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"... epes vagyok visszafogni

a ri acssagomat, ha ken, de semmi tobb?'
Aradi Tibor eredetileg pincer volt, de sajat bevalhisa szerint csak

levespostas.Megszallott sportrajongo. Repiilogepek landolasat es el
emelkedeset fotozza vagy veszi videora "Liszt Ferihegyen". Imadja a
repiiloket, repiilotereket es termeszetesen retteg a repiilestol. Karinthy
gyiiriis, Bonbon-dijas, Humorista Kerestetik kiilOndijas es mar majd
nem nyugdijas, hiszen 45 eves elmult. Folytatas a 2. oldalon!
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Folytatcis az eliizii oldalr61!

radi •
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"... kepes vagyok visszaJogni a ripacssagomat, ha kell, de semmi tobb."

- Melyik sporttig all sz{wJhez kozel,
amit sz{vesen nez szabadidejeben?

- Orulok a kerdesnek, mert ritlGin
kerdeznek arr6l, ami kitolti a szabad
idamet. Minden sportot imadok, de ket
sportag kiilonosen kozel all a szivemhez.
Az egyik termeszetesen a labdarugas.
Gyerekkorom 6ta fradi drukker vagyok.
Edesapam elnoksegi tag volt az FTC-ben
es a noi kezilabda szakosztaly intezoje
is. Ez termeszetesen "megpecsetelte" a
sorsomat. 3 eve koromt61 kezdve min
den meccsre kivitt apulGim, 12 evesen
pedig mar egyediil jartam a meccsekre a

B-kozepbe. A masik kedvenc sportagam
az amerikai foci. 1986 6ta szurkolok a
Dallas Cowboys csapatanak. Eleg fura,
hogy egy kilencezer kilometerre leva
varos csapatanak ugy tuclok szurkolni,
mintha helyi lakos lennet"

- Milyen erzes volt atvenni a Karin
thy-gyiiriit?

- Most erre mit mondjak? J6!

- A Mikroszk6p Szinpad tagjakent dol
gozott. Hogyan elte meg a szinhaz megszii
neset?

- Nagyon rosszul. Az6ta a kornyekre is
ritkan megyek. Nagyon sok baratom torzs
vendeg a volt Mikroszk6p melletti etterem
ben. Oda felevente lejarok, hogy talatkoz
zak veliik, de a szinhaz e16tt becsllkom a
szemem, mert ha ranezek, elsirom magam.
En a Mikroszk6p szinpadon lettem min
den: hllmorista, szinesz, ember. Ott nottem
fel. Ott zajlott az eletem. En reggeltol-estig

a szinhazban voltam. Akkor is, ha eppen
nem volt e16adas. Bementem csak, hogy
ott legyek. Akarmi is tortenik velem ezen a
palyan a kesobbiekben, azt a 10 evet, amit
a Mikroszk6pon toltottem, mar- nem fogja
p6tolni semmi.

- Mi bejolyasolja es hat Onre, ad otle
tet egy-egy darabhoz?

- Mivel nem vagyok szinesz, csak sze
repeltem nehany szindarabban, ezert erre a
kerdesre nem fogok tudni komoly, szakmai
valaszt adni. Maradjunk annyiban, hogy a
felelem!

- Hogy latja On, a magyar emberek
nek a problemak ellenere van meg humor
erzel,uk?

- Az embereknek igen, a kozeletnek
nem. Dgy is mondhatnam, hogy az em
berek nagy resze maganemberkent otthon
a negy fal kozott nagyon j6 humoru, de
nyilvanossag e16tt egyre tobben allnak be a
kepmutat6k soraba. Sokan felhaborodnak,
fOleg internetes feliileteken, hogy bizonyos
dolgokb61 hogy kepzelik a humoristak,
hogy gunyt uznek, mikozben otthon vagy
barati korben ok is rohognek a do1gon. Ha
zank vezetoinek kene peldat mutatni hu
morerzekbol, de amig csak a hatalomma1
es a gyiilolettel vannak elfoglalva, addig
nem varhat6 el, hogy a lakossag maskent
viselkedjen.

- Voltak olyan segitok a szakmaban,
akiknek tenyleg sokat koszonhet?

- Rengetegen es kaszonette1 is tarto
zorn nekik, de ki kell emelnem at embert,

akik meghataroz6i voltak karrieremnek es
nagyon onzetleniil segitettek nekem. Nel
kiilUk sehol nem lennek. Ok Orban Sandor
humorista, Maksa Zoltan, Sas J6zsef, Ve
rebes Istvan es Sinko Peter, a Radi6kabare
fOszerkesztoje.

- A sz{nhtiz mellett meg Radi6kaba
reban is hallhatjuk hangjtit. Melyik all a
sz{vehez kozelebb?

- Ezen a kerdesen egy masodpercig
sem kell gondolkodnom. Egyertelmuen
a Radi6kabare. Ha nem szamitjuk bele a
Mikroszk6pot, ami egy kabare szinhaz volt
es nem egy hagyomanyos ertelemben vett
koszinhaz, akkor nyugodtan mondhatom,
hogy szamomra a szinhaz csak a kazanseg
reszero1 adott, de a szakmai szinhazi resze
ro1 inkabb elvett. Ra kellett jonnam, hogy a
suszter maradjon a kaptafanal. Va1ahogy a
szinhaz es en, nem igazan akarunk egymas
ba szeretni. Nem reszletezem, hogy miert,
mert nem szeretnek senkit megserteni.

- Az Aradi Kamaraszinhazban eloszor
mutatkozott be dramai szerepben. Milyen
erzes elvalasztani a humort a dramtit61?

- Ez volt az elsa taIalkozasom a drama
val es azon beliil a monodramaval. Eppen
ezert erre a darabra mindig haMs szivvel
fogok visszagondolni es mivel a muvet itt
hon nagyon keveset jatszottak (tlldoma
som szerint egyszer), ezert kicsit mindig
a gyerekemnek tekintem majd. Nagyon
szerettem, de mar itt is mlltatkoztak jelei,
hogy ne eroltessem a kabaren tlJli vilagot.

- Woody Allen: Semmi panik cimii ko
mediajanak joszerepet jatszotta a Veres 1
szinhazban. Hogyan elte meg a joszerepet?

- Eljatszottam becsiilettel.
Bovebben?
Annyit tanultam magamr6l, hogy ke

pes vagyok visszafogni a ripacssagomat,
ha kell, de semmi tobb. Kival6 iras, remek
darab. Mindent be1eadtam, de nem kaptam
vissza a darabt61 a negyedet sem. Mondom,
hogy nem nekem val6 a szinhaz.

- Okleveles reiki mester, aki erosen
ezoterikus beallitottsagu es hisz a reinkar
naci6ban is. Mildnt sziiletne ujja?

- Ha meg egyszer sziiletek, akkor a
kedvenc labdarug6m, Franck Ribery sze
retnek lenni, de Brad Pitt fejevel.

Mahler Csaba
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Egy csoppnyi bol ogsag

Gyomaendrodon jart a Vandorkendo

2017. januarjaban egy egyedi keressel
keresett meg egy kedves baratnom, hogy
tudnam-e fogadni ezt a klilonleges vandort.
Termeszetesen Maminbaba oktat6kent
azonnal elvaUaltam ezt a megtiszteltetest.

A kendo egy 100% pamut keresztsavoly
kezi szottes hordoz6 eszkoz, melyet erre a
korlltra keszitett az AndalGo gyart6ja. A
bukovinai esikstilusu jellemzok mellett a
480 em hosszu es 70 em szeJes kendo ki
vaI6an alkalmas babahordozasra ujszlilott
kort61 egeszen a hordoz6kor vegeig.

A vandor egy helyen rovid idot tolt,
ahol a helyi nevezetessegeket hivatott be
mutatni es postan vagy szemeJyes tlton
keriil az uj helyszinre.

Gyomaendrodre Bekesesaba utan er
kezett es szamos nevezetessegen jart. Mar
fe!tunt Szegeden, Gyulan, Oroshazan is
elottlink, de az orszag sok pontjan is meg-

Apa es anya vegre megajandekozott en
gem egy Ids horesoggel, miutan hosszasan
konyorogtem nekik egy Ids haziallatert.
Sokat gondolkoztam, mi legyen a neve, ve
glil Bendeguznak neveztem el. Piei gomb
szemevel es pofazaesk6javal imadni val6
volt. Azt hiszem, j61 ereztem magat a hatal
mas akvariumban. Bent volt a szobamban
es en tobbszor kivettem megszeretgetni,
amit halasan fogadott. Egyik nap az iskolai
osztalytarsamat hivtam at hozzank, hogy
megmutassam neki Bendeguzt. Kezembe

fordult mar. A varosban tobbek kozt ella
togattunk a Szent Antal Nephaz farsangi
rendezvenyere, ket helyi etterembe es az
Erzsebet Ligetbe, valamint a yaros Fo te
rere is. Szarvas es Kondoros latvanyossa
gait is szerenesenk volt megorokiteni.

Minden helyszinen kedves fogadtatas
ban volt reszi.ink. Klilonleges elmeny volt
ennek a reszese lenni, hiszen nem min
dennap tortenik ehhez hasonl6.

Kislanyomat mar szi.iletese 6ta hor
dozom, aki otthonosan erezte magat a
kendoben. A hordozast ugy tudnam be
mutatni, mint a gyermeklink egyedi ige
nyeinek kielegiteset. A esoppsegek sZlileik
kozelsege megnyugtat6, amely kiegyen
sulyozottsagot jelent mindenki szamara.
Val6jaban meg akkor is hordozunk, mi
kor nem hasznaIunk eszkozt, hiszen ha
felemelji.ik es magunkhoz olelji.ik gyerme-

yettem 0 pedig a ruham ujjan felszaladt,
majd a masikon Ie es olyan villamgyorsan
e!t(\nt a lakasban, hogy akkor hiaba ke
restlik, nem tahHtuk. Gondoltuk, ha majd
az osztalytarsam elmegy, elojon, talan tole
ijedt meg, de Bendeguzt elnyeite a fold.
Szomoru voltam, mert feltettem, hogy va
lahova beszorul es meghal, ezert nem volt
j6 tul j6 ejszakam. Masnap reggei arra eb
redtem, hogy valami birizgalja az orromat.
Kinyitottam a szemem, es egy Ids gomb
szemmel taIalkozott a tekintetem, na meg
egy remego bajusszal. Bendeguz ebresztet,
igy nagy ko esett Ie a szivemrol, hogy sem
mi baja nem esett.

Hanna

klinket es ugy setcHgatunk vele, az is egy
formaja a hordozasnak.

Maminbaba 6rakon egyre tobbszor
veszem eszre azt, hogy a szli16k meg
kedvelik es egyre inkabb erdeklodnek az
egyes eszkozok irant. Termeszetesen min
dig szem elott kell tartani a gyermekek
fejlodeset es anat6miai jellemzoit.

A foglalkozasok keretein belliI min
denki megismerkedhet a hordozassal es
egy latinos taneos mozgasforma keretein
bellil lehetoseg nyilik a kikapesol6dasra.
Nagyszeru esapatommal heti rendsze
resseggel szerdankent varunk mindenkit
delelottonkent a IGllai Ferenc Kulturalis
Kozpontban.

Magar61 a vandorlasr61 meg tobb in
formaei6t kaphat6 a www.kotodokorut.
wordpress.com oldalon.

Farkasne Szabo Anik6
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" ...M g ke
Koztiink elnek...

orizn··nk gyermeki le......,,_n et..."

Ha meghalljuk a nevet, megme
legszik a sziviink es akaratlanul is
elmosolyodunk. Gyermekeink, ha
megpillantjak, minden jatekot el
dobnak a keziikbol es rohannak
oda hozza. Nem veletleniil, hiszen
evtizedek 6ta a ldcsikert el es dol
gozik, aImokat va16sit meg es sok
sok oromet okoz. Generaci6k not
tek fel eloadasain, vicces szavain.

- Mikol' es hogyan jott az a gondolat,
hogy, legyen Cibere a boMe?

- A Besenyszegi altalanos iskolaban
kezdtem el a tanulmanyaimat. Sz(\kolkodo
eIetet eltiink sziileimmeI, edesanyam a Sze
genyhazban volt mos6no.

Anyukam lekvaros kenyeret csomagolt
nekem reggelire es mindig osszekentem a
szamat. A tanit6 neni egyszer azt mondta,
hogy ciberes az arcom, ettol kezdve a gye
rekek csUfolni kezdtek. Ezutan elvegeztem
a nyolc altalanost es telepiilesiinkre erke
zett egy Napsugar nevu cirkusz. en pedig
elmentem veliik Dunantulra pako16nak.
Nagyon erdekesnek talaltam a boh6c elo
adasait, mindig megneztem. Egy napon el
ment a boh6c, es az igazgat6 ugy gondolta,
hogy mivel en sokszor lauam a bemutat6t
el is tudnam jatszani. Annak idejen megfo
gadtam magamnak, hogy az eletem soran a
"ciberes" gllllynevet javamra forditom, igy
lett a m(\vesznevem Cibere. Falm6l falma
jartunk a cirkusszal egeszen addig, amig

edesanyam meg nem betegedett, akkor ha
zajottem. Itthon a baratok kitalaltak, hogy
legyen egy kis osszejovetel a Vajda-t6nal,
neptanccal es termeszetesen Ciberevel, a
boh6ccal. Ennek lassan mar negyven eve.

- Mit szeretsz legjobban a boh6eko
dasban?

- Termeszetesen a gyerekeket, hiszen a
nevetesiik, j6kedviik es oszintesegiik Jen
diiletet ad. Djra es ujra ana sarkall, hogy
folytassam. A felnottek mar nemigen hisz
nek a boh6cban, de sokszor oket is mosoly
ra tudom fakasztani.

- Mit teszel, ha megijed t61ed egy
gyermek?

A gyerekek nem egyformak, egyik-ma
sile megremiil az (ljt6l, de ha tobb idom van
veliik foglalkozni, akkor megbaratkoznak
velem.

- Ebben az evben lesz a 40. Cibere
gyermeknap. Kesziiltok-e valamilyen kii
lOnlegeseggel?

- Bizony am, lesz egy Cibere-fa, ami
r61 egyel6re nem arulok el tobbet. Cibere
is hetven eves lesz. nagy bulit terveziink
sztarvendeggel.

- Az elmult idoszakb61 van-e egy ked
ves torteneted, amit megosztanal az 01
vas6kkal?

- Az 6szikek Idosek Otthonaban leptem
feI, mint Cibere a boh6c a farsangi teItemet6
allcalmaval. Legnagyobb oromomre szolgart

azt latni, hogy az idos nenile es bacsile meny
nyire hajland6ak voltak jatszani a boh6ccal.

- Hogyan sziiletett meg a varosi telap6
iinnepseg otlete?

- Sok gyermek csak televizi6ban lat
hatta a Mikulast, esetleg,aki megtehette
hazhoz rendelte. Szerettem volna, hogy
minden gyermek talallcozhasson a Telap6
val. A mostani volt a hatodik Mikulas iin
nepseg es rengeteg szervet6i munkaval jar,
de mindezt elfeledteti velem a gyermekek
csillog6 szeme es boldogsaga.

- Kis Trabantoddal hirdeteseket is val
lalsz. Elmeselned ennek a tortenetet!

- Majdnem negyven evig dolgoztam az
ENCI-ben , majd miutan megszunt ,sajnos
munka nelkiil maradtam. Kaptam egy le
het6seget az AFESZ-t6l, hogy hirdessem
cegiiket az 6 sajat kocsijukkal. Ezutan ki
valtottam a vallalkoz6it es letrehoztam a
Cibere hirdet6t.

- Vannak- e meg tervek a tarsolyodban,
amivel megajandekozod a varos lak6it?

- Nagyon sok almom van meg,de nem
biztos, hogy egeszsegiigyi allapotom meg
engedi a megval6sitasukat.

- Van valamilyen iizeneted az emberek
szamara?

Azt gondolom" az elet nevetes humor
nelkiil nem teljes,ehhez viszont minden
keppen meg kell orizni gyermeki lelkiinket.
Akinek ez, konnyebben boldoglll. M.CS.

Gyomaendrod VarQs,.Roma N~mz~~isegj Onkorma.nyzat h~rei:

Jatsz6haz aRoma
Kozossegi Hazban

Szokasainkhoz hiven Roma Nem
zetisegi Onkormanyzatunk 2017. feb
ru<\r ll.-en megrendezte Farsangi jat
sz6hazat.

Jatsz6haz keretein beliil lehetet szi
nezni, rajzolni, hajtogatni, es kiilonboz6
jatekokat kipr6baJni.

A kozel 60 gyermeket Onkormany
zatunk szendviccsel, iidit6vel es farsangi
fankhl vendegelte meg.

Szeesi Zsolt



2017. marcius Gyomaendr6di Toll 5

Gondolko tat' Kalendari m
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124 evvel ezel6tt 1893. 03.
16-an Elhunyt Puskas Tivadar,
Eur6pa els6 telefonkozpont
janak megalkot6ja, a telefon
hirmond6 feltalat6ja. Puskas
Tivadar a becsi es a pesti Ml!
egyetemen folytatott tanul
manyai utan Londonban es
Amerikaban elt hosszu evekig,
ahol megismerkedett a vezete
kes tavir6val es az Edison-fele
szenmikrofonnal. 1876-ban
visszatert Eur6paba, hogy Bell
vadonatuj talalmanyat ldhasz
nalva telefonkozpontot letesit
sen, amely ti:ibb vonalat kepes
i:isszekapcsolni. Penzert es ki-

107 evvel ezel6tt, 1910.
marcius IS-en sziiletett Bak Ja
nos viragkertesz. 1938-ban vet
te felesegi.il Szilagyi R6zat, aki
konyvelO volt. Az elemi iskola
utan Meran gr6f kerteszeteben
dolgozott, majd 1929-31-ben
Tokaj varosaban Sz6leszeti
Boraszati Szakiskolat vegzett.
1932-t61 Gyoman foldet be
relt a mai mozi, cukraszda es

sedeti lehet6segert Edisonhoz
fordult New Yorkban. 1877
re elkeszi.ilt a telefonkozpont
terve, 1878-t6l Parizsban ira
nyitotta az els6 telefonhal6zat
es -kozpont epitesi munkait.
Budapesten sajat t6keb6l va
lositotta meg 1881-re a vilag
negyedik telefonkozpontjat.
1884-ben atvette a Budapesti
Telefonhal6zatot, de a tovabbi
fejlesztesek vagyona java reszet
felemesztettek. OJ fellendi.iles
jott azonban 1892-ben, mikor
az Osztrak-Magyar Monar
chia Szabadalmi Hivatalaban
es meg 18 orszagban bejelen-

a gimnazium teri.ileten. EvelO
novenyeld(el kezdett foglalkoz
ni, majd felesege viragkotesze
tet tanult. Karrierjebe durvan
belesz6lt a vilaghaboru. 1944.
okt6ber elejen a visszavonul6
nemetek elhurcoltak, kes6bb
orosz fogsagba keri.ilt, ahonnan
negy es feI ev kenyszermunka
utan tert haza. Egesz eleteben
gyotortek a fogsagban felsze-

tette a vezetekes radi6 6senek
tarthat6 telefonhirmond6 sza
badalmat. A sikert sajnos nem
elvezhette sokaig, egy h6nappal
a szolgalat beindulasa utan, 49
evesen szivrohamban meg
halt. Edison szerint a telefon
tesztelesenel Puskas Tivadar
haszmllta els6kent a hall6 sz6t,
amelya telefonah\snal az 6ta az
egesz vilagon elterjedt.

A legenda szerint melyik
sz6b61 szarmazik a ha1l6 sz6,
amely elsokent Puskas Tiva
dar haszlHllta a telefonhir
mond6 tesztelese sonin?

dett tiid6-es szivproblemak. 54
evig volt Gyoma viragkertesze.
Kerteszete volt a H6sok utcan
iiveghazzal, valamint a So
mogyi Bela tlton is. A kozsegi
kerteszetet szakmailag es virag
alapanyagokkal segitette. Min
denki tisztelte lelkiismeretes
munkajaert.

Hogy hivjak gyermekeit?

uvquO,(I'[ ',/uOllvtl" 'Z 'soulJ! ? VUuv'r :slJPJo2aW

122 evvel ezel6tt 1895.
03. 22-en El6szor mutatta
be valogatott kozonsegenek
Auguste es Louis Lumiere
a mozgokepet. A vilag els6
mozgofilmjet a franciaor
szagi Lyonban, valamikor
1894 augusztusaban vagy
szeptembereben vettek fel.
A "La Sortie des Ouvriers

de I'Usine Lumiere" (A
munkaido vege a Lumiere
iizemekben) cimu nema
film nehany percben mu
tatta a Lumiere gyarbol a
munkaido vegen tavoz6
munkasokat. A film elso,
szlik korl! elOadasat 1895.
marcius 22-en tartottak Ly
onban, a Rue de Rennes 44-

ben, a Nemzeti Ipart Tamo
gat6 Tarsasag tagjai el6tt.

Kesobb Parizsban, a
Nemzeti Iparfejlesztesi Tar
sasagban, Idsszamu meghi
vott kozonseg el6tt is leve
titettek.

HoI rendezik meg a
Lumiere Fesztivalt?

Kedves Olvasoink! Ugy erezzuk, nem szabad sz6 nelkul, bucsu nelkii.l hagynunk Onoket,
ugyanis igen, a Gyomaendrodi Toll bezarja lapjait. Sajnos csak ilyen keves idot elhetett, de remel
juk, ezalatt a par h6nap alatt sokaknak okoztunk oromet es nyujtottunk kellemes kikapcsol6dast
es sz6rakozast. Az ok, ami miatt megszunik ujsagunk, csaladi, bizunk benne, hogy megertik es
nem haragszanak meg rank. Koszonjuk huseguket es lelkesito szavaikat, biztatasukat, nagyon j6l
esett nekunk!

Kivanunk mindenkinek csodalatos eveket es j6 egeszseget! Szeretettel: a szerkeszt6k
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Itt a tavasz, kezdenek riigyezni
a fak. AId csak teheti, a kiskertben
vagy a hetvegi telken tolti min
den szabadidejH, hiszen rengeteg
munka var egy igazi kerteszre. A
nappalok hosszabbodasaval, a
fokozatos felme1egedessel a no
venyek ujraelednek, es robbanas
szeruen burjanzani kezdenek. Az
ebben az idoszakban elvegzendo
munkaIatoknak azonban mind
rank, mind allatainkra nezve le
hetnek karos hatasaik, ezert fon
tos, hogy foglalkozzunk ezekkel.

Mie16tt a fak kiri.igyeznenek. illetve a
gyiimolcsfak kibontanak szebbnel szebb
viragaikat. nem szabad megfeledkezni.ink
az ugynevezett lemos6 permetezesr61. Ez
megakadalyozza. hogy a telet a fak torzse
nek repedeseiben atveszelt larvak es egyeb
kartev6k karositsak a leveleket. iJletve a
majdani termest. Ezek a permetszerek
azonban nem veszelytelenek se rank, se
allatainkra nezve. Tehat mielott hozza
kezdenenk a permetezeshez, alaposan 01
vassllk el a termek hasznalati lltmutatasat
mind a higitasi szabalyokat, mind a vedo
felszerelest illet6en. Ha tul higra keszitji-ik
a permetlevet. nem fog megfelel6en hatni.
Ha tM tomenyre sikeriil, mindent leegethe
tlink vele. A kijuttataskor vegyiink fel meg
felelo vedofelszerelest: ved6rllhat. kesztylit.
sapk<\t. szemiiveget. salat. hogy lehetoleg a
permetszer meg csak veJetleni.il se erint
kezzen a testi.ink1<el. Ha ez elOfordulna.
azt mindenkeppen bo vizzel oblitslik Ie.
Szerencsere ezek a permetezoszerek nem
edesek, igy kedvenceink (kutyak, macs
kak) nem szeretik, de esetleg egy meg
tapasztalatlan kolyok konnyen belenyal
hat az elkeszlilt permetlebe. Ilyenkor ket
megoldas letezik: vagy meg kell hanytatni
az allatot (bizzuk ezt allatorvosra). vagy
itassunk vele tejet (ha akarja. ha nem.
fecskend6vel vagy muanyag uvegbol). A
tej ugyan nem kozombositi a merget, de
legahibb felhigitja. es igy a mereg nem koz
vetleniil a gyomor es a bel nyalkahartyajM
teszi tonkre. Egyes mar6 anyagok, mergek
felvetelekor nem tanacsos a hanytatas,
mert eldwr - a "visszauton" - a mereg
meg egyszer vegigmarhatja a gyomrot es
a nyelocsovet. Ha szep fiivet szeretnenk,
ald<or a moha es a szaraz fu osszegereb
lyezese. esetleg egy "bemelegito" flinyirast
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kovetoen sz6rjllnk ki a kereskedelemben
apr6 kis tapgoly6k formajaban kaphat6
gyepmiitragyat. Am ezzel is hason16an
6vatosan jarjunk el, mint a permetez6szer
eseteben. Kedvenceinket zarjuk be a szo
baba vagy a gan\zsba, esetleg a sllfniba,
megelozendo, hogy jatekb61 megk6stol
jak, esetleg megegyek a tapgolyokat. Az
elszaradt flivet, osszegereblyezett gazt, ha
szarazsag van, ne egessiik el, hanem kom
posztaljuk, aminek koszonhet6en rengeteg
bio16giailag nagyon ertekes anyagot vissza
tlldunk juttatni a korforgasba, es a levegot
sem szennyezzuk. Figyeljiink arra is, hogy
az avarban megbuv6 allatokat (beka, siin,
rovarok) ne haborgassllk, ne bantsllk!

A TAVASZI MUNKALATOK
VESZELYEI

Nem szabad avart es kerti hlllladekot
egetni. A legfontosabb, hogy soha nem
szabad feliigyelet nelki.il egetni, es min
den esetben gondoskodni kell a langok
eloltasar61. A katasztr6favedelem arra keri
a lakossagot, hogy a szabadteri tuzgyujtas
szabalyait mindig tartsak be. Ne dobjanak
el eg6, izz6 cigaretta csild<et. A kijelolt tuz
gylijtasi helyen a tuz eloltasar61 megfelelo
m6don gondoskodjanak, bizonyosodjanak
meg r6la, hogy a tiiz val6ban kialudt es a
parazs sem izzik mar. Ha eros szel fllj. in
ldbb ne gYlljtsanak tlizet. hiszen eleg egy
elfujt parazs darab. ha kelloen szaraz a kor
nyezet. pillanatok alatt 1<ingra lobban. Veg
re megerkezett a varva vart tavasz, ujlllt
erove! vaghatunk neki kutyainld<al a
hosszu turaknak, tartalmas mezei setak
nak. Azonban nehciny apr6sagra erdemes
kello figyelmet forditanunk mielOtt el-
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indllinank. A tavasz bekoszontevel, olyan
veszelyeld<el kell szembesiilnie kutyanak es
gazdinak egyarant. melyek komoly serule
seket, egeszsegkarosodast okozhatnak. ha
nem vagyunk kell6en elovigyazatosak. Dr.
Varju Gabor segitsegevel osszegyiijtottlik
a legalapvet6bb problemakat. figyelembe
vetellik el6nyhoz juttathat a megel6zesben:

Mindenkeppen a kultancsot neveznem
elsodleges veszelyforrasnak, mivel komoly
megbetegedeseket, aldr halalt is okozhat.
ha egy fertozott peldany kapaszkodik meg
szeretett hazi kedvenciinkon. Allatorvo
sunkt61 megtudhattuk, hogy mar marcills
ban is fokozott figyelmet kelt forditanunk
a kullancsokra, lIgyanis a rendel6ben napi
5-10 kutya fordul meg. akiknel a diagn6zis
a babesiosis. Ezeknel az ebeknel legtobb
szor mar lathat6ak a tlinetek. mint pelda
ul a magas laz, veres vizelet. sargasag. A
babesiosisnak van ellenszere, e16rehaladott
allapotab6l megis rendkivlil nehez visz
szahozni az egeszsegesek soraiba kedven
ceinket, igy ha betegseg gyanllja meriilne
fel mindenkeppen forduljunk idoben al
latorvoshoz (ez termeszetesen nem csak a
kullancs esetere igaz). Kullancsok altai ter
jesztett betegseg a Lyme-k6r is, de ennek
elOfordulasara valamivel kevesebb az eseJy.
kezelese viszont h6napokig tart. Erdemes
teh<\t beoltatni ellene az ebet, ugyanis a be
tegsegre kifejlesztett ved601tasok elerhet6
ek a legtobb allatorvosnal.

A kullancs elleni vedekezes orok kliz
delem a kutyatart6k eleteben, de manapsag
mar igen sokfeJe szer kOZlil valaszthatunk a
veszeJy elkerlilese erdekeben. Egyet Ie kelt
szogezniink, ezen nem erdemes sp6rolni.
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A leglijabb, es (sajnos) a dragabb szerek na
gyobb hatasfokkal taszitjak a kullancsokat,
mint hagyomanyos tarsaik, mivel ezeknek
a hat6anyagahoz meg nem alkalmazkodott
a kartekony szervezet. A kiilonbozo csep
pek, es nyakorvek hasznosak lehetnek, de
erdemes kipr6baIni a jelenleg leginkabb
bevalt tablettakat is. Masodlagos, de nem
elfelejtendo veszelyforras a lakott teriiletek
koriili erdokbe kihordott hulladek. Sajnos
egy tel alatt lljabb, es nagyobb mennyiseg
gyillemlett fel olyan helyeken is, ahol addig
nem talalkoztunk vele. Fontos az elovigya
zatossag, ha nem vagyunk eleg koriiltekin
toek kutyank talpa banhatja. Az egeszen
apr6 vagasokt61 eltekintve a labveget ert
seriileseket altatasban osszevarrjak, ezzel
jelentosen megroviditve a gy6gyulasi, osz
szeforrasi idol. A kezeletlen seriileseld<el
ellentetben (melyek gy6gyulasi ideje tobb
het is lehet) az osszevarrt sebek egy bo
het alatt beforrnak, de ezekre is figyelmet
kell forditanunk, hiszen a talpon folyama-

AdyEndre:

Etnlekezes
(Marcius)

Idusa a
Oh, bennem-lobogott el

Ama szinte mar sav6s,

Tuzetlen es makacs,

De j6 nedvu ijjusag.

Marcius Idusara

Voltak mindig szavaim,

Olcs6k es rimesek,

De akkor az volt igaz.

Hadd lassam, 6h, hadd lassam

Azt a regi Marciust,

Midon az ijju bard

Oszinten s j61 hazudott.

Oh, Napja Marciusnak,

Oh, megroppan6 havak,

Be j6 emlekezes

Ki mostanaban esik.

Be, j6 ma ez az Blet

Milcor a Holnap sunyi,

Be, j6 epp ma Clni

Milcor Halal s Elet: egy.
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tos, eros igenybevetelnek vannak kiteve.
A kirandulasok alkalmaval jarjunk nyitott
szemmel, egy iivegszilank, vagy vekony
dr6t is komoly seriilest tud okozni. A kul
lancsok minden vedekezes ellenere is meg
kapaszkodhatnak kutyank szoren, igy seta
utan erdemes megejteni egy kiad6s fesiil
kodest.

A LEGGYAKORIBB
BETEGSEGEK

Legtobbiinknek elsore a szenan<itha
ugrik be. Helyesen, mert a novenyek virag
zasa miatt az 1-2 h6napig tart6 szezonalis
allergias orrnyall<ahartya-gyulladas, azaz
rhinitis ilyenkor a leggyakoribb. Terme
szetesen vannak, ak1k egesz evben allergia
sok valamilyen anyagra (pI. pOl', allatszor),
mely folyamatosan jelen van, de ebben az
evszakban csatlakoznak hozzajuk azok
az szenan<ithas "sorstarsak" is, akik nem
tudnak felhOtleniil oriilni a viragba borult

Veress Andrea:

Megnyugvas
Vad es kusza eletem,

Duhbell ego szemem, elveszett.

Nyugalom oiel at, mi6ta at ismerem.

Batrabb, erosebb lettem.

Ha ra gondolok, ha kimondom nevet,

A melegseg bekerit, a bOrom eleg.

Ha atolel, ha megsz6lal,

Brzem, otthonom van.

A sz£vem dobban, szemem langol,

Problemaim sulya, mint egy toll.

Lelkem tiszta, szabad,

Kepzeletem szarnyal, halad.

Brzem, biztonsagban vagyok,

De sz£vem fClelme titok.

Szeretem ot, b£zom benne,

Bletemet szebbe tette.

Ragondolok, akkor is, amikor nem,

Nehez lenne megertened.

Szeme ragyog, hajat fonom,

Sz£ve tiszta, lelke arany.

Ezt csak azt tudja, aki erezte,

Aki erezte milyen is a szerelem.
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termeszetnek. Tavasszal elsosorban a fak,
peldaul a mogyor6, nyir, eger, koris, tolgy,
szilfakr6l a levegobe jut6 pollen, kesobb az
olajfa, nyarfa viragpora a legfobb allergen.
A megfelelo gy6gyszerek es orr spray-k
alkalmazasaval feliilkerekedhetiink a
probIeman. Biztosan ebben a pillanatban
is fel tudnank sorolni egy-ket ismerosiin
ket, akik eppen a masodik leggyakoribb
betegsegtol, a torokgyulladastol vagy a
mandulagyulladastol szenvednek kor
nyezetiinkben ilyenkor, tavasszal. Az e16bb
emlitett szenan<itha aItalaban megkonnyiti
a virusaik bejutasat, ahogy hajlamosit6 te
nyezok lehetnek a huvos hajnalok, a koran,
meg hidegben elnyalt fagylaltok vagy a ta
vaszi nagytakaritasnaI nyalkahartyankra
telepedo es azt irrital6 porszemcsek. Agy
nyugalommal, boseges folyadeldogyasztas
sal, laz-es fajdalomcsillapitassal es gyakori
torokoblogetessel konnyen un'a lehetiink a
torokgyulladason.

Porras: internet

, -apaga
k-a l'

Erdekes es szines programnak adott
helyszint a Kallai Ferenc Kulturalis Koz
pont januar 28-an. Sz6 szerint szines
programnak, hiszen papagaj kiallitason
vehettek reszt az erdeldodok. A Monor
r61 erkezo kis csalad jarja az orszagot es
foleg a gyermekeknek okoz oromet a ma
darbemutat6val. A kiallitason sokfele pa
pagajt lehetett megtekinteni es gyonyor
kodni csodaIatos szineikben. Hangjuk
is igen valtozatos volt, szivesen hallgat
tiIk a gyerekek. Lehetoseg ad6dott meg
fot6zkodasra egy igazi "kaI6zpapagajjal"
es vehettek a gyerekek lufipapagajt is. A
kicsiknek alkalmuk nyilt arcfestesre is.
Nem csak a legkisebbek, sziilok es nagy
sziilok is j6l ereztek magukat.
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szerint ugyanabban a magassagban toliink
400-500m-re es kb. egy futballiabda nagy
sagu lehetett. Utunkat tovabb folytattuk
Devavanya fele es mielott a teglagyarat
elertiik volna, hirtelen, hihetetlen gyorsan
atrepiilt a lakott teriilet folott. A sebesse
get nem lassan novelte, ahogy mi emberek
gondolnank, hanem egybOl mintha egy
gyors ceruzavonalat rantanank az iires
papiron. Kondenzcsik, hang es kiilOnosebb
alakvaltozas nellciil ment mindez vegbe. A
kozsegben aztan nem lattuk, de nem ha
zafele mentiink, hanem Gyomaendrod fele,
hogy hcitha ujra megpillantjuk. A vasuton
athaladva rogton feltunt e16ttiink. Az volt
az erzesiink, hogy benniinket var, vagy ta
Ian egeszen lassan halad a TSZ-kozpont
iranyaba a vasut masik oldalan. Tovabb
haladtunk es Koszigeten errol a hidat el
hagyva ujra az iranyba fordultunk es a ref
lektort kapcsolgattuk. Erre 0 nem reagalt
ugyan, de e1ckor vettiik eszre, hogy a jenylo
test es mikozottiink a fold felszinen apr6,

Kedves Olvas6k! Ismet betekinthetnek Dr. Frank6 Karoly mappajaba. Nemcsak a 20-21. szazadban talalhatunk bizonyite~

kokat az idegenek letezesere. Sok regi beszamol6 maradt fenn kozepkori magyar okleve1ekben, amelyek leirasa megegyezile a
modern leori UFO talalkozasokkal. Az egyik Hyen beszamol6 1280-b61 szarmazik, ame1y szerint Balvanyos koze1eben tobben
"langol6 repiilo pajzsot" figyeltek meg, ami hatalmas sebessegge1 szaguldott at az egen.

kb. teniszlabda nagysagu jenyek mozog
nak, de nem clllandoan, hanem a harom
koziil hoi egyik, hoi masik ide-oda vagy
egymashoz, vagy a fer valamelyik resze
re mozdul el. Alakjuk nem volt pontosan
meghatarozhato. Tovabbmentiink es Ko
szigetet elhagyva, de a Pohalmi uton joval
errebb felalltunk a kanyarban levo vasuti
citjarora. A feny16 jelenseg a vasUt mellett
levo szantas folott haladt el Gyomaendrod
iranyaba, mindvegig a koves utrol nezve a
vasut masik oldalan. Figyelmunk ezutan
mar a foldon mozgo feny16 vagy foszfo
reszkalo valamire iranyult. Ezek ugyanis
nem hogy hirtelen, gyorsan mozogtak, de
sziniiket is allandoan valtoztattak. Vol
tak pirosak, sargak, kekek, zoldek es lilale
Ezek a szincitmenetek nem hirtelen, hanem
lassan, fokozatmentesen mentek vegbe. A
fent levo gomb kozben egeszen eltavolodott
tolUnk megitClesiink szerint Gyomaendrod
hataraban lehetett. Mi kb. jel oraja neztuk
mar a mozgo jenyeket, melyek most mar
igen nagy tavolsagokat beszaladgaltak.
Ezen a szantason mar erzesiink szerint ot
is lehetett, mert ugy tunt, hogy nemelyszer
hoi az egyik, hoi a masik eltunik, majd is
met megjelenik. Elmozdulasuk talan egy
kilometer is lehetett, de ezeket a tavolsago
kat is olyan gyorsan tettek meg, hogy szem
mel alig lehetett kovetni a mozgasukat.
Mozgasuk teljesen hangtalan volt, semmi
fCle megismetlodo, vagy rendszeres mozgas
nem volt felfedezheto. Az elso ecsegfalvi
eszleles utan jo masfCl oraval kesobb aztan
visszafordultunk Devavanyara, elhagyva a
fenylo pontokat. Masnap reggel ujra arra a
helyre erve mar semmifele az estelihez ha
sonia dolgot tapasztalhattunk.

Toth Istvan devavanyai la/cos
Dr. Franko Karoly gyiijtemenyebOl

Eszreveteliink 1989. november 29-30
an tortenhetett az esti orakban sOtetedes
utem valamiveC Kisujszallas felol jOttiink
Devavanyara hazafele, ami/cor az Ecseg
falvcit jelzo helysegjelzo tablat elhagyva
az elso kanyarban felfigyeltunk a toliink
jobbra levo, feny16 jelensegre. A Barkas
mikrobuszban Oten voltunk es az elso la
tasra senki nem gondolt kiilonos lcitvany
ra. Mindenki ugy konyvelte el magaban,
hogy a kozeli furotorony tetejen levo lam
pa, es annak lcitjak vilagito jenyet. A ka
nyar utani hosszu egyenes szakaszban jOt
tiink ra, hogy a vilagit6 test veliink egyiitt
halad mintegy 200-300m magassagban.
A toliink valo tavolsag igen valtoz6 volt,
mert az ut kanyarulatcit 0 nem kovette.

Utunk soran figyeltiik meg, hogy ha mi
gyorsabban megyiink, 0 is gyorsabban ha
lad, ha mi lassitunk, 0 is igy cselekszik. A
riheli kanyarban hirtelen fekeztiink es a
gabonasi utra fordulva szembe vele meg
alltunk. Erre 0 is m egallt, megfigyelesiink

Gyomaendrod, Apponyi ut 17/1. (a volt Szolgaltat6haz)

Telefon: 06-20/341-7628



2017. marcius

Ii
,

.........eres e

Gyomaendr6di Toll

,
re

9

len
- A 2/14A osztaly tanulojakent reszt vettel egy dijlitadon,

Krisztian Budapesten a nagy Gyula kerteszeti Szakkozepiskola
ban. Mirol is szolt tulajdonkeppen ez a plilyazat?

- Meghirdettek egy Kertbarat Programot a tavalyi evben,
miszerint az elhanyagolt illetve mi.iveles al61 kivett kerteket ujra
bevonjak a termelesbe. Ennek kereten belii! mi az osztallyal egy
gyomaendr6di neni kertjeben val6sitottuk meg a Kertbanit Prog
ram felteteleit. Fat metszettiink, muveltiink, gyi.imi:ilcsbt szedti.ink
a kertben. Err61 a kepeket elkLi!dtiik a Fi:ildmuveJesi.igyi Miniszte
riumba. Ezutan meghirdettek a dijatad6t, ahol az iskola elismer6
oklevelet kapott.

- Ebben az evben is lehetoseg van arra, hogy a dilikok kijus
sanak Lengyelorszagba es Franciaorszagba. Te tavaly is voltal,
Krisztian, Lengyelorszagban. Ebben az evben is kiutazol?

- Nem. Ebben az evben vizsgazom, hiszen vegz6s tanul6 va
gyok.

- Mik a terveid, miutan vegeztel az iskolaban?
- A mez6gazdasagban szeretnek dolgozni minel el6bb.

Mahler-Ful} Katalin

) E jen ta _ 6 b'CSt.'
1937. 03.19-en szi.iletett Rosza Marton

fi:ildrajz-rajz testneveles szakos tanar. Alla
mi Testnevelesi Gimnaziumot Kiskunfel
egyhazan vegezte, majd Budapesten Test
nevelesi F6iskolan folytatta tanulmanyait.
Gimnaziumi evei alatt Del- Magyarorszag
ifj(lsagi tornaszbajnoka volt. 1955-56-ban
tagja volt az ifjusagi olimpiai keretnek.
Tagja volt a szpartakiad keretei ki:izi:itt
mi.iki:idbtt gyomai rbplabda csapatnak is.
Kiils6 munkatarskent rendszeresen kbzi:ilt
sporttud6sitasokat a megyei (ljsagnak. Pe
dag6gus segit6tarsaival tiz even at i:infeledt
nyaraIast es tartalmas kultLnprogramokat
biztositott a yaros es a kbrnyek diakjai
nak a nyari szi.inetekben. Hobbija volt a
XX. szazadi haditi:irtenelem. Gyakorlatilag
minden ki:inyvet, Lljsagcikket, ami a tema
val kapcsolatban megjelent, bsszegylijtbtt
es tematikus rendben 6rzi:itt. Tusrajzokat is
keszitett az erdelyi es felvideki varosok je
lent6sebb epiileteir61.

Szeretettel es tisztelettel gondolok visz
sza Rosza Marci tanar bacsira, termeszete
sen mondhatom ezt az i:iregsz616si aItala
nos isko1<isok neveben. 1957-60-as evekre
gondolok vissza, minden heten csuti:irti:i
ki:in kilatogatott hozzank Marci tanar bacsi.
Mi mar szerdan lazban egtunk, ti.irelmet
lentil vartuk a csi.itbrti:ikbt. Az 0 jelenlete
szamunkra ajandek volt. Sugarzott be161e

az igazi lelkesedes, szeretet. Legtbbb eset
ben termeszetjarassal tbltbtttik a napot.
Madarald(al, fakkal ismerkedtiink. Ami a
legizgalmasabb volt, az a szamhaborLlzas,
no meg a szebbnel-szebb dalok, amit tor
kunk szakadtab61 enekelhetti.ink. Az 0 su
gallatara, keresere lettem kisdobos-vezet6,
ami meghatarozta szinte az egesz eletem.
Ki:izi:issegi emberre valtam. Ondicseretnek
tunhet, de rna is egyszeri.i, elesett emberek
vannak kbzel a szivemhez.

Mindenkeppen meg kell emlitenem
az egesz Rosza csaladot;i:ireg Marci bacsit,
feleseget Ani nenit, gyermekeit Annat,
Jancsit, Palit es Katat. Kata az egyetlen ,
aId nyugdijas pedag6guskent meg itt van
kbzbttiink. R61uk csak tisztelettel lehet
beszelni, hiszen veli.ik szi.iletett emberies
seggel, masok es egymas iranti szeretettel
lettek felruhazva. Ogy velem, nagy halaval
tartozunk nekik, es batran ldjelenthetem,
hogy nagyon hianyoznak a kbzeJetb61.

Vaszlc6 Katalin
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TELL VILMOS - A SVAJCI SZABADSAG ATYJA?,
A hirneves lOvesz ketszer celzott szamszerijaval es nyila mindketszer

talaIt. Az egyik kilott nyil megmentette az eletet, a masik pedig kirob
bantotta a svajci fiiggetlensegi haborut legaIabbis igy meseltek es hittek
e1 szazadokon at.

sza igazolja a helytart6 gyanujat:
- Ha az elsa nyilam kedves gyermekemet

taJaita volna el, a masodikat neked szantam,
helytart6, es hidd el, nem hibaztam volna!

Csupan egy gyermek artatlan kerdese es
egy apa kozonyos valasza volt az, ami moz
gasba hozta a tortenelem kereket: - Nezd,
apam! Egy kalap van az oszlop tetejen! - ki
altott fel a kisfiu. Apja megvonta a vallat: 
Mi koziink hozza? Gyeriink tovabb!

A jelenet a Svajc szivet alkoto harom
erdei kanton egyikeben, az Uriban levo
Altdorf piacan jatszodott Ie.

Az l300-as evek elejen jarunk, Uri,
Schwyz es Unterwalden nemreg kotottek
szovetseget, hogy ellenteteiket ettol fogva
ne habOrll, hanem valasztott binik don
tese alapjan rendezzek, a ki.ilso ellensegek
ellen pedig osszefogjanak. A kantonokat
mar evszazadok ota a tavoli nemet-romai
csaszarok kormanyozzak, de a szinte meg
kozelithetetlen volgyekben robotolo konok
parasztok a fiiggetlensegrol almodoznak.

Tell Vilmos is a szabadsag szerelmese.
6 az, aki ezen a napon megvetoen szol a
kalapr61, amely Hermann Gessler, a Becs
bol ki.ildott svajci zsarnok helytarto paran
csara diszeleg az oszlopon. Gessler elren
delte, hogy tavolleteben a kalap kepviselje
hatalmat, tehat ezert minden arra jaronak
koszontenie kell. Tiszteletlensegenek ta
nllja, egy Friesshart nevu zsoldos aid Tell
mellenek szegezi a dardajat:

- Allj! A csaszar neveben parancsolom!
Borton fenyegeti, Tell habozva megall.

Fia, Walter segitsegert szalad, es hamarosan
egy nagyobb csapat paraszttal ter vissza, aldk

osztjak apja felhaborodasat a helytarto gyala
zatos rendelete miatt. Friesshart es Tell vitaja
mar-mar verekedesse fajul, amikor egy lovas
erkezik a helyszinre. Kialtas harsan:

- Utat a kormanyzonak!
Gesslert feldiihiti Friesshart jelentese.

Hallott mar Tellrol, a hires ijaszrol, akinek
kepessegeivel Walter igy kerkedik:

- Az en apam szaz lepesrollelovi az al
mat a farol!

Kegyetlen mosolyra hllzodik a zsarnok
ajka. A kalappal szembeni tiszteletlenseg
bi.inteteseul megparancsolja, hogy Tell
mutassa be a tudasat, csak eppen nem egy
far61, hanem Walter feje bubjar6l kell az
almat lelonie. A sokasagra dobbent csend
telepszik. Tell kegyelemert konyorog, de
Gessler hajthatatlan.

- Loj, vagy meghalsz, te is meg a fiad
is! - mennydorgi.

Tell lassankent visszanyeri lelekjelen
letet es felkesziil a szornyli isteniteletre.
Walter, apja iranti tokeletes bizalmaban
visszautasitja, hogy bekossek a szemet.
Tell hosszan celoz, aztan megis leereszti a
szamszerijat, tegzebol elovesz egy masodik
nyilvessz6t es ovebe tlizi. Ezutan vegre
hajtja az iszonyatos feladatot: nyila eppen
kettehasitja az almat Walter fejen. Walter
odarohan az apjahoz, aki fcilkapja es gyon
geden magahoz oleli. Gessler gratuW a
mesterlovesznek es megkerdezi, miert ke
szitette kj a masodik nyilvesszot. Tell vala-

KIROBBAN A FELKELES

Pimaszsagaert a kormanyz6 lefogatja Tell
Vilmost. - Elvitetlek innen, mostant61 racs
moge keriilsz, se napsugarat, se holdfenyt
nem latsz tobbe! - orditja. - es ald<or nyugod
tan alhatom, nem kell felnem a nyilaidt61.

Am amikor a rabot cs6nakon szallitjak
a Luzerni-tavon, tombol6 vihar korbacsol
ja orvenylo pokolla a t6 vizet. Az evezasok
tudjak, hogy Tell messze fOldon hIres cso
naldwrmanyos, es kerlelni kezdik Gesslert,
oldoztassa fel arab koteleit, hadd vegye at
a kormanyrudat, kiilonben mindannyian
odavesznek. Tell mesteri m6don megmenti
a cs6nakot, de amint elerik a partot, felug
rik egy kiszogello sziklara es kereket old.

Tell, immar szokevenykent, bOSSZllt
forral, es megeskiiszik, hogy veget vet a
helytart6 szeszelyes es kegyetlen uralma
nak. Ismeri az lltat Gessler vara fele, es les
be all a sliri.iben, ahonnan belatja a mere
detyek koze szorlll6 erdei utat.

- Maskepp nem mehet Kiissnacht fele,
csak ezen a volgyszoroson at - dunnyogi
magaban. - Itt fogom megtenni.

Tell nyila ezuttal is celba taW, Gessler a
foldre zuhan. Halala elott csak annyi ideje
marad, hogy elhorogje gyilkosa nevet. - Is
mered az ijaszt, ne is kutass mas utan - kur
jantja Ie Tell a szikla tetejerol. - Szabadok a
tanyak, nem kell felnie az artatlannak, nem
sanyargathatod mar tobbe az orszagot. - Ez
a ki16tt nyi! adta meg a jelt a svajci fiigget
lensegi haboruk kezdetere.

SZINDARAB VAGY TORTENELEM?

A fill fejerollel6tt alma, arab sz6kese a vi
haros tavon, a zsarnok meggyilkolasa - ezek
az esemenyek Friedrich von Schiller verses
dramaja, a Tell Vilmos cselekmenyenek fo
mozzanatai. A darabot 1804-ben, a megjele
nitett esemenyek feltetelezett idopontja utan
mintegy otszaz esztendovel mutattak be.

A tortenetet azonban nem Schiller
agyalta kj a nezok borzongatasara, hanem
az l400-as evekbal fennmaradt elbeszele
sekre tamaszkodott, amelyek val6szinlileg
meg regebbi sz6beli hagyomany lejegyzesei.

Tell Vilmos elso emlitese nyomtatas
ban egy 1477-ben kiadott ballada, Az al
lamszovetseg tortenetenek eneke. A svajci
szabadsag es egyseg XlV. szazadi letrejottet
dicsoito huszonkilenc versszakb6l negy
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foglalkozik az ijasz tortenetevel, akit arra
kenyszeritenek, hogy a fia fejere helyezett
almara nyilazzon. Gessler nevii helytart6
1'61, oszlop tetejere tett kalapr61, Tell szoke
serol es a kiissnachti gyilkossagr61 sz6 sem
esik. Ezek a reszletek egy masik, korUlbeliil
ugyanakkor megjelent muben Wnnek fel.

Valamikor 1467 es 1474 kozott az
Unterwalden kantonbeli Sarnen nevtelen
jegyzoje kozreadta a pergamenborit6ja utan
Feher Konyvnek nevezett gytijtemenyt,
amely addig nyilvanval6an szajr6l szajra
terjedo tortenelmi hist6riakat tartalmazott.
A tortenet itt talalhat6 verzi6jaban elOfordul
Gessler neve, bar csak tiszttart6kent.

6 az, aki tiszteletet kovetel kalapja irant,
rakenyszerit egy ijaszt, hogy a fia fejere
tett almara nyilazzon, amiert megtagadta
a h6dolatot, a tart6ztatja Ie a fenyegetoen
ki.keszitett masodik nyilvesszo miatt, es a
szokeveny ot gyilkolja meg. A mesterlo
vesznek azonban, akit itt nem Tellnek, ha
nem Thallnak hivnak, semmi koze a Svajc
fUggetlenseget kiviv6 felkeleshez.

HOSSZU IRODALMI TRADICIO

Svajc korai tortenelmenek egyik veze
to tud6sa feltette a kerdest, hogyan jutott a
Thall vagy Tell new hos ilyen kimagasl6 sze
rephez ket olyan muben is, amelyek a svajci
felkeles utan tobb mint masfel evszazaddal
jelentek meg. A fell<:eles regebbi kr6nildsai
nem is emlitenek ilyen nevii host. A valasz
Svajc hatarain kivi.il keresendo, sugallja.

A kozepkorban az istenitelet a bunos
seg vagy artatlansag bizonyitasanak Eur6
pa-szerte elfogadott m6dja volt. Aki Mnos,
belepusztul, aki artatlan, tlJleli a pr6bat. Az
Isten akarja, hogy igy tortenjek, az ember
pedig nyugodjek bele Isten akarataba. Az
ijasz, akit alTa itelnek, hogy a sajat fia fejere
tett alJnara nyiJazzon, megjelenik szamos eu
r6pai orszag, igy Nemetorszag, Dania, Nor
vegia es Izland szajhagyomanyaban. William
of Cloudesly regi angol balladaja figyelemre
melt6 hasonl6sagot mutat az 1477-es Az aI
lamszovetseg tortenetenek enekevel:

Van egy flam, hetesztend6s
A szivem kincse 6.
Egy kar6hoz kikotom,
Ott hagyom a colopon.
Fejere egy almat teszek,
Szazhusz lepes messze megyek,
S egy j6 vessz6vel en magam
Az almat kettehasitom.

Cloudesly kiralya, akarcsak a helytart6
Tell torteneteben, att61 fel, hogy a mester
lovesz egyszer majd ellene forditja nyilat.

Az a mu azonban, amellyel a svajci Tell
Vilmos tortenete a legnagyobb hasonl6sagot
mutatja, a Gesta Danorum, egy XII. szazadi
dan kr6nika, amelyet Saxo Grammaticus
allitott ossze. Ennek hose, Toko vagy Tiki,
egy ivaszaton ijasztudomanyaval kerkedik,
ezert Kekfogll Harald, a kegyetlen kiraly az
zal biinteti, hogy a fia fejere tett alman kell
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bizonyitania kepessegeit.
Akarcsak Tell, 6 is felretesz egy maso

dik nyilvesszot, amelyet a zsarnoknak szan,
ha elhibazna az elso lovest. A pr6ba utan
kitoro lazadas sOl'an az ijasz lesbe all az
erdoben, es meggyilkolja a kiralyt. Akarki
is irta meg eloszor Tell tortenetet, nyilvan
ismerte es modelliil hasznalta Toko alakjat
a kegyetlen elnyom6val szemben a1l6 svajci
mesterlovesz tortenetehez.

SZERTEFOSZLIK A LEGENDA

Tell Vilmos tortenete mar a XVI. sza
zad soran gyanakvast keltett. Sankt Gallen
kanton egyik kr6nikasa megjegyezte, hogy
a harom erdei kanton furcsa tortenete
ket terjeszt osi voltat es eredetet iIletoen...
Gyanitom, hogy ezeknek j6 resze mese, ne
melyiket egyenesen lehetetlen osszeegyez
tetni a vaI6saggal". Tell tortenetet Francois
Guilliman felvette De Rebus Helvetiorum
cimu torteneti munkajaba, s6t nehany
reszlettel maga is megtoldotta. Egy barat
jahoz irt leveleben azonban meglepo val
lomast tett: erett megfonto1<is utan arra a
kovetkeztetesre jutott, hogy kiagyalt torte
netrol van sz6, amelyet az osztrakok elleni
gyUlolet szitasara talaltak ki.

1700-ban egy svajci lelkesz pamfle
tet adott ki, amelyben osszekapcsolta Tell
Vilmos es a dan mondai has alakjat, Uri
kanton hat6sagai nyilvanos elegetesre iteI
tek a szentsegtoro muvet. Tell vedelmeben
cafolatot jelentetett meg egy luzerni ir6, a
kor ket neves tortenesze pedig hagyomany
tiszteletre sz6lit6 felhivast tett kozze - bar
egyikiik maganemberkent hangot adott a
nepszerti mese hitelessegevel kapcsolatos
fenntartasainak. Dramajar61 sz61va Schil
ler is az ir6i szabadsagra hivatkozott, ami
kor Tell Vilmost tette a svajci fiiggetlensegi
hare kozponti alakjava. A vegso esapast Jo
seph Eutyeh Kopp tortenesz 1835 es 1853
kozott publikalt harom tudomanyos dolgo
zata merte a Tell-mondara. A harom erdei
kanton leveltarainak alapos tanulmanyoza
sa soran arra a kovetkeztetesre jutott. hogy
Tell Vilmos soha nem is elt.

A kozvelemeny felhordiilt: mi lenne,
ha egy amerikai tortenesz megpr6balna
bebizonyitani, hogy George Washington
kitaIalt alak? A legtobb svajci idovel megis
elfogadta a tenyt, hogy semmifeIe Tell Vil
mos nem letezett, es Svajc nem egy legen
das hosnek koszonheti fUggetlenseget. Az
orszag legnepszer(ibb mitoszanak sajnala
tos m6don nem volt val6sagos alapja.

svAJc KIALAKULAsA

Bar Svajcnak nines emberfeletti hose,
fiiggetlensegert val6 kiizdelme nem nel
kiilozi a dramai elemeket. Uri, Sehwyz es
Unterwalden 1291-ben megkotott szerzo
dese nem a fUggetlenseg kinyilvanitasa volt,
bar a harom erdei kanton igencsak nehezen
kormanyozhat6 zuga volt a Nemet-r6mai
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Csaszarsagnak. Kiilonosen azt vettek zokon,
hogy teriiletiiket a Habsburg-uralkod6haz a
sajM esaladi birtokanak tekintette.

1314 elejen Habsburg Lip6t hereeg
megszallta a kantonokat. Szilardan elha
tarozta, hogy helyreallitja csaladja uralmM
a rebellis hegylak6k folott. Schwyz lenye
gesen kisebb gyalogos hadereje, Urib61
val6 szovetsegesekkel egyesiilve egy hegyi
hag6n csapdaba csalta az osztrakokat. A
svajciak hatalmas szikladarabokat gor
gettek Ie rajuk, es 1315. november IS-en
a morgarteni esataban megsemmisito
vereseget mertek a betolakod6kra. Az al
lamszovetseget annak elismeresekeppen
nevezik nemetiil Schweiznek, franciaul
Suisse-nek, olaszul Svizzeranak, angolul
pedig Switzerlandnek, hogy Sehwyz kan
ton milyen kimagasl6 szerepet jMszott a
morgarteni diadalban.

A gyozelem utan mas kornyezo tarto
manyok is esatlakoztak a harom kanton
szovetsegehez, mig vegul 13S3-ra nyolc
tagb61 alit a szovetseg. koztuk Luzern, Zii
rich es Bern varosa. A Habsburgok ujra
kozbe1eptek, remelve, hogy megtorik a
svajci fuggetlenseg diadaiM, de ket donto
iitkozetben megint vereseget szenvedtek.

Wgiil azutan 1394-ben az osztrakok
husz eyre sz616 fegyverszunetet kotbttek az
allamszovetseggel, amivel mar gyakorlati
lag is elismertek Svajc fiiggetlenseget.

A HALHATATLAN TELL

A svajciaknak, mint minden nepnek,
sziikseguk van hosbkre, s a legendas Tell
Vilmost szamos emlekhely idezi orszagszer
teo A latogat6k megtekinthetil<: a meredek
sziklaszirtet a Luzerni-t6partjan, ahol a hos
szokesekor partra ugrott, a Kussnachtba
vezeto dilloutat, ahol megolte Gesslert,es
termeszetesen a nevezetes altdorfi piaeteret,
ahollelotte az almM Walter fejerol. 1509
ben, ket es fel evszazaddal az ailit61agos is
teniteIet utan egy harsfa ailt az altdorfi va
sarteren. A hagyomany szerint ennek agai
alatt allva nezett Walter farkasszemet apja
szamszerijaval. Val6jaban azt a helyet jelolte,
ahol a bir6i vizsgalatokat lefolytattak. Fenn
maradtak jogi dokumentumok az alabbi
keltezessel: I8JKeit az altdorfi harsfa alatt:'
Amikor a fa kiszaradt es kivagtak, a helyen
szokokutat allitottak. Ami az oszlopra tett
kalapot illeti, ugy tunik, ez a mozzanat csak
az istenitelet svajci verzi6jaban fordul elo.
Minthogy szamos svajci esalad cimereben is
szerepel kalap, egy mai tortenesz llgy veli, ez
talan a hatalom jelkepe lehetett.

Az oszlopra helyezett kalap esetleg
nem egy ostoba zsarnok szeszelye lehetett
csupan, hanem megszokott es termeszetes
m6dja annak, hogy valamely tisztsegviselO
(peldaul a polgarmester) jelezze reszvetelet
egy nyilvanos gytilesen.

forras: Reader's Digest Valogatris
Mahler Csaba
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Golyato e a a u cabo

szem, hangosan elmondtam neki, hogy a fi6kakat
a papa felnevelte es elrepilltek! Nyugodj bekeben
kedves g61yamama. Most, hogy e sorokat leirom,
eJszorul a torkom, mint akl<or a fenyOfa alart.

Izgatottan, szorongva vartam 1999 tavaszat.
Tudvan, hogy az 6sszel a parja nelki.iJ tavozott
a him- ugyan mi lesz most? Esetleg eveldg egy
maganyos g61ya lesz a feszekben? A csodalatos
szaporodasi oszton es valami mas is - cseleke
dett. Tavasszal marcius vegen llj asszonyt hozott
a feszekbe. Nem vart, mint matka, napol<1<al ko
rabban erkezett, es a toj6 nehany nappal kes6bb.
Tudta, hogy nem fog jonni? Latta elozo evben
elpllsztulni? Az uj parjaval harom Ids g6lyat ne
veltek fel.

2000 tavaszan nehany nap kiilonbseggel
megerkeztek. Kelepeles, nasz, majd a fiatal tOj6
iildogelt nehany napot a feszekben. Marcius 31
en ismeretlen g6lyak j6l lathat6an megtamad
tak - es 24 6ran beliil elpusztult. Csak az egyik
szarnyat lattuk, ahogy lebegtette az aprilisi szel.
A him aJldogalt mellette, orizte llj parjat.

A szomszedjaimmal figyelve a feszket, arr61
tanakodtunk, hogy Jehetne levenni az e1pusztlllt
g61yat. Hetvege reven segitsegre sem szamithat
tunk. Kiilonos dolog tortent. Hangosan kertiik
az Egek Urat - segitsen! 10-15 perc mulva egy
nagyon eros szelroham jott - belekapaszkodott
a g61ya szarnyaba, es lerepitette a feszekb61!
Tanu G6zan Miska, az id6s nyugdijas itt pihe
n6 alkotmanybir6. Miska atmaszott a keritesen,
es athozta a g6lyat. Feltehet61eg a parharcban

leg aramlatok megkereseset, meg kell tanulniuk,
hogy milyen sebesseggel keJl visszaterni- zart
szarnyakkal, lefele, elore tolt labakkal- a feszekbe.
Ezt szoktak a toj6val a juliusi delelotti 6rakban
napokon at gyakorolni- addig nem kapnak enni!
Sokat tanultam a g6lyakt61, eveken at filmeztem,
figyeltem oket. Jelentettem irasban a Nemzeti
Parknak. Al<1<or meg tiz feszek volt Gyoma bel
teriileten - kilene EndrOdon. Evente 40-60 los
g6lya szi.iletett itt! Ma Gyoman ket feszek van,
Endrodon harom vagy negy! Miert? Ki tlldja.

Mas teleiileseken ninesen i1yen nagy pel
danyszam csokl<enes.

AmiJ<or a harom fi6ka elrepillt a feszekb6l,
nagyot s6hajtva, orommel es meghatottan alJtam
a nemregen elhantolt g6lyamama sirjanal. ErnIek-

ugy esett vissza a feszekbe, hogy a sziiletend6
tojasok osszetortek benne. Rajottiink, hogy
a toj6 a sebektol fertozest kapott es elpusztult.
Masnap hetfon mar egy uj- immar a mostani
harmadik parja foglalta el a feszket. Az6ta j6l
megvannak, de 200 I-tol harom even at ismeret
len okb61 nem koltottek. Kameraval figyeltem
es filmeztem 6ket kiilonos viselkedesiik miatt.
Megerkezesiiket kovet6en nem sok1<31 nyugta
lanok lettek, es 10-15 napra eJhagytak a feszket.
2003 6szen a feszket athelyezti.U<, az 6voda ma
gas kemenyere- a korabbi oszlopon lev6 feszket
leszedtiik - tul kozel volt a szomszed hazhoz.

Batorsag kelJett miJ<or felmasztam lemer
ni, hogyan is keJlene egy uj feszket atalakitani,
hegeszteni, hogy feJhelyezhet6 legyen a ke

,--------------"'7":'------------==______, menyszegelyez6 vaskorlatra. Endr6di

baratom Timar Vince ez a nagyszeru
ember elvegezte a feladatot. / sokat tett
ezert a varosert - tobbet, mint harom
nem ideval6si diszpolgar/ Puskas Laci
bacsi fiaval es egy masik fiatalember
segitsegevel, kotelekkel felhuztuk az
elozoekben altalam megbiitykolt uj
feszket. 1110 cm szeles!l

2004 tavaszan a g61yapar megjott
es elfoglalta. Ismet ket-harom nyar si
kertelen koltesiik volt. A nyugtalansa
guk feltuno volt - szakember is ldjott
felmaszott a vasletran es szemiigyre

vette a feszket, de tojast nem talalt.
2007 nyaran a Hantos kerti feszek leegett.

Az ott nevelkedett egy szal fi6ka, ijedteben ide
repiilt a J6kaira. Figyeltem- addig sipakolt, kerte
az oreg g6lyapart, mig azokban az oszton eletre
kelt! Ket het heten at neveltek az elarvult fi6kat
- majd az is elrepiilt.

2008 6ta folyamatosan, siJ<eresen nevelik a fi
6kaiJ<at, szokatlan es furcsa viselkedesiik elfeled
vel / csak en nem felejtettem ell. Pockot, sikl6t es
kecskebekakat oklendeznek ld a felnottek szigo
rll beosztassal. Amig nem tlldnak repiilni, nem
eleg nagyok- orziJ< 6ket. A him a regi oszlopan
alJdogal- a legnagyobb viharban is. Hajnali 6rak
ban repiilnek ki - iigyetleni.iJ, de rendszeresen.
Naponta nagyobb tavolsagra. Kes6bb delel6tt tiz
koriil jon a mama es a levegoben kelepel. Ok vele
egyiitt tanuljak a korozest, emeJkedest es a nehez
leszalJast. Vtana kapnak enni! Augusztus elejen
elrepiilnek, ki a hatarba- oda ahol a tobbi fiatal
g61ya gyiilekezik, es egyiitt indulnak a Duna
menten a Boszporllszon at Afrika fete. A szi.ilok
meg maradnak- augusztus 20 kori.il szoktak el
indulni. Gyakran replilnek, el a hazam felett- le
het, hogy tudjak, mennyire tisztelem es szeretem
oketo A letezesiik szamomra a legszebb koszonet.
Ha utana szamolok 40-50 fi6kat neveltek fel ed
dig. jarjanak, kerem emelt fovel es neha-neha
nezzek meg es szeressek oket! MegerdemliJ<!
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Tisztelettel: Dr. Frank6 Karoly

1994 nyaran egy fiatal g61yapar foglalta el
a j6kai-Botond utca sarkan lev6 villanyp6znat.
Napokon keresztlil kelepeltek, "beszelgettek"
egymassal, atrepiiltek a sarkon lev6 Ids feher
epiilet kemenyere szorosan egymas melle allva
es folytattak szerelmi vallomasukat. A him g6
Iya - hihetetlen szep es melt6sagos megjelenesu
peldany - id6nkent elrepiilt es fagallyakat ho
zott, kezdett feszket epiteni. Ott a fab6l kesziilt
oszlop tetejen, a dr6tok, vezetekek kozott. A
TITAsz akkori vezet6je Hornok Tamas meg
hallgatta keresemet es intezkedett. A TITAsz
akkor meg itt Gyomaendr6don egy nagycsalad
volt. Tobb mint szaz dolgoz6val. Ok mar sehol,
de a g61yak itt vannak. Femkosarat helyeztek az
oszlop tetejere - a feszek kezdemeny darabjait
felhelyeztek a kosarba. A szerelemt61
eivakllit g61yapar tovabb epitgette au
gusztllS kozepeig a meglehet6sen ve-
szelyes helyre keriilt otthonat.

Vettem egy hasznalaton kiviili osz-
lopot es megbeszeltem az iskola igaz
gat6javal - engedelyevel - miutan az
oszlop tetejere elkeszitettem a feszket
(nem volt konnyu) az iskola udvaran
a Gyomaszolg segitsegevel azt felalli-
tottuk. fgy varta 1995 - tavaszat a g6
Iyafeszek! Megjottek es elfoglaltak nagy
oromomre. Az6ta tortent egy-ket dolog
a feszekkel - de a sorsat immar 23 eve
figyelemmel kiserve - tobbszor is tudtam segit
seggel (vannak j6 emberek) a g6lyakkal torodni.
Az elso ket evben gallyakat szedtem es kivittem
a park kozepere kora hajnalban. A him g61ya
figyelt es okosan dontott, minden esetben ta
vozasom utan lerepiilt oda, a park kozepere es
egyenkent felhordta a feszekllez sziikseges epi
toanyagot. Csodalatos dolog volt!

A tOj6 g6lya - szelid, nyugodt, bizalommal
teli madar volt. Itt setaIt az utcan, az arokparto
kon szedte a gilisztakat es vitte junius kozepet61
az egyre novekv6 es ehes fi6ldknak. Feltettem a
sok oriilt aut6st61. Esz nelhi!, gyorsan hajtottak
mar akkor is. Nem szamitott nehany agy nelkiili
embernek- 6voda akkor meg als6 tagozatos is
kola gyerekei- kit erdekelt egy g6lyamama kozel
az ut szelehez? Volt, aki lelassitott- 6k voltak
tobben- figyeltek az utat- nem csak neztek, lat
tak is. 1998. jllllius 24-en hajnalban a g6lyama
ma a volt OTP elotti jarda kornyeken a parkban
keresgelt. £s akkor jott valaki- a g6lya megijedt
es felkelo nappal szembe repiilve, amely elvakit
hatta, neki repiilt a magas feszi.iltsegnek es ott
megegett. Harom fi6ka maradt gondos mama
nelkii], ekl<:or meg nem repiiltek ld. A g61yak
nal a toj6 tanitja, feliigyeli a fi6kak kirepiileset,
ez torveny naluk. A him - az apa- negyvenegy
napon at etette faradtsagosan orokke ehes fi6ka
ikat. A mamat en temettem el itt a kertemben az
egyik feny6fa mellett.

Kirepiiltek a fi6kak- Id tudja, hogy sikeriilt
nekik tanitas nelkiil? Meg kell tanulniuk a me-
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Magyarorszag nyugati hatara mel
lett, az Alpokaljan, Becstol 60 km-re,
Budapesttol 220 km-re talalhato Sop
ron, a"Hiisegvarosa". A Soproni-hegy
seg es Perto to melletti Balfi-dombsag
kozott, az Ikva patak volgyeben epiUt.
A kornyek mikroklimaja kedvez a bor
termelesnek; Sopron a "kekfrankos fo
varosa".

A terLilet az oskor 6ta lakott. A kozeli
Varhelyen a kora vaskor idejen, az i. e. 7.
szazadban foldvar epiilt. A r6mai korban
egy Scarbantia nevil yaros alit itt, amelyen
ket fontos utvonal is athaladt. F6ruma a
mai foter helyen volt. A nepvandorlas ko
raban Scarbantia romokban maradt, uj
telepLiles csak a honfoglalas utan jott let
re itt. A yaros lak6i a Kr. u. 4. szazadban
a kesobbi belvaros teriileten 3-4 m vastag
varosfalat emeltek, hogy megvedjek ma
gllkat a barbarok tamadasait61. A 9-11.
szazad kornyeken a regi r6mai varosfalat
Idegeszitettek, es felepLilt a var is. Ekkor
kapta magyar nevet a Yaros, Suprun nevii
ispanjar61. 1273-ban II. Ottoldr cseh k1
raly arulas kovetkezteben elfoglalta a varat.
1441. februar 25-en Luxemburgi Erzsebet
ozvegy kiralyne Sopront es kornyeket 8000
aranyert elzalogositotta III. Frigyes nemet
r6mai csaszarnak. A varost csak HlInyadi
Matyas szerezte vissza, aid 1463. jllJius 19
en megegyezett Frigyessel, hogy 80 ezer
forintert visszaadta a koronat es az elza
logositott teriileteket. 1529-ben a torokok
feldllitak a varost, de nem kerLilt a torokok
kezere. A megszallt teriiletekrol sokan me
nekiiltek Sopronba, ami lassankent a to
rokoktol szabad terLilet kozpontjava valt.
1605-ben Bocskai hadai dultak fel Sopront.
Az 1655-os pestisjarvanyban a lakossag
fele elpllsztult. 1676-ban Sopron teljesen
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leegett. Ezutan a regi kozepkori epiiletek
helyen barokk epiileteket emeltek, megszii
letett a mai belvaros. Ekkor epitettek ujja a
Tuztornyot is. 1753-ban Sopron erdejeben,
a kesobb Brennbergbanyanak nevezett he
lyen nyilt meg Magyarorszag elsa szenba
nyaja, ami a 19. szazad utols6 evtizedeire az
orszag egyik legkorszerubb banyajava valt.
Szechenyi osztonzesere epLilt meg a Du
nantlll elsa vastitja, amely Sopront Becsuj
hellyel es Beccsel kototte ossze.

Sopron latnival6kban igen gazdag,
ezert nehez koziiliik kiemelni nehanyat, de
azert megpr6balom. A Tuztoronyban egy
kor szolgalatot teljesito orok.nek solcretii
feladatuk volt. Figyelmeztettek Sopron la
kosait, ha tiiz Litott ki valahol, ha ellenseg
kozeledett, vagy ha idegenek bort akartak
hozni a varosba. A varosi eloljar6kkal ko
tott szerzodes alapjan egeszen 1829-ig a to
ronyorok voltak a varosi zeneszek. Ok mu
zsikaltak a varosi iinnepeken, eskiivokon,
temeteseken. A Patikamuzeum Sopron
elso vedett miiemleke. II. Lajos uralkodasa
idejen a yaros vezetese Ie akarta bontani ezt
a hazat, a nep meg nem akarta ezt. Kovet
segbe mentek egyenesen a kinilyhoz, es a
ldraly megtiltotta a bontast. Ezutan orvo
sok laktak a hazban, majd itt rendeztek be a
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Fekete Elefant patika b6torzataval a mllze
umot. Ma is patikamllzeumkent mukodik.
A muemlekileg vedett epiilet, a Caesar-haz
utols6 tulajdonosar61, a Caesar-csaladr61
kapta nevet. A foldszinten egy hires, elso
sorban a soproni borvidet< neduit Idnal6
hanglllatos boroz6 varja a latogat6kat. Az
emeleti kialJit6-helyisegekben Soproni
Horvath J6zsef (1891-1961) akvarellis
ta eIetmuve teldntheto meg, aki "Sopron
nagy festoje'; az "akvarell poetaja" volt.

A programok koziil a Soproni Tavaszi
Napokat fontos kiemelni. 1983-ban Sopron
elsa videld varoskent csatlakozott a Buda
pesti Tavaszi Fesztival rendezvenysorozata
ihoz. Az evek soran a fesztivalvarosok sza
rna nott, s rna mar orszagszerte felpezsdLil
a kulturalis elet marcius eljottevel. Marcius
utols6 ket hete a Hliseg Varosaban hagyo
manyosan magas szinvonalll, valtozatos,
minden korosztalyt, erdeldodesu embert
megsz6lit6 programsorozatot kinal. A
rendezvenyek - zenei, szinhazi, tancbemu
tat6k - neves hazai es kiilfOldi eload6mii
veszeket vonultatnak fel. A varos exkluziv
kiallit6termeben, a Festoteremben rangos
b~pzo- vagy iparmuveszeti tarlatok tekint
hetok meg.

Mahler- Furj Katalin

fJ/eRfes lTeri {j/uIJo/fja
5500 Gyomaendrod, Mikes Kelemen u. 8.

Telefon: 06-20/554-1250

Havi ajanlatunk:

SERTESHOS • BOROS MALAC 0 ELOHUTOTT
CSIRKE 0 CSIRKECOMB EGESZ 750Ft/kg

.. BIRKAHOS 1400 Ft
ALLANDOAN KAPHATO RENDELESRE!

Nyitva lartas: )-Jetto-Pentek: 7-17 6n\ig' Szombat, Vasarnap: 7-12 6n\ig
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Farsangi
Jatsz6haz

A Szent Antal 1H~phaz februclr
4-en megtelt gyerekekke1 es sziilOl<

kel. ugyanL Farsangi Jatsz6haz keI'ii]t

megrendezesre. Dr. Szonda Istvan
es segit6i nagyon sok erclekes elfog

laltsagot talaltak ki a gyerekeknek.

Segitettek peldaul a Lljsagpapirral

osszekevert gipszb6l remiszt6 alat

cokat kesziteni, mindezt abb6l az ok

b61, hogy ellizzek vegre a hideg telet.

Pompas maszkok kesziiltek. a gyere

kek nagy odafigyelessel es j6kedvvel

dolgoztak. K6kuszgoly6-tesztab61 is
lehetett a nekik kiilonboz6 allatkakat

formazni, mint peIdaul egerke. suni,

es meg sokfajta format. Szines cukor

kab61 hoztak letre a szemeket, fiile

ket. Igen latvanyos munkak sziilettek,

amikre nem csak a sziil6k. de a gyere

kek is buszkek voltak. Linzertesztab61

is lehetett alkotni a kicsiknek sziileik

segitsegevel. vagy anelkiil es sikeriilt

is nagyon sokfelet krealni az aut6n

keresztiil a viragon at egeszen a ha

lacskaig. Mindezt halk, gyermekek
nek sz616 nepzenei hatterrel es a mu

latsag vegen igazi farsangi fanldzal.

Varga Istvan

e
,
1

hezebb Rebeka nem adta oleson a b6ret

esnem aranyat vesztett, hanem ezi.istot

nye1't.

Varga Istvan edzo: A mostani verseny

ismet nagy er6proba volt. Rebeka feladata

az volt, hogy felkesziiljon a sajat ko1'osz

talya versenyeire. Id6sebb ko1'osztalyban

haromszor indult bajnoksagon es mindha

romszor dont6zni tudott. E ve1'seny nehez

segeir61 mindent elmond, hogy a dontoig

vezet6 merk6zeseken,a vegen l<.i.osztott ket

bronzerem megszerz6jet legy6zte! Osz

szessegeben elegedettek lehetunk. Rebeka

taktikus es okos munkavallett e1'edmenyes

ismet az id6sebbek kozott!

csere sem az id6pont sem a nem tervezett
sllJycsoport valtas nem okozott problemM.
Do1'i ebben az evben a Slllyok hataran fog
jatszani a ve1'senyeken, de ez megoldha
to problema. A bronz merk6zesen ismet
bizonyitotta ldasszisat, hiszen egy hettel
korabban meg elvesztette merk6zeset te
hetseges ellenfelevel szemben, most azon
ban sikeriilt a bravl!r. Az erem fantasztikus
teljesitmeny, a karogoknak melto valasz.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az elmult
7 evben minden alkalominal felnott OB
pontszerz6je volt egy ilyen Ids klubnak!
Remelem, hogy ez az ev llgy folytatodik,
ahogy kezd6dott! Varga Istvan

2017-ben januar 28-an rendeztek meg
az 1. o. FeJn6tt Orszagos Bajnoksagot.
Kecskemeten az elmult evekhez h(\en a
Gyomaendr6di Judo KJub is kepviseltet
te magat Feher Dora altaI. A 17 eves ve1'
senyz6 eJete els6 feln6tt 78 kg-os verse
nyen a dobogo harmadik fokara allhatott
fel olimpikon es eb e1'mes tarsasagaban.

Dori meg mindig csak ifjusagi ko1'osz
talyli, azonban mar masodszorra allhatott
a magya1'orszag legnagyobb versenyen
dobogo1'a. A kUlonbseg a ket erem kozott:
ket eves ket sulycsoport.

Varga Istvan edz6: A versenyt szo
katlanul koran 1'endeztek meg, de szeren-

Februar I8-an Veszpremben rendeztek

meg az ifjusagi korosztaly Orszagos Baj

noksagat. Az idei evben a meg csak serdul6

koru Soczo Rebeka kepviselte a Gyoma

endr6di Judo Klubot, aid 14 evesen im

mar hatodik magyar bajnold dont6jeben a

harom a1'any melle megszerezte harmadik

ezustermet is!

HOSSZl! nap volt ez a fiatal versenyz6

nek. Mivel szinte csak naIa id6sebb es ne

hezebb ellenfeleo voltak, nehez versenynek

nezett elebe Rebeka! A selejtez6 merk6ze

seken taktikus, okos judoval lepett at el

lenfelein, hogy a dont6ben is megmutassa,

hogy szamolni kell vele. Bar ellenfele tobb

evvel id6sebb volt nala es tobb l<.i.loval ne-
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KOS (03.21-04.20)

Minden idegszahival a munkara. a megelhetesre
kellene koncentnllnia. mert vannak olyanok, akik szf
vesenlennenek a helyeben. Akik annyira arcatlanul vi
selkedhetnek. hogy mar szemt61 szembe tamadhatnak.
De soha nem tudta talan meg annyira j61 kepviselni a
sajat erdekeit. mint most. igy aztan nem fenyegeti az a
veszely, hogy alias nellctil maradna. A hazassagokban.
regi parkapcsolatokban olyan fesziiltseg alakullJat ki.
amely megoldasra var.

BIKA (04.21-05.20)

A hatterben olyan hatalmi hareok alakulhatnak ki,
hogy csak kapkodja a fejet. Most muszaj helyezked
ni. es azok moge felsorakozni. akik dontesi helyzetben
vannak. mert az 0 tamogatasukkal olyan lesz a jovoje.
amely miatt irigyei szama megduplaz6dhat. Ha allast
kivan valtoztatni, akkor itt a ragyog6 alkalom. Felet
tesenel is kiilmyeden elerheti mindazt, amit szeretne.
Kiilf6lddel kapcsolatos iigyeken most nines aIdas. Ami
egyejszakas szerelmi kalandnak indul. abb61 tart6s
kapcsolat is lehet. ..

IKREK (05.21-06.21)

A hazassagokban, regi egyiittelesekben olyan hely
zet illhat elo, amely miatt leeshet az aJla. Meg azokban
a kapesolatokban is nyugalom honolhat, amelyre a
korabbi idoszakban felmeriilhetett a kiiliinvaJas leheto
sege. A baratai. j6 ismerosei koziitt lehet az a szemely,
aki a hata miigiitt keverheli a karty<\t. es olyan dolgokat
hiresztelhet onrol. ami sz.emenszedett hazugsag. Regi
em.tekek miatt idonkent konny csilloghat a szemeben.
Beszeljen errol a regi tcmar61. mert eZ<lltal konnyithet
a lelken.

RAK (06.22-07.22)

A titkok h6napja kovetkezhet, amikor onnek is
lesznek olyan iigyei. amelyre j6. ha a titok siidi faty
la borul. IIletve onnel is megoszthatja valaki a titbit,
amelyet nem lesz kiinnyii megtartani. Ha egeszsegi
problemaja van. nem kell izgulnia. mert j6 kezekben
lesz. Olyan esemeny tiirtenhet a vihlgban. amelynek
hatasara elgondolkodhat a sajat eleterol. A munka
helyen egyik pillanatr61 a masikra alakulhat ki orjfto
helyzet. Meg az is lehet, hogy felettes valtasra keriil sor.
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OROSZLAN (07.23-08.22)

Boldog es kiegyensUiyolOtt h6nap kiivetkezhet,

mindez elsosorban a maganeleteben tiirteno valtoza
sok miatt alakulhat igy. Olyan dolgokat is meg tud be

szelni a kedvesevel. amely tah\n tabu temanak sz.amft.
Viszont ha van testvere. akkor vele nehezebben johet

ki. A munkahelyen hatahni hare alakuJhat ki. amikor
az Jenne a legjobb, ha seilki oldalara nem allna. Nem
kedvez az ido killf6lddei kapesolatos iigyeknek, ezert

jobb, ha nem ulazik most.

sZOZ (08.23-09.22)

Nem kedvez az ido a penzzel kapesolalos iigyek
intezesenek. Ezert ha banki. biztositasi. vagy hagyateki

iigyeket kell inteznie. akkor meg kell aeelomi az idege
it. mert minden maskent alakul, mint ahogy tervezte.

A szerelmi vislOnyokban egy regi tema keriilhet ismet
teritekre, amely miatt kiilcsiiniisen kinyfJhat a kisbics
ka a zsebiikben. A mwlkaban vislOnt elerheti mindazt.
amit celul tuziitt ki maga ele. Barattal a kapesolata el

melyiiJhet.

MERLEG (09.23-10.22)

Ha szerelemrol, erzelmekrol van sz6. akkor va

razslalos lehel ez a h6nap, mert olyan esemenyek tor
tenhetnek. amelyek miatt iiriin1.konny csilloghat a sze
meben. Mindez mar nem vonatkozik a hazassagokra,

regi egyiittelesekre, amelyben viszont sz6ba keriilhet,
hogy utazzanak ei valahova kettesben. Balesetveszelyes
ez a h6nap, ne rohanjon, es nezzen a laba e!e, fgy el
keriilheti. hogy iisszetorje magat. Ha vannak titkai. ne
ossza meg most senkivel.

SKORPI6 (10.23-11.22)

A munldban alakulhat ki olyan helyzet, amely
miatt el kell gondolkodnia a hogyan tovabb-on. Az is
lehet, hogy egy koLiega magatartasa miatt kerlil nehez

helyzetbe. De megtiirtenhet. hogy egyik pillanatr61 a
masikra ledontheti a labar61 egy betegseg, es mind
az. amit elterwzett. hirtelen semmive val hat. Viszont

olyan hir juthat a fuJecskejebe, amely miatt talan iiriim
konnyek gordiilhelnek Ie az arean. Penziigyei pompa

san alakulhatnak!
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NYILAS (11.23-12.21)

A szere!mi eleteben varatlanuJ olyan zurzavaros
helyzet johet letre. hogy csak kapkodja a fejet. hil'telen
azt sem tudja. ebren van-e, vagy almodik? KivaJ6 ez

a h6nap hivatalos iigyek intezesere. nagyobb vasarlas
bonyolftasara. testverre! vagy szomszeddal is. ha ko

rabban konfliktusa volt, most bekejobbot nyUjthattok
egymasnak. Penziigyek teren szorosabbra kellene huz
nia a nadragszijat, vagy at kellene alakitania a esaladi

kiiltsegvetest.

BAK (12.22-01.20)

A csaladja eleteben tortenhetnek olyan valtoz.1sok,
amelyek varatlanul erik. es amelyek miatt hirtelen nem

tudja. mit kellene tennie. Kerje ki barM vagy kozeli
ismeros velemenyet. amit fogadjon is meg, mert fgy

kiinnyebben fel tudja dolgozni a tiirtenteket. Penziigyei
alakulasa miatt minden oka meg Jehet aZ oromre. mert
ha nem is fog terdig gazolni a hllszezresekben, azert

lesz mit apritania a tejbe. A haztartasaban, ami el tud
romlani, el is fog.

ViZllNT6 (01.21-02.19)

A hata mogiitt olyan dolgok tiirtenhetnek. amely
miatt nem szabad elkeseredni. Egyszeriien el kell fogad

ni. hogy vannak gonosz es rosszindulaul emberek. akik
a viselkedesiikkel maguk alatt vagjak a fat. Glyan hihe

tetleniilnagy energiaval rendelkezik. hogy nines olyan.
aki most artani tudl1a onnek. Viszont baleset es seriiles
veszelyes ez a Mnap. amikor jobban kellene vigyaznia
magara. Testvere vagy egy rokonmiatt at kell szerveznie
az eletet, a hetkiiznapjait.

HALAK (02.20-03.20)

Legnagyobb problemat a penz lete es nem lete
okozhatja ebben a h6napban. Egyik pillanatr61 a ma

sikra aJakll1l1at ki az anyagiak miatt orjito helyzet.

Pr6b,llja megorizni " higgadtsagat. fgy elkeriilheti az
olyan helyzetet. amely nagyobb ki.adassal jar. Ha nines

munkaja. most Jepjen a tettek mezejere. mert olyan
lehetoseget esiphet meg, amely:rol a kornyezeteben

lobben ugy gondolhatjak: megfogta az Isten labat.
Barat magatartasa miatt csal6dottnak erezheti magM.

SPENOTOS
SERPENYOS CSIRKE
HozzAvALOK: 25 dkg csirkemell file, 25 dkg
spen6t (zsenge), 6 db szar(tott paradicsom (olaj
ban eltett), 125 g mozzarella, 1 fe! citromb61
nyert citromle, 1 elc vaj, 2 elc olivaolaj, 56 izles
szerint, fekete bars izles szerint (jrissen Droit).

ELKESziTES: A megmosott spenotleveleket
nehany perere forrasban levo, sos vizbe dob
juk, leszurji.ik. (A eel: epphogy osszeessenek
a levelek.) A hust felkockazzuk, sozzuk-bor
sozzllk, vaj es olivaolaj kevereken, felhevitett
serpenyoben, eros ti.izon megsi.itji.ik. Mikol'
majdnem kesz a esirke, hozzaadjllk a spenotot
es a esikokra vagott szaritott paradicsomot. Jal
Mforgatjuk, osszemelegftjiik. Szukseg eseten
utoizesitjuk. A legvegen beletepkedjuk a sajtot.
Mikol' megolvad a mozzarella, feJrehuzzuk a
tlizrol, eitromlevet faesarllnk ra. Talaljuk.
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Ird be a kepek neveit a
kockakba, az egyik sorban

~ elobujlk egy nem,.,"nl,@ jeU<epe!

Segits Panninak megkeresni a kedvenc vinigat!

A helyes megfejto gyerekek kozott meglepetes nye
remenyt sorsolunk ki. A megoldasokat e-mail cimunkre
ki.ildhetil< marcius 25-ig a gyetol10811@gmail.com-ra.
A nyertes gyermek nevet a facebook oldalul1kon olvas
hatjak es a l1yeremel1y atvetelenek helyet is.

Szinezd ki Hamupipoket es a herceget
bali szinekkel!
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