget köve-
tett el az a politikai erő, amely úgy tartotta 
meg a hatalmát, hogy nem hozta nyilvános-
ságra a választói előtt az ország valós gazda-
sági és pénzügyi helyzetét - amit ráadásul ő 
idézett elő –, és most, az igaztalanul meg-
tartott kormányzati pozícióban megszorí-
tásokkal próbálja helyre tenni, és azokkal 
megfizettetni, a hiányt, akik vajmi keveset 
tehetnek a kialakult helyzet miatt.

Császárné Gyuricza Éva

szorít...
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A köztársasági elnök úr kitűzte az őszi önkormányzati válasz-
tások idejét, mint ismeretes: október elsején vasárnap járulha-
tunk az urnákhoz, hogy új polgármestert és képviselőtestületet 
válasszunk.

E sorok írásakor az eddig elterjedt hírek szerint 4 polgármes-
terjelöltje van településünknek. Azon jelöltek bemutatkozását, akik 
kérték közreadjuk, hogy olvasóink is ismerjék meg a lehetőségeket 
mielőtt a voksukat adják a következő 4 évre. A képviselőtestület 
is megújul. Egyelőre biztosan csak a polgári jobboldal jelöltjeit 
ismerem, a többi párt, illetve a független jelöltekről csak hallomás-
ból tudok, tehát róluk nem írhatok…

A polgári oldal polgármester-jelöltje: Várfi András okleveles 
agrármérnök.

Képviselő jelöltjeink: 
1. sz. körzet: Izsó Csaba, 2. Illés János, 3. Hack Mária, 4. Sza-

bó Balázsné, 5. Iványi Lajos, 6., Rácz Imre, 7. Dr. Palya József, 8. 
Várfi András, 9. Császárné Gyuricza Éva, 10. Hunya Lajos.

Ami közös bennünk: az elkötelezettség, a felelősség, és a jó 
szándék városunk arányos fejlesztéséért, és az itt élő emberek szol-
gálata.

A polgármesterjelöltek ABC névsor szerint:

Dr. Busai György
Bemutaja és ajánlja: Putnoki 

László, a Gyomaendrőd Város Fej-
lődésért Egyesület titkára:

„A nem régen alakult, az Euró-
pai Uniós fejlesztéseket elsődleges 
célnak kitűző Gyomaendrődi Vá-
ros Fejlődéséért Egyesület már az 
őszi helyhatósági választásokon 
megméretteti magát.

Terveink szerint minden sza-
vazókörben indulnak jelöltjeink, a 
polgármesteri tisztségért dr. Busai 
Györgyöt kívánjuk indítani. Pol-
gármesterjelöltünk jelenleg jegy-
zőként és jogi tanárként dolgozik. 
Dr. Busai György Endrődön szüle-
tett 1960-ban, nős, egy gyermek édesapja.

A fizikai munkakörben eltöltött közel másfél évtized után lett a 
3. számú Általános Iskola technika tanára, majd nyolc évi tanítás 
után, 1995-ben több mint 10 éve kezdett el jegyzőként a közigaz-
gatásban dolgozni.

Élete példát mutat arra, hogy a kitartó akarattal az ember elér-
heti célját. Az ügyvédjelölti gyakorlata alatt, a jogász doktori vég-
zettség birtokában szerezte meg felsőfokú pénzügyi végzettségeit, 
a mérlegképes könyvelő és az adótanácsadói képesítést. A jegyzői 
munkája mellett jogi tantárgyakat oktat a felsőfokú jogi-asszisz-
tens képzésben. 

Közeli ismerősei, egykori ügyfelei, volt tanítványai is jól tud-
ják róla, hogy bár nem mindennapi életutat járt be, mégis ugyanaz 
a közvetlen segítőkész ember maradt. Azért választottuk őt, mert 
átélte, ismeri milyen a napi nyolc-tíz órás verejtékes fizikai mun-
ka, tapasztalta a pedagógus pálya szépségét és nehézségét is, és a 
több mint tízéves közigazgatási gyakorlata alapján tudja, hogy az 
élet minden területét leszabályozza, meghatározza a jogrendszer, 
melynek ismerete nélkülözhetetlen a közigazgatásban, különösen 
napjainkban, amikor a közigazgatás és a közoktatás rendszere je-
lentős átalakítás előtt áll.

Életútja, képessége, jogi gyakorlata továbbá a közigazgatásban 
szerzett pénzügyi ismerete, valamint szociális érzékenysége alap-
ján dr. Busai Györgyöt képesnek tartjuk arra, hogy személyében 
Gyormaendrőd városnak emberközpontú, a dinamikus fejlődésre 
nyitott polgármestere legyen.”

Putnoki László Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület 
titkára

Katona Lajos
Tisztelt Gyomaendrő-

di lakos!
Katona Lajos vagyok, 

az ősszel esedékes önkor-
mányzati választásokon 
indulni kívánok a polgár-
mesteri székért az MSZP 
színeiben, a Körösök Vi-
dékéért Egyesület, vala-
mint a MSZDP támogatá-
sa mellett.

Tősgyökeres gyoma-
endrődiként, apai ágon endrődi, anyai ágon gyomai felmenőkkel, 
a katonai és az egyetemi éveket kivéve, egész életemet Gyoma-
endrődön töltöttem. Jelenleg az 1000 ha-on gazdálkodó Agrofém 
Kft-nek résztulajdonosa és ügyvezetője vagyok.

Több cikluson keresztül voltam a képviselőtestület tagja, a je-
lenlegi ciklusban társadalmi megbízatású alpolgármesterként tevé-
kenykedem.

A város az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott 
végre, elsősorban az alap-infrastruktúra területén, úgy hogy e köz-
ben nem adósodott el.

Ezek a fejlesztések megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy a 
folyamatosság biztosítása mellett, a lakosság igényeit jobban fi-
gyelembe vevő fejlődés jöjjön létre. Úgy érzem, hogy ennek meg-
valósításához rendelkezem kellő tapasztalattal és elég eltökéltséget 
érzek magamban ahhoz hogy, megválasztásom esetén új, nyitott 
vezetési stílust, a város életében nyugodt, „túlpolitizálástól” men-
tes közéletet biztosítsak.

Várfi András
A fiaim Gyomaendrődön 

akarnak élni...

Valamikor, ha valaki Gyomán 
vagy Endrődön született a legter-
mészetesebb volt, hogy itt éli le 
életét. A parasztgyerek számára 
a néhány év katonaság jelentett 
csak távolétet, aki iparosnak 
tanult, az segédévei egyrészét 
töltötte tapasztalatszerzés cél-
jából idegen városban. Néhány 
értelmiségi vált csak meg szülő-
falujától, de példa az is, hogy az 
orvosok, tanítók tanulmányaik 
végeztével visszatértek.

Most, ha fiatallal beszél az 
ember, arra a kérdésre: „Mit csi-
nálsz ha végzel, visszajössz-e? 
csak nevetés a válasz. „Hová, minek, milyen munkára?”

Kevesen vannak, akik, mégis nagyon ragaszkodnak szülőföld-
jükhöz, hazajönnek és legtöbbször végzettségüknek nem megfele-
lő beosztásban dolgoznak.

Mint a város FIDESZ-KDNP és a Gazdakörök által támogatott 
polgármester-jelöltje , hogy miért is foglalkozom ezzel a kérdéssel, 
a címből is kitűnik, hogy személyes indíttatásom is van, de a vidék 
sorsa iránt elkötelezett emberként is fontos számomra ez a problé-
ma. Ezért szeretném, hogy azok közül, akiket a vonat hétről hétre 
elvisz, mind többen visszatérjenek, és találják meg számításukat a 
városban. 

Mint falugazdász és a Városunk újság 
szerkesztőbizottságának tagja írtam eddig 

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2006

folytatás a 160. oldalon
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HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND 
Érvényes: 2006. Július 1-től

MUNKANAPOKON
Öregszőlő Déryné MÁV Szab. tér MÁV Szab.tér Déryné Öregszőlő

5:00 5:05 5:15
5:20 5:30 5:35 6:35 6:40 6:50 6:55

7:05 7:10 7:20 7:25 7:30 7:35 7:45
8:45 8:55 9:00 Fürdőhöz

10:35 10:40 10:50
11:10 11:20 11:25 12:40 12:45 13:00
13:30 13:40 13:45 Fürdőhöz

14:05 14:10 --- 14:25 14:30
14:35 14:40 14:50 14:55

16:10 16:15 16:25
16:30 16:40 16:45 17:30 17:35 Fürdőhöz

17:45 17:55
18:00 18:10 18:15 19:55 20:00 20:10
20:15 20:25 20:30

MUNKASZÜNETI NAPOKON
8:20 8:25 8:35

8:45 8:55 Fürdő9:00 16:10 Fürdő16:15 16:35
16:45 16:55 17:00 17:30 Fürdő17:35 17:55
18:00 18:10 18:15

Egy vers a Körösért

Évezredek óta
Gyűjtik a kincseket,
Miket ajándékoz 
az áldott természet.

Van ki nemesfémért
Száll bánya méhébe,
Más meg igaz gyöngyöt
Keres tengermélyben.

Neked is van kincsed
Amit csak úgy kaptál,
S talán értékesebb
Gyöngynél és aranynál.

Hűs hullámú Körös,
Partján selymes pázsit,
Ártéri erdő hív,
Jöjj, megnyugvás vár itt!

Túrák, sátorozás
Fürdőzés, horgászat,
Mind gyógyír lehet ha,
Test vagy lélek fáradt.

Óvd meg hát értékünk,
Kedves folyónk táját,
Kellőn értékeljed
Sok-sok adományát.

Bukva Csilla

Egy zsák mák

Zsák mákját a sün kamrájába rakta. – Hiába dugtad el! Zsáktól és máktól 
megszabadítalak! – vihogta a róka. Fogta a zsák mákot, és saját kuckójába 
vitte. 

- Mit látok! – cincogta a kisegér. – Egy egész zsák mák. A kisegér csendben 
kirágta a zsákot, és a mák felét elhordta. 

- Ki rágta ki a zsákot? – tűnődött a róka. –Talán a csiga? – cserregte a 
csóka.

Óh, te oktalan, hiszen a csiga fogtalan, nem rághatta ki! 
Kopogtattak. A sün és a medve kereste a zsák mákot. – Nyisd ki róka! Rög-

tön nyitom – vinnyogta, miközben a zsákot a legfelső polcra dugta.
- Hova tetted a mákom? Futkosott a kis sün. – Nem is láttam – rebegte a 

róka. 
Ám a mák a lyukon eléjük szóródott. – Hohó! Te máktolvaj! Most megfog-

tunk! Dörmögte a medve. – Fele mákom oda lett! Szipogta a sün. –Ne sírj, kis 
oktondi! – vigasztalta a medve. – Ami maradt, hazavisszük, s a kerek sajttal 
megtérül a károd. – Miféle kerek sajttal?! Üvöltött a róka, mert rosszat sejtett. 
– Amit a sünnek ajándékozol – mormogta szigorúan a medve. A róka búsan 
indult a sajtért. 

- Féktelen állat mindig pórul jár! – cserregte a csóka. A róka féktelen harag-
ra gerjedt, s a csókához vágta a sajtot. A csóka azonban felrepült a fára. 

- Máktolvaj! Máktolvaj! – cserregte ott is vidáman.
Attól kezdve a róka és a csóka kerüli egymást.

Varga Katalin
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Az idei szépségkirálynő-választás 
győztese tini kategóriában Kovács Ida 
12 éves gyomaendrődi kislány lett. 
Ezért felkerestem Idát.

- Mikor volt a szépségverseny?
- 2006. július 28-án délután 6-kor 

kezdődött és 9-kor lett vége.
- Már voltál ilyen versenyen régeb-

ben is?
- Nem, ez volt az első, már kicsi ko-

romtól arra vágytam, hogy egyszer egy 
szépségversenyen induljak.

- Úgy látszik, hogy ez most teljesült, 
és ráadásul az első helyen végeztél. 
Mennyien indultak ezen a versenyen? 
Mégis hogyan néz ki egy ilyen szép-
ségverseny?

- Összesen 68-an indultunk. A ver-
seny egyfordulós és mindenkinek egy 
adott koreográfia szerint kellett bemu-
tatkoznia.

- Mit is jelent a tini kategória, mit 
bírált a zsűri?

- 12-16 éves korig vagyunk tinik, így 
én voltam az egyik legfiatalabb. Nálunk 
a fő szempont a báj és a ruha volt.

- Amúgy mit csinálsz most, hol ta-
nulsz?

- A hatodik tanulmányi évtől a Ró-
zsahegyi Kálmán Általános Iskolában. 
Itt szeretném megköszönni a tanárok-
nak és a diákoknak, hogy befogadtak 
és segítették nekem a beilleszkedést.

- Bár most leszel hetedikes, mégis 
mik a későbbi terveid?

- Most még sok van. Szeretnék mo-
dellkedni. Szeretem a történelmet, az 
irodalmat és az angolt, ezért remélem, 
hogy a nyolcadik osztály befejezése 
után Szolnokon a Tiszaparti Gimnázi-

um társadalmi szakán folytathatom ta-
nulmányaimat és a későbbiekben ügy-
véd szeretnék lenni.

- Ezek komoly tervek. Mégis mi mo-
tivál?

- Szeretném segíteni az embereket. 
Most is segítek, ahol csak tudok.

- Édesanyádtól hallottam, hogy tán-
colsz.

- Igen, szeretem a divatot, az öltöz-
ködést, a mozgást, ezért szeretem a 
táncot is. A Rumba TSE-ben táncolok, 
és most lesz az első versenyem.

- Mit csinálsz még?
- Szeretem a sportot, a táncon kívül 

főleg úszni, de szívesen járok könyv-
tárba is, internetezek. Azon kívül zon-
gorázok, rajzolok, de voltam már mese- 
és versmondó versenyen is. Szeretek 
idősebbekkel beszélgetni, mert tőlük 
tanulhatjuk szerintem a legtöbbet.

- Ahogy elnézem, kész polihisztor 
vagy.

- Szinte mindenre nyitott vagyok, 
de azért van egy pár dolog, amit nem 
szeretek.

- ???
- Senkit nem sértenék meg, de a 

rock és a rap zene az nem az én vilá-
gom. Nem szeretem a beképzelt em-
bereket, akik mögött nincs semmi. Az 
egyszerű, okos embereket szeretem, 
tőlük lehet tanulni.

- Köszönöm szépen, hogy elké-
szíthettem veled ezt a kis riportot, és 
későbbi terveid megvalósításához sok 
sikert kívánok. Kívánom, hogy első 
táncversenyeden hasonlóképpen sze-
repelj, mint a szépségversenyen. 

Várfi Péter

A tini szépségkirálynő

Gyomaendrődön 2006. július 1-től változás állt be a helyi 
közlekedés üzemelésében.     

A módosult  körülményekhez igazodni kényszerülve váro-
sunkban a helyi tömegközlekedés csak Önkormányzati támo-
gatással tud megvalósulni. Sajnos a menetrendet is csökkenteni 
kellett, az Önkormányzat utasszámlálása alapján próbáltuk a 
kihasználatlan járatokat kivenni (10 főtől kevesebben utaztak), 
és azokat meghagyni, mellyeket jobban igénybe vesznek a vá-
roslakók.

A járati útvonalat viszont az új megálló, és az új aszfaltos út el-
készültével sikerült bővítenünk. Hétköznap és hétvégén három 
járat közlekedik a fürdőbe, melyeket bátran vegyenek igénybe!

Öregszőlőben az Iskola út elkészültével a helyi járat Öregsző-
lőből a Dérynéhez  most már a Szarvasi úton közlekedik. 

Ezen változásokat tartalmazza az új nyári menetrend is.

Szeretnénk arra kérni városunk lakóit segítsék a helyi közle-
kedést azzal, hogy minél többször utazzanak velünk, vásárolja-
nak bérleteket. A teljesárú bérletek 2.500,-Ft-ba, míg a kedvez-
ményes bérletek 400,-Ft-ba kerülnek, a vonaljegy 95,-Ft. Ezzel 
hozzájárulnak a működésünk stabilitásához, a működőképessé-
günk javításához. A bérlet korlátlan számú utazásra jogosít, mely 

jó iskolába, orvoshoz, strandra, kultúr programokhoz, a barátok 
egymáshoz járásához stb… a menetrend szerint a DOMUSBUSZ 
Közlekedési Kft. járatain.  Mindezek nem lennének kivitelezhe-
tők, ha a helyi buszközlekedést eredménytelenség miatt meg 
kellene szüntetni. 

Az Önkormányzati támogatás mértékét csökkenteni lehet-
ne, ha minél többen használnák járatainkat és vásárolnának bér-
letet. 

Városunk Önkormányzata azzal is segíteni szeretne a tömeg-
közlekedés népszerűsítésében, hogy a jogosultaknak támo-
gatást nyújt a bérletvásárláshoz kérelem és a vásárlást igazoló 
számla bemutatása alapján.

A fentiek ismeretében még egyszer kérjük a városlakókat ve-
gyék igénybe minél gyakrabban utazásaikhoz járatainkat!

Bízunk abban, hogy még sokáig tudunk a város szolgálatá-
ban állni Utasaink megelégedésére!

Jó egészséget és balesetmentes közlekedést kívánunk min-
den kedves Utasunknak!

Domusbusz Közlekedési Kft.

TÁJÉKOZTATÁS
A helyi menetrendszerű tömegközlekedésről

Fiatalokról fiataloknak



VÁROSUNK2006. augusztus 157
„…tükör által…”

Keresztény életünk külső cselekedetekkel való
tapogatózás és araszolgatás
a Megragadhatatlan felé,
miközben átélhetjük,
hogy az elérhetetlennek látszó Isten
a bensőnkben lakik és szeretetével
betölti lelkünket.
Ebben az alázatra tanító ellentmondásban
telik el földi életünk,
amíg a színről-színre látás örömében
valóban megismerjük Isten szeretetét.

Igen és nem

A szeretetnek két eszköze van
arra, hogy megmutassa magát:
az igenlés és a tagadás.
A szeretet annyival több a vonzalomnál,
hogy nincs alávetve
érzelmeink hullámzásának,
hanem az akaratunkkal is irányíthatjuk.
A szeretet ugyanis 
nem érzelem,
hanem
szabad akaratunk horgonyvetése
valami, vagy valaki mellett,
akit megmagyarázhatatlan
megérzéseink,
vagy éppen tudatos megfontolásaink alapján
kiválasztunk magunknak
az arctalan
tömeg-
ből

A szeretet

kiválaszt,
megszólít,
megtart és
elenged, de soha nem sajátít ki,
legfeljebb örömmel elfogadja,
ha
önként csak neki ajándékozod magad.

A szeretet szabadsága

Ha meg akarod tapasztalni a 
szeretet szabadságát, akkor folyama-
tosan – mindig megújuló alázattal 
– vond ki magad a középpontból, 
ahová saját önbecsülésed, vagy má-
sok őszinte tisztelete állít. 

Csak akkor leszel szabad, ha nem 
engeded, hogy megmerevedjen má-
sokban a rólad kialakult kép, s ha ezt 
a képet magadban sem hagyod soha 
megmerevedni.

Abban a pillanatban, ahogy el-
kezdesz a rólad alkotott képhez ido-
mulni, elveszted szabadságodat a szeretet fejlődésében. 

Egészen addig, amíg fontosnak tartod, hogy az emberek mit gon-
dolnak rólad, amíg tekintetüket vizslatva azt firtatod magadban, hogy 
vajon helyesen cselekedtél-e vagy sem, megkötözött vagy. 

Mert a szeretet szabadságában elsősorban Istenhez tartozol. S a 
Hozzátartozás öröméhez, a tiszta lelkiismerethez képest nem mérhető az 
a törékeny elégedettség, amit az emberek helyeslő bólogatása jelenthet.

Felnőtté kell válnod a hitben. A hagyományokat és a tanításokat  
gondolkodás és belső tusa nélkül elfogadó, problémamentes „átlag-ke-
resztényből” önálló személyiséggé kell kristályosodnod. Olyan egyéni-
séggé, aki konfliktusok árán is tudatosan vállalja, hogy Krisztussal belül-
ről táplálkozó élete esetenként szétfeszíti az elődök által örökül hagyott 
hagyományok kereteit. Ez természetesen egyesekből ellenszenvet, sőt 
megbotránkozást is kiválthat. És ha szorítása már-már fájdalmas is, azért 
ne ereszd el az Anyaszentegyház megkérgesült kezét. Csak a gyerme-
kek tarthatják meg fiatalnak anyjukat. Ne vond ki magad a Szentlélek 
áramából; bármilyen áldozatnál többet ér az irgalom.

Simon András: Szeretetközelben
/Elmélkedések rajzban és írásban/

Vakítóan fehér papíron egy-
másra, egymásba hajló arcok… két 
egymást tekintő s önmagába néző 
emberi fej szelíden ívelő körvona-
lai… az egység végletekig lecsupa-
szított megfogalmazódása… alatta 
néhány szó a szeretetről…

Másutt ugyanaz az egysze-
rű tisztaság… szárnyaló madár… 
törékeny, gondoktól megfáradt 
emberi alak, körülötte (mögötte 
– mellette)angyal és ördög ölelő 
karjai… bibliai jelenetek… néhány 
vonallal… néhány vonalból…

„Nem önmagamat akarom ki-
fejezni, hanem azt a jót, amit Isten 
belém helyezett” – mondja Simon 
András egy vele készült  - az In-

terneten is olvasható – beszélgetésben. A vallását gyakorló, mélyen 
elkötelezett grafikus-író máshol így folytatja: „Minden, ami az éle-
temben jó, ami szeretetre méltó, amit szívesen tapasztalok meg, az 
Istenhez kötődik. Minden istenhitemből fakad, abból a felismerés-
ből, hogy végeredményben egyetlen értelme van a földi életemnek 
és földi pályafutásomnak. Ez pedig az, hogy szeretetet tudjak adni és 
elfogadni. Művészetem csupán apró része a hivatásomnak. Annak 
a hivatásomnak, amit itt az előbb elmondtam, hogy semmi más fel-
adatom nincs ebben a földi létben, minthogy azt a szeretetet, jóságot, 
gyöngédséget, barátságot, elfogadást, toleranciát, feltétel nélküli szere-
tetet sugározzam tovább minden ember felé. A művészetemnél tehát 
sokkal nagyobb ez a hivatás. Ez a hivatás abból a hitből származik, 
hogy hiszem, a Jóisten engem is bensőséges, gyöngéd, személyre szóló 
szeretettel szeret. Megérint, minden nap karjába vesz, jósággal ölel át 
minden percben. Egyszerűen semmi más dolgom nincs az életben, 
minthogy ezt a szeretetélményt továbbsugározzam másoknak”.

A művész -  ember, Simon András eddigi életútja nem volt ne-
hézségektől mentes. Erről a Szeretetközelben című könyvében így ír:  
„Két és fél éves korom óta rajzolok tudatosan. 1976-ban érettségiztem 
a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában. Két sikertelen próbál-
kozás után megértettem, nincs helyem a Képzőművészeti Főiskolán. 
Azt gondoltam, ha van tehetségem, akkor diploma nélkül is lehetek 
grafikus, ha meg nincs, akkor úgy is hiába minden erőlködésem. 
1977-től 1979-ig képszerkesztő voltam a Tankönyvkiadónál, majd 
– áruházi takarítói állásom mellett - külső munkatársként tankönyve-
ket illusztráltam.

1984-re megérlelődött bennem, hogy ideje tisztázni: mit akarok 
és mit tudok? Csak mások mondandóját vagyok képes rajzba önteni? 
Vagy vannak saját gondolataim, érzéseim, amelyeket művészi szinten 
ki tudok fejezni? Ekkor már két gyermekem volt, ugyanis 1979-ben 
megnősültem. Nem kockáztathattam, ezért nagyon komolyan Isten-
hez fohászkodtam, kérve, adjon nekem olyan tehetséget, hogy abból a 
családomat is eltarthassam. Felajánlottam mindezzel, az Ő dicsőségét 
szeretném szolgálni. Ettől fogva szabadúszó grafikusként élek…”

Elsősorban grafikusnak tartja magát, de dolgozik akvarellel és 
pasztellel is. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek, valamint a Molnár C. Pál Baráti Kör Művésztársaságnak. (Ez 
utóbbi által 1990-ben rendezett kiállításon a közönség díját is elnyer-
te.)  1995 óta nemcsak rajzol, hanem ír is.

A Szeretetközelben (Szegletkő Kiadó, 1995), majd A Nyolc Bol-
dogságról szóló elmélkedéskötete 2000 novemberében jelent meg.

Válogatásunkkal azok figyelmét szeretnénk felhívni, akik kedvelik 
a lelki olvasmányokat.

Polányi Éva
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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, Inters-
pan bútorok)
Építőipari anyagkereskedés (Interspan bútorlap…)
Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsa-
lu, 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

Augusztus
Tejfölös sült lecsó

Az összeaprított szalonnát serpenyőben kiolvasztjuk. Egyharmadát egy tűzálló 
tálba tesszük. Zöldpaprikát karikára vágunk és összekeverjük vékonyra vágott 
hagymával. Ennek felét rétegben a tálba rakjuk és megsózzuk. Rádarabolunk 
paradicsomot. A szalonnazsírt, pirospaprikát, nyers tojást tejföllel összekeverünk 
és a második réteg zöldpaprikás, hagymás rétegre öntjük. Előmelegített sütőben, 
lassú tűznél kb. 35 perc alatt készül el. (Még finomabb, ha kolbászkarikákat is 
rakunk bele.)

Seidl Ambrus

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.

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

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.

Ízes Ízek
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Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá-
járultak!

BALÁZS JÓZSEFNÉ GARAMVÖLGYI 
MARGIT volt endrődi lakos július 5-én 82 éve-
sen hosszú betegség után elköltözött az élők so-

rából. Gyászolja: családja

BALOGH LAJOS, aki Endrődön élt, 2006. 
július 9-én 84 éves korában befejezte földi pá-
lyáját. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, 
dédunokája, a rokonok és a barátai. 

DÁVID ELEKNÉ SZUROVECZ JUSZTI-
NA, aki Hunyán a Kossuth utcában élt, 91 éves 
korában elhunyt. Gyászolják: rokonai, ismerő-
sei.

GELLAI IGNÁC endrődi lakos július 9-én 
82 éves korában hosszú betegség után megtért 
Teremtőjéhez. Gyászolják: felesége és a család.

GYURICZA BÉLA honvéd őrnagy, aki 
Endrődön Öregszőlőben született, július 8-án 
Kecskeméten 77 éves korában befejezte földi 
pályáját. Temetése július 13-án katonai dísz-
pompával a Kecskeméti Köztemetőben volt. 
Gyászolják: felesége, lányai, unokái, a rokonok 
és a barátok.

HANYECZ SÁNDOR, aki Hunyán a Sallai 
utcában élt, 76 éves korában elköltözött az élők 
sorából. Gyászolják: felesége, gyermekei, uno-
kái és a rokonság.

TÍMÁR MÁTYÁSNÉ ALMÁSI MÁRIA, aki 
a Selyem úton élt, július 12-én 96 éves korában 
megtért Teremtő Urához, az örökkévalóság ho-
nába költözött. Gyászolják: leányai, fia, menye, 
unokái dédunokái és a rokonok.

SÓCZÓ GÉZÁNÉ GELLAI KATALIN, aki 
Hunyán az Ady Endre utcában lakott 81 éves 
korában megtért Teremtőjéhez. Gyászolja: férje, 
lánya, unokája, testvére és a rokonok.

Az endrődi Katolikus Központi Temetőben 
kriptasírhelyeket lehet vásárolni. További infor-
máció a plébánián hivatalos időben személye-
sen, 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.

Ez év május 21-én hosszú előkészítő 
munka után tartottuk az ugari iskolába 
járt volt diákok találkozóját. Szép szám-
mal jöttek el, az idősebb korosztály, akik 
a 40-es években végeztek, majd a követ-
kező korosztály, egészen az iskola „halálá-
ig” ott tanulók. 

A Dombszögön találkoztunk, igen kel-
lemes délelőttöt töltöttünk együtt, felidéz-
ve a tanyai élet utánozhatatlan varázsát, 
szépségét, amelyet a tanyai iskolába-járás 
nehézségei sem tudtak elhomályosítani. A 
tanyai emberek összetartása, egymás segí-
tése, egymás iránt érzett szeretete, és a ta-
nyai iskolai élet tartalmas munkáját mind 
felidéztük a volt diákok saját élményeinek 
elmondásával. Hamarosan a Dombszög 
zsongó méhkaptárrá változott…

Szívem megtelt melegséggel, ahogy 
néztem egykori tanítványaim hogy örültek 
egymásnak.

Eljöttek egykori tanítóink-nevelőink is, 
Dombos házaspár és Hunya Alajos. Ezúton 
is köszönöm mindnyájunk nevében, hogy 
jelenlétükkel megtisztelték találkozónkat, 
mindnyájan örültünk jelenlétüknek, és to-
vábbi jó egészséget kívánunk nekik.

A találkozót színesítette Szabó Éva és 
Gubucz Olga versmondása, Lizicai Margit 
éneke, aki endrődi népdalokat adott elő, és 
közös énekekünk - főleg  a távolban élők-
nek szóló - Messze van a kicsi falum című 
nóta. A meghatottság könnycseppjei töb-
bek szemében ragyogtak.

A finom ebédet jó hangulatú beszélge-
tés követte, amely a késő délutánig tartott. 

Remélem, hogy mindenki jól érezte 

magát, és a találkozó sok kedves emlékével 
tért haza családja körébe. 

Nekem személy szerint nagyon sokat 
jelentett ez a találkozó. 21 évet töltöttem az 
Ugari Iskola falai között. Ott jártam a nyolc 
általánost, majd mint tanyai tanító ott taní-
tottam régi iskolámban 13 éven át. Még ma 
is hevesebben dobog a szívem, ha azt a szót 
hallom, hogy UGAR…

Iskolatársaimnak és tanítványaimnak 
jó egészséget, munkájukhoz sok sikert, éle-
tükhöz sok boldogságot kívánok; jelszónk: 
S z e re ssü k 
e g y m á s t 
gyerekek!

Vá r j u k 
a következő 
találkozást!

Alt Já-
nosné Sa-
lamon Te-
rézia ny. 
tanítónő 

K É P: 
Ülő sor 

balról jobb-
ra:

F e k é c s 
Margit, Di-
nya Klára, 
Alt Jánosné 
(tanítónő), 
M a j o r o s 

Irén,
Álló első sor balról-jobbra: Styevák 

Erzsébet, Porubcsánszki Irén, Bohrát 
Jolán, Dinya Katalin, Omiliák Margit, 
Tímár Ilona, Paróczai Viktória

Második sor balról-jobbra: Dávid Ist-
ván, Porubcsánszki György, Gyebnár Vin-
ce, Szujó Antal, Hunya Mária, Uhrin Ka-
talin, Uhrin Ella, Omiliák Zsuzsa, Tímár 
Klára, Szujó László, 

Harmadik sor balról-jobbra: Vaszkó 
Béla, Giricz Lajos, Medvegy György, Czik-
bulka Zoltán, Fülöp Mihály, Czibulka Csa-
ba, Békési Béla, Omiliák András, Omiliák 
István, Paróczai Erzsébet, Dávid János

Alt Jánosné

Ugariak találkozója
Visszaemlékezés

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Eddig mint falugazdász jelentkeztem ezen az oldalon, de mi-

vel a FIDESZ, KDNP és a helyi Gazdakörök felkérésére elvállaltam 
a polgármester-jelöltséget, most ebben a minőségemben kívá-
nok írni.

Mik a terveim? Mit kívánok tenni? Ismerem a város múltját, 
hagyományait, tisztában vagyok az értékekkel, és mint polgár-
mester jelöltnek van elképzelésem a városvezetésről, a fejleszté-
sekről, a munkahelyteremtésekről és még számos dologról.

Most azonban az oldal szellemének megfelelően a mezőgaz-
daságról kívánok írni. Gyomaendrődön 2200 őstermelő és 800 
regisztrált termelő van nyilvántartva, mely számokból kitűnik, 
hogy kevés azoknak a száma, akik közvetlenül vagy közvetve, 
szüleiken vagy rokonaikon keresztül ne lennének kapcsolatban 
a mezőgazdasággal. A huszonötezer hektár mezőgazdaságilag 
művelt területen hagyományos szántóföldi növénytermesztés 
folyik, az állattenyésztés szintén hagyományos szerkezetű, mely-
re a csökkenés jellemző.

Jó irányba halad-e Gyomaendrődön a mezőgazdaság? Erre 
nehéz a válasz. Azon kevés település közé tartozunk, ahol a 
rendszerváltozást követően a mezőgazdasági vállalatok jogutód 
nélkül szűntek meg. Nagyon sokan gazdálkodásukat a nulláról 
kezdték, és most vagy sikeres gazdák, vagy már alkalmazottként 
dolgoznak.

Milyen segítséget kapnak a gazdálkodók? A falugazdász há-
lózat létszáma évről évre csökken, az agrárkamara képviselője 
heti egy alkalommal jelenik meg Gyomaendrődön. Korábban a 
képviselőtestület mezőgazdasági bizottságot is alapított, most 
az sincs.

Lehet e jó falugazdászból jó polgármester? Akik úton útfélen 
gratulálnak, és sok sikert kívánnak a választáshoz, gyakran teszik 
fel a kérdést: Aztán ki lesz utánad a falugazdász? Erre én nem 
tudom megadni a választ, de azt tudom, hogy megfelelő szemé-
lyek kellenek úgy a gazdálkodók, mint a más területen működő 

kis- és középvállalkozások segítségére. Egy igazi „Vállalkozók há-
zára” van szükség, ahol tájékoztatást, információt a pályázási le-
hetőségekről és számos más dologról felvilágosítást kaphatnak 
az azt igénylők.

Polgármesterré választásom után mit akarok tenni, és mi a 
véleményem arról, hogy mit tehet egy polgármester települése 
mezőgazdaságáért.

Termelési szerkezet

A hagyományos növénytermesztés lehetőségei végesek, 
ezért új, alternatív növények termelésbevonása szükséges. A 
városvezetés kezdeményezheti villamosenergia-előállító (ener-
giafű, energiaerdő) és bioüzemanyag-előállító (gabonák, olajos-
növények) üzemek létesítését. Ezzel a szántóterület 10-20%-át le 
lehet kötni, és ráadásul új munkahelyek jönnének létre.

Mezőgazdasági gépszervíz, géppark

A gazdálkodók, a városi újság sorai között olvasva informá-
lódnak arról, hogy a telephelyek kiszorulnak a város területéről. 
Nem megoldott Gyomaendrődön a mezőgazdasági gépek ja-
vítása. Az NVT keretein belül Uniós pályázattal mezőgazdasági 
gépszervíz és géppark létesítése szükséges.

EU pályázatok

A 2007-től kezdődő Uniós költségvetés új kihívások elé állítja 
a mezőgazdaságot is. Ennek megfelelően egy jól felkészült pá-
lyázatíró csoporttal segíteni kell a város mezőgazdasági és min-
den más területen működő vállalkozásait.

Röviden ennyiben kívántam jellemezni, és jövőbeni irányáról 
képet alkotni településünk mezőgazdaságának. Kívánok az ide-
inél sikeresebb gazdálkodási esztendőt, várom észrevételeiket, 
javaslataikat.

Tisztelettel: Várfi András
Polgármester-jelölt

Tel: 06-20-56-81-990
e-mail: varfi@mail.globonet.hu

a cikkeket főleg azok számára, akik érdekel-
tek a mezőgazdaság aktuális problémáinak megoldásában.

Szeretnék tenni a városért, ezért vállaltam el a felkérést a pol-
gármester-jelöltségre.

Elképzeléseim között egy nyitott, dinamikusan fejlődő alföldi 
városként szerepel Gyomaendrőd. Nem maradhatunk le a környe-
ző településektől, ki kell használni kiváló adottságainkat! 

Polgármesterként arra törekszem, hogy a város lakóinak mind 
szélesebb bevonásával alakítsuk ki a jövőképet. Már a döntés elő-
készítésbe be fogom vonni a helyi vállalkozókat, intézményveze-
tőket. Nagyon fontosnak tartom a civilszervezeteket, hiszen azok-
ban a városért tenniakaró jó szándékú emberek dolgoznak részben 
hagyományaink megőrzésén, részben a jövő érdekében. 

A munkahelyek teremtése tulajdonképpen nem önkormányza-
ti feladat, mégis a kialakult helyzetben foglalkozni kell a munka-
helyek megteremtésével, mert az is a célom, hogy a város meg-
tartóereje javuljon, minél több ember találja meg a számítását. 
Szeretném, hogy minél hamarabb megérjük, hogy ha egy fiataltól 
megkérdezik, hol akar élni, ha majd végez a felsőfokú tanulmá-
nyaival, a válasz az legyen: Gyomaendrődön! Az ő sorsuk, és az itt 
élők, dolgozók jobb sorsa alakításának érdekében kérem, október 
elsején menjenek el választani és szavazzanak rám, hogy polgár-
mesterként közösen megvalósíthassuk terveinket.

VÁRFI ANDRÁS
Polgármester-jelölt

Telefon: 20/5681990
e-mail: varfi@mail.globonet.hu

Kedves vásárlóim!
Augusztusi ajánlataim:

Az áruházban megkezdtük a festék áruk 
forgalmazását: zománcfestékek, olajfesté-
kek, alapozók, rozsdagátlók, falfestékek, 
színezők, glett anyagok, csemperagasz-
tók, ecsetek, stb.
Futószőnyegek, középszőnyegek,
Fürdőszobaszőnyegek, asztalterítők,
Szúnyoghálók, szúnyogirtók, szúnyogri-
asztók,
Vegyszerek, műtrágyák, virágföldek, 
cserepek,
Virágládák, drótkerítések, dróthálók,
Szegek, csavarok, kéziszerszámok,
Gumicsizmák, védőkesztyűk, munkaru-
hák,
Benzines és elektromos fűnyírók, 
sövényvágók,
Bozótvágók, komposztálók, kukák, 
talicskák,
Alumínium létrák

Várom kedves vásárlóimat!
Telefon: 386-274;  06-20 95 27 032

FARKAS MÁTÉ 
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AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

folytatás a 154. oldalró

Információ gazdálkodóknak
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