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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 130 Ft

„A TETT AZ ELSŐ, A SZÓ MÁSODIK”
DOMOKOS LÁSZLÓ A FIDESZ, A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK, A GAZDASZÖVETSÉG KÉPVISELŐJELÖLTJE

Gyomaendrőd város és lakossága ab-
ban a kitüntetésben részesült, hogy itt, 
városunkban tartotta kampánynyitó gyű-
lését Domokos László, jelenlegi ország-
gyűlési képviselőnk.

Felkérték, felkértük, és ő vállalta az 
újbóli megmérettetést. A keresztényde-
mokratákkal a Fidesznek már 1998-tól 
van választási szövetsége, amelyhez csat-
lakoztak a gazdák és más civil és érdek-
képviseletek is.

Az Endrődi Gazdakör és a Gyoma-
endrődi Kereszténydemokraták együtt 
szervezték meg a kampánynyitó fórumot, 
amelyre meghívták a környék érdeklődő-
it is. Sokan eljöttek, Szarvasról, Hunyáról, 
Kondorosról, Mezőberényből, sőt még 
Nagyszénásról is. Más irányú elfoglaltsága 
miatt nem vett részt a fórumon városunk 
polgármestere.

Domokos László az elmúlt 8 év alatt 
sokat tett körzetének minden települé-
séért, sőt a megyehatárokon túl is, hiszen 
Békés megye megközelíthetőségét nagy-
ban segítő és javító Tiszaugi híd újraépít-
tetése, is az ő nevéhez fűződik. 

Olvasóink közül legtöbben szemé-
lyesen is ismerik a képviselőt, hiszen az 
elmúlt években a város szinte minden 
jelentős rendezvényén részt vett, fogadó-
óráin rendszeresen találkozik az emberek-
kel. Aki ügyes-bajos dolgaiban megkeresi, 
mindig megtalálja őt. A parlament Költ-
ségvetési Bizottságában mint gazdasági 
szakpolitikus dolgozik, sokat lehet hallani 
őt a rádió és a televízió gazdaságpolitikai 
műsoraiban, a költségvetési és államház-
tartási kérdésekben mint szóvivőt. Nagy 
szakmai elismerésnek számít, ha egy kép-
viselő ilyen jelentős országos feladatokat 
is kap.

Az ország gazdasági helyzete az egyik 
legfontosabb tényező a jelen és a jövő 
szempontjából, ezért a most induló kam-
pány elsősorban az emberek sorsáról, a 
gazdaság kérdéseiről kell hogy szóljon, 
annak reális megítéléséről és a kilábolás 
reális lehetőségeiről.  Többször elhang-
zott a fórumon más képviselők szájából 
is, hogy a gazdaság NAGY BAJBAN VAN! 
Úgy gondolom ezt nem kell részletezni, 

hiszen mindenki a saját, családi „költség-
vetésének” helyzetén ezt jól érzékelheti. 

Domokos László a tettek embere, 
mint ahogy azt „jelmondata” is jelzi. A 
tett az első, a szó második. Szinte min-
denki tudja, de azért jó felidézni, hogy 
településünk az elmúlt 8 év alatt milyen 
beruházásokat is tudott végrehajtani: út-
építés, szennyvízberuházás, korszerű hul-
ladéklerakó, Gondozási Központ fejlesz-
tése (16 szociális bérlakás, 50 fő számára 
emeltszintű bentlakásos ellátás, korszerű 
konyha kialakítása, támogató szolgá-
lat működtetése, fogyatékosok nappali 
klubja, 10 ágyas férőhely Öregszőlőben), 
gyógyfürdő rekonstrukció, Kis Bálint isko-
la részbeni felújítása, ipari park kialakítá-
sa. Ez a felsorolás legalább 5 milliárd fo-
rint befektetést jelent, amihez megvolt a 
város saját ereje, de ha nem lett volna, aki 
ezt támogassa, akkor nem itt tartanánk! 
Támogatta a város elképzelését a jelen fó-
rumon megjelent további három ország-

gyűlési képviselő is, amit ezúton is tiszte-
lettel illik megköszönni: Domokos László, 
Latorcai János, Turi Kovács Béla, valamint 
Babák Mihály képviselőknek. Ők voltak 
azok, akik a város képviselőtestületének 
döntéseit maradéktalanul támogatták az 
elmúlt 8 évben.

Domokos László kampánybeszédében 
nem hangzatos ígéretekkel halmozta el a 
hallgatóit. Mint felelős politikus a szüksé-
ges és reális lehetőségekkel számolva az 
alábbiakban foglalta össze a következő 
időszak legfontosabb feladatait hangsú-
lyozva, hogy: Változást a településekkel 
együtt lehet és kell végrehajtani; ezért 
fontos, hogy Gyomaendrőd is megtalálja 
a kistérségi helyét (mint ismeretes a város 
kilépett a Körösszögi kistérségből, majd 
a Békési kistérségbe került), ha önálló 
kistérség kialakításában gondolkodik a 
város, akkor annak meg kell teremteni a 
feltételeit. Mun-
kahelyekre van folytatás a 36. oldalon
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Az alábbi gyomaendrődi ci-
vil szervezetek köszönik az ed-
digi jóindulatot mindazoknak, 
akik adójuk 1%-ával korábban is 
támogatták alapítványukat, egye-
sületüket. Remélik és kérik, az ez 
évi támogatást is.

Endrődi Szent Imre Egy-
házközségért Közhasznú Ala-
pítvány, célja az egyházi temetők 
karbantartása, újra megnyitásuk-
kal kapcsolatos költségek fedezé-
se, a templom belső felújításának 
támogatása.

Adószám: 18380761-1-04.
Endrődiek Baráti Köre 

Egyesület, célja a hagyományok 
ápolása, az elszármazottakkal 
való kapcsolattartás.

Adószám: 19182030-1-04.
Élet Másokért Közhasz-

nú Egyesület, célja a rászoruló 
gyermekek és felnőttek segítése, 
támogatása.

Adószám: 18384215-1-04
Honismereti Alapítvány, 

célja a helyi hagyományok meg-
őrzése, publikálása, az Endrődi 
Füzetek, stb.

Adószám:19056274-1-04
Hittel a Holnap Ifjúságáért 

Alapítvány, célja a Szent Gellért 
Katolikus Iskola támogatása.

Adószám:18372276-2-04
Cukorbetegek Gyomaend-

rődi Klubja, célja a cukorbete-
gek oktatása, segítése.

Adószáma: 18378272-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let Kiemelkedően Közhasznú 
Egyesület célja az élet és vagyon 
védelme városunkban és környé-
kén.

Adószám: 18371608 –1-04.
Hallható Hang Alapítvány, 

célja a zeneiskola hangszerállo-
mányának gyarapítása.

Adószám:18379383-1-04
Gyomaendrődi Városi 

Sportegyesület, célja a helyi if-
júsági és labdarúgó sport támo-
gatása.

Adószám: 18370827-1-04.
Dr. Farkas János Alapít-

vány, célja a külterületen felnövő 
tehetséges, hátrányos helyzetű 
fiatalok tovább tanulásának tá-
mogatása.

Adószám: 19062255-1-04
Öregszőlői Gyermekekért 

Alapítvány, célja a külterületen 
felnövő hátrányos helyzetű gyer-
mekek közép és felsőfokú tanul-
mányainak támogatása.

Adószám: 18376184-1-04
Selyem úti Óvodáért Ala-

pítvány célja az óvodás gyerme-
kek kirándulásainak támogatása, 
az óvodai felszerelések színvona-
lának javítása.

Adószám: 18379778-1-24
Gyomaendrődi Siketek és 

Nagyothallók Közhasznú Ala-
pítványa, célja a gyomaendrődi 
siketek és nagyothallók segítése.

Adószám: 18380558-1-04
Kincs Az Életed Közhasznú 

Alapítvány, célja a Gyomaend-
rődön fogyatékkal élők segítése, 
a Gondozási Központ ez irányú 
tevékenységének támogatása, 
felszereléseinek javítása. 

Adószám: 18386932-1-04
A Napsugár Óvodákért 

Közhasznú Alapítvány, célja a 
Szabadság úti és a Fő út 85 sz. 
alatti óvodák gyermekeinek ta-
nulási, játszási feltételeinek job-
bítása, az óvodák tárgyi feltétele-
inek javítása.

Adószám: 18386248-1-04  
Templárius Alapítvány tá-

mogatja a „Segítsünk a rászoru-
ló gyermekeken!” jótékony célú 
adakozást. 

Adószámunk:   
18856617-1-17

A Gyomaendrődi Városi 
Sport Egyesület 2005. októ-
berében az APEH  által átutalt 
64.478 forintot az ifjúsági csapa-
tok futballcipő vásárlására fordí-
totta.

Köszönet az 1%-ért!

hogy miről döntött a képviselő-testület 
ez év első ülésén

Letette képviselői esküjét Gellai Józsefné, aki a január 14-i időközi 
választáson a legtöbb szavazatot kapta. A választáson a megjelentek szá-
ma alig haladta meg az érvényesség minimumát, azaz 25%-ot. A képvi-
selőnő a pénzügyi-gazdasági bizottságba került.

2006. évre átmeneti költségvetési rendelet készült, a végleges rende-
let tervezet a februári ülésre készül el. A jelenlegi számítások még nem 
véglegesek, igaz ez a most kimutatott 287 millió forint hitelszükségletre 
is.

Az Endrődi Közösségi Ház működtetésére kiírt pályázat győztese a 
Templárius Alapítvány lett. A szerződés megkötéséhez még meg kell vár-
ni a Művelődési és Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét is.

A helyi autóbusz menetrendje február 1-től változik. A változtatások 
ellenére, aki Endrődről akar vonattal utazni, az a menetrendszerinti já-
ratok fele esetében az állomáson kénytelen fél óránál is többet várakozni. 
Így van ez a megérkezés után is. A buszjáratok a reggeli munkába-járást 
és az iskolába járást időben tudják biztosítani.

Jóváhagyólag tudomásul vette a testület az orvosi ügyelet 2005. évi 
beszámolóját. 2005 év folyamán az ügyelet által ellátott betegek száma: 
4397 volt, akikből 472- t kellett kórházba szállíttatni. A hívásos otthoni 
betegforgalom 1522, a járó betegek száma 2875 volt. A lakosság részéről 
az orvosi ügyelettel kapcsolatban nem volt eddig panasz, ezt megkö-
szönte a Humánpolitikai Bizottság elnöke.

Az Erzsébet liget és a Népliget faállományának szakmai vélemé-
nyezése elkészült. Mindkét ligetben a geodéziai térkép alapján fajok 
vonatkozásában azonosítja az egyedeket, fizikai és fiziológiai állapotu-
kat minősítve. Az Erzsébet ligetnek készül a kertépítészeti terve, ami 
egyeztetésre kerül a város lakóival, készül növénykiültetési és kivágási 
terv, majd a holtág parti részének rendezése. 2005 év tavaszán 40 db fa-
iskolában előnevelt díszfa került kiültetésre. A növényállomány ifjítása 
érdekében megkezdték a part menti cserjesáv visszametszését, amit a 
növények a következő évben erőteljes hajtásnövekedéssel és gazdag vi-
rágzással hálának meg. Az Erzsébet ligetben 27 fafaj van, a Népligetben a 
fő állományalkotó a kocsányos tölgy és a magas kőris. Mindkét ligetben 
problémát jelent az idős és egyben legértékesebb fák lombkoronájában 
lévő sok a száraz ág, helyenként sűrű a fiatal állomány, így nem tud ki-
fejelődni a koronájuk. Az elöregedett faállomány felújítása el kezdődött. 
A Népligetben kivágásra kijelölt fák száma 56, amelyek szórtan helyez-
kednek el, őszre 5 db fát fognak elültetni a következő fafajokból: liliomfa, 
vasfa, csertölgy, fekete fenyő.  Az Erzsébet ligetben 22 db fát kell kivágni, 
őszre 15 db-ot fognak elültetni, tiszafa, feketefenyő, feketedió, vörös-
tölgy, piramis tölgy, vadkörte, vasfa kaukázusi szárnyas dió fajokból. 

A településünkön a kóbor ebek befogását a mezőőrök és közterület 
felügyelő fogja végezni.  Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket meg kell 
teremteni. A befogott kóbor ebeket legalább két hétig őrizni kell, illetve 
el kell látni, arra alkalmas kennelekben. A tulajdonosok a befogott ku-
tyát a költségeik megtérítése után elvihetik, az a kutya, akinek nem kerül 
gazdája, sajnos elaltatásra kerül.

A Fő út 5. sz. alatti ház (volt Kalmár ház, vagy kisegítő iskola), nyílt 
árverésre kerül, a Városháza kistermében. Az árverés ideje: február 28, 
de. 10 óra. Az induló licit: 4,6 millió forint. Aki licitálni akar, február 
28-án de. 9 óráig a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzként be kell fizetnie a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Az endrődi Vásártér területéből legalább 2000 m2-t megvásárolhat 
a SZACI Kft, a telken csak üzemanyagtöltő állomást létesíthet, mező-
gazdasági, vállalkozói, állattartó tevékenységet nem folytathat a testület 
döntésének értelmében.

Az Anipharma Kft. (Békéscsaba) képviseletében Dr. Koleszár József 
és Dr. Annaházi László a Fő ú 2. sz. (volt Községháza alsó épületének) 
épület résztulajdonosai vásárlási szándékot jelentettek be 800 m2 nagy-
ságú területre. A terület határos a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ál-
tal használt, területtel. Az ÖTE írásban kérte a Testületet, hogy a város 
védelmi központjának jövőbeni kialakítási terve miatt, ne adja a kért 
területet.

Az ülésen Koleszár doktor részletesen ismertette azt a sajnálatos 

helyzetet, amiben a város került amiatt, hogy ezen a településrészen 
nincs praktizáló állatorvos. A vételi szándékot bejelentő kft. egy állat-
orvosi centrumot akar éppen itt kialakítani, ami egy rendelőből, egy 
állat patikából, és egy szolgálati lakásból állna. Parkolót is szeretnének 
építeni.

Márciusban kerül újból terítékre az ügy, addig egyeztet a polgármes-
ter az ÖTE vezetőivel, akik időközben benyújtották azt a levelet, amely-
ben a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy Gyomaend-
rőd szerepel a jóváhagyott országos katasztrófavédelmi korszerűsítési 
programcsomagban.

193 belvízkárt szenvedett ingatlan tulajdonos kap helyreállítási költ-
ség fedezetként támogatást, 8 ház újraépítésre kerül. A támogatások 
végöszege: 99 millió forint. A támogatási szerződések megkötését meg-
kezdték.

Csúzda létestésére pályázik a Liget fürdő. A fejlesztés végösszege 24.1 
millió forint,. Amelyhez 7,2 milliót kell a városnak adni sajáterőként.

A Megyei Önkormányzat belvízrendezésre címzett pályázatot nyújt 
be. Városunk beruházási összköltsége 163 millió forint, amelyhez 10% 
sajáterő kell. A testület egyhangúlag támogatta. 

Császárné Gyuricza Éva
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Megyénk két kórházában, Gyulán és Békéscsabán épülhet 
pályázati pénzből mentőhelikoptereknek leszállópálya. Békés-
csabán a földön, Gyulán a diagnosztikai tömb tetején. A leszál-
lópályák egy éven belül elkészülnek, de vajon lesz-e hozzá ele-
gendő mentőhelikopter?…

Február 3-án  az O-Mart Könyvesboltban Szilágyi Ferenc költő 
Hon-vágy című verseskötetéből előadói est volt. A kötetről lapunk iro-
dalmi rovatában olvashatnak.

111 millió forintot költött a kormány arra a jégpályára, amely 
december végén 10 napig üzemelt a Parlament előtti Kossuth té-
ren. A költségek a szilveszteri programok megszervezését is ma-
gukba foglalták.

„Mozgalom a nemzetfogyás ellen” címmel hívott össze tanácsko-
zást a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Egy országos méretű tá-
jékoztató mozgalom megszervezését tartják szükségesnek, és szó esett 
arról is, hogy a demográfiai gondok mögött az is áll, hogy megszakadt 
a generációk közötti több évezredes kapcsolat. A nyugdíj, a társada-
lombiztosítás elszakította az emberek tudatában azt a szálat, amely az 
egyént a távolabbi jövőjével összekötötte, s az a hamis képzet alakult 
ki, hogy öregkori ellátásunk, eltartásunk teljesen független az utódok 
számától.

Több bátorság és istenhit szükséges a világbékéért. XVI. Be-
nedek pápa újév napján szentbeszédében elmondta, hogy a terro-
rizmus, a nihilizmus és a fanatikus fundamentalizmus fenyegeti 
a világbékét. Ezért kérte az embereket egyénenként, a népeket, 
a kormányokat, a nagyhatalmakat, hogy összefogva küzdjenek e 
fenyegetések ellen és mindenki vállalja a rá háruló felelősséget 
az igazság és a szolidaritás elősegítésére a világban, amelyre ma 
leginkább a globalizáció jelensége nyomja rá a bélyegét.

A Budapest Airport Rt. privatizációjából származó 464,5 
milliárd forint nagy részét az államadóság csökkenésére fordí-
totta a Pénzügyminisztérium. A Fidesz javaslata az volt, hogy 
az összeg nagy részét az egészségügyre kellene fordítani. Miko-
la István elmondta, hogy az egészségügy helyzete megkívánja, 
hogy ennek a pénznek egy részét, vagy akár a teljes összeget 
az ágazat kapja. Ezt a javaslatot az Egészségügyben és Szociális 
Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete is támogat-
ta (sajnos hiába). 

Január 16-án a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Katona József Mű-
velődési Központban, Gyomán irodalmi est volt, József Attila költészete 
címmel. Közreműködött: Józsa Mihály előadóművész.

110 ezer fővel csökkent a szegények száma a 2003-as helyzet-
hez képest, állítják a szocialisták, de a KSH adati szerint továbbra 
is sok a szegény Magyarországon. A TÁRKI jelentéséből kitűnik, 
hogy 2000-ben a Fidesz kormány idején volt a legalacsonyabb a 
szegények száma, majd ezt követően, 2003-ra a mutatók dráma-
ian megugrottak. Tehát csak a megnövekedett, 2003-as adatok-
hoz képest csökkent a szegények száma. Ma a legalacsonyabb 
és a legmagasabb jövedelem átlag között az arány ugyanakkora, 
azaz több mint hétszeres, mint a Bokros csomag idején volt. 

Hazánkban a nemzet megújulásáért és az idei esztendő je-
les évfordulói okán (1456, 1956!) imaévet hirdetett a Magyar 
Katolikus Egyház. Az erről szóló körlevelet minden katolikus 
templomban felolvasták. A körlevél imára buzdítja a nemzet 
egészét, hangsúlyozva, hogy Jézus nem csüggedésre, hanem 
reménységre hívott meg mindenkit.

Január 12-én azokra a hősi halált halt magyar katonákra emlékez-
tünk, akik 63 éve a „Csendes Don”-nál élet-halál harcot vívtak a túl-
erőben lévő szovjet katonákkal. 1943 február közepéig a 2. Magyar 
Hadsereg szinte megsemmisült, több mint 120 ezer hiányos fegyverze-
tű, kiéhezett, kimerült és agyonfagyott magyar katona vesztette idegen 
földön az életét, vagy került hadifogságba. Rájuk mindig emlékez-
zünk! Apáink, nagyapáink voltak ők, akik ott alusszák örök álmukat az 
orosz hótakaró alatt. Nyugodjanak békében.

A Honvédelmi Minisztérium újabb 3 ezer fővel csökkenti a 
honvédség létszámát. Az elmúlt időszakban 15 ezer katonától 
váltak meg laktanyák bezárása miatt. 

Január 19-én a köztársasági elnök kihirdette a 2006. évi or-
szággyűlési képviselők választásának idejét; április 9. és 23. A ki-
hirdetés napjától a pártok hivatalosan is a kampány startvonalára 
állhattak, és beindult a kampány. Ez az időszak elvileg lehetne a 
politika egyik legszebb időszaka is, ha a rivalizálás a programok 
mentén maradna.… sajnos eddig nem így volt. A köztársasági 
elnök újévi beszédében hangsúlyozta: „A politikusok felelőssé-
ge, hogy időszerű, világos és elérhető célokat határozzanak meg. 
Az embereknek éppúgy szükségük van a pontos tájékoztatásra, 
mint az önálló ítéletalkotásra, hogy ne lehessen olcsó reklám-
fogásokkal befolyásolni őket.”…”Arra lenne büszke, ha Magyar-
országon nem lehetne lejárató kampánnyal választást nyerni….
a szegénységet megszüntetni, a tisztességes anyagi gyarapodást 
lehetővé tenni, a kultúrát és tudományt fenntartani, a magyar 
nemzetet határoktól függetlenül megtartani csak úgy lehet, ha 
mindegyikünk lelkiismeretesen végzi a maga feladatát.”

MEGHÍVÁS! Akik az endrődi ugari iskolában tanultak, ta-
lálkozót szerveznek, május 21-én vasárnap.

Minél előbb várják minden volt ugari diák jelentkezését, az 
alábbi telefonszámokon, lehetőleg az esti órákban: Altné Sala-
mon Terike 06-66-284-538; Oláhné Szabó Éva 06-66-283-312; 
Buláné Gellai Irén 06-66-283-032

Aki olvassa, adja át!

ENDRŐDIEK BARÁTI TALÁLKOZÓJA
Március első hétvégéjén, március 4-én Budapesten a szokott 

helyen, a SZÁMALK éttermében, Etele út 68. Hívjuk és várjuk 
tagjainkat és szimpatizánsainkat. Ezen a találkozón tartjuk ren-
des évi közgyűlésünket is, amelyen új vezetőségválasztásra is sor 
kerül, ezért feltétlen számítunk tagjaink részvételére. A közgyű-
lés fél 11 órakor elkezdődik, az ebédre legkésőbb fél egykor ke-
rül sor. A részvételi szándékot kérjük telefonon jelezni: Császár-
né Gyuricza Éva 66-386-323; Fülöp Imréné 66-284-435; Tímár 
Imre 06-1-326-75-67.

Endrődről autóbusszal tervezzük az utazást, ezért kérjük az 
Endrődön élőket, mielőbb jelentkezzenek, és hozzák barátaikat 
is!

Kedves Olvasóink! A Szerkesztőbizottság meghatottan köszöni 
Önöknek, előfizetőknek a gyors pénzügyi intézkedést, amellyel bizto-
sították, hogy lapunk ebben az évben is biztos anyagi háttérrel folytat-
hatja munkáját.

Még a februári számot is megkapja minden tavalyi, előfizető. Aki-
nek február hónapban nem érkezik meg a tárgy évi előfizetése, sajnos 
annak nem áll módunkban a továbbiakban küldeni a lapot.

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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Endrődön született 1921. augusz-
tus 7-én a Sugár utcai házukban, Tóth 
Károly kovács mester és Szujó Kata-
lin első gyermekeként. Apját jónevű 
kovácsmesterként jól ismerte a falu, 
anyja ügyes kezű varrónő lévén, az 
egész környéken jó hírben levő kézi-
munkásként „csipkés” ragadványné-
ven volt ismert.

Vilmos fiú az elemi iskola 6 osztályát elvégezve „szolgál-
ni” kezdett. Elszegődött módos gazdákhoz, hogy „kiscseléd-
ként” mint „kanász” segítse az időközben három gyermekkel 
élő családját. A paraszti munka nem az ő világa volt. A gaz-
dasági – paraszti munkát hamarosan otthagyva az utcájukban 
lakó szabómesterhez állt be „inas”-nak. Mesterségét alaposan 
megtanulta, majd Budapesten próbálta azt kamatoztatni.

Közbejött a II. világháború, katonának hívták be. Mezőhe-
gyesen a lovasságnál szolgált. Rövidesen kikerült a frontra. 
A harcok során megsebesült, így került orosz hadifogságba. 
A szibériai gulágtábor egészségét és kedélyét aláásta, pedig 
jó szolgálatot tett a tábor vezetőinek. Három és fél év után 
szabadult a „pokolból”. Nehezen illeszkedett vissza az ittho-
ni életbe. Szerencséjére megismerkedett, „összejött” Kondor 
Terikével, aki felésége lett nem sokára. Házasságukból egy kis-
lány született, Zsuzsika.

Abban az időtájban alakult meg Endrődön a szabók szövet-
kezete, ahol munkát talált, és rövidesen felfigyeltek jó mun-
kájára. Mint kiváló dolgozó az országos versenyeken díjakat 
nyert, és jó hírű, jó kezű szabóként dolgozott élete végéig. 

Életre szóló élmény volt számára, hogy 51 éves korában 
munkahelyének vezetői bizalmát élvezve ő volt a két szabó-
mester közül az egyik, aki félévig Japánba mehetett tanul-
mányútra.

44 év és 76 napos szolgálati idő után nyugdíjba ment, de 
mint nyugdíjas szabóra szinte haláláig számíthattak a régi kun-
csaftok. 

Lendülete megtört szeretett felesége betegeskedése, majd 
halála miatt. 42 évi példás családi életének végeszakadt. Le-
ánya is vidékre ment férjhez, aki igen gyakran látogatott haza 
az immár felcseperedett unokával és férjével, így próbáltak 
„apunak” segíteni.

Élete során szülőházát államosították, így a közvetlen 
szomszéd épületét sikerült megvásárolnia, amit felújított, és 
az udvart is „kézbe vette”. Szép kis házi kertet alakított ki, 
gyümölcsöst és lugast telepített, amit nagy gonddal ápolt, vi-
rágjait büszkén mutatta a hozzá látogatóknak.

Egész életében mozgékony, tevékeny ember volt, aki szak-
máját szerette és értette, közel 70 éven át varrt.

Az utóbbi időkben a szomszédságában lévő nyugdíjasház 
látogatója lett, szívesen beszélgetett, az ebédjét is onnan biz-

TÓTH VILMOS 
szabómester

1921 - 2006

Kedves vásárlóim!
februári ajánlataim:

Kandallók, kályhák,
Hősugárzók, gázégők,
Hólapátok, kesztyűk, csizmák,
Láncfűrészek, kézi szerszámok,
Fóliák, takaróponyvák,
Szivattyúk, esőruhák,
Elektromos borotvák, hajszárítók,
Szőnyegek, asztalterítők,
Műanyagkukák, lábtörlők,
Szegek, csavarok, dróthálók, 
Fagyálló folyadékok,
Hideg indítók, jégoldók,
Megérkeztek a tavaszi lemosó vegyszerek
Vetőmagok,

Várom kedves vásárlóimat!

FARKAS MÁTÉ 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

tosította. 
Váratlanul érte halálhíre a sok ismerőst, barátot, rokont és 

a nyugdíjasház lakóit.
Január 21-i temetése előtt a nyugdíjasház kápolnájában ke-

gyeleti emlékezést tartottak a volt ismerősei.
A Szarvasvégi temetőben felesége mellett alussza örök ál-

mát, a temetés során elhelyezett sok-sok virágkoszorú alatt 
mint becsületes, jó endrődi munkásember.

Nyugodjon békében, béke poraira. 

Márton Gábor által írt emlékezés adatait 
a nagyapáról a kedves unoka mondta el.
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A II. Világháború ismét nagy vérvesz-
teséget okozott a nemzetnek. Nem volt 
olyan család, ahol ne sirattak volna valakit, 
de nagy volt az élniakarás, az újrakezdés 
vágya is az emberekben. A népi mozga-
lom is nagy veszteségeket szenvedett. A 
népfőiskolák által kinevelt ifjú paraszt-
polgár jelöltek és a falvakért tenni képes 
fiatal értelmiség tagjai vagy a fronton 
vesztek el, vagy a hadifogság kenyerét 
ették valahol Szibériában. A számszerű-
leg megfogyatkozott mozgalom szellemi 
magja azonban mégis tettre készen, pár-
tokba, pártkezdeményekbe tömörülve 
ott volt Debrecenben az Ideiglenes Nem-
zetgyűlésben. – Veres Péter, Hegyesi Já-
nos, Szabó Pál és Erdei Ferenc a Nemzeti 
Parasztpártban, Tildy Zoltán, Kovács Béla, 
a gyomai Rácz Lajos a Kisgazdapártban, 
Kerkay páter és követői pedig a Baranko-
vics István vezette Kereszténydemokrata 
Néppártban. –A legfontosabb kérdések-
ben ekkor még látszólag egyetértés volt a 
népi pártok, a kommunisták, a szocdemek 
és a polgári pártok között. Megkezdődött 
a földosztás. Ebben már voltak viták: Hány 
hold hagyható meg a nagybirtokosok ke-
zén, figyelembe vehetők-e az „ellenálló” 
érdemek? – Egyszeriben mindenki ellenál-
ló és hős antifasiszta lett, mint ahogy most 
mindenki ellenzéki, 56-os, szamizdatos, 
stb. – A Parasztpárt elképzelése a földosz-
tás tekintetében sokkal radikálisabb volt, 
mint a kisgazdáké vagy a polgári pártoké. 
Inkább a kommunistákéhoz állt közel. A 
földosztás technikai lebonyolításában te-
vékeny részt vállaltak a Győrffy-kollégis-
ták, s a helyi földigénylő bizottságok meg-
szervezésében segítkező vidéki tanítók is.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első 
vallás- és közoktatási minisztere Teleki 
Géza volt. Néhány hónapos minisztersé-
ge alatt újra indult a kulturális élet, meg-
kezdődött a közoktatás újjászervezése, 
ún. demokratikus átalakítása, a nyolcosz-
tályos általános iskola megszervezése, a 
tankötelezettség 6-14 éves korig szóló ki-
terjesztése. 1945 novemberétől Keresztu-
ry Dezső a miniszter 47-ig. Kötődése erős 
a népi mozgalomhoz, maga is a Nemzeti 
Parasztpárt tagja. Működése alatt a falu-
járás, de a népfőiskolák és népi kollégiu-
mok szervezése is erőre kapott. Megala-
kult a NÉKOSZ, amelynek fennállása alatt, 
1945-1949-ig tizenötezer résztvevője 
volt. A művelt, polgárosodott falu, az új, 
népi származású értelmiség kinevelése 
elérhető célnak látszott. A falusi tanítók, 
lelkészek ismét fontos szerepet vállaltak 
a népi tehetségek felfedezésében, el-
indításában. Az ő bátorításuknak sokat 
köszönhet a népi kollégisták, a „fényes 
szellők” nemzedéke. 1947 márciusától Or-
tutay Gyula a kultuszminiszter. Ekkor már 
a kommunista nyomás - szovjet hátszéllel 
– egyre fokozódott. A köztisztviselőket, 
közalkalmazottakat, így a pedagógusokat 
is igazolásra kötelezték. Igazolniuk kellett, 
hogy korábbi tevékenységük során nem 
követtek el népellenes vagy fasiszta bű-
nöket. A legkisebb gyanú elég volt ahhoz, 

hogy valaki B listára kerüljön, elbocsás-
sák, kényszernyugdíjazzák, vagy meglévő 
nyugdíját elvegyék valakinek. A tanítók, 
tanárok 1939-től kötelezően részt vettek 
a levente kiképzésben. Emiatt a tanítóság 
nagy részét meghurcolták. Nem csoda, 
hogy az iskolák államosítását előkészítő 
intézkedések – a fakultatív vallásoktatás, 
egységes tankönyvek, stb. – ellen kevesen 
merték felemelni szavukat. Feloszlatták az 
egyházi ifjúsági szervezeteket is – KALOT, 
KALÁSZ, KIE, Soli Deo Glória -, helyettük a 
Magyar Ifjúság Országos Tanácsa - MIOT 
– lett hivatott a munkás, paraszt és diák 
ifjúság összefogására. A cserkészet ellen 
már hamarabb megindult a támadás. Rajk 
László belügyminiszter már1946. júl. 4-én 
feloszlatta a Magyar Cserkész Szövetsé-
get, de a cserkészvezetők balszárnya által 
júl. 22-én megalakított Magyar Cserkészfi-
úk Szövetségét engedélyezte. Így sikerült 
a mozgalom átmentése, de már itt volt a 
konkurens gyermekszervezet, a jún. 2-án 
megalakult Magyar Úttörők Szövetsége. 
1948 szeptemberében a két szervezet 
egyesült. Az úttörő átvette a cserkészet 
szervezeti formája – őrsök, rajok, csapa-
tok – mellett annak próbarendszerét is. A 
hajdani cserkésztiszt vagy leventeoktató 
tanítók, tanárok úttörővezetők lettek. A 
valláserkölcsi nevelés helyett most más-
féle ideológiai tartalommal töltötték meg 
a készen kapott kereteket, de aki igazi 
pedagógus volt, megpróbált most is a le-
hetőségek határain belül igazi emberi ér-
tékeket közvetíteni, s a gyermekléleknek 
annyira szükséges közösségi élményekhez 
segíteni tanítványait. Az 1947. aug. 31-i 
választások a Magyar Dolgozók Pártja – a 
kommunisták - győzelmét hozták. A kék-
cédulás manipulációk, a győzelemre esé-
lyes Kisgazdapárt vezetőinek ellehetetle-
nítése, emigrációba, vagy visszavonulásra 
kényszerítése, a két munkáspárt egyesíté-
se és a Nemzeti Parasztpárt beolvasztása 
tovább erősítette pozíciójukat. 1948 már a 
fordulat jegyében telt. Május 15-én beje-
lentették az egyházi iskolák államosítását. 
Az Országos Köznevelési Tanácsból már 
1947-ben távoztak az olyan neves egyházi 
pedagógusok, mint Sík Sándor, tiltakozá-
sul a már említett fakultatív vallásoktatás 
és az egységes tankönyvek ellen. Az egy-
házak közül egyedül a Katolikus Egyház 
nem volt hajlandó kompromisszumra. A 
többi egyház vezetői, így Ravasz László 
református püspök is, folytatták a tárgya-
lásokat, s így a hívek lélekszámához viszo-
nyítva több iskolát sikerült megtartaniuk, 
mint a katolikusoknak. A pócspetri eset, 
amikoris az iskola államosítása ellen til-
takozó, tanítójuk védelmére kelt szülők – 
nagyobbrészt asszonyok – állítólag meg-
öltek egy rendőrt, amúgy is felbőszítette 
ellenük a hatalmat. A szerzetestanárokra 
internálás várt, a világi tanárok pedig sú-
lyos lelkiismereti döntésre kényszerültek, 
vállaljanak-e munkát az állami iskolákban? 
– Többnyire vállaltak, pedig ezt Mindszen-
thy bíboros egy körlevélben kifejezetten 
megtiltotta. A családos tanítók rá voltak 

erre kényszerülve, s még örülhettek is, 
ha hajlandók voltak őket tovább foglal-
koztatni. – Az év végére befejeződött a 
közoktatás teljes átalakítása és a nyolc-
osztályos általános iskolára épülő négy-
osztályos középiskola kiépítése. Alapvető 
követelménnyé vált a materialista-ateista 
szellemű nevelés. Ugyanez év őszén meg-
szervezték az első szakérettségi-tanfolya-
mokat, amelyek 1955-ig a középiskolát 
nem végzett munkás- és parasztfiatalok 
bejutását szolgálták az egyetemekre, fő-
iskolákra. Ezt követően 1949 júniusában 
feloszlatták a NÉKOSZ-t, amely fennállása 
alatt mintegy tizenötezer fiatalt indított 
el az értelmiségi és művészeti pályák felé. 
A helyébe lépő szakérettségi nem tudta 
betölteni ugyanezt a szerepet. Kétéves, 
bentlakásos, államilag irányított oktatási 
forma volt. Hiányzott belőle a népi kollé-
giumok közösségi, demokratikus szelle-
me, önszerveződő ereje, és még sok min-
den, ami hatékonyan segíthette volna az 
új értelmiség kinevelését. – A gondolkodó 
ember veszélyes minden hatalom szá-
mára, ezért nincs rájuk szükség. – Fontos 
különbség volt az is, hogy a szakérettsé-
ginek főleg városi munkásfiatalok vágtak 
neki, a népi kollégiumok bázisát pedig 
a vidéki fiatalok adták. Igen hamar, már 
1950-re kiderült, hogy az új közoktatási 
rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A tanulók egyharmada nem 
végezte el időben a nyolcadik osztályt. 
Nagy volt a lemorzsolódás a közép- és fel-
sőoktatásban is. Leváltották a minisztert, 
az apparátus kétharmadát elbocsátották. 
Megszüntették az Országos Neveléstudo-
mányi Intézetet is, a kudarcokat pedig az 
ellenség aknamunkájának, a klerikális re-
akció összeesküvésének tulajdonították. 
Megfélemlítették az egész pedagógustár-
sadalmat a minisztériumi tisztviselőktől a 
tanítókig. Darvas József lett az új minisz-
ter, akire, ha csak író marad, talán jobb 
szívvel emlékezne az utókor. A vallásokta-
tást szigorúan szabályozták, a legapróbb 
vétséget is keményen büntették. Előírták 
viszont Rákosi Mátyás születésnapjának 
megünneplését az iskolákban minden év 
március 8-án. Az ünneplés három szinten 
zajlott: felajánlások, dolgozatírás, ünne-
pély rendezése. A dolgozatok ajánlott 
témái: Miért szeretik a gyerekek Rákosi 
elvtársat? Mit köszönhet a magyar ifjúság 
Rákosi elvtársnak? – Az előírt penzumot 
íróink is, népi és urbánus oldalon egyaránt, 
teljesítették több-kevesebb lelkesedéssel. 
A Rákosi hatvanadik születésnapjára ké-
szült reprezentatív kötet lapjain számos, 
később a nemzet lelkiismereteként fellé-
pő író nevével találkozhat az olvasó. – Más 
furcsaságok is előfordultak. Bezúzásra ítél-
ték például az ifjúsági könyvtárakból Be-
nedek Elek, a Grimm-testvérek, Karl May, 
Sienkiewicz és mások műveit, nehogy kle-
rikalizmust és más polgári csökevényeket 
ültessenek a zsenge lelkekbe. A pedagó-
gusoknak ugyanezt elkerülendő, kétéves 
ideológiai tanfolyam elvégzést írták elő. 

Bula Teréz

OKTATÁSÜGY ÉS NÉPTANÍTÓK A TANYÁKON ÉS KÜLTERÜLETEKEN A HÚSZAS ÉVEKTŐL 
A KÖRZETESÍTÉSEKIG - (Szakdolgozat - részlet)

A HÁBORÚ UTÁN
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FEBRUÁRI MISEREND
Endrőd

Vasárnap: 8-kor, és 17 órakor. Hétköznap reggel fél 8-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnájában
február 12-én és 26-án vasárnap  fél 12-kor.

Hunya
Vasárnap: délelőtt 10-kor. 

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

Gyoma
Vasárnap 10-kor, hétköznap 16 órakor, 

hétfőn reggel 8-kor. 
Szombaton 16 órakor vasárnapi előesti mise. 

FEBRUÁRI ÜNNEPEK
  2. csütörtök:  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  3. péntek:  Szent Balázs püspök, vértanú
  5. vasárnap:  Évközi 5. vasárnap
  6. hétfő:  Miki Szent Pál és társai japán vértanúk
  8. szerda:  Emiliáni Szent Jeromos
10. péntek:  Szent Skolasztika szűz
11. szombat:  A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
12. vasárnap:  Évközi 6. vasárnap
14. kedd:  Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök
17. péntek:  A Szervita rend hét szent alapítója
19. vasárnap:   Évközi 7. vasárnap
21. kedd:  Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító
22. szerda:  Szent Péter apostol székfoglalása
23. csütörtök:  Szent Polikárp püspök, vértanú
24. péntek:  Szent Mátyás apostol
26. vasárnap:  Évközi 8. vasárnapA katolikus oldalakat szerkeszti: Iványi László plébános

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

Kedves egyházmegyés Testvéreim!
Az úgynevezett kopogtató cédulák be-

gyűjtése elkezdődik. Nem szeretnék egyetlen 
párt mellett sem kiállni. De szeretnék se-
gítségére lenni alábbi soraimmal híveimnek, 
hogy milyen szempontok szerint kellene kivá-
lasztani az alkalmas személyeket.

A kétezer éves egyház sokféle tapasztala-
tot szerzett és hagyományában adott át egyik 
korból a következő idők embereinek. Voltak 
hibái, de ebből is próbált, legalább később, ta-
nulni. E hibákért kért a jubileumi év alatt bo-
csánatot Istentől egyházunk előző vezetője, II. 
János Pál pápa és a régi tapasztalatokból újabb 
és újabb írásával és beszédével igyekezett se-
gíteni mindnyájunkat abban, hogy eligazod-
junk e mai, néha nagyon is ellentmondásos 
világban. Egyik olaszországi munkatársa, 
Ruini bíboros, pár éve, az olaszországi válasz-
tások előtt írásában összefoglalta, hogy a ke-
resztény embernek mire kell figyelnie, hogy 
milyen legyen, akit támogathat szavazatá-
val. Az ő gondolatait alapul véve, amelyek az 
egyház tanítását foglalják össze, küldöm most 
soraimat hozzátok, megfontolásul és eligazí-
tásul a nálunk is következő választások előtt, 
hogy helyesen tudjátok megválasztani az al-
kalmas személyeket. Ismétlem, nem ajánlok 
pártot, sem pártprogramot, csak egyházunk 
tanítását próbálom szemünk elé állítani.

1. Élet: Az életet léte minden pillana-
tában védelem illeti. Ez jelenti az embrió 
tiszteletét, a bér-anyaság, a klónozás és az 
euthanázia elutasítását. Valóban mennyire 
fontos az emberi élet értékelése és védelme. 
Isten saját képére és hasonlatosságára terem-
tette az embert!

2. Család: A család alapja a házasság, egy 
férfi és egy nő között kötött élethossziglani 
szeretet-szövetség. Nem lehet egy szintre 
hozni vele az együttélések egyéb formáit. A 
törvénynek jogilag is védenie kell a házas-
párokat. Bizony életbe szólító gyermekáldás 
nélkül, a családi otthon szeretet melege nél-
kül, szociális közösségre nevelése nélkül, mi 
biztosíthatná nemzetünk jövőjét?

3. Egyenlőség: A nyilvános és egyházi 
iskolák egyenlő normatív támogatása, hi-
szen a keresztények éppen úgy adófizető 
polgárok, mint a nem hívők. A megkezdett 
gyakorlatot nálunk is vissza kell állítani, és to-

vább fejleszteni. Az egyházi iskolák nevelése 
sokban hozzájárulhat a kábítószer használat 
kiirtásához és az életcélt és hívatás-szeretetet 
megtaláló fiatalok számának gyarapításához.

4. Szociális igazságosság: munkaalka-
lom, anyagi támogatás a társadalom pere-
mére szorultaknak, az ország szegényebb 
vidékeinek, szabad és hatékony gazdasági 
rendszer. A globalizációval szemben a szo-
lidaritás hangsúlyozása. Mint mondják, 
nem halat kell adni, hanem hálót és megta-
nítani halászni. Kultúrájuk növelését és segítő 
oktató-nevelést kell megszervezni, nem kevés 
honfitársunk felemelésére. „Bármit tettetek 
egynek is, nekem tettétek” - szól a jézusi ta-
nítás.

5. Bevándorlás: befogadó, nyitott maga-
tartás a jövevényekkel szemben, az értékek 
tisztelete, megfelelő jogi elrendezés, mely 
biztosítja az integrációt, az együttélés nor-
máit, s ugyanakkor védi a többségi nemzet 
érdekeit is. De gondolnunk kell a határokon 
kívül élő testvéreink érdekeire, életére is.

6. Biztonság: Fontos a határozott szem-
beszegülés a korrupcióval, minden törvény-
telenséggel, bűnözéssel, az ország törvénye-
inek és eszményeinek tiszteletben tartása. A 
prostitúció, a pedofilia, a drogkereskedelem 
felszámolása. Jó lenne, ha nyugodtan mehet-
nének haza öregjeink a templomból, mert 
nem tépik le az arany nyakláncukat, vagy 
lakhatnak tanyán, anélkül, hogy rablógyil-
kosoktól kellene félniük. Vagy a templomok 
istentiszteleti kincseit nem kellene templom-
gyalázóktól félteni.

7. Egészség, környezet, természet: szem-
be kell szállni azzal a növekvő veszéllyel, 
azokkal a hatásokkal, melyek szétrombo-
lással fenyegetik életünk természetes felté-
teleit. Ne váljék hazánk gazdagabb nemze-
tek hulladék lerakójává, piacává. Az erdők 
kiirtása helyett levegőt adó sok fa létének biz-
tosítása, a környezet óvása a szennyezésektől, 
vizeink védelme.

8. Intézményes reform: A helyi testüle-
tek és szociális intézmények legyenek szer-
ves kapcsolatban az országos szervezetekkel 
Az egészségügy stabilizálása. Kórházaink, 
orvosi rendelőink, idősek otthonai szükségle-
teinek biztosítása. Az egészségügy rendbe té-
tele. A betegségek megelőzése, a már betegek 

lelkiismeretes ellátása mind megvalósítandó 
feladat.

9. Egyesült Európa: A kormány tegyen 
meg mindent az Európához való csatlakozás 
érdekében, de ne adja fel saját országának 
kultúráját, történelmi és erkölcsi örökségét. 
Ha az olaszországi bíboros atya ezt ilyen fon-
tos szempontnak tartja ott, mennyivel még 
fontosabb nálunk!

10. Szolidaritás: Legyen meg a szolida-
ritás teljes vállalása, állítsák meg a társada-
lom kettészakadását, a banki szféra uralmát. 
Gyakoroljanak pozitív diszkriminációt a 
szegény rétegek érdekében, gátolják meg 
a polgári réteg elszegényesedését. Milyen 
nagy társadalmi összefogást kell biztosítani a 
szegények felemelésére és a szegénységbe tör-
ténő letaszítás megakadályozására. Mint kell 
segíteni az alig valamiből élő magányos nyug-
díjasokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat.

Egyházunk az evangélium tanítására épült 
és a híveinket erre az életre buzdítja. Bár az 
örökélet felé haladunk, de földi életünk Isten-
től kapott felelősségét és kötelességeit is vál-
lalnunk kell. Olyan vezetőket, törvényhozókat 
kell megkeresnünk és megválasztanunk, akik 
az evangéliumból következő igazságosságot 
maguk is gyakorolják, segítő szeretetben él-
nek, önzetlenek, a közjóért dolgoznak, az 
emberi méltóságot tiszteletben tartják. Orszá-
gunk felemelkedése, a benne élők szabadsága 
és jogegyenlősége, a vallás szabad gyakorlá-
sának megkövetelése és biztosítása, szemünk 
előtt kell, hogy legyen akkor is, amikor a meg-
választandó embereket vizsgáljuk. Kell, hogy 
ők ezeket ne csak szavukkal mondogassák, 
ígérgessék, hanem eddigi életük is biztosíték 
legyen, hogy így gondolkoznak és így élnek. 
A fenti szempontok segítsék egyházmegyém 
híveit döntésükben, hogy kinek adják kopog-
tatócédulájukat. S ha elérkezik a választás-
napja, mindnyájan adják le voksukat, de 
átgondoltan, felelősséggel tegyék ezt.

Addig is kérjük Istent, naponta imádkoz-
zunk, hogy nemzetünknek méltó és alkalmas 
vezetői legyenek.

Szeged, 2006. január 20-án, Szent Sebes-
tyén ünnepén.

Gyulay Endre megyéspüspök

Püspöki körlevél a választások elé
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Adományvonal
- segítség a katolikus iskoláknak –

06/81/31-32-33 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizalommal fordul min-

den jóakaratú emberhez, hogy havonta legalább egy alkalommal 
hívja fel emelt díjas telefonvonalunkat, mert azzal a katolikus isko-
laügyet támogatja.

Ima nemzetünk lelki megújulásáért
Istenünk, eléd borulunk könyörögve hazánk lelki megújulásáért. 

Tudjuk, hogy ez a mi tennivalónk, de arra is emlékszünk, amit Jézus 
mondott „Nálam nélkül semmit sem tehettek”. A Szentlélek fényét és 
Jézus Szívének szeretetét önts belénk, hogy valódi munkálkodást kezd-
jünk magunk és népünk lelki megújulásáért.

Az első magyar Szent Család, István, Gizella és Imre, valamint bol-
dog Batthyányi Strattmann László és Szent Erzsébet példája lebegjen 
szemünk előtt, hogy az ő pártfogásukkal és a te kegyelmeddel meg-
újítsuk családjainkat. Válás helyett hűség, veszekedés helyett szeretet, 
abortusz helyett gyermekeknek életadása legyen jellemzője családja-
inknak. Vállalják a keresztséget és az azzal járó feladatok teljesítését. 
Isten ajándékaként kapott gyermekeik valóban Isten gyermekivé le-
gyenek.

Szent Gellért és Szent Imre példája sarkalljon bennünket, hogy 
imáikra köztünk is felelős nevelés, igazi földi és örök életre felkészí-
tő nevelők formálják a magyar gyermekeket, ifjakat. Tudásuk valódi, 
tisztaságuk hősies legyen, s így felkészültek és alkalmasak legyenek a 
magyar jövő terheinek vállalására.

Szent Margit imádságos vezeklő élete adjon indítást nekünk is, hogy 
csak az imádságos élet tehet boldoggá bennünket, és csak ez mentheti 
meg hazánkat. Gyakran kell imára kulcsolni kezünket, sokszor kell a 
szentmise-áldozatban szívünkre ölelni az eukarisztia Krisztusát.

Szent László pártfogására szülessenek meg azok a magyar vezetők, 
aki maguk érdeke helyett mindig az ország érdekét tartják fontosnak 
s készek ezért önzetlenül küzdeni, népünkért minden áldozatot meg-
hozni.

Szent Erzsébet a szegényekért mindent szétosztó, a betegekért saját 
munkáját is odaadó szeretete, töltse be népünk minden tagját, hogy 
ne menjen el egyikünk sem közömbösen a szegények és nélkülözők 
mellett, hanem az irgalmas szamaritánus lelkületével gyakoroljuk a fe-
lebaráti szeretetet.

Boldog Apor Vilmos és az üdvözült magyar papok, szerzetesek 
pártfogásával szülessen meg fiataljainkban az apostoli munkáért lel-
kesedés, akár a papságot, akár a szerzetességet akár a világi aposto-
li hivatást választva és azt Isten dicsőségére és népünk szolgálatában 
gyakorolva.

Urunk, segíts bennünket, hogy felismerjük: csak becsületes, hazá-
jukat, egymást és Istent szerető emberek menthetik meg országukat. 
Segíts, hogy ilyenné váljunk és másokat mi is szavunkkal és példánkkal 
segítsünk ilyenekké formálódni. Ámen.

(Szeged-csanádi egyházmegyei hatóság 1641/2005. sz. engedélyével.)

MEGHÍVÓ
Február 18-án, este 6-kor az endrődi Szent Imre Egyházkö-

zség jótékonysági farsangi vacsorát tart a Közösségi Házban. 
Mindenkit szeretettel várunk. Jegyek kaphatók a plébánián.

A Püspöki Konferencia őszi ülésszakán az egyházi adóval 
kapcsolatban azt a határozatot hozta, hogy az ajánlott összeg a 
nettó éves jövedelem 1%-a. (tehát nem fix összeg van meghatá-
rozva – ez azért van így, hogy tehetségünkhöz mérten járuljunk 
hozzá az egyház fenntartásához).

Köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt években is 
rendezték, és az idén is idejében, már az év elején behozzák a 
plébániára az egyházközségi hozzájárulásukat.

Templomunk (rejtett) értékei
Új sorozatot indítunk, melyben bemutatjuk templomunknak, 

vagy templomunk kegytárgyainak azokat a szép és értékes részle-
teit, melyeket egyáltalán nem, vagy csak nehezen, vagy ritkán lát-
hatunk.

A betlehemi Kisjézus, melyet első képünkön láthatunk, kará-
csonyi időben, a tabernákulum tetején található. Valószínű, hogy 
kevesen ismerik.

†NYIZSNYÁNSZKY LAJOS atya

Született 1931. július 14-én 
Ungváron. Teológiai tanulmá-
nyait Szegeden végezte 1951-
1956 között, 1956. június 17-én 
pappá szentelték. 

Káplán: 1956-57. Körösla-
dány, 1957-58. Debrecen Szent 
László Plébánia, 1958-60. Bé-
késszentandrás, 1960-63. End-
rőd, 1963-66. Debrecen Szent 
Anna Plébánia, 1966-71. Deb-
recen Szent László. Plébános: 
1971-73. Derecske, 1973-tól 
nyugdíjazásáig Debrecen Jézus 

Szíve plébánia.
Templomunk kétszáz éves ünnepségén jelenlétével meg-

tisztelt minket.
Temetése január 30-án, a debreceni Szent Anna templom 

altemplomában volt.
Nyugodjék békében!

B É R M Á L Á S
2006. október 14-én, szombat délután Hunyán 

bérmálás lesz.



zentek élete
Az oldalt szerkeszti: Sóczó Géza
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Szent Skolasztika
Ünnepe: február.10.
Nursia, 480 körül †Montecassinó, 547 körül 

Skolasztika a nagy Nursiai Szent 
Benedeknek, a nyugati szerzetes-
ség atyjának nővére volt. Életét csak 
Nagy Szent Benedek-életrajzából is-
merjük.

A testvérek Nursiából, egy a Sza-
bin-hegyvidéken lévő városból szár-
maztak, jómódú szülők gyermekei 
voltak. Benedek a tanulmányainak 
szentelte magát, és így megtalálta 
saját válaszát kora igényeire, Sko-
lasztika pedig teljesen a gyakorlati 
felebaráti szeretetnek élt az öregek 
és a betegek szolgálatában. Hű és 
áldozatos társa lett fivéreinek. Meg-
értette az eszményekért folytatott 
küzdelmeit, segítette kiemelkedni 
csalódásaiból, és imádságával támo-
gatta munkáját.

Amikor Benedek Montecassinon 
összegyűjtötte közösségét, és meg-
alapította kolostorát, oda is követte, 
hogy ott is közelében legyen. Későb-
bi hagyomány szerint Skolasztika 
először Subiaco mellett a Roccabot-
te-kolostorban élt, később Piuma-
rolában, Montecassinó közelében. 
Évente egyszer találkozott a két test-
vér, hogy lelki társalgást folytasson. 
Utolsó találkozásuk egy hirtelen tá-
madt zivatar következtében hosszúra 
nyúlt – Gergely pápa elbeszélése szerint Skolasztika 
imádságának eredményeképpen.

Egy Nápolyban talált, márványba vésett naptár sze-
rint Skolasztikát február 10-én temették el.

Rómában a XII. század óta ülik az ünnepét ezen a 
napon.

Nagy Szent Gergely pápa elbeszéléséből magunk 
elé képzelhetjük, hogyan játszódott le Skolasztikának 
utolsó találkozása testvérével.

Skolasztikát halálsejtelmek töl-
tötték el, de Benedeknek nem szólt 
róluk. Csak könyörögve kérte: „Ne 
távozz el tőlem, ha beáll az éjszaka. 
Beszélgessünk hajnalhasadásig a 
mennyei örömökről!”

Benedek elcsodálkozott: Hogyan 
beszélhetsz így nővérem? Teljesség-
gel lehetetlen, hogy az éjszakát a ko-
lostoron kívül töltsem!

Skolasztika nem válaszolt. Úgy-
sem tudta volna bátyját rávenni, hogy 
ne tartsa be a regulát.

Ezért Istenhez fordult könyörgő 
imádságával. Arcát tenyerébe rejtette, 
és fejét az asztalra hajtotta. Amikor 
ismét föltekintett, az ég elsötétült. 
Felhőszakadásszerű eső zúdult alá, 
mennydörgések reszkettették meg 
a levegőt; senki sem kockáztathatta 
meg, hogy kimerészkedjék az ítélet-
időben. Benedek méltatlankodva ug-
rott fel: Nővérem, mit műveltél?

Skolasztika mosolyogva vonta vis-
sza a helyére: „Látod, amikor téged 
kértelek meg, nem hallgattál meg. 
Most Istenhez imádkoztam, és ő 
rögtön meghallgatott. Most meg tu-
dod tenni!” Ezzel a kedveskedéssel 
szemben Benedek ugyanolyan tehe-

tetlen volt, mint a villámlással és az 
esővel szemben. Maradt tehát, és így 

hosszúra nyúlt a búcsúzás.
Három nap múlva Benedek megtudta, hogy nővé-

re örökre hazatért. Néhány testvér elhozta holttestét 
Montecassinóba. Ott abba a sziklasírba temették, ame-
lyet Benedek magának készíttetett.

„Ha a család fellazul vagy megszűnik, ugyanaz történik a 
nemzettel is és végső soron az egész világgal, amelyben élünk.”

II. János Pál

Szent Benedek és Szent Skolasztika

A „Segítsünk a rászoruló gyermekeken!” jótékony célú ada-
kozási listából néhányan akaratunktól és szándékunktól függetle-
nül kimaradtak, akiktől ezúton kérünk szíves elnézést.

 
A kimaradt adakozók a következők: 
-    Colgate-Palmolive Magyarország Rt. (Budapest);
-    Kert-Kivi Kft (Gyomaendrőd);
-    Ulrich Andrea (Szekszárd),
-    Frey Mihály és felesége Giricz Klára (Gyomaendrőd);
-    és még nagyon sokan, akik név nélkül segítettek és ada-

koztak.
 
Isten fizesse meg áldozatos munkájukat és a felajánlott ado-

mányokat.
 Tisztelettel és köszönettel:

 
Fr.Ungvölgyi János commendator

Orbán Viktor: Biztonságos Magyarországot!

Rendkívül nagy a 2006-os választás tétje, amely arról szól, hogy 
„a XXI. század felé indul-e el az ország, vagy visszacsúszunk a XX. 
századba” - jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség „2006 - a változás éve” című évindító nagygyűlésén.

A biztonságos Magyarország megteremtését nevezte a XXI. 
század legfontosabb feladatának Orbán Viktor vasárnap Debrecen-
ben. A Fidesz elnöke a párt évnyitó nagygyűlésén utalt arra, hogy 
rendkívül nagy a 2006-os választás tétje, amely arról szól, hogy „a 
XXI. század felé indul-e el az ország, vagy visszacsúszunk a XX. 
századba”. Magyarország legfőbb erőforrásának a munkát nevezte, 
és szerinte le kell számolni azzal a téveszmével, hogy „a teljes foglal-
koztatás nem elérhető”. Orbán Viktor Debrecenben is megismételte, 
hogy eljött az idő a vadkapitalizmus lezárására, s „új gazdasággal, 
új állammal, új politikával emberséges Magyarországot szeretnénk 
építeni”. Bejelentette: pártja még a választások előtt kezdeményezi a 
Büntető törvénykönyv módosítását a legelesettebbek, a gyermekek 
és az idősek védelmének javítása érdekében.

Forrás: Forrás: Hír TV, Info Rádió
www.fideszfrakcio.hu
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Aranyat, ezüstöt nem hagyok rátok…
Öregdiák találkozó

A múlt év végén találkoztak azok az endrődi gyermekből lett fel-
nőttek, akik 1955-ben fejezték be általános iskolai tanulmányukat.

50 év! De nagy idő! Tanítóink közül már sajnos csak ketten van-
nak az élők sorában, akik jelenlétükkel megtisztelték a találkozót. 
Vaszkó Irénke, aki a lányok osztályfőnöke volt, és Márton Gábor, áld-
ja meg az Isten további életüket. Mindnyájan sokat köszönhettünk az 
ő tanításuknak, nevelésüknek, példamutatásuknak. Sokunkba sike-
rült elplántálni a hazánk, családunk iránti kötelességet, a helytállást, a 
tisztességet, a becsületet. Ilyen útravalót kaptunk az 50-es években, és 
indultunk sokan szélrózsa irányába, boldogulásunkat keresni.

Akik régen elkerültek itthonról, bizony szégyen ide, szégyen oda, 
előfordult, hogy be kellett mutatkoznunk egymásnak. Nagyon nagy 
öröm volt találkozni. Az örömbe üröm is vegyült, fájdalommal em-
lékeztünk azokra a társakra, akik sajnos már nem lehettek köztünk, 
mert az örökkévalóság honába költözött a lelkük. Nyugodjanak béké-
ben, lányok közül ketten, a fiúk közül 10-en !, pedig még csak most 
lennének 64 évesek… A találkozó előtti napon néhányan kimentünk 
a temetőkbe és volt tanáraink sírján elhelyeztünk egy szál virágot, 
meggyújtottunk egy-egy gyertyát, és elmondtunk egy fohászt lelkük 
üdvéért.

A találkozón mindnyájan elmondtuk életünk rövid történetét, 
majd a visszaemlékezés során könnytől csillogó szemmel olvastuk fel 
egy már megsárgult fénykép hátára írt búcsú szöveget, amit Vaszkó 
Irénke osztályfőnökünk mindnyájunknak a ballagáskor ajándékozott. 
A fénykép rólunk szól, mi vagyunk rajta, a Gülbaba című - általunk 
nagy sikerrel előadott – operett jelmezében. Istenem, de szép volt!…

„Aranyat, ezüstöt nem hagyok rátok, de mihasznát is vennétek, 
hisz a gazdagság nem boldogít. Ennél sokkal többet hagyok rátok, 
amit nem vesz el soha, soha senki.

Rátok hagyom 4 év emlékét, hogy szeressétek ami szép, ami be-
csületes. Járjatok mindig az egyenes úton, töröljétek le a könnyeket és 
mosolyogjatok akkor is, ha a lelketek fáj!” 

Nektek hagyom a Föld legnagyobb kincsét, mely magasra emel 

titeket: a szeretetet.
Legyen ez, ami mindig összeköt bennünket: Az 

együtt töltött szép évek emlékére: Sok szeretettel: Irénke 
néni

1955. jún. 4.
Az osztálynapló adatai:
1954/55 8b. Osztályfőnök: Vaszkó Irén, igazgató: 

Borbély Sándor
Bukva Eszter, Dinya Gizella, Forgács Erzsébet, Fülöp 

Irén, Giricz Etelka, Gyuricza Éva, Hegedűs Magdolna, 
Jakus Irma, Jánosík Margit, Katona Eszter, Kertes Mag-
dolna (+), Kiss Éva, Kiszely Klára, Kovács Anna, Kurilla 
Mária Magdolna, Lizicai Ilona, Mészáros Margit, Rup-
csó Anna (+),Szabó Edit, Szabó Éva, Szmola Ilona, Tan-
di Malvin, Tímár Erzsébet, Tímár Margit, Varjú Mária, 
Vaszkó Margit, Jakus Mária

8a. Osztályfőnök: Kovács Mátyás, igazgató Borbély 
Sándor

E M B E R K Ö Z E L B E N  A Z  O LVA S Ó
Bella Imre (+), Bukva Imre, Czibulka György, Csáki István, Di-

nya Lajos(+), Farkasinszki Gyula(+), Farkas Vince, Fekécs János(+), 
Földvári Szabolcs, Fülöp István, Gellai László, Gyuricza Imre, Hege-
dűs Elek, Hegedűs Sándor, Hegedűs Tibor (+), Hornok József, Imre 
László, Kondacs János(+), Látkóczki Tibor (+), Matuska János(+), 
Nagy Imre, Piller János(+), Szmola József, Tímár Andor, Tímár Imre 
(+), Tímár Péter, Tóth János, Török Sándor, Varga Imre, Varga József, 
Varjú József, Fagyas Mátyás, Kovács Zoltán 

A találkozó után pár hónappal levél érkezett:

Városunk Szerkesztősége
Császárné Gyuricza Éva főszerkesztő

Kedves Évám!

Megismétlem újévi jókívánságaimat, úgy látszik e-mail-em nem 
kaptad meg?

Nos, most kaptam f. évi első számát az általad szerkesztett újság-
nak. Örömmel és egyben várakozással lapoztam, várva, hátha sorra 
került már, hogy e lap oldalain is megemlékezzünk e nem mindenna-
pi osztály - illetve évfolyam-találkozóról, mely a múlt századot 1955-t 
idézi; amikoris végzett egy lelkes kis csapat, hogy megvívja szélma-
lomharcát a „nagybetűs” élettel.

Nos, ennek 50 éve volt, amelyre negyvenegynehányan emlékez-
hettünk.

Drága Osztályfőnökünk Vaszkó Irénke néni, valamint Márton 
Gábor, Marci bácsi társaságában.

Mindeddig vártam az emlékező, méltató sorokat, de mindhiába.
Pedig „akinek lelkében szépen szól az ének, az hallja a mások éne-

két is szépnek” (Babits M.)
Telefonon megtettem, de ezúton is megköszönöm – azt hiszen va-

lamennyiünk nevében tehetem – a szervezők, Giricz Eta és Gyuricza 
Éva – lelkiismeretes munkáját.

Jó volt ott lenni, a mosolyok mögött látni a valamikori 14 éves 
gyermekarcokat, mely minden tekintetben fellelhető volt. 

Hála a jó Istennek, hogy ott lehettünk, jó 
lett volna egy gyertyát gyújtani a gyönyörű 
templomunkban, esetleg vásárolni egy fény-
képet a gyönyörű oltárokról. 

Miután erre nem volt lehetőség, nagy 
lenne az örömöm, ha az újság közreadna egy 
gyönyörű oltárképet, s ugyancsak nagyszerű 
volna, ha Tímár Erzsike unokája által készí-
tett csoportkép leközlése is. 

Békéscsaba, 2006. január 10. 
Szeretettel üdvözöl és puszil: Dr. Kukola 

Mihályné Kiss Éva Békéscsabáról

Kedves Kiss Éva!
Köszönöm, hogy írtál, teljesen igazad 

van, szeretném kéréseidet teljesíteni.
Szeretettel ölellek: Gyuricza Éva



Endrőd néprajza
Rovatvezető: Szonda István
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A téli ünnepkör szokásai az Endrődi Tájházban
Az újév január 14-én újra megpróbáltuk őseink népszokásait 

feleleveníteni, az elfeledett népszokásokat szokásainkká tenni. A 
téli ünnepkör hagyományait elevenítettük föl: a lucázást, a betlehe-
mezést és a vízkereszti háromkirályjárást. 

Jól befűtöttünk a tájház kemencéjébe, mely a melegítésen kívül 
megsütötte a szereplőknek szánt ízletes káposztás lepényt is. A téli 
ünnepkör szokásjátékait bemutató előadásra szép számú nézőkö-
zönség érkezett. A szereplő gyerekek nagy izgalommal várták a 
játék kezdetét. A kalendáris téli ünnepek sorát a Luca-napi szoká-
sok kezdik.  Luca-napi termékenységvarázsló játékkal erősítették 
a termékenység és egészség megőrzését. Az okányi gyermekek 
Luca-napi „kotyolós” mutattak be. Ezt követte a „Betlehemezés” 
végül a vízkeresztkor szokásos „Háromkirályjárás” játéka, melyet 
a hunyai gyerekek előadásában láthattunk. A házszentelést Prof. 
Dr. Dénes Zoltán újirázi plébános végezte. A műsor végén a gye-
rekeket igazi endrődinek tartott étellel, káposztáslepénnyel és me-
leg tejjel vendégeltük meg. A finom süteményt Lapatinczki Lajosné 
(Mariska néni) és Rituper Lajosné (Jolika néni) készítették és sütöt-
ték ki a tájház kemencéjében. Munkájukat és segítségüket ezúton 
is szeretném megköszönni. Az okányi gyerekeket Heit Lóránt nép-
rajzkutató (PhD II. éves hallgató), a hunyai csoportot Sóczó Géza 
hitoktató tanította be. 

A továbbiakban a Luca napi szokást mutatjuk be. 
December 13. Luca napja. Neve a latin lux, azaz fény szóból 

származik. A téli napforduló kezdőnapja volt: „Szent Lucának híres 
napja, a napot rövidre szabja.” A magyar néphitben Luca alakja 
kettős, egyrészt kapcsolatban van Szent Lucával, másrészt egy 
boszorkányszerű, rontó nőalakkal (lucaasszony). A boszorkányok 
felismerésére készült az ún. „lucaszék”. Ez a nap házasság és idő-
jósló (lucakalendárium, hagymakalendárium). A Luca-napi hiedel-
mek többsége a tyúkokkal kapcsolatos termékenységvarázslással 
függ össze.

Luca-napi kotyoló mondóka:

„Luca, Luca kitty, kotty.
Száraz körtét várom!
Galagonya kettő, három.

Ha nem adnak szalonnát,
Levágom a gerendát.
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem a Julcsát!

Luca, Luca kitty, kotty,
Galagonya kettő, három.
Ennek a gazdának annyi disznója legyen:
Egyik ólból kifusson, a másikba befusson,
A harmadikba is jusson!

Ennek a gazdának akkora disznója legyen, mint egy ház,
Akkora szalonnája, mint egy mestergerenda,
Annyi zsírja legyen, mint kútban a víz,
Annyi töpörtője legyen, mint Dunában a föveny!

Ennek az asszonynak annyi tojása legyen,
Mint égen a csillag, mint földen a kövecs.

Ennek a lánynak akkora nyelve legyen, mint egy tepsi,
Úgy forogjon, mint a nagypénteki kereplő.

Doktor, patika éhen haljon!
A barmuk a zsírtól megfulladjon!
A gazdasszony sose lustálkodjon!

Száraz körtét várom!
Majd meg látom, mit adtok?
Amit adtok elveszem,
Van tarisznyám, elteszem.”  



Gyoma néprajza
Rovatvezető: Cs. Szabó István
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HUSZÁR Mátyás mérnök 1822. évi leírása a Körös vidékről 
több máig ismeretlen értelmű vízföldrajzi nevet megörökített az 
utókor számára. Ilyen a szóban forgó „Sirató” is, mely önmagá-
ban vagy összetételében „zug” taggal bővítve öröklődött reánk. 
Békésszentandrás határában a Hármas-Körözs egyik kettős 
kanyarulatában elénk tűnik a térképről a nagy kanyarulatban 
„Nagy-Sirató”, a kisebbik kanyarulatban „Kis-Sirató”. Gyoma 
határában a mai „torzsási” (mely 1822-ben „Tengeris-Zug” né-
ven szerepelt) holtág előtti nagy kanyarulatban 1822-ben „Egei-
Zug” néven szereplő zug a gyomaiak emlékezetében „Sirató”. 
E néven szerepel a legújabbkori térképeken is. 18-19. századi 
térképeken ilyen néven soha nem jelölték, mindig is „Egei-Zug 
volt a neve, mivel e-zug elején terült el a 18.század elején el-
pusztult Ege falu. Ehhez a volt faluhoz kötődik a gyomai hagyo-
mány is tudniillik, hogy az egeiek itt siratták elpusztult falujukat. 
1980-ban kiadott Békés megye tréképen Békésszentandrás 
határában már csak „Sirató, Siratói-Holt-Körözs” van feltüntet-
ve. Ugyanezen térképen Szarvas határában a várostól DK-re 
egy régi kiszáradt hajdani folyómeder nagy kanyarulatában 
„Sirató, Sirató-Bezinai szőllők”, valamint a Szarvas-Orosháza 
vasútvonalon „Sirató vasúti megállóhely” elnevezések tűnnek 
elénk.

„Sirató”: 1. vízér Szarvas város határában Békés megyében, 
írta PESTY Frigyes 1888-ban.  

Magyarázatként a „Sirató-szőllők” helynévhez ugyanezen 
szerző nyilván helyi hagyomány útján azt jegyezte fel, hogy: 
a szarvasiak szerint valószínűleg gúnyos elnevezés, mert sok 
szikes földje van.  Egy „Sirató-zug” mint település-földrajzi hely-
név is megmaradt az emlékezetben Túrkeve belterületén, de 
ma már nem ismerik (valószínűleg a község mellett folyó Be-
rettyó kanyarulatára vonatkozhatott). Ugyancsak Túrkeve hatá-
rában tűnik fel még egy „Sirató-zug” 1828-ban készült térképen 
a szabályozás előtti Berettyóba, annak jobb partján betorkolló 
Kadarcsa ér torkolat előtti nagy kanyarjában. 

(HUSZÁR Mátyás: Vízrajzi értekezés. H.M. leírása s Körös 
vidékről. /Szerk.:Kósa Ferenc/ Gyula, 1985. Térképmelléklettel, 
Békés megye közigazgatási térképe 1980. Pesty Frigyes: Ma-
gyarország helynevei, történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintet-
ben Budapest, 1888. új kiadás Békés megyei Levéltár Gyula, 
326 old., KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. 

Bo., 1976 E kötetben Körös-Berettyó menti „Sirató” helynevek 
NINCSENNEK MEGEMLÍTVE!, BELLON Tibor: Nagykunság 
Bp., 1979. 168 old. , Szülőföldem Túrkeve szerk.: Csajbók Fe-
rencné Túrkeve, 2001. 193 old. 

Békésszentandrásiak az ottani „Sirató” helynévről ma is úgy 
tudják, hogy a török időkben elpusztult falujukat siratni vonultak 
oda az akkori lakosok. A Sirató helynév régiségére lehet még 
néhány fennmaradt levéltári adat, peres jegyzőkönyvekből. 
„Nagy András mostani békési 74 esztendős lakos vallja, hogy 
1722 januárjában 42 esztendővel ennek előtte Túron pásztor-
kodván, mindenkor szabadon járatta gulyájával melyet mosta-
nig Öcsöd lakosai  túri lakosok ellenire halásztak s halásznak, 
úgymint a Lajt foknál lévő Köröst és Káka szegig és a Káka 
szegtől folyvást egészen a szentadrási révig mindenkor túri 
földnek hallotta lenni, szentandrási lakosoktól is, s maga is ad-
dig legeltette a gulyát, onnan „Sirató szegig”’ az „Sirató szögtűl” 
fogvást pedig egész az Mester szállásig őrzötte mindenkor az 
marhát, mint túri határon senkitűl bántása nem lévén…. Csút 
László 45 év körüli túri lakos vallja:…gyakorta vadászván tanú 
Öcsödön lakos Szűcs Györggyel, tülle hallotta…. ezen helyek 
Muharon telekje a szentandrási itatóig, és Sirató szeg, mellyet 
az öcsödiek túriaknak ellenekre halásznak, és Káka szeg ele-
jéig igaz túri határnak mondotta lenni… a szarvasi török aga 
is túri határnak tartotta lenni.” (Haan Lajos-Zsilinszky Mihály: 
Békés megyei Oklevélltár II. Bp., 1877. 257, 260 old.) Ez utób-
bi „Sirató szeg” helynév a békésszentandrási határban leledző 
„Siratókkal” van kapcsolatban.     

A ma ismeretes, közszájon forgó magyarázatok ezen elne-
vezésekre a „sirat”, keseregve emleget ige folyamatos mellék-
névi igenevének értelmében használatos.

Cs. Szabó Annamária tanárnő húgom hívta fel a figyelme-
met arra, hogy a székely, illetve csángó nyelvjárásokban hasz-
nálatos „sírülni”-forogni, forgolódni, térül, fordul, forgolódik kife-
jezések nincsenek-e kapcsolatban, szóban forgó helynevünkkel 
elhallás, jelentésromlás bekövetkeztével „siratóvá” válva. 

Kutatásaim meglepő eredményt hoztak.

Cs. Szabó István
(következő számban folytatjuk)

SIRATÓ
Kísérlet egy földrajzi helynév lehetséges magyarázatára

A farsangi időben kikívánkozik belőlem 
az alábbi köszöntő, melyet Balogh Lajos bá-
tyámtól, a csejti kukások leszármazottjától 
hallottam és tanultam meg még 1947 de-
cemberében, mikor náluk vendégeskedtem 
egy hangulatos disznótorban:

„Tisztelt Vendégeim!
Az úr felettünk való őrködését úgy al-

kalmazza, hogy kigyelmetek subája meg ne 
ázzék és ártatlanságának ködmöne meg ne 
harmatosodjék, hanem evickéljenek lélek-
vesztőjükben a viharos Óperenciás hullá-
main!

És tornyoztassék a kigyelmes Úristen 
tokajitól megtorjagosodott borfelleget a táj-
ra és abból sültkappan mennykövek között 
gatyakötésig érő áradat zúdítassék kentek 
udvarára az ég csatornáin.

Ha majd úgy gondolják, hogy idvezül-

ni vágy lelkük eme porhűvelyből kilopózni 
kívánkozik, vezettessék be ama menny-
béli kiskocsmába, vagy vendégfogadóba, 
hol Ábrahám, Jákob, Noé, a pátriárkák és 
a próféták, a szüzek, a vértanúk, hitvallók 
és a bűnbánók, és a királynők aranysujtá-
sos nadrágban, sarkantyús csizmában, dol-
mányban, bokorugró szoknyában és prusz-
likban járják a Kállai kettőst, az oldalgót, a 
lopózkodót, a Radeczkit, a mártóst vagy a 
hétországra szóló tyúkverőt és kínáltassék 
meg kigyelmetek szuflája tepertős-túrós ha-
luskával, töltött káposztával, lekváros-gom-
bóccal, nyögvenyelőssel, túrós dödölyével, 
és nyenyenyunyával. Jólakottan boruljanak 
Péter urunk kebelére, ki örömében bokázva 
sündörög a porta kapuja körül. Az Úr ölelje 
kebelére átszellemült lényeteket és mondja: 
imé gyarló, hitvány lelkek, emeljétek kö-

högésig mellykasotokat és sűrű csuklások 
és böfögések között valljátok meg, hogy 
együtt, szorozva, összeadva sem szerettétek 
úgy az én véremet szimbolizáló bort, mint 
eme idvezült, aki ki nem állta, hogy a szájá-
ban erjedjen, megsavanyodjon, keseredjen, 
vagy kipangjon, hanem rendületlenül nyelt, 
később csak vedelt, azt hívén, hogy így lé-
szen ez a Melkizedek áldozata és a zsoltá-
rok dallama szerint, most és mindörökké 
Ámen.”

A vendéglátó Balogh Lajos Sűrűcsejten 
levő portáján volt a török időben elpusztí-
tott templom és a mellette elterülő temető. 
A romokból kiszedett téglából épült fel a 
tanya, a temetőt pedig legelőnek hagyta, 
hogy „őseink végső nyugalmát semmi ne 
zavarja.”

Márton Gábor

FARSANGI KÖSZÖNTŐ
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Napjainkban a legfontosabb hírek között szerepel a madárinflu-
enza. A téveszmék, a pánikkeltés és a valóság tényei között igen nehéz 
eligazodni, épp ezért törekszünk a korrekt tájékoztatásra.

A MADÁRINFLUENZA MEGBETEGEDÉS ELŐFORDULÁSA
A madárinfluenza a különféle házi baromfiállományokban (első-

sorban pulykákban, gyöngytyúkokban, tyúkokban), vízimadarakban 
világszerte előfordulhat. Fertőzöttek lehetnek a vadon élő madárfajok, 
különösen a vízimadarak, (vadkacsák, vadlibák, hattyúk, gázlómada-
rak), amelyek többnyire a betegség tüneteitől mentesen is hordozhat-
ják a vírust. Ezeknek a madaraknak főleg a bélcsatornájában szaporo-
dik, az ilyen állatok bélsarukkal fertőzik a vizeket és az odajáró – főleg 
vízibaromfi – fajok egyedeit.

MIT JELENT A H5N1 VÍRUS KIFEJEZÉS?
Az influenzavírusok fehérjeburokkal rendelkező, belsejükben ri-

bonukleinsavat (RNS) tartalmazó részecskék. A ribonukleinsavat kö-
rülvevő fehérjék tulajdonságai alapján az influenzavírusokat A, B és C 
típusokba sorolják. Az élővilágban a legszélesebb körben az A típusú 
influenzavírusok fordulnak elő, ezek az embert és a legkülönbözőbb 
állatfajokat képesek megbetegíteni. A B és C típusú influenzavírusok 
állatokban nem fordulnak elő, emberi megbetegedéseket is ritkán 
okoznak. 

A madarak influenzáját az ún. A típusú influenzavírusok okozzák, 
amelyek fehérje-részecskéik speciális tulajdonságai alapján H és N al-
típusokba sorolhatók. Fontos tudni, hogy a HA fehérjerészecskékkel 
szemben az élő szervezetben képződő ellenanyagok képesek a vírust 
semlegesíteni. A HA és NA fehérjerészecskék egymással változatosan 
kombinálódhatnak, ezért nagyon sokféle influenza altípus fordulhat 
elő.

Az influenzavírusok örökítő anyaga, genetikai állománya folyama-
tosan változhat, ezért ezek a legváltozékonyabb vírusok közé tartoz-
nak….. A kialakult új vírusváltozatok újabb és újabb influenzajárvá-
nyokat képesek elindítani. Mivel az élő szervezet (ember és állatok) 
influenzavírussal szembeni védettségét a HA fehérjerészecskékkel 
szemben az élő szervezetben képződő ellenanyagok adhatják, ezeknek 
a HA fehérjerészecskéknek a megváltozása a járványok kitörése szem-
pontjából nagyon jelentős. 

A madarakban bármelyik H altípusú influenzavírus megteleped-
het, bennük a vírustörzsek a legváltozatosabb HA és NA kombináci-
ókban előfordulhatnak. A kutatók szerint a madarak és különösen a 
vadkacsák jelentős szerepet játszanak az A típusú influenzavírusok 
fennmaradásában, az influenzavírusok örökítő anyagának átalakulá-
sában, az újabb vírusváltozatok kialakulásában és az állatfajok, vala-
mint az ember közötti közvetítésben.  

A madarakban a tünetekkel is járó megbetegedést leggyakrabban 
a H5-ös, és a H7-es altípusú, A típusú influenzavírusok okoznak. Az 
azonos altípusú vírustörzsek megbetegítő képessége között is jelentős 
különbségek lehetnek….. Az elmúlt években Ázsiában, az utóbbi hó-
napokban Oroszországban, Törökországban, Romániában és Görög-
országban észlelt madárinfluenzát a H5N1 altípusú influenzavírusok 
okozták.

MILYEN MÓDON TERJED A MADARAK KÖZÖTT A MADÁ-
RINFLUENZA VÍRUSA?

Az influenzavírussal fertőzött madarak a vírusokat minden testvá-
ladékukkal és a bélsarukkal (ürülékükkel) nagy tömegben ürítik. Az 
állatokból kijutott vírusok a természetes vizekben 1-2 hétig élet-, vagy-
is fertőzőképesek maradnak. Az állatok fertőződése bekövetkezhet 
közvetlen egymás közötti érintkezéssel, a vírus belégzésével, testvála-
dékokkal szennyezett takarmány felvételével, ivóvízzel, stb. A fertőzést 
gyakran vadmadarak, főleg vándorló vízi szárnyasok és gázlómadarak, 
különösen gyakran vadkacsák közvetítik, elsősorban bélsaruk útján.

A vadon élő és a vándormadarak fertőzést terjesztő szerepét az is 
alátámasztja, hogy a szabadban tartott baromfifajok ( pulyka, kacsa) 
influenzás megbetegedése sokkal gyakoribb, mint a többnyire zártan 
(iparszerű körülmények között) tartott csirkeállományoké. A 

vándormadarak az influenzavírusokat akár kontinensek között is 
képesek terjeszteni.

MEGBETEGÍTEHETI-E A MADÁRINFLUENZA VÍRUSA AZ 
EMBERT?

Általánosságban az a tapasztalat, hogy az állatok influenzavíru-
sai közvetlenül nem ragadnak át az emberre, és fordítva sem. Extrém 
körülmények között, például ha valaki folyamatosan és nagy men-
nyiségben lélegzi be a madárinfluenza vírusát (is) tartalmazó port, 
akkor kivételesen előfordulhat az, hogy emberben közvetlenül a ma-

dárinfluenza vírusa  okoz megbetegedést. Az Ázsiában észlelt emberi, 
de madárinfluenza vírus által okozott megbetegedések azok között 
jelentkeztek, akik a madarakkal nap mint nap, „hivatásszerűen” fog-
lalkoztak, és a munkavégzés során egyéni védőmaszkot nem használ-
tak. Teljes bizonyossággal kimondható, hogy a madárinfluenza vírusa 
emberről emberre nem képes átterjedni. Az influenzavírusok ellenálló 
képessége kicsi. A testváladékok beszáradása, a különböző fertőtlení-
tőszerek, a 60C fok feletti hőmérséklet az influenzavírusokat hamar 
elpusztítja. A hazánkban általában alkalmazott konyhatechnológiai 
műveletek (főzés, párolás, sütés) az influenzavírusok elpusztításához 
biztosan elegendőek.

A hazánkban közfogyasztásra forgalomba kerülő élelmiszerek, 
baromfihús madárinfluenza vírussal való fertőzöttsége és főleg azok 
fertőzést terjesztő szerepe kizártnak tekinthető, mert 35 éve mentesek 
vagyunk a betegségtől, s ha esetleg jelentkezne is, a nagyon szigorú 
állategészségügyi hatósági intézkedések megakadályozzák, hogy a fer-
tőzött helyekről hús kerüljön forgalomba. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a galambok és a vadon élő énekes madarak téli etetése nem növeli az 
emberi influenzás megbetegedések kialakulásának veszélyét.

MI A MADÁRINFLUENZA MEGBETEGEDÉS KÖZEGÉSZ-
SÉGÜGYI, VAGYIS MEBERI EGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE?

A madárinfluenzával összefüggésben háromféle kórokozót kell el-
különíteni.

1. Az első maga a madárinfluenza vírusa, amelynek tulajdonsá-
gait a fentiekben már ismertettük. Ez a vírus emberről emberre nem 
terjed.

2. A második a mindenki által ismert igen gyakran jelentkező em-
beri influenzavírus, amely által okozott panaszok, tünetek közismer-
tek. Ez ellen az emberi influenzavírus ellen évente javasolják a védőol-
tást, főleg a gyerekeknek és az idősebb embereknek.

3. A harmadik, ma még nem létező kórokozó a két fenti vírus 
kombinációjából alakulhat ki. Ehhez a feltételezések szerint például 
az szükséges, hogy egyazon ember szervezete egy időben fertőződjék 
mind a madárinfluenza, mind az emberi influenza vírusával. Ilyen 
esetben ugyanis a két vírus genetikai állománya részben kicserélődhet, 
kombinálódhat, és egy új, most már emberről emberre átterjedni ké-
pes vírustörzs alakulhat ki. Mivel az így létrejövő influenzavírus új ge-
netikai állománnyal rendelkezik, ez ellen nem rendelkeznek immun-
védelemmel az emberek. E miatt az így kialakuló, emberről emberre 
terjedni képes vírus pandémiát (az egész világra kiterjedő emberi inf-
luenzajárványt) okozhat.   

CSIRKÉT AZÉRT MÉG EHETÜNK?
Igen. A madárinfluenza nem ételvírus, hatvan fokos hőmérsékle-

ten elpusztul. Így hacsak nem nyersen fogyasztaná a csirkét, senkinek 
sem kell lemondani az ízletes csibefalatokról.

MIT TESZNEK A JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉRE AZ ÉRINTETT 
ORSZÁGOKBAN?

A madárinfluenza-járvány kitörése esetén egyet tehetnek, az érin-
tett területeken a teljes házi madárállományt levágják, a tetemeket pe-
dig elégetik. Romániában, Oroszországban, és Törökországban vesz-
tegzárakkal is védekeznek, a fertőzött területeket érintő személyeket, 
autókat fertőtlenítik.

HOGYAN KÉSZÜL MAGYARORSZÁG A JÁRVÁNYRA?
A kormány már nyilvánosságra hozta a járvány kezelésének vész-

forgatókönyvét. A tervezet legdrasztikusabb intézkedései között a 
kényszerintézkedések rendőri betartatása, regionális vagy országos 
katasztrófahelyzet kihirdetése, nyilvános intézmények bezárása szere-
pel. 

JELENTHET-E VESZÉLYT A TÉLI MADÁRETETÉS, IDÉN IS 
JAVASOLNI FOGJA-E EZT AZT EGYESÜLET?

Semmi veszélyt nem jelenthet. Természetesen lehet etetni az éne-
kes madarakat.

MIT KELL TENNI, HA VALAKI ELPUSZTULT MADARAT TA-
LÁL A KERTJÉBEN, LAKÁSA KÖZELÉBEN?

Azt, amit akkor tett, amikor még nem hallott a madárinfluenzáról. 
Ha tömeges pusztulást észlel, akkor értesítse az MME vagy a termé-
szetvédelmi hatóságot.

LEHET-E OLTANI A VADON ÉLŐ MADARAKAT?
Nem, és nincs is értelme.

Forrás: index.hu, valamint a MME munkatársai. Megjelent: Ma-
dárbarát Kert Hírlevél –ben.

Közre adta: Dr. Giricz Katalin

Kérdések és válaszok a MADÁRINFLUENZÁRÓL



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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Látogatókat vár Szabadka
Kosztolányi Dezső szülővárosa Szabadka, a turistákat télen is várja. 

A 100 ezer lélekszámú település terei, sétálóutcái, kávézói, a kristálytiszta 
levegő, többhektárnyi, sétára alkalmas parkja, a kisvendéglők és többcsil-
lagos szállodák.

„Torkig vagyunk a kommunizmussal, és fél évszázad távlatából ’56 
szelleme arra kötelez, hogy az egyház, a civil szféra és a politikum ös-
szefogva harcoljon az autonómiáért” – mondta Tőkés László a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület nagyváradi rendezvényén, ahol a 
„Közjó Szolgálatában” elnevezésű díjat is átadták.

A cseh miniszterelnök – Jirí Paroubek a különböző nemzetiségűeket 
tömörítő Együttélés Mozgalomnak válaszolva kifejtette: „a cseh kormány 
tavalyi bocsánatkérése nemcsak a második világháború után meghurcolt 
német nemzetiségű, egykori csehszlovák állampolgárokra, hanem a ma-
gyar, a lengyel ajkú és más, ártatlanul szenvedett egykori polgártársaink-
ra is vonatkozik.”

Sólyom László köztársasági elnök a cseh államfő meghívására Prá-
gában volt, ahol találkozott meghívóján kívül a cseh törvényhozás két 
házának elnökeivel, majd megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
prágai emléktábláját. Az államfőnk részt vett a prágai magyar követség új 
székházának ünnepélyes megnyitóján is.

Hírek innen-onnan és házunk tájáról
Január 22-én írta Kölcsey Ferenc nemzeti imánkat, a Him-

nuszt, ezért lett ez a nap a Magyar Kultúra Napja. Emlékezzünk 
az íróra, Kölcsey Ferencre, és nemzeti imánkra, amelyben a ma-
gyar történelem viharos évszázadai végigvonulnak, de az össze-
tartozás is kicseng a sorok között.

Hymnus
A magyar nép zivataros századaiból
„Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!”

A Terror Napja (febr. 25) alkalmából Gyomán február 23-án 
csütörtökön az Apolló moziban vetítik a Kulák golgota című filmet. 
Belépés díjtalan! A filmet Sághy Gyula rendezte, aki már több doku-
mentum filmet is készített, többek között „Recski rabok a kövek ár-
nyékában”, díjnyertes alkotása is van. 

A Kulák golgota a magyar parasztság szétveréséről, üldözéséről 
szól, mielőtt nincstelenné tették őket. A filmben néhányan, a még élő 
üldözöttek közül –, endrődi lakosok is – vagy már csak leszármazot-
taik, sírásukat elfojtva idézik fel az szomorú emlékeket. 

A kommunista rendszer sokféle módszerrel támadta a magyar 
nép különböző rétegeit. A film csak „ízelítőt” ad  a parasztság sorsá-
ról. Sokan – főleg a fiatalok – keveset, vagy talán semmit sem tudnak 
a valós történésekről. 

Ráadásul sok primitív, gonosz-lelkű ember élte ki alantas ösztöne-
it „egyéni hatásos” módszereivel, mások megkárosításával, amelyek-
hez szabadkezet kaptak a felsőbb szervektől. Sőt! Érdemeket szerez-
tek vele. Ezekről ugyan még ma sem nagyon mernek nyilatkozni az 
érintettek. 

A film rendezője is jelen lesz a vetítésen. Minden érdeklődőt sze-
retettel vár.

Hanyecz Margit

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

Keresztény társadalompolitikát sürgetett a 
Szentatya 

A házasságon alapuló család és a magzati élet védelme, az idősek 
és a betegek gondozása. Ezeket a feladatokat jelölte meg a közigazga-
tási vezetők számára XVI. Benedek.

A Szentatya beszédére január 12-én került sor a Vatikánban, ahol 
a pápa Lazio régió és a római tartomány elnökeit, Piero Marrazzot és 
Enrico Gasbarrat, valamint Róma főpolgármesterét, Walter Veltronit 
fogadta. 

A pápa hangsúlyozta, hogy nagy szükség van a fiatal párok támo-
gatását érintő intézkedésekre, hogy családot alapíthassanak, a csalá-
doknak pedig, hogy gyermekeket hozhassanak a világra. Konkrétan 
megemlítette a lakások magas árát, a bölcsődék és óvodák hiányát.

A Szentatya súlyos hibának nevezte azt a tendenciát, amely meg-
próbálja kisebbíteni a család értékét azáltal, hogy más együttélési 
formáknak jogi elismerést biztosít, amelyre egyébként nincs reális 
társadalmi igény. 

Minden eszközzel védelmet kell biztosítani a születendő életek-
nek – fogalmazott a Szentatya, hozzátéve: a nehéz helyzetben lévő 
várandós nőknek valóságos segítséget kell nyújtani.Határozottan el-
lenezte az abortusztabletta alkalmazását, valamint olyan eszközök és 
módszerek alkalmazását, amelyek valójában elkendőzik az abortusz 
súlyosságát.

Korunk társadalmában egyre nagyobb igény van az idősek gon-
dozására és általában az állampolgárok egészségügyi problémáinak 
megoldására. A Szentatya nem feledkezett meg a pszichiátriai beteg-
ségekben szenvedők súlyos problémájáról sem, és azt kérte a köz-
igazgatás vezetőitől, hogy ne hagyják magukra a családokat, amelyek 
legtöbbször egyedül küszködnek súlyos gondjaikkal. Egyúttal köszö-
netet mondott mindazoknak a szervezeteknek, amelyek most is segí-
tik a családokat ezekben a nehéz helyzetekben.

VR/MK

A Zeneiskola 2006-ban ünnepli önállósulásának 20. éves 
évfordulóját. Keressük azokat a régi diákokat, akik iskolánk-
ban tanultak, kik fényképpel és bármely dokumentummal 
rendelkeznek, amellyel a munkánkat segíteni tudják. Határ-
idő: 2006. március 1.

Jubeileumi rendezvény időpontja: 2006. április 1-je.
 
Programok:
 
- Fotó- és dokumentumkiállítás 
- Képző- és iparművészeti kiállítás
- Jubileumi gálahangverseny
- ünnepélyes vacsora
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ÁLTALÁNOS TISZTÚJÍTÁS 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETEINKBEN

Kedves Olvasó!
Ebben a hónapban gyülekezetünk belső életéről, annak működéséről 

olvashat röviden ezen az oldalon. Aktualitását az adja, hogy az idei évben 
jár le gyülekezetünkben, és egyben az ország összes többi gyülekezetében 
is, a megválasztott presbitériumok megbízatása, így általános tisztújítás 
keretében a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségeinek újra 
tisztségviselőket és presbitereket kell választania. Írásommal lehetőséget 
szeretnék nyújtani arra, hogy nem evangélikus olvasóink is tájékozottab-
bak lehessenek egy evangélikus egyházközség működésével kapcsolatban, 
másrészt gyülekezetünk tagjai is értékes információkat kapjanak a közelgő 
választások menetéről és mikéntjéről.

A gyülekezeti önkormányzatok működését és a választások rendjét A 
Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényei szabályozzák.

Gyülekezeti önkormányzás

Evangélikus gyülekezeteinket törvényeink szerint ma önkormányzat 
illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetek maguk szervezik belső éle-
tüket, tisztségviselőiket maguk választják, egyházközségi szabályrendele-
teket alkothatnak, stb. amelyek során az egyházközségek dolgaiban, annak 
tagjai közösen döntenek a törvényes keretek között. Így az egyházközség 
irányítását, a lelkészi szolgálatot végzők és a laikus egyháztagok együtte-
sen végzik. Az evangélikus egyházban a magasabb kormányzati szinteket 
a paritás elve jellemzi, amely szerint egy-egy döntéshozó testületben (az 
egyházi törvényeket alkotó Zsinatot is beleértve) egyenlő számban kép-
viseltetik magukat a lelkészek és a laikus (nem lelkész) egyháztagok. Ez 
valósul meg a legalsó kormányzati szint, az egyházközség vezetésében is, 
aminek elnökségét két személy alkotja, a parókus lelkész és a gyülekezet 
tagjai közül választott felügyelő. Őket a gyülekezet többi tisztségviselői-
vel és presbitereivel együtt az egyházközség legfőbb döntéshozó testülete 
a Közgyűlés választja meg. A közgyűlés hatáskörébe tartoznak továbbá 
az egyházközség életének legjelentősebb kérdései, mint az intézmények 
létrehozása és megszüntetése, jelentősebb beruházásokról való határoza-
tok, lelkészi állások szervezése, vagy az egyházközség szervezeti jellegé-
nek megváltoztatása. A közgyűlés az egyházközség nagykorú tagjaiból áll, 
akik közül azok rendelkeznek szavazati joggal, akiknek adatait a választói 
névjegyzék tartalmazza. A választói névjegyzékben az egyházközség azon 
nagykorú tagjai szerepelnek, akik részt vesznek a gyülekezeti élet anyagi 
terheinek vállalásában. 

Az egyházközség általános hatáskörű képviseleti szerve a Presbitéri-
um, amelyet a közgyűlés választ rendezett életvitelű, konfirmált, egyház-
fenntartó tagjai közül 6 éves időszakra. A presbitériumnak tagjai továbbá 
a gyülekezet lelkészi és nemlelkészi tisztségviselői. A presbitérium felada-
ta, hogy részt vegyen az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének a 
szervezésében, irányításában és felügyeletében. A presbitérium dönt ki-
sebb horderejű beruházásokról, dönt egyházközségi alkalmazottak foglal-
kozásáról és bérezéséről, megállapítja lelkészének javadalmazását, dönt az 
egyházközség költségvetéséről és zárszámadásáról. 

Az egyházközség képviseleti és végrehajtó/ügyviteli szerve az Elnök-
ség. Két tagja a lelkész és a felügyelő, egyenlő joggal és felelősséggel vezetik 
és képviselik az egyházközséget. Az ő felelősségük, hogy végrehajtsák a 
közgyűlés és presbitérium döntéseit. 

Nemlelkészi tisztségviselők és 
feladataik

Az Egyházközségi felügyelő 
ügyel az egyházközség működé-
sének feltételeire, segíti a gyüleke-
zeti munkát, figyelemmel kíséri és 
irányítja a személyi, anyagi és jogi 
jellegű ügyek intézését. A lelkés-
szel együtt irányítja az egyházkö-
zségi tisztségviselők szolgálatát, és 
vezeti a presbitérium és közgyűlés 
munkáját. Építi a gyülekezeti kö-
zösséget, és őrzi annak békéjét.

Gondnok feladata a gyüleke-
zet anyagi és dologi természetű 
ügyeinek intézése. Másodfelügye-
lő hiányában gyülekezetünkben ő felügyelő helyettese is. 

Az Egyházközségi számvevőszéki elnök a választott számvevőszékkel 
közösen a gyülekezet pénzkezelését és számadásait ellenőrzi.

Az Egyházközségi jegyző a gyülekezetek közgyűléseinek és presbiteri 
üléseinek a jegyzőkönyveit vezeti.

Az Egyházközségi pénztáros az egyházközség pénzkezelését és gazda-
sági ügyintézését végzi.

A választások menete

A gyülekezeti presbitérium tagjainak száma helyenként eltérő, amelyet 
az egyházunk törvényei minimum 6 főben, maximum 40 főben állapítanak 
meg. Gyülekezetünkben az elmúlt választási ciklusban ez a lelkész mellett 
5 nemlelkészi tisztségviselőt és 6 presbitert jelentett, amely létszámon a 
gyülekezet nem tervez változtatni. Törvényeink szabályozzák a választá-
saink határidejét és e szerint állapították meg menetének rendjét. 2006. 
március 31-ig kell lezajlania a közgyűléseknek, amelyek megválasztják a 
gyülekezetek presbitériumát és tisztségviselőit. Ezzel együtt egyházmegyei 
tisztségviselőket is választunk, így esperest és egyházmegyei felügyelőt, 
valamint országos felügyelőt.

A választások előkészítésének a feladata a jelölőbizottságé, amelyet 
a választások kezdetét megelőzően gyülekezetünk közgyűlése választott 
meg a január 29-én. Ők készítik el a gyülekezeti tagok ajánlásai alapján a 
jelöltek listáját, amelyet terveink szerint február 19-én tartandó közgyűlés 
véglegesítene, és a választói közgyűlésünket március 12-én tartanánk az 
istentiszteletet követően.

Személyi kérdésekben a közgyűlés tagjai írásban, titkos szavazással 
választanak. Az erre a célra elkészített, pecséttel hitelesített szavazólapon 
a különböző tisztségek mellett ABC sorrendben olvashatják majd a felme-
rülő jelöltek neveit, akikre ’igen’ vagy ’nem’ jelzéssel lehet szavazni.

Kérjük a gyülekezetünk tagjait, a választásokat megelőzően ellen-
őrizzék, hogy a fent olvasottak alapján tartalmazza e nevüket a választói 
névjegyzék, amely február hónapban elérhető lesz a gyülekezeti teremben! 
További kérdéseikkel keressék bátran a gyülekezet lelkészét!

Gyülekezetünk életét, jövőjét imádságos szeretetükbe ajánlva!
Horváth Z. Olivér

evangélikus lelkész

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

Gyülekezeti Bibliaóra:
Februárban elmaradnak ezek az alkalmak.

„Asztali beszélgetések” – ifjúsági bibliaóra
Minden hónap 1. és 3. hetének péntekén (február 3. és 17.) dél-
után 16.00 órai kezdettel.

Hivatali elérhetőség
Telefonon egyeztetett időpontban.
Telefonszám (hétköznap 9-17 óra között): 06 56/352-437

Alkalmainkra minden Testvérünket és Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

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

5502 Gyomaendrőd,
Fő út 81/1
Tel/Fax: 66/386-328

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ 
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Szeretettel kérjük Testvéreinket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a 
Magyarországi Evangélikus Egyházat, ezt úgy tehetik meg, ha személyi 
jövedelemadó bevallásukhoz nyilatkozatot csatolnak, melyen feltünte-
tik a kedvezményezett technikai számát. Ez a Magyarországi Evangé-
likus Egyház esetében: 0035.

Támogatásukat egyházunk nevében hálásan köszönjük!

Evangélikus Oldal
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SEPRŰ KATI
Az új seprű réges régen vásárfia volt. Nem tűrhette 

maga körül a szemetet, meg a port. Cirok lába lótott 
futott. Seprű Kati lesz a neved, nevezte el Terike. Úgy 
szerette, hogy piros szalagot kötött a nyelére. Ám a ci-
rok egyre kopott, és úgy lehullott, mint a haj. Így került 
a fáskamrába.

Egy napon Teri végre érte jött. Seprű Kati ne unat-
kozz a lomok között, Szomszéd Pali nagy ügyesen göm-
bölygeti a havat. Büszke hóember lett a gömbölyített 
hólabdából. Kerek kék kalapot tett a fejére, szájába 
fapipát. Jobb karjával megmarkolta Seprű Kati dere-
kát és napról napra gőgösebb lett. Ám a fagyon napok 
múltával hóruhája megkopott, fogyadozott, rogyado-
zott, sandán nézte a Napot. Mikor a tél végét járta, 
betegebb lett szegény. Végén a  büszkeségből csak a 
seprű és a kalap maradt.

Nem sokáig unatkozott a seprű és a 
kalap. Teri apja értük ment, szekérre rak-
ta őket a krumpliszsák tetejére. Ásónyom-
ba, kapanyomba szállt a borsó szerte szét. 
A verebek örvendeztek: Csiri – biri – lesz 
ebéd! 

- Itt a gyöngyszem, ott a gyöngyszem, 
ide pottyant, oda hullt. – hess el innen ha-
szonlesők! Seprű Kati itt az úr! 

Seprű Kati kapott lécből kezet, fejére 
kék kalapot, léckarjára ringyet-rongyot, 
szakadozott szalagot. Déli szellő lengedez-
ve fújta a sok pántlikát, aki látta futott – fu-
tott világgá. Pedig sokan jöttek volna, se-
regélyek, verebek, borsó magot reggelizni 
fürjecske is szeretett. Ilyenkor két rongyke-
zével oda csapott, fújt a szél, a szarka is 
tova csörrent, azt gondolta, jobb ha fél.

Ettől fogva Seprű Kati le se hunyta a 
szemét, úgy őrizte éjjel-nappal gyönge 
gyöngyszem gyermekét.

Borsó szüret után a söprűt eldobták. 
Szállt sisegve, szállt susogva zöldborsón és 
krumplin át, a kékvizű kis patakba rajzolt 
kört és karikát. 

Jaj megfulladok! Meghalok! Seprű Kati 
körülnézett, erre is meg arra is. Fulladozó 
méh-nénét messze vitte már a víz. Seprű 
Kati úgy sietett, ahogy tudott. Méhe-néne 
alig élt, amikor az életmentő Seprű Kati 
odaért. Foszladozó zöld zsinegén egy ci-
rokszál megmaradt, méhe-néne arra má-
szott, majd megszáradván tovább szál-
lott.

Szomszéd Pali meglátta, hogy a tuta-
jozó Seprű Kati felé tart. Egyet gondolt, ki-
halászta, hogy magának vándorbotot fa-
ragjon. Lettek rajta lepkék, kacskaringók, 
meg szebbnél szebb madarak. A Napot is 
belevéste, száz sugara nevetett. Palikával 
azóta is vele megy. A seprűnyél hű barát-
ja, útitársa, el nem hagyja semmiért.

Látjátok gyerekek, milyen sokfélekép-
pen hasznosíthatjuk magunkat, még ha a 
körülmények változnak is.

Gabi óvó néni

KALENDÁRKA

1. Jégenjáró január
2. Fagyot fúró február
Februári népi mondások:
Február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony napja (Jézus 
bemutatásának ünnepe)

Ezen a napon előjön a 
medve a barlangjából. Ha 
meglátja az árnyékát, vissza-
bújik és marad még a tél. Ha 
nem látja meg az árnyékát, 
akkor kívül marad, mert érzi a 
tavasz jöttét.

Február 19. Zsuzsanna nap-
ján, ha megszólal a pacsirta, 
jön a tavasz

Február 24. Mátyás (jég-
törő), ha talál jeget, akkor 
megtöri, ha nem talál, akkor 
csinál, azaz közeleg, vagy ké-
sik a tavasz.

FARSANGRA

Ím elmúlt Vízkereszt
Gyertek, farsangoljunk,
Vidám maszkabálban
Mi is táncot ropjunk!

Bár még kinn a zord táj
Hideg télről mesél,
Tavaszt ébreszgessen
Jókedv és nevetés

Bármilyen álarcot
Válasszunk kedvünkre,
Attól álarc mögött
Magunk leszünk benne.

És ha elfáradnánk
Az önfeledt táncban,
Várjon sok szalagos
Ízes fánk a tálban.

Míg el nem jön a böjt
Hamvazószerdával,
Így töltsük napjaink
Telve sok vígsággal.

Bukva Csilla
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szükség, hogy ne kelljen máshol munkát 
keresni fiatalnak, idősnek. Az iskolák fel-
újítása, korszerűsítése szintén szükséges,  
nemcsak a Kis Bálint, de a Rózsahegyi 
iskolák és a Kner Gimnázium is rászorul 
korszerűsítésre, az utakat is tovább kell 
építeni és javítani. Megemlítette a Körö-
sök hídjainak igen rossz állapotát, köztük 
az endrődit is. A mezőgazdaság helyzeté-
ről szólva elmondta, hogy felelős politikai 
döntésre van szükség, amit a kormánynak 
kell majd megtennie, amivel megszűnik 
az egységes piacból adódó versenyhátrá-
nyunk, ami a késlekedő kifizetésű kiegé-
szítő támogatások jelenlegi sajnálatos 
helyzetéből adódik, és a magyar mező-
gazdaságból élőket ellehetetleníti. Ez 
azt jelenti, hogy ugyanabba a helyzetbe 
kell hozni a magyar gazdákat, mint ahol 
az unió többi országának gazdái vannak. 
A magyar föld ára sem versenyképes je-
lenleg. Sok a tennivaló, de ezek között is 
nagyon fontos hogy: a nemzet lelkében 
is megerősödjék, a nemzeti, keresztény 
értékek megtartása, a tudásalapú iskola-
rendszer, a munkahelyek vé-
delme, és újak teremtése.

„A Békés megyei Fidesz a 
választásra átfogó, együttes 
Körös-fejlesztési tervvel jele-
nik meg. A kampány jelent-
se azt, hogy a reményt senki 
sem veszíti el. Menjenek el 
minél többen szavazni, és 
döntsenek , hiszen közös jö-
vőnkről van szó!” - fejezte be 
gondolatait Domokos László 
képviselő-képviselőjelöltünk. 

Latorcai János és Turi Ko-
vács Béla képviselők konkrét, 
Domokos László eddigi szak-
mai ténykedésének ismerte-
tésével bizonyították a hall-
gatókat arról, hogy Domokos 
László képviselő a térség 
gondjait igen alaposan isme-
rő, a térségért folyamatosan 
tenni akaró és tudó szakem-
ber, ezért jó szívvel ajánlják 
a következő időszak képvise-
lőjének is. A fórum hallgató-
inak elmondták a szónokok, 

hogy miért is kell a változás, miért is kell 
a jelenlegi kormányt leváltani, mert ha 
maradnának: akkor minden mozdíthatót 
eladnak a nemzeti vagyonból privatizáció 
címen, már eddig is olyan mértékű adós-
ságot halmoztak fel, amit még unokáink 
is fizetni fognak. Elsivárosítják a vidéket, 
a kistelepülések már most is nagy baj-
ban vannak, hiszen iskola és posta nélkül 
maradtak, átadják a terepet a külföldi tő-
kének, elhajtják a fiatalokat külföldre, az 
önkormányzatok eladósodnak, a szociális 
ellátások támogatása beszűkül.

A MAGOSZ alelnöke, Dr. Kulcsár Lász-
ló is néhány gondolat erejéig ismertette, 
hogy a gazdák szövetsége, a gazdák is a 
változás hívei közé tartoznak, kidolgoz-
ták a Fidesz agrárprogramját és minden-

képpen a családi gazdaságok erősítését 
támogatják. A gazdák nevében Kulcsár 

László is támogatja Domokos László kép-
viselői jelölését.

Császárné Gyuricza Éva a keresztény-
demokraták nevében megköszönte a 
jelenlévő négy képviselő eddigi szövet-
ségét, a szövetség eredményeit, amelyek 
a városban és a megyében is tettenérhe-
tőek voltak az elmúlt 8 évben. A kampány 
idejére erőt, egészséget, a választáson 
győzelmet kívánt mindnyájuknak, hogy 
a nemzeti kormány tagjaiként továbbra 
is szolgálhassák városunk és térségünk, 
országunk fejlődését.

Bejezésül Domokos László megkö-
szönte a támogatást, hangsúlyozva annak 
a fontosságát, hogy mennyire fontos egy 
jelöltnek, hogy minél szélesebb körben 
támogatottsága legyen. Erre a választás 
után is szüksége lesz. Ismételten kérte, 
hogy minél többen menjenek el szavazni, 
és döntsenek jól saját sorsukról, képvise-
lőjükről.

Császárné Gyuricza Éva

„A TETT AZ ELSŐ, A SZÓ MÁSODIK”
DOMOKOS LÁSZLÓ A FIDESZ, A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK, A GAZDASZÖVETSÉG KÉPVISELŐJELÖLTJE

(folytatás a címlapról)
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SZILÁGYI FERENC: HON-VÁGY költemények

Honvágy. 
Összetett szó. Je-

lentése: „külföldön 
élőnek hazája utáni 
sóvárgása.” Akinek 
honvágya van, hon-
vágyban szenved, az a 
családja, otthona után 
vágyakozik.

Emberi létünket 
meghatározó Család 
után…az érésün-
ket segítő Szülőföld 
után… a nagyobb 
egység, tágabb érte-
lemben vett „fizikai és 
szellemi táj”, a Haza 
után.

De lehet-e honvá-
gya annak, aki itthon 

éli mindennapjait? Itthon… a hazájában… a szülőföldjén…meleg 
családi körben, szeretetteljes környezetben…

Igen, lehet. Hiszen a költők által oly sokszor megénekelt, min-
den korban újrafogalmazott érzés fizikai hollétünktől független.

A legbensőnkből fakadó, éppen ezért rendkívül személyes… lel-
ki síkon megjelenő, lelkünkben megélt hiány… hiányérzet.

Szilágyi Ferenc, szülőföldjére visszatérő tudós-tanár nem rég 
megjelent verseskötete összegzés Szülőhelyről, Szülőhazáról, Anya-
nyelvről, Sorsról, Hitről, Családról, ezek megtartó erejéről. S a hi-
ányról…

Hon-vágy költemények – olvashatjuk a szép kiállítású kötet merí-
tett papírból készült címoldalán. Így „Hon-vágy”. Kötőjellel… sokat 
sejtetően. Erről ezt írja: „ A kötet címének többszörös jelentése van: 
az ember sokszor érezheti úgy magát saját hazájában is, hogy nincs 
igazán otthon, és vágyik egy igazságosabb hazára, ahogy ezt a Haza 
a magasban c. vers is kifejezi. Ugyanígy hordoz az ember egy álmot 
a családi otthonról is a szívében, ahol nyugalmat, békét talál végre, 
és hát örök a honvágy a szülőhely után, ahol az ember eszmélkedő 
éveit, álmodó, gondtalan gyermekkorát megélte.”

Milyen is a két világháború közötti Gyoma, a Bölcsőhely, mely 
maga a gyermekkor?

A vissza – hazatekintő költő emlékképeiben ott a szelíden ka-
nyargó Körös, a Holt-Körös vidéke; a település kertjei fölé magasodó 
Református Templom barna tornya, mely hideg, lélektelen időkben 
is a megmaradást jelentette; így magasodik ki a múltból a bajszos 
nagyapa kucsmás, szálas alakja, ki vigyáz övéire, s irányt mutat böl-
csességével, szeretetével. Ahogyan egy különösen kedves pillanat is 
felidéződik, s válik sugárzó, békebeli állóképpé. Egy találkozás emlé-
ke ez. A legendás gyomai gesztenyelombok alatt két öreg, a nagyapa 
és a világhírű agg nyomdász találkozása. Persze ott a gyermek, ki 
máig őrzi „az édes barackot” Kner Izidortól, mit akkor kapott „lur-
kófejére”.

Hangok, illatok, ízek idéződnek s velük az a szellemiség, melyet 
a Kner-család teremtett meg itt, Gyomán. Mely idevarázsolta Eu-
rópát, a Világot, s adott életre szóló útravalót az itt élőknek, innen 
elszármazottaknak.

Egy másik versben egy másik híresség is feltűnik a Kossuth úti 
vadgesztenyesorban, a „zöld alagútban”. Bartók Béla, a Mester, aki 
Vésztőre utazván járt Gyomán. / „Alföld mélye, a szép, kínzott, 
csonk Magyarország, / melynek része, komoly csenddel, e geszte-
nyesor”/….majd faggatja az eltűnt időt: /Hol van a gesztenyesor? 
– de a Dal csak zendül a lombban/…/a susogó Emlék – hiszen itt 

járt! – őrzi az útját / s ő is utunk: ahogy a Dal, ha merül, a Hazát –”.
Fehér Karácsony a gyermekkori teleket idézi: hó, cinke – nyo-

mok, szántalp, bunda, bekecs, kucsmák, betlehemes… mintha az 
összes „gyermek-karácsony” belesűrűsödne ebbe az egyetlen versbe, 
áttörve az Idő korlátait, hirdetve a Csecsemő, a Béke és az Öröm 
megszületését. A Szülőhelyem versei között szerepel az a nagyívű 
költemény, mely 2000-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörösmarty 
– pályázatára készült, s került a díjazottak közé, Gondolatok a (CD) 
Rom–tárban címmel. Korunk, a jelen Magyarországának létlelete 
ez a vers. A felelősen gondolkodó, írásaival szólni és megszólítani 
tudó költő aggódása nemzetéért. Aggódás a televízió, média, hírháló 
bűvöletében élő, a gondolkodásról, olvasásról leszoktatott és leszokott 
emberért. Aggódás a drog, kóla, klónozás, pénz, pornó függésében 
élő, egy teljesen el-és lebutított népért. Aggódás a saját hazájában is 
idegenné váló, földjét, nyelvét, magyarságát, hagyományait elvesztő 
nemzetért.

A klasszikus 19. századi nagy kérdések, mint „ ment-e a könyvek 
által a világ elébb?” vagy „mi dolgunk a világon?” mellé felsorakozott 
– Vörösmarty születése után kétszáz évvel – az a kérdés is, hogy 
a tudomány és technika fejlődésével ment-e előrébb az emberiség? 
Morálisan…?! A 21. századi, immár Európához tartozó jogállami-
ság keretei között  élő Magyarországon „felébred–e álmából a nép”, 
meglátja-e az igazságot, lelepleződnek és megoldódnak-e a rend, a 
demokrácia eddig meg nem oldott kérdései?

A kötet második, Szülőhazám c. ciklusában nagy elődöket, kor-
társakat idéz meg: Kőrösi Csoma Sándort, Illyés Gyulát, Kányádi 
Sándort, és Sütő Andrást, „a félszemű Kölcseyt”, de helyet kaptak a 
szatirikus, bökversek, Szilánkok címmel.

A Nyelvédesanyám verseiben már nem „csak” a költő, hanem a 
nyelvész is megszólal. Az Édes Anyanyelvünk hasábjain publikáló 
költő többször kifejtette, idegennek érzi magát hazájában, hiszen az 
idegen, elsősorban angol szavak elterjedésével kiszorulnak magyar 
szavaink, (A Bartók – streeten), de szóvá teszi a durva, trágár beszé-
det (Légy a rózsán), a hagyományok nélküli ünnepeket (Valentin 
napra), a médiában tapasztalt hibás, pongyola beszédet (Egy bemon-
dónak).

Hosszú utat tett meg Szilágyi Ferenc, az ember, míg végül ha-
zatalált. Hazaért. Őrző csillagai mindig vele voltak, vannak. Az 
elveszített Édenből: Édesanyja, „szegény Aase” és Édesapja, a vi-
déki orvos, „parasztdoktor”, aki „haláláig híven” szolgálta betegeit. 
A megtalált Édenben: ott az asszonyi jó, az otthon fészek melege, 
„örökös ragyogása”.

„Boldog imám ez a vers” – írja feleségének, megköszönve a ké-
sőn, de megtalált boldogságot, harmóniát.

„Írónak készültem, költőnek születtem – vallja önmagáról. Hogy 
jogos –e a szándékom és érzésem költő voltomat illetően, most mér-
legre teheti és eldöntheti az Olvasó”.

Sok könyv, tudományos munka után, 62 évesen jelent meg első 
verseskönyve, majd még két másik kötet. E legutóbbi, a Hon-vágy 
költemények tanúsítják: Szilágyi Ferenc, a költő is hazaért.

Polányi Éva

Haza a magasban

 Illyés Gyula versére
  „Mormolj magadra varázsinget,
  Kiáltsd az égbe Berzsenyinket –”
     Illyés Gyula

Melyk sort, jó Bátyánk? A „Hervad már ligetünk”-et?
  Mert óh, hervad már s láposul a haza el; 
avagy a „Forr a világ” robajos, dúlt, zord sorait tán:
   „Nem sokaság, lélek!” avagy a jóslat – igét:
Hogyha az erkölcs dől, vele süllyed a porba a nemzet,
   playboy-já satnyul, lesz szibaritai váz,
s a haza védfalait kéjlakhoz hordja a tolvaj,
   s kerti medencékhez, míg merül aljra a nép,
mert a búzának, meg a tejnek apadoz csak egyre az ára – 
   elvész a haza ott, ahol a fej meg a kéz
széttart, nem tudván egyik, hogy mit tesz a másik;
   mint Költőnk mondá: lelke ha dúlt, dül a nép!
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Mezőgazdasági, Műszaki és 
Szolgáltató Betéti Társaság, 
Hunya, (Rákóczi u. 55-57.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése – tervezése
Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, 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

Február
Hús-stangli

Sertéshúst vékony csíkokra vágunk, megsózzuk. Sűrű palacsinta tésztát 
kavarunk, teszünk bele reszelt sajtot, snidlinget. A hús csíkokat először lisztbe 
forgatjuk, majd a sűrű tésztába és forró olajban aranysárgára sütjük, szűrőben 
lecsorgatjuk. Vajas párolt zöldséggel és tartár mártással tálaljuk.

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.

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

BÍRÓ BENEDEKNÉ KENYERES GI-
ZELLA, aki endrődi születésű gyomai 
lakos volt, életének 83. évében súlyos be-
tegség, rövid szenvedés után az Örökkéva-
lóság honába költözött.

Gyászolják: fia, két unokája és a család

CZMARKÓ JÓZSEF, aki Endrődön a 
Templomzugban élt, 2006. január 5-én 92. 
évében rövid betegség után, az örökéletre 
felkészülve visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják: családja és az ismerős jó bará-
tok.

FORGÁCS ISTVÁNNÉ Dinya Ilona, 
endrődi lakos január 11-én 79 évesen rö-
vid, súlyos betegség után befejezte földi 
pályáját. Gyászolja: fia, unokája és a rokon-
ság.

FORGÁCS JÓZSEF, aki Endrődön élt, 
79 éves korában 2006. január 17-én várat-
lanul elhunyt. Gyászolják: felesége, leánya 
és családja

FORGÁCS MÁTÉNÉ Hornok Olga, 
aki Nagylaposon élt, január 9-én 71 éves 
korában váratlanul elhunyt. Gyászolja: le-
ánya és unokái.

GONDA IMRE, aki Endrődön lakott, 
2006. január 21-én, életének 92. évében rö-
vid súlyos betegség után elhunyt. Gyászol-
ja: felesége, fia és családja.

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család hálás köszönetet 
mond mindazoknak, akik Czmarkó József 
földi maradványait elkísérték utolsó útjára, 
és a megemlékezés virágait elhelyezték és 
gyászukban osztoztak.. 

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

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

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

(Juhász Gyula)

Az endrődi katolikus temetők takarítását, 
karbantartását támogathatjuk adományok 
felajánlásával:

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

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

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

A 40-es évek végén elsőáldozók, akik 50 év 
után találkoztak

Fényképalbum

Dénes Izra és felesége Mancika, lányuk Imola  az 
50-es évek elején osztályukkal

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK
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Kezdődik az esztendő
Mire ezek a sorok megjelennek, addig a gazdálkodók már meg-

kapták a 2005. évi területalapú támogatások uniós és nemzeti ki-
egészítő részét is. Azok a gazdák, akik agrár-környezetgazdálkodási 
támogatást igényeltek, szintén számlájukon találhatják a 2004/05. 
évre járó összeget. A következőkbe, most néhány megváltozott 
jogszabályról, és a soron következő feladatokról kívánok írni. Az 
őstermelői igazolvánnyal rendelkező termelők március 20-ig újít-
hatják meg igazolványaikat, hogy tevékenységük január elsejétől fo-
lyamatos legyen. Szintén év eleji feladat azon gazdálkodók számára, 
akik ezt még nem tették meg a 2005. évi gázolaj utáni jövedéki adó 
visszatérítés igénylése is. Fontos, ha a gazdálkodó támogatást akar 
igénybe venni, hogy regisztrációs számmal rendelkezzen. Célsze-
rű tehát a regisztrációs szám igénylést, illetve bármilyen változás 
bejelentését a mezőgazdasági hivatal felé most megtenni. Nagyon 
fontos a gazdálkodók számára a naprakész információ, ezért az in-
ternettel rendelkezők rendszeresen látogassák az alábbiakban fel-
sorolt honlapokat: www.fvm.hu, www.air.gov.hu, www.nfa.hu, és 
www.mvh.gov.hu. Természetesen nem mindenki rendelkezik szá-
mítógéppel, ezért javaslom, hogy kérdéseikkel keressék lakóhelyük 

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

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.

falugazdászát. 

Tájékoztató a 2005/06. gazdálkodási évre vonatkozó agrár-kör-
nyezetgazdálkodási (továbbiakban AKG) támogatások kifizetési 
kérelmének benyújtásáról

 
Azok a gazdálkodók, akik AKG támogatási határozattal ren-

delkeznek, kifizetési kérelmeiket február 1-28-ig nyújthatják be 
az MVH illetékes megyei kirendeltségére. A gazdálkodók a kére-
lemcsomagot január hónapban a falugazdászoktól kapják meg. A 
gazdálkodók előnyomtatott kérelemcsomagot kapnak, melynek 
kitöltéséhez kérhetik a falugazdász segítségét. A kitöltött, és aláírt 
kérelemcsomagot a melléket térképekkel együtt szintén a falugaz-
dásznak adhatják le. Nagyon fontos a pontos kitöltés és a megfelelő 
helyen a gazdálkodó aláírása. Aki február 10-ig nem kapja meg falu-
gazdászától, vagy postán keresztül a kifizetési kérelemcsomagot, az 
keresse fel az illetékes MVH megyei kirendeltséget. A formanyom-
tatványok az MVH honlapján is elérhetők, de ajánlott az előnyom-
tatott kérelemcsomag használata. Aki február 28. után postázza a 
kérelemcsomagot és késése nem haladja meg a 25 naptári napot, 
annak támogatása naponta 1%-kal csökken. A 25. napot követően 
benyújtott kérelem elutasításra kerül.

Változnak a gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételei

A 216/1997. (XII.1.) Kormányrendeletet módosító 284/2005. 
(XII.20.) Kormányrendelet szabályait 
2006. január 1-től kell alkalmazni. Tehát 
azok a termelők, akik 2005. évi gázolaj-
felhasználás után igényelnek visszatérí-
tést még a régi jogszabályt alkalmazzák. 
Fontos változás, hogy a megművelt föld-
területeknél a blokkazonosító számokat 
kell feltüntetni, nem pedig a helyrajzi 
számokat. Szintén a MVH-hoz benyúj-
tandó támogatás-igénylésekhez hasonló 
a földterületek kéttizedes pontossággal 
való meghatározása.

Földért életjáradékot

A 210/2004. (VII.9.) kormányrende-
letet módosító 268/2005. (XII.14.) kor-
mányrendelet rendelkezéseit a „Földért 
életjáradékot” negyedik programjában 
kell alkalmazni. A jogszabály igaz, hogy 
megjelent, de alkalmazni csak a „Föl-
dért életjáradékot” program meghirde-
tése után lehet.     

Várfi András falugazdász 

Akik sokat segítettek és segítenek városunkon: 
Dr. Latorcai János, Domokos László és Dr. Turi-Kovács Béla képviselők.

Információ gazdálkodóknak

GAZDAKALENDÁRIUM


