
Erettsegi utan kerult az Illes zenekarba. Rogyan ismerkedett meg az egyuttes tagjaival?

Val6jaban meg eppen erettsegi elatt. Koncz Zsuzsival 1963 nyaran ismerkedtem meg
a Balatongyorokon. Amikor 1964 tavaszan az Illes egyiittesbal kivaIt a regi gitarosuk,
Zsuzsi engem ajanlott a helyere. Miutan nagyon fiatal voltam, el6szor csak ideiglenes sta
tuszba vettek fel, de aztan hamar osszebaratkoztllnk, es nehany het utan mar iinnepelyes
keretek kozott a zenekar tagjava avattak. Folytatas a 2. oldalon!
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Idegenen bolygonk n.
Lehetseges? Igen.

8. aidal

Keves olyan hOlgy van, aId feher ho1l6kent szarnyal
varosunkban, es megtanit sok-sok embert arra, hogy
hogyan vegye az akadaIyokat. Megkerestiik G6zan
Helgat, aId rogton elfogadta keresiinket, hogy riportot
keszitsiink vele.

A hagyomanyorzes
jegyeben 12. aidal

Kisgyermekkorodban igazi kislanykent babaval jatszottal, vagy
inkabb a vaganyabb, fiusabb jatekok vonzottak?

TipikllS babels voltam. Egyke reven sokat egyedi.il jatszottam, de
mivel kislanykoromban a lak6telepen n6ttem fel, igy rengeteg bara
tom es jatsz6tarsam volt. Nagyon sokat jatszottam, szuper gyerekko
rom volt, amiert nagyon halas vagyok a sziileimnek.

Folytallis a 4. oldalon!
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Foly/atas a cimolda/r6/!

Gyomaendrodi Toll , 2017. febrmir

Br6dyJanos
"... En azert inkcibb szerzonek tartom magam, mint enekesnek..."

Videki koncerteket is adtak ,hogyan fo
gadta onoket a kozonseg?

Kezdetben inIGibb csak iskolai balokra
hivtak a zenekart, de az elso Tancdalfeszti
val utan, ahol a Meg faj minden cs6k cimu
dalt adtuk elO es a rangos 2. helyezest ertuk
el, egyre tabbet koncerteztunk. Az Orsza
gos Rendezo Iroda biztositott szamunkra
mukodesi engedelyt, es az ORI szervezese
ben soHeU megfordultunk az orszagban.
Foleg a fiatalabb korosztalyok voltak lelkes
latogat6i ezeknek a koncerteknek, es az ak
kori idok szigoru rendszabalyai gyakran
serultek az egyiittes fellepesein, ami sok
szor komoly rendori intezkedeseket vont
maga utan.

Az Illes zenekarban kilenc evig frta dal
szovegeit Szorenyi Leventevel. Milyen volt a
kozos munka?

Az elso kozos dalok 1965-ben sziilet
tek N6gradverocen, az ifjusagi taborban,
ahol egesz nyaron mi szolgaltattuk a zenet
a sz6rakozni vagy6 fiataloknak. Leven
tevel al<kor jottunk ossze igazan, amikor
napkozben a gitarokkal erositovel egyiitt
felkoltoztunk a lapos hazunk tetejere, es
kiderult, hogy mind a ketten szeretnenk
sajat dalokat irnL Illes Lajos egy ideig nem
hitt a magyar szamok sU(ereben, de az elso
sikerek utan kiderult, hogy a Szorenyi
Br6dy szerzoparos olyan az Illesben, mint
a Beatles eseteben a Lennon-McCartney.
Az egyiittm(ikodesunk is hasonl6 volt, fUg
getlenul att61, hogy ki irta a szamat, mindig
Szorenyi-Br6dy volt szerzokent feltuntetve.

Altalaban persze Levente hozta a dallamot
es a zenet, en meg felfedeztem magamban
azt a keszseget, hogy egesz iigyesen tudok
enekelheto szavakat egymas melle illeszte
ni ugy, hogy annak meg valami jelentese is
legyen. Ha Leventenek nem sok koze volt
hozza, mert en irtam a zenet es a szoveget
is, akkor is Szorenyi-Br6dy szam lett, csak
ez esetben a Szorenyi a Szabolcs volt Le
vente helyett.

Az Illes zenekar feloszlasa utan a Fono
grafban folytat6dott a karrierje. Sokoldalu
saga abban is megmutatlwzik, hogy Halasz
Judit es Koncz Zsuzsan albumainak ertelmi
szerz6je volt. Hogyan tudott szemelyre sza
bottan dalszovegeket frni?

Dalszovegeket majdnem mindig sze
melyre szabottan irtam, mert ahhoz, hogy
az elOad6 szajab61 hitelesnek tlinjon a
mondanival6, egy kicsit a helyebe kellett
kepzelni magamat.

Persze az is igaz, hogy aJtalaban olyan
elOad61<kal dolgoztam egyiitt, akiknek a
gondolkodasa, vilagnezete kozel alit hoz
zam, nem kellett mast imom, mint amit
magam is gondoltam arr61 a temar61, ami
rol a dal sz61t. 19y aztan az is elOfordult,
hogy ugyanazt a dalt tabben is eloadtak,
sot kesobb meg en is keszitettem belale egy
szerzai valtozatot.

A Fonograf id6szakaban fr6dott meg az
Istvan a kiraly rockopera, melynek szereplo
je volt. Hogyan erezte magat az oreg regos
szerepeben?

Az Istvan, a kiraly ketsegkivlil az egyik
csucspontja Leventevel va16 egyiittmuko
desiinknek, es a bemutat6 idejen ugy gon
doltuk, hogy mint szerzak, szemetyesen is
reszt vallalunk a produkci6ban. Levente
enekelte a bevezeto Te kit valasztanal cim(i
dalt, en meg a tragikus osszeutkozes uta
ni sirat6dalt ereztem kozel magamhoz, igy
en lettem az oreg regos megszemelyesitaje.
Az6ta is, ha olyan elOadas kerul sorra, ahol
valami miatt fontos a megjelenesunk, ez a
szerep az, amit a darabban el szoktunk jat
szani. Ettal fi.iggetleni.il persze a rockopera
nagyon j61 mukodik ald<or is, ha a szerzak
nincsenek benne a szereposztasban.

1980-ban megjelent "Hungarian Blues"
C£mu ona1l6 lemeze, ami nagy sikert aratott.
Milyen erzes volt palyafutasat sz616 enekes
kent folytatnia?

Bar mar az Illes zenekarban is enekel
tern egy-ket szamot, a hetvenes evek vege
fele sziilettek meg azok a dalok, amikre a
barataim azt mondtak, hogy ezek annyira
szemelyes gondolatokat es erzeseket tiik
roznek, hogy legjobb lenne, ha en adnam
ela oketo A Filleres emlekeim es a Szemetyi
igazolvany utan a Foldvar fele feluton volt
az igazan nagy siker. Ezek a dalok es ki.ilo
nosen a Hungarian Blues fogadtatasa aztan
vegervenyesen kijelolte a helyemet a ma
gyar elOad6k kozott. Minden elaadasom
elatt elnezest kerek a kozonsegtol azert,
mert tudom, hogy vannak nalam sokkal
jobb adottsaggal rendelkezo enekesek, de
ugy erzem, hogy az elmUlt evtizedekben
megszoktak a hangomat azok, akik szeretik
az en dalaimat. J61 esik, hogy az ut6bbi ket
lemezem, Az IUes szekeren es a Raadas sza
mai kulonleges erdeldadest keltettek nem
csak a szakma, hanem a kozonseg koreiben
is, es a koncerteken igazan erta szivekre
talalnak az altalam eloadott dalok.

Hatvanadik szUletesnapjan a Madach
Szfnhazban fiatalok enekeltek el sajat dalait.
Mi jatsz6dott Ie onben amikor visszahallot
ta muveit?

En azert inkabb szerzonek tartom ma
gam, mint enekesnek, es ezert szamomra
borzaszto nagy orom es megtiszteltetes,
amikor tehetseges elaad6k tlizik musorra
az en szamaimat. A 60. sziiletesnap alkal
mabol rendezett koncert pedig egesz kli
lonleges ajandek volt szamomra, gyakran
nezem ujra a koncertrol keszi.ilt DVD-t, es
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mai napig figyelem az akkori fiatal tehetse
gek palyafutasat, akik koziil rna mar sokan
eIvonalbeli nagy sztarok lettek. Remelem
lesz meg alkalom, hogy az en dalaimat mu
sorra tuzzek.

Melyik dijara a legbiiszkebb es miert?
A dijak koziil termeszetesen a Kos

suth-dij a legnagyobb elismeres, de biisz
ke vagyok arra, hogy a Magyar Koztarsa
sagi Erdemrendet meg Goncz Arpadt61
vehettem at. A Liszt-dij is rangot ad az
elOad6k kozott, de meg kell mondanom,
hogy a legnagyobb elismerest az jelen
ti szamomra, hogy a kozonseg ennyi ido
utan meg mindig kitiintet szeretetevel es
figyelmevel. A 70. szliletesnap alkalmaval
tartott Arena koncert a fantasztikus han
gulataval, zsUfolt nezoterevel es szunni
nem akar6 raadast kovetelO kozonsegevel

Gyomaendrodi Toll

tobbet jelentett szamomra, mint az osszes
MIami dij es kitiintetes.

Mik a jdv6re nez6 tervei?
Most, hogy megjelent az Arena koncert

DVD felvetele 2 CD-vel es egy 60 oldalas
kepes szovegkonyvvel, figyelem a kozonseg
visszajelzeseit. Oriilok, hogy maris elokelo
helyen szerepelek mindenfele sikerlista
kon, es ez azt az erzest erositi meg bennem,
hogya Raadas utan meg mindig nem sziik
seges, hogy veget erjen az eloadas. Jelenleg
a Kirschner Peter altaI vezetett zenekarral
folytat6dnak a koncertek, amig van irantuk
erdeldodes, es kozben egy ujabb szinpadi
mu korvonalai oltenek egyre konkretabb
format. Kocsak Tiborral kesziil a Kepmuta
t6k dmu muzikomedia, aminek reme1he
toleg nem marad el a bemutat6ja.

Mahler Csaba
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Kisfiam korahoz kepest igen okos. Kreativ, verseket es dalokat elso halhlsra meg
jegyez. Mar ket eves kora ellenere is kiilbn leis szemelyiseg. Bar neha nyligos, hisztis,
akaratos, de akkor is a mi szemiink fenye. Bearanyozza mindennapijainkat.

Racz Klaudia

Egy opp y. boldog ag Ez
C ILLAG
ZULETE E

Na mi kis tanyankon, sok allat el, de
a legerdekesebb tortenet a kis csik6nk
sziileteserol sz61. Amikor etetni vol
tam, lattam, hogy Szello lovunk a nagy
hasaval furcsan viselkedik. Etetes utan
bementem a kis kuck6nkba, majd fiir
des utan alomra hajtottam a fejem csa
ladommal egyiitt. Nagyon ideges voltam
Szello nyugtalansaga miatt, es egesz ejjel
csak forgol6dtam. Hajnalban kikeltem az
agyamb61, majd megneztem, hogy a 10
vunk j61 van e. Szello az alomba feklidt,
majd oldalara dolt, es fajdalmas horgo
hanggal vajlldni kezdett. Egy par pillanat
mlliva megjelent a magzatburok ket Ids
pataval, majd elobukkant a kiscsik6 ko
bakja is. Odamentem es a fejet szabadda
tettem, hogy mielobb levegohoz jusson.
Meg egy kis erOfeszites utan megsziiletett
a kis csik6nk, Csillag. A burkot leszed
tern r6Ja, es Szello nyalogatva tisztogatta.
Ami ezutan kovetkezett az volt az igazi
csoda, hiszen Morzsi kutyam orraval
bokdoste es noszogatta, hogy keljen fel,
de nem jart teljes sikerrel. Szello oszto
nozte Csillagot es egy par pillanat a)att
talpra is alit. A kutyank az6ta is az ista)
l6ban alszik es vigyaz az uj jovevenyiink
reo Eszre yettem, hogy Morzsi es Csillag
elvalaszthatatlan baratsagot kotottek.

Pista bacsi
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Koztunk elnek...

"Imadom a szakmamat"

2017. februar

Kiskamaszkent volt-e valamilyen ci!om
foglalkozas, amit szerettel volna feln6ttkent
uzni?

Igen, "irodista" vagy tanit6neni szeret
tern volna lenni. Es az egyik ossze is jott,
hiszen nemet szakos tanit6nokent vegez
tern Bekesesaban. Igaz jelenleg nem kis
gyerekeket oktatok, hanem nagy gyereke
ket, illetve felnotteket. Viszont a pedag6gus
szakmanak nagy hasznat veszem a jelenlegi
munkam soran. Igy abb61 elek, amit na
gyon szeretek: tanitani, tudast atadni, em
bereld(el foglalkozni.

Mikor hataroztad el, hogy apukad
nyomdokaidba lepsz, es nem hagyomanyos
n6i munkakorben dolgozol?

Akkor dolt el, amikor a ket nagy fiam
mal gyesen voltam. Valakinek vinni kell az
Aut6siskolat tovabb, ha az apu nyugdijba
megy. Az biztos, hogy nem egy hagyoma
nyos noi munkar61 van sz6, de sokan van
nak, akik ragaszkodnak a noi oktat6hoz.
Szerintem jelenleg nem az a legfontosabb,
hogy aut6szerelo legyek, hanem hogy,
megtanuljanak vezetni es kozlekedni a ta
nul6k. Es a legfontosabb, hogy szeressenek
vezetni!

Tortent-e eletedben valamilyen csoda,
melyben Isten is segitett?

Hivo ember leven, hiszem, hogy tobb
szor is az eletben mellettem volt Isten. Ne
hez dolgokon mentiink keresztiil, ami koziil
a legnehezebb a nagyfiam betegsege volt,
mert 0 masfel evesen a leukemiaval kuzdott
meg. De meggy6gyult es, az6ta az ember at
ertekeli a koriilotte zajl6 esemenyek fontos
sagat. Az elet szeretete a legfontosabb. Nines
kudare, esak megoldand6 feladatok. Fontos,
hogy az embereknek legyen hituk. Mindegy,
hogy Istenben vagy valami masban hisznek.
De ez visz minket tovabb.

Milyen a munkakapcsolatod apukaddal?
Szuper. Mindenki vegzi a dolgat, es

igyekszlink a legtobbet kihozni magunk
b6l, hogy minel tobb elegedett tanul6
legyen. Nagyon j6 erzes, amikor jovok
megyek a varosban es mosolyg6 areok in
tegetnek ram a szembol jovo aut6b61.

Hogyan tudod osszeegyeztetni a gyer
meknevelest a munkaddal?

Csakis a ferjem segitsegevel m{\ko
dik a dolog, hiszen altalaban 10-12 6ra
kat dolgozom. Nagyon nagy segitsegem.

A gyerekek pedig ezt szoktak meg. Ha
oszinte akarok lenni, ald<or kiesit faj a lel
kemnek, hogy keveset tudok veliik lenni.
De hetvegen mindig otthon vagyok, ehhez
ragaszkodom.

Ferjed is zenesz volt. Milyen a viszonyod
a zene vilagaval?

Nagyon szeretem a zenet, bar igazan
nem egyforma az izlesunk. Inkabb a mo
dern diszk6 zeneket kedvelem. Sokszor
van, hogy amikor az utols6 tanul6 is Idszall
az aut6b6l, akkor hazc\ig j6 hangosan hall
gatom a radi6ban a zenet. Egy kiesit olyan
feszultsegold6.

Van esetleg egy vicces sztorid, ami az ok
tatcishoz kapcsol6dik?

Nem nagyon tudok mondani, vagy
nagyon sokat mondhatnek. De azok az
emberek, akik mellem iilnek, kezdok es
sok olyan dolgot tesznek vagy kerdez
nek, ami masnak m6kasnak tunhet. De ez
termeszetes. Klizdenek, tanulnak es idot
szannak ra, ami manapsag nem konnyu.
Es ezt en nagyon tisztelem. Imadom a
szakmamat!

Mahler Csaba

I. Gyomaendrod V~ros Roma,'Nemzetisegi Onk~));m'~nyi'~t hiIf~J: '"
. .... .... - - ,

Gyomaendrod Yaros Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
2017. januar B.-an megtartotta az ev elso testiileti iileset.

A negyf6s tesnUeten ldvi.il jelen volt Lehoezldne Timar Iren alpol
garmester asszony, Megyeri Laszl6, aljegyz6 til', valamint Ugraine Gr6f
Eva penziigyi e16ad6. A jegyz6konyvet Omiliakne Csik6s Anik6 vezette,

TESTULETUNK OT NAPIRENDl PONTOT TARGYALT.

EIs6kent az elnoki beszamol6 hangzott el, melyben az ezt meg
eloz6 lileS 6ta eltelt id6szak esemenyeir61 szamolt be az elnok.

Masodik napirendi pontkent egyiittmukodesi megallapodast
targyalt es kotott a Dobozi Cigany Nemzetisegi Onkormanyzat
tal, tobbek kozott erdekvedelem es erdeld(epviselet, kulturalis es
sportesemenyek rendezese teruleten.

Harmadik napirendi pontban aRoma Nemzetisegi Onkor
manyzat felulvizsgalta es valtozatlan feltetelek mellett hatalyban
tartotta a Gyomaendr6d Varos Onkormanyzataval kotott korabbi
egyiittmukodesi megallapodasat.

Negyedik pontkent Nemzetisegi Onkormanyzatunk dontott
palyazat beadasar61 az Emberi Er6forrasok Miniszteriumahoz /
NEMZ-TAB-17 /, nyari tabor megval6sitasahoz, melyben 15 gyer
mek, es 2 feln6tt kiser6 vehet reszt.

Az otodik napirendi pontban Onkormanyzatunk dantott a
2017. februar 11.-en, es aprilis 8,-an tartand6 jatsz6haz megval6si
tasar61. Szecsi Zsolt
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Gondolko tat' Kalendariu

105 evvel ezel6tt 1912. 02.
29-en megsziiletett Alfonz6,
eredeti neven Markos J6zsef
szinesz, artista. Fiatalon bejar
ta Eur6pat, de eljutott Egyip
tomba, Szudanba es Libiaba is.
Hoi cirkuszi artistakent, hoi
tancoskent, hoi pedig paro
distakent, lepett fel kiilonboz6
varietekben. Tobb helyr61 ve
rekedesek vagy egyeb ossze-

71 evvel ezel6tt, 1946.feb
rwir 8-an sziiletett Beinschr6th
Karoly nyugdijas nyom
dasz. Erettsegi vizsgaja utan
magasnyom6 gepmester szak
kepesitesen vett reszt. 1977
ben nyomdaipari technikumot

t(izesek miatt kellett tavoznia.
A haboru alatt szokott mun
kaszolgaIatos, majd mut6se
ged, vegiil orosz tolmacs volt.
1948-t61 Rodolf6 partnere volt
a F6varosi Nagycirkuszban,
majd megallapodott es a Vi
dam Szinpad tarsulataban dol
gozott evtizedek.ig. Az otvenes
evekt61 szerepelt filmekben es
reklamfilmekben.

453 evvel ezel6tt, 1564. 02.
18-an meghalt Michelange
lo Buonarroti olasz szobrasz,
fest6, epitesz es kolt6. Az erett
reneszansz mestere es a barokk
muveszet atyja volt. Firenzeben
kezdte tanulmanyait, 1. Lorenzo
de'Medici volt a mecenasa, aki
megismertette a kor filoz6fiai
aramlataival. 1496-ban R6maba
ment, ahol megaLkotta "Pieta"
dmu marvanyszobrat. Par evvel

vegzett. A MUOSZ Bekesme
gyei Nepujsag altai szervezett
oktatas kereteben ujsagir6i
oklevelet szerzett. A gyomai
varosresz kozosseg eJeteben
mai napig aktivan reszt vesz.
Tobb mint ezer verset irt es

Az "Alfonzo" nevet sa
jat maga vaIasztotta, az akkor
meghalt XIII. Alfonz spanyol
kiraly neve utan.

A par6dia mestere, aki szi
vesen alkalmazta a pantomim
elemeit is. Szamait a legapr6bb
reszletek.ig onmaga dolgozta ki.

Melyik hires mondata valt
szall6igeve?

kes6bb befejezte masik muvet,
ami Mariat abrazolja, aki kar
jaban tartja a halott fiat. Miche
langelo esztetikai felfogasat j61
tiikrozi, hogy Mariat es Jezust fi
atalnak abrazolta. 1501-ben Mi
chelangelo visszatert Firenzebe,
ahol David-szobran dolgozott.
Negy evvel kes6bb R6maba hiv
tak, hogy megtervezze II. Gyula
papa siremJeket, de az nem va
16sult meg. E helyett megbiztak

megjelent mar negy kotete is
a Himnusz a szerelemhez, Ha
ujra elolr61... Gyomaendr6di
Fonottkalacs.

Mi a efme a negyedik ver
ses kotett~nek?

a Sixtus-kapolna mennyezete
nek kifestesevel. 1508-t61 1512
ig festette a bibliai jeleneteket
a vilag teremteset61 az angyali
iidvozletig. 1515-ben elkesziilt
a "M6zes': 1516-ban pedig a
"Haldokl6 rabszolga" cimu
szobra.

MeIyik hires eptiletben
emeltek szamara mauz6leu
mot?

A Gyomaendrodi Toll szerkesztoi
felkerestek Balog Lajos nyugdijas ter
meszetfotost, hogy segitsen megmu
tatni kis varosunkban es kornyeken
elo madarakat. Keresiinknek eleget
most is ket csodas madarat mutatha
tunk be altala Olvasoinknak.

•
C ergok

vdaga
c

A ZOLDIKE fas, bokros ligetekben, falu, yaros szeleken el es na
gyon szereti a temet6ket. AJland6an naILUU( tart6zkodik, de csak telen
kerill szem ele. Olyankor csapatokba ver6dik, egyiitt keresik az eleseget.
Latogatjak a madaretet6ket is, ott szivesen eszik a mas madarak aItalle
sz6rt napraforg6t, kolest, apro magvakat. Gyommagokkal, rovarokkal,
erdei, mezei gyiimolcsold(el taplaIkoznal<. A toj6 ketszer Izolt, 3-7 tojast
rak. Fi6kaikat leveltetvekkel kezdik taplaIni, majd atternek a szokasos
tapIalekra. Jellegzetes hangjuk a kenetlen zar csikorgasara hasonlit:
talan igy: dzol1' Eszak Europabol gyakran jonnek hozzank telelni. na
gyobb csapatokban, mas enekes madarald(al elvegyillve Iatllatoak.

A SARGAFEJO KIRALYKA legkisebb madarunk, slilya kb.
5g. Nevet a fejen lev6 sarga csik - korona - miatt kapta. Fenyve
sekben, Idsebb nagyobb feny6csoportokban, feny6ligetekben el.
Alland6an a fak agai kozott tartozkodik, a tulevelek fonakjan lev6
rovarold(al taplalkozik. Tobbe-kevesbe aUand6, nehany egyed kol
tozik. Evente ketszer kolt, es 6-10 tojast rak. TeIen lehet egy kis
szerencsevel meglatni az agak kozott. JeUegzetes hangja testmere
tehez kepest elegge hangos talan: szri-szri-szri! Szerencses esetben
hangra - behivhat6.

Balog Lajos
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Altal<iban februarra esik a karneval,
vagyis farsangi felvonulas. A leghiresebb
a ri6i karneval es a ve1encei karneval, Ma
gyarorszagon pedig a bus6jaras.

A magyarsag koreben februar 3-an,
Szent Balazs napjan volt szokas a bala
zsolas, amikor a torokfaj6sokat parazsra
vetett alma hejaval megfiistoltek, hogy ez
zel a fajdalmat, betegseget okoz6 gonoszt
e16zzek. Mashol a pap a beteg gyermekek
alla ala ket gyertyat tett keresztbe es imat
mondott. Balazs napja az iskolasok iinnepe
is volt, amikor a diakok hazr61 hazra jar
va jelmezesen vonultak fel, adomanyokat
gyujtottek az iskolanak es uj diakokat tobo
roztak. Ez az ugynevezett "balazsjaras", ami
a magyarsagon kiviil a szlovakok es csehek
koreben is ismert volt.

Farsang idejen szeles korben elterjedt
sz6rakozasi forma volt a farsangi bal. A
videl<.i elet kiemelked6 esemenyenek sza
mitott a megyebal. Ezenkiviil kiilonfele
tarsadalmi egyletek, sportkorok is hirdet
tek tagsaguknak balokat, de j6tel<ony Celli
tancos i.innepsegek is. Faluhelyen a farsang
legjellemz6bb esemenyei koze tartoztak a
kiilonboz6 koszont6 szokasok, atarcos, jel
mezes farsangi felvonulasokra is sor keri.ilt.
A legkedve1tebb figurak voltak peldaul a
koldus, betyar, menyasszony, katona. A far
sang gondolatkore els6sorban a hazassag
temaja koriit forgott. A legenyek a muzsi
kosokkal vegigjartak a falu utcait, a lanyos
hazak e16tt tancoltak, es megtancoltattak
a hazbeli lanyt is. A farsangi alakoskod6k
altalaban l<.is parbeszedes jeleneteket is
e16adtak, ilyenkor keriilt szime a trefas la
kodalom is. A farsangi lakodalmas jatekok
koziil leglatvanyosabb a nyugat-dunantltli

Februar
, ..,gyogynovenye

ronkhuzassal osszekotott m6kahazassag
volt, amikor a leanyokb61, legenyekb61
all6 parok egy kidontott fat hllztak ve
gig az uton. A koszont6k es fe1vonulasok
eves-ivassal, valamint a tanchazban vagy
fon6hazban tartott kozos tancmulatsag
gal, ballal zarultak. A farsangi balok fontos
szerepet jatszottak a parvalasztasban. A
mulatsag gyakran elkiiloniilt korcsopor
tonkent. Gyakori volt a lanyok, asszonyok
kiilon farsangolasa is mas neven asszony
farsang. A farsangi napokban tartottak a
diszn6tort is. Erre rokonokat, szomszedo
kat hivtak ossze, es reggelig mulattak. A
farsang jellegzetes siitemenye volt a fank
es a retes. A sok etel fogyasztasat61 az ev
b6seget remeltek.

2017. februar

MARTILAPULEVEL

Nepies neve a farkastalpfll, kereldapu
es a koromfii. A martilapu latin neve any
nyit jelent, hogy kohogest eluz6. A nepi
gy6gyaszatban a levelet pipaba tomve fiis
toleset javasoljak az asztmasoknak gorcsos
kohoges ellen. Ezt a m6dszert mar az 6kori
gorogok is ismertel<.

A martilapulevel forrazata bels61eg be
fedi es vedi a gyulladt nyaU<ahartyat, csok
kenti a kohogesi ingert. Kiils61eg is hasz
nalhat6, hiszen fejfajas ellen, duzzadt labra
a kifejlett leveleket a bolyhos oldalaval a
kezelend6 teriiletre kell boritani, gyakran
erdemes cserelni. Kiils6 gyulladasokra, fe
kelyekre az osszezuzott levelek, vagy er6s

APRA
,
o
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E havi szamunkban a bojtelo
havat mutatjuk be. Erdekessegek
rol, hagyomanyokr61 es terme
szetesen gy6gynovenyekrol olvas
hatnak. Szeretnenk figyelmokbe
ajanlani, hogy megkezdodott az
allergiaszezon.

Nevet Februusr61, a megtisztulas r6mai
istener61 kapta, illetve a hozza kapcsol6d6
Februa iinnepr61.

A tortenelem soran a Szovjetuni6ban
ketszer, Svedorszagban pedig egy alka
lommal el6fordult, hogy jegyeztek febru
ar 3D-at. Tizenket alkalommal a R6mai
Birodalomban is 30 napos volt a februar.
azonban maga a "februar 30." megnevezes
j6val kes6bbr61 szarmazik. A 18. szazadi
nye1vujit6k a februart az enyheges nevre
kereszteltek at. A januar es a februar volt
az utols6 ket h6nap, amit hozzaadtak a
r6mai naptarhoz, mivel az 6kori r6maiak
nal ez a teli id6szak eredetileg nem kapott
h6napot. Hagyomanyosan februarra esik
a farsang id6szakan beliil a legtobb bal,
mulatsag, lakoma.

New Orleans-i karnevatoz6k 1915-ben
februar 2-an, GyertyaszentelO Boldogasz
szony napjan a katolikus templomok koriil
sok he1yen kormenetet tartanak, es kozben
zsoltarokat enekelnek. Ilyenkor keriil sor a
gyertyaszentelesre is. A hagyomanyos nep
hit szerint a pap altaI megszentelt gyertya
megvedi a gonosz szellemekt61 a csecse
m6ket, a betegeket, a halottakat. A gyer
tyaszentel6 i.innepehez hagyomanyosan
kiilonfele tavaszj6slatok kapcsol6dnak. Az
eur6pai hagyomany szerint, ha a barna
medve - egyes helyeken a borz - gyertya
szentel6 napjan, kijon az odvab61 es meg
latja az arnyekat, akkor visszabujik es alszik
tovabb, mert hosszu lesz a teI. Ha viszont
borus id6 van, akkor kint marad, mert ro
videsen jon a tavasz. Az eszak olasz nepi
sz61asokban e napon a medve mellett a
farkas is "id6j6skent" jelent meg. Eszak
Amerikaban pedig az ujkori bevandorl6k
az ott el6 erdei mormotat tettek a februar
2-ai nepi hiedelem targyava, olyannyira
hogy ez a nap "az erdei mormota napja
kent" is ismert.

Februar 14-e Szent Balint napja, a sze
relmesek ved6szentjenek iinnepe. Az an
golszasz orszagokban alakult l<.i az a hagyo
many, hogy ezen a napon a szerelmesek, a j6
baratok es mindazok, al<.ik szeretik egymast,
l<.isebb ajandekokkallepil< meg egymast.
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fozetiik hasznalhat6. Kis mennyisegben
rakkelto pinolizidin alkaloidot tartalmaz.
ami miatt majkarosit6 hatasll lehet es egy
h6napnaJ tovabb ne alkalmazzuk.

Allergen novenyek
A tavasz es az allergiaszezon elso hirno

kei a februar kozepen, de enyhe idoben mar
januar vegen is viragzasnak indul6 mogyo
1'6 es eger. Akinel ezek a novenyek okoznak
tiineteket, mostanaban mar tapasztalhatja
magan az aLiergia jeleit. A mogyor6 es az
eger a barkaviragzatuak. szelbeporzasuak.
Viragzatuk mar osszel fejlodesnek indul. at
telel, majd az ido enyhi.ilesetol fiiggoen. tel
vegen megkezdodik viragporuk sz6rasa. A
szeJ azonban nemcsak a novenyek beporza
sat segiti. hanem egy6ttal elhordja a polle
neket a ruhankra. a bori.inkre, a Jegutakba,
igy okozva tiineteket az ana erzekenyeknel.

EGER

Februart6l aprilis kozepeig-vegeig vi
ragz6 fa. Magyarorszagon az egyik legre
gebbi oshonos fajtank. altalaban vizpart
mellett es laposok kozeleben talalhat6.
Szelbeporzasu es nagy mennyisegu poUent
termel, de ritkan valt ki allergias reakci6
kat. Az egerpollenre erzekeny szemelyek
nek februart6l aprilisig javasolt eU<eri.ilni a
nedves teruleteket.

Gyomaendrodi Toll

MOGYORO

Hazankban a mogyor6nak kd elterjedt
fajtaja is van, a foldimogyor6 es a Magyar
orszagon is oshonos, cserje formajll lln.
eur6pai mogyor6. Mindketto kapcsolatba
hozhat6 az allergiaval.

Az eur6pai kozonseges mogyor6 es
torokmogyor6 viragoznak a legkorabban.
Porz6s barkaik nagy mennyisegi.i allergent
tartalmaznak, de szetsz6rt elhelyezkedesi.ik
miatt a kevesebb problemat okoz6 polle
nek koze soroljuk. A mogyor6 poJlenaUer
gia szenanathas ti.ineteket okoz.

Termesiik, az edesiparban is kedvelt
mogyor6 ezzel ellentetben val6di etelaUer
giat okoz, rendszerint ajak- es nyelvduzza
nat formajaban helyi-. vagy csalankii.ites
formajaban szisztemas tiineteket valthat ki.

Februar kiilonleges. ,
vlraga

TELTEMETO

A teltemetO a hunyorfelek csaladjaba
tartoz6 apr6. egyviragu noveny. mely kora
tavasszal mutat6s viragszonyeget hoz let
re, ha nem haborgatjak elOhelyet. Gyak
ran mar februar vegen viragba boritja az
erdok avarjat, ezert telikenek is nevezik.
Magvait a hangyak terjesztik es tavasz
vegere a noveny minden resze a fold ala

7

huz6dik vissza. Sokan ugy tartjak, hogyha
kinyilik a teltemeto. megerkezett a tavasz.

Februar Gombaja

TEll FULOKE

A teli fi.Hoke kismeretu, sajatos iZli
termotesteit reg6ta fogyasztjak Kelet-Azsi
aban. Az egesz eszaki mersekelt es hideg
ovben elterjedt faj, Japant6l Sziberian es
Eur6pan kereszttil az eszak-amerikai kon
tinensig gyakori. de taJaltak mar Ausztrali
aban is peJdanyait.

EIOfordulasa a lombos fak tusk6in 
leggyakrabban flizon, nyarfan. korisen es
bodzan. de ritkabban elO fan is talalhat
juk. Kiveteles esetekben ti.ilevelu fa anya
gan is megel. A teli h6napokban fordul
elo okt6bertol marciusig. A teli ftiloke a
gasztron6miaban is sikereket arat, hiszen
a japan konyhaban a masodik legfonto
sabb gomba a siitake utan; ott a enokitake
neven ismerik. Eur6pai jelentosege abban
nyilvanul meg, hogy a teli fUloke azon ke
yeS gombaink egyike, amely meg akar ka
racsonykor is gyujtheto. Termoteste nem
erzekeny a fagyra, ha fejlodese kozben
tart6san hideg id6jarasll helyzet alakul
ki, annak elmultaval lljra tovabb kepes
novekedni.

Mahler Csaba

MalJler-FiiJj Katalin es Mahler Csaba:

Aje tnezba
Hetkoznnpokat megbolondfto farsang,

A/'/'likor hangos kiirt es trombita hnl'san.
NItis bOrebe bujnak bele az emberek,

Mulatozassal tOltik e/ a perceket.
Da/lamok hangjegyein ropjak a ttincot,
Jovendot mond a sarokban ii/o latnok.

Mindenki kacag, mert itt afarsangfarka,
A balban megjelenik egy tarka marha.
Kolompjat nyakaban bologatva razza,
Krumpli onu torpenek pupos a Mta.

Tiinder es boszorkany egymashozfCmkot vag,
Wletlen /ekvarba borul egy vampfrpar.

Bananhejon csusznak a hobortos majmok,
Botet61 imbolyog egy pancelos bajnok.

Fejes kaposztaval tekezik nyuszika,
Piroskdt felokleli a bOsziilt bika.

Kutya, macska du6ban stagert enekel,
Egy varazsl6 rumb61 hajitalt kever.

Kiralylanynak a kecskebeka b6leot mond,
A csuporba szorult medvefej most nem gond.

KereplO bus6k kopognak az ajt6n,
Oromiikben ugranak egy tripla szalt6t.

Feje tetejen all mar az egesz vitag.
Menekiil a tel, a rig6 tavaszt kialt.

zollo · D ' Zsofi
Frissito es relaxal6

MASSzAzs
Gyomaendrod

Hatmasszazs: 1200 Ft
Teljes masszazs: 2400 Ft

Talpmasszazs: 2000 Ft
LEGYEN

TORZSVENDEGI
Hatmasszazs:

lOOOFt
Teljes masszazs:

2000Ft
Talpmasszazs:

1500Ft



8 Gyomaendr6di Toll 2017. februar

Kedves Olvasoink! Ujra beteltintest nyerhetnek Dr. Fraltk6 Karoly mappajaba. Bizonyitekot talalhatnak al'fa, hogy nem:
egyediil eHink ebben az Univerzulttban. Ugy tunik, a tavoli mt'Iltban is reszesei voltak az embe1'ek hihetetlen egi jelensegeknek,
eppugy, mint napjainkban. Ezek a megmagyarazhatatlan dolgok raadasul eleg fontosak voltak szamukra ahhoz, hogy meg is
orokitsek. Az egyetlen eszkoz a kozepkorban arra, hogy visszaadjak a latyanyt, a festeszet volt. fgy jott letre 500 evvel ezelot
az a kep, amelyen alighanem egy ufot orokitett meg a festo.

Emlelcezisem szerint 1989. november
22 koriilire teheto az a nap, amelyiken a

kovetkezo jelenseget lattuk. En es a mun

katarsam RABA-250-es erogeppel szantot
tunk a Korosi Allami Gazdasag koszigeti

keriilet 42-es szamu tablajan, ami/cor kb.

este 7 6ra tajban kis pihenot tartottunk,
korbe neztiink az erogepet es szemrevete

leztiik az eket. A vizsgal6dasunk kozepette

eszrevettem, hogy tOliink nyugat- eszak-

nyugat iranyaba szokatlan fenylOs jelen
segek vagy testek tart6zkodnak a foldtol

nehany meter magassagban. A toliink val6
tavolsagot nem tudom pontosan behata

rolni, de ugy 600-700 m-re vagy valamivel

tavolabb lehetett. A nagysaga eppen aHo
ra volt, mint a csendeses lenyugv6 napnak.

A jelenseg egy helyben alit, es ugy nezett ki,

mint a nyugv6 nap olyan helyzetben, ami

kor mar csak a fele latszik. EbbOl a jel nap-

hoz hasonl6b61 ketto volt egymas mellett es

ezek egymashoz ertek. Tehat mintha a na

pot kettevagnank, es ugy helyeznenk egy

mashoz a ket fel darabot, hogy mindketto

nek a folfele legyen az ives resze. Ennek a

jelensegnek a folso kontur vonalai elesek,

hatarozottak, mig az als6, vizszintesnek

mondhat6 szele elmos6dott, vagyis alul

nem voltak eles hatarvonalak. A jelenseg

felso resze egeszen piros -sotetpiros, az alja

pedig sargaba, narancssargaba ment at. A

jelenseget nem tartottuk igazan erdekes

nek, mert azt hittiik, hogy valami nappal

vagy holddal kapcsolatos dologr61 van sz6,

igy azt sem figyeltiik meg, hogy meddig

volt lathaM vagy eppen milyen m6don tunt

vagy tavolodott onnan el. A kesobbi mun
katarsaimmal val6 meditaci6b61 deriilt lei,
hogy ebbol az iranyb61 nem lathattuk ujra

a napot vagy nem eszlelhettiik errol a hol

dat sem az egboltra kuszni. A jelenseggel

kapcsolatban egyebkent semmifele hang

vagy szag nem volt eszlelheto.

Dr. Franko Karoly gyujtesebol

FIGYELE~.

Akcios farsangi jelmez es kellekvasar Szolnokon
a Szechenyi lakotelepi kispiac mogotti

DAVID JELMEZ SZAKUZLETBEN.
A tetOn fagyi tolcser lathato! Belso setci16utcan!

OLCSO ARAK, ORIAsI VALASZTEK! Nyitva minden nap: 9-18 6raig!

Nagy nUllhi cipogyarto ceg v.hja rcgi
es uj vasarloit a gyolnaendrodi

Turnl Cipo Mi taboltjaban.
Kinalullk saj.H gyarhisll
bor hibbliket es kenyelmi
komfort papucsokat.
Hagyomanyosan j6
minosegben.
Nyitvatartas: hetki:iznap 9-17,
szombaton 9-12 ol'Aig
Onnepi nyHvatartas kapcs,\n hivja a
0666386 251-es telefollsz,\lllot

Gyomaendrod, Szabadsag ter 2.

""o"
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Iskohlnk a Bethlen Gabor Me
zogazdasagi es Elelmiszeripari
Szakkepzo Iskola es Kollegium
9. evfolyamos tanul6i a "Hatar
talanul program" keretein beliil
Nagyenyedre, a Bethlen Kollegi
umba latogattak el (2016. okt6
ber 12-15. kozott), ahol az otta
ni vendeglat6s diakokkal kozos
szakmai feladatokat oldottak
meg es kotottek baratsagot. A
Hatartalanul program lenyege a
hazai es kiilhoni diakok szakmai
tapasztalat csereje, melyhez az
Emberi ErOforras Miniszh~riuma

hirdet meg minden evben.

A Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszeripari Szakkepzo Is
kola es KolIegium egyik tanul6jat, Fekete GergOt kereste meg szerkesz
tosegiink abb61 az aprop6b61, hogy erdeklodjiink tole frissen szerzett
titulusar61. Ugyanis Gergo lett a Diak Jarasi Hivatalvezeto.

A 360 km-es •.'It soran irodalmi (Ady
emlekszoba Csucsa), tortenelmi, foldraj
zi, neprajzi nevezetessegeket lcitogattunk
meg.Torockon Racz Katalin fogadott
minket a Torocko vendeghazban es be
szelt nekiink a torockoi falusi vendegla
tasrol, melyet 1993-ban kezdett Budapesti
lakoskent. Az ismerked6s estet a tanchaz
kovetett. Tanctanarunk Konya Tibor a
magyar neptanc alaplepeseivel ismertette
meg csoportunkat. Masnap megtekintet
tuk a szepen felujitott Bethlen Kollegiu
mot, majd hozzalcittunk a kozos feladatok

., , .
...........'" Jar Sl vez

Miota tanulsz a Bethlenben?
2012. szeptembere ota tanulok a Beth

lenben kornyezetvedelem-vizgazdalkodas
agazaton vagyok. Ez szakgimnazium, mel
lette lovaszkepzest is vegzek.

Ragyan esett rad a valasztas Diak Jarasi
Rivatalvezetokent?

Az iskola tantestulete engem talalt a
legalkalmasabbnak eITe a tisztsegre.

Milyen feladatokat ro rad ez a titulus?

elkeszitesenek. A kurtoskalcics minden
kinel sikert aratott, akarcsak a turisztikai
plakat, mely Nagyenyed es kornyeket nep
szer(isitette.

Gyulafehervaron felelevenitettuk a tor
tenelmi esemenyeket es vegigjartuk a varat.
A nagyenyedi diakold<al szerepjciteld<al
ideztiik meg a magyar tortenelem jelen
t6sebb esemenyeit. A tordai sobanyaban a
so kitermeleset es elettani hatascit ismertuk
meg. A pikniket kovetOen Szent Laszlo 10
vanak patkonyomait kerestiik a tordai ha
sadekban. A bucsuestet a modern Queen's

ot va asz ottak

Szervezunk a tavasz folyaman egy ifju
sagi konferencicit a jarasban talc\lhato ko
zepiskolak szamara. A konferencia celja a
fiatalok szamara bemutatni az Ifjusagi Ga
ranciarendszert. Ennek a lenyege az, hogy
a 15-25 ev kozotti fiatalokat visszajuttassuk
a tanl1las vagy tovabb a munka vilagaba.

Ebben az evben erettsegizel. Mik a terve
id a jdvore nezve?

Meg 2 ev a lovasz szakma, a tavolabbi
jov6t meg nem tudom.

pubban tartottl1k, ahol a modern vendegla
tohellyel ismerkedtiink meg.

Hazafele llton Kolozsvar nevezetes
segeit fedeztiik fel (botanikus kert, Szent
Mihaly templom, Matyas szi.il6haza), majd
Nagyvarad monarchia korabeli setaloutca
jat jartl1k be.

Rengeteg elmennyel tertunk haza es var
juk a nagyenyedieket aprilisban egy hetre.

Ez llton szeretnenk koszonetet monda
ni, a Bethlen alapitvanynak, hogy tamogat
ta anyagilag a kirandulasunkat es a szak
mai tapasztalatszerzest.

Osszedalgaztak-e a Diakpalgarmester
rei, Deli Csengevel?

Igen. Az fgy Knerek a vilag helytorte
neti temahet szervezeseben kert tolem se
gitseget, tamogatast, melyet en meg is adok
neki. Mahler- Furj Katalin
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Legendak nyomaban
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A VILAG LEGISMERTEBB HAJOTOROTTJE
Robinson Crusoe csaknem harom evszazad 6ta izgatja az olvas6k

milli6inak kepzeletet a viIag minden tajan. Kevesen tudjak, hogy a
rendkivlili kalandor alakjat iroja hus-ver emberrol mintazta.

Ez a vihlgirodalom egyik legdobbenete
sebb pillanata. Egyik nap del fele a lakatlan
szigeten k6borolva, ahol mar tobb mint
ket evtizede maganyosan el, Robinson egy
meztelen emberi lab nyomat pillantja meg
a homokban. Ugy megdobbentem, mintha
villam csapott volna Ie mellettem - irja Da
niel Defoe 1719-ben megjelent regenyenek
hose.

- Keptelen vagyok elmondani, felzakla
tott kepzeletem hany alakot varazsolt elem,
hany vad gondolat rohant at agyamon ..:'

E megnizk6dtatas utan, amely a konyv
kozepe tajan eri a maganyos haj6torottet,
tovabbi kalandok kovetkeznek, melyek
soran megment egy bennsziilottet a kanni
balokt61, es talalkozasuk napjar61 elnevezi
penteknek. Crusoe azonban ekkor mar tul
van legnagyobb kalandjain. A sikeres angol
kereskedo fiat vonzotta a tengerek roman
tikaja. Szigeti kalandja elott mar csaknem
eletet vesztette egy tengeri viharban, torok
kal6zok fogsagaba esett, akik eladtak rab
szolganak, majd megszokott, es Braziliaba
keriilt, ahol liltetvenyes lett be16le, vegiil
afrikai rabszolgakkal kezdett kereskedni.
Egyik rabszolga-kereskedo utjan haj6ja
zatonyra fut a del-amerikai Orinoco foly6
torkolatanak kozeleben. A haj6toresben
mindenki elpusztul, ot azonban partra yeti
az egy szemmellathat6an lakatlan szigeten.

PURITAN ERKOLCSI ELVEK

Defoe elott egyetlen szerzo sem vette
a batorsagot, hogy egy maganyos hOsrol
konyvet irjon. Crusoe megpr6baltata
sainak leirasaval a brit erkolcsot akarta
dicsoiteni. Robinson nem esik ketsegbe,
hanem azonnal hozzafog a vad sziget "ci
vilizalas"-ahoz. Nem hatral meg a kemeny
munka elol es mindig megtah\.lja a prakti
klls megoldast. Gabonat termeszt, biltort
keszit, vadkecsket es papagajt szelidit, es
meg a fazekasmestersegbe is beletanlii. En
nel is sokkal fontosabb, hogy nem vesziti
el kereszteny hitet, minden reggel es este
megkoszoni Istennek, hogy nem engedte
a haj6toreskor vizbe f(tlni. Defoe, maga is
rendithetetlen kozeposztalybeli protestans,
a maganyos elet iiressegevel szembesiti h6
set, amikor felteszi a kerdest: Mi vagyok en,

es mi a tobbi eloIeny, szelidek es vadak, em
berek es ragadoz6k ? Mibollettlink mind
annyian ? "Robinson Crusoe valasza sajat
kerdesere vegso soron az, hogy minden
elet, minden letezesforma Isten akaratat fe
jezi ki, es hogy a foldi boldogsag nem mas,
mint feltetel nelkiili belenyugvas a Gondvi
seles szandekaiba.

Defoe maga erejere tamaszkod6 hose
hii marad a protestans etika elveihez, tor
tenete mintegy elorevetiti a XVIII. szazad
politikai esemenyeit, a kozeposztaly let
szamanak, j6letenek es hatalmanak gya
rapodasat. Bizonyos ertelemben Robinson
Crusoe az idealis demolaata elOfutara, aki
eppugy hisz magaban, mint a j6 es rossz
kozotti valasztas fontossagaban.

Az olvas6kat azonban a tortenet bLivo
Ii el, a maga naturalista, meggyoz6 resz
leteivel. Bar Defoe azt sejteti, hogy sajat
elmenyeire tamaszkodott, ezt csak szim
bolikusan erti. Az 0 megpr6baltatasainak
szinhelye nem egy tavoli, lakatlan sziget,
hanem a hatalmas es sLirLin lakott Anglia
volt, ahol egesz eleten at zaldattak hitelezoi
es politikai ellenfelei. Ahogy egy szellemes
kuplejaban irja:

Senkivel tobbet nem fordult a szerencse.
Tizenharomszor voltam gazdag es szegeny.

Kudarcai koze tartozott egy tegla- es
tetocserepgyar elvesztese is. Lehet, hogy

ez a tevekenysege inspiralta a konyv azon
lapjait, amelyeken hOse felfedezi, hogy le
het cserepedenyeket kesziteni egy lakatlan
szigeten. Defoe-t politikai termeszetii ser
tesekert harom izben iteltek pellengerre, de
hetyke Himnusz a pellengerhez cimii ver
sevel maga melle allitotta az embereket. Az
egybegyiiltek poharkoszontoket mondtak
az ir6 tiszteletere, es viragokkal diszitet
tek a szornyii biintetoeszkozt. A rendkivlil
termekeny ujsagir6, esszeista es pamfletir6
csak otvenkilenc eves koniban, tobb mint
otszaz cikkel a hata mogott fordult a re
genyirodalom fele.

EGY LADANYI CIVILIZAcIO

Fordul6pontot jelento muvet bizonyos
mertekig kortarsanak, egy bizonyos Alexan
der Selkirknek kalandjaira alapozta, akinek
izgalmas megmeneklileset A Cruising Voyage
Round the World(Keresztiil-kasul a vilag ko
rill) dmmel Woodes Rogers adta kozre.

Selkirk, egy sk6t cipesz hetedik fia in
kabb tengerre szallt, mintsem megvarja,
hogy bir6sag ele allitsak templomban ta
nusitott illetlen viselkedese miatt.

1704 vegen a William Dampier pa
rancsnoksaga alatt haj6z6 flotta matr6za
volt. Valamilyen okb61 annyira meghara
gudott a haj6 kapitanyara, hogy kovetelte,
tegyel< partra a Chile partjainal fekvo Juan
Fernandez szigetcsoport egyik lakatlan
szigeten. Mielott a haj6 otthagyta volna,
Selkirk meggondolta magat, es konyorogni
kezdett, hogy megis vegyek vissza a fedel
zetre, de a kapitany hajthatatlan maradt.

A kovetkezo negy evben a partra tetl
sk6t a tengereszladajaban leva legsziikse
gesebb keszletelae tamaszkodva, egyediil
elt. Nehany ruhadarab, egy keyes elelmi
szer, egy font dohany, egy-egy musketa,
balta, list es kes volt minden vagyona. Le
het, hogy a bosszantasara, de navigaci6s
eszkozoket es konyveket is hagytak nala.
Selkirk beszamol6ja szerint azonban ma
ganyaban legnagyobb kincse a Biblia volt.
Crusoe is hasonl6 alapveto keszleteld<el
rendelkezett, amelyek segitsegevel tutajt
acsolhatott, hogy a zatonyra flltott haj6
r61 ujabb targyakat hozzon, koztlik harom
Bibliat. A szigeten toltott idejenek hMrale
vo reszeben vegig nagy gonddal tanulma
nyozta a Szentirast.

Robinsonhoz hasonl6an Selkirk is ta
lalt termeszetes edesvizii forrasokat es
vadkecskeket a szigeten. Raadasul diszn6-
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es csirkehussal is kiegeszithette egzotikus
gylimolcsokbOl es halb61 a116 etrendjet.

Bar nyomasztotta a magany, a lele
menyes kalandor kieszelte, egy regi szo
get hasznalva tU gyanant, hogyan varrjon
maganak uj ruhakat vadkecske borbol.
6cska harisnyab61 es egy darab vaszon
b61 nyert cerna segitsegevel uj inget fab
rikal maganak. Regenybeli sorstarsahoz
hasonl6anSeikirk is fab61 eszkabaJt epiile
teket, ahol alhatott es fozhetett, es fenyOfa
darabok osszedorzsolesevel tiizet csiholni
is megtanult.

1709-ben Rogers mentette meg, aki egy
deltengeri expedki6t vezetett, melynek na
vigatora Dampier volt. Rogers a helyettese
ve tette Se11<irkot, kesobb meg egy zsaJuna
nyolt haj6, a The Increase parancsnoksagat
is rabizta. Amikor Se11<irk hazatert szii16
foldjere, baratai alig ismertek d. Beszeltek,
hogy egy barlangot asott maganak, es hosz
SZLI 6rakat toltott odalent, meditaci6ba me
riilve. Szemmellathat6an visszasirta maga
nyos eletet a Csendes-6cean Ids sZigeten. A
bator sk6t 1721ben a tengeren lelte halaJat.

OTTFELEJTVE A KAPKODAsBAN

Ez ido tajt maga Dampier is besza
mol egy masik haj6torottrol New Voyage
Round the World(Ujabb utazas a Fold ko
riil) dm(l, 1697-ben megjelent konyveben.
Az e16zo evtized elejen ugyanazon szigetek
koriil kal6zkodott, ahol kesobb Selkirkot
partra tettek.

Nehany matr6zM partra kiildte friss vi
zert es nemi eJelemert. Varatlanul egy el
lenseges spanyol fregatt tunt fel, es balj6sla
tuan kozeledett az angol haj6hoz. Dampier
emberei rohanvast visszatertek haj6jukra,
es sietve elvitorlaztak.

A nagy riadalomban mindenki meg
feledkezett arr61 a kozep-amerikai miskito
torzsbeli huseges indianr61, aki vadkecskere
vadaszva beljebb mereszkedett a szigeten. A
p6rul jart indiannal csak az eppen nMa leva
targyak maradtak, de lelemenyessege megis
eletben tartotta. Egyik nyersanyagforrasa a
puskaja volt. Kovakovel es aceJlal tiizet csi
holt, azon felhevitette puskaja csovet, hogy
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kisebb darabokra torhesse. E darabokb61
szigonyt, horgokat, Iandzsahegyeket es egy
rureszt keszitett. F6kaborbol horgasz-zsi
n6rt es szijakat hasitott.

Selkirkhoz es a kitalalt Robinsonhoz
hasonl6an ez a le1emenyes haj6torott is
kunyh6t epitett maganak, es vadkecskere
vadaszott. Kecskeborrel fedte be otthonat,
es ruhat is abb61 szabott maganak. Hamm
ev telt el, mire Dampier visszatert erte es
megszabaditotta.

A PARADICSOM FOGLYA

Defoe harmadU<, eletbol meritett for
rasmunkaja a londoni Robert Knox 1681
ben megjelent emJekirata, az An Historical
Relation of the Island of Ceylon (Tortenel
mi beszamol6 Ceylon szigeterol) lehetett.
Knoxot akarata ellenere husz even at a cey
loni (Sri Lanka-i) Kandyankiralysagban
tartottak. Az egzotikus nemzeti viselet, a
hegyek es a harmine meter magas tr6pusi
erdok szepsegenek leirasa elbuvolte az 01
vas6kozonseget.

1659-ben, tizenkilenc eves koraban
Knox apjaval es mas kereskedokkel egytitt
a ceyloniak fogsagaba esett. Rabsaguk
azonban szokatlanul kellemesen tell. Kor
latozas nelkiil, szabadon mozoghattak a
szigeten, hazat epithettek magulmak, csak
a partot nem kozelithettek meg, ahonnan
megszokhettek volna. Knox azonban egy
iiltetvenyt letesitett, nehany tarsa helybeli
not vett felesegi.i!'

Robert Knox azonban egyetlen piUa
natra sem adta fel szokesi terveit, egy ki
csiny faluban elt, es visszautasitotta a kiraly
unszolasat, hogy vallaljon tisztseget az ud
varna!. Wgiil egy baratjaval egy iizleti ut
i.iriigyen a szigeten atvagva sikeriilt kijut
niuk a partra, ahol egy hazafele tart6 brit
haj6 felvette oket a fedeJzetre.

Bar a ceyloni zsarnok sZigoru volt, ha
feldi.ihOdott, es a sziget tarsadalma merev
kasztrendszeren alapult, Knox megfigyele
sei azt bizonyitjak, hogy Ceylonban bekes
es civilizalt volt az eJet. Crusoe legborzal
masabb elmenyet, a lakatlannak velt szi
geten latott emberevest Defoetengereszek
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sz6beli elbeszelesebol meritette.

EGY JELENTEKTELEN ELOD

Barmily hatasok befolyasoltak, Defoe
muve tart6s vonzerejenek titka a szerzo
sajatos zsenialitasaban rejlik. Altalanosan
ismert tenyek nyersanyagab61 olyan erede
ti muvet hozott letre, hogy ma ot tartjak az
angol regeny atyjanak.

Daniel Defoe te1jesitmenyenek nagysa
ga meg sokkal szembeotlobb, ha egy, tizen
egy ewel a Robinson Crusoe elott megje
lent - a haj6toresekrol es a csendes-6ceani
szigetek romantildjar61 sz616 sz6rvanyos
beszamol6k alapjan osszetakolt - nagyobb
lelegzetu muvel hasonlitjuk ossze.

Hendrik Smeeks holland szerzo fiatal
hose, Texel egyediil talalja magat egy szi
geten. A taJalekony es bator Robinsont61
elteroen 0 nem tud szembenezni a helyzet
kihivasaval, es fokozatosan osszeomlik.

Defoe hose nemcsak hogy a sziget ura
lesz, hanem olyan onbizalommal es magM61
ertetodd konnyedseggel teszi ezt, hogy sok
0lvas6ban Crusoe bortone, a lakatlan sziget
egyenesen paradicsomi kepzeteket keltett.
Marpedig, ha az volt, Crusoe tette olyanna.

Serious Reflections (Komoly eszreve
telek) dmu muveben Defoe azt fejtege
ti, hogy vilaghiru hosenek bezartsaga az
olvas6kat arra a szellemi elszigeteltsegre
emlekeztette, amelyet ateliink mindannyi
an, meg a legzsUfoltabb varosok lak6i es a
legtevekenyebb eletet elo emberek is. AkaI'
az effele szimbolikus ertelmezes lehetose
ge, akaI' Crusoe meresz kalandjai, akar a
ketto kombinaci6ja miatt, mindenesetre a
kritikusok Defoe fe1ejthetetlen konyvet a
Jelektani es fizikai realizmus mestermuve
nek tartjak. Talan ezert olyan eros a k1ser
tes, hogy a konyv cse1ekmenyet megtortent
esemenynek higgyiik. Szeretnenk elhinni,
hogy minden emberi lenyben eleve annyi
lelkiero es lelemenyesseg lakozik, mint Ro
binsonban, a haj6t6rottben.

Jorras: Reader's Digest ValogaMs
Mahler Csaba
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Dr. Farkas Zo ta ,lla orvost ke deztii
A Gyomaendrodi Toll felkereste dr.Farkas Zoltan allatorvost, hogy

meginterjuvolja munkajaval kapcsolatban, hiszen mar tobb evtizede
gy6gyftja varosunk kis-es nagy j6szagait odaadassal es nagy tudassal.

Miert pont ezt a pcilycit valasztott?
A biol6gia szeretete miatt. Mindendig

erdekelt, hogyan mukodik egy elo szervezet!

Mi az, amit megszeretett az ciliatorvosi
szakmaban?

Az egesz szakrmlt nagyon szeretem, es
a szaporodas biol6giajat. PI. szarvasmarha,
juh, sertes ...

Neheziti vagy konnyiti az ember munka
jcit, ha nagyon szereti az allatokat?

Neheziti mindenkeppen, mert a sajnaIat
elhomaIyositja az objektiv dontes lehetOseget.

Hanyszor haraptcik meg kutycik?
Ketszer, de tuleltem.

Mi volt a legnehezebb mutet, amit eddig
vegre hajtott?

Egy csaszarmetszesre meg mindig elen
ken emlekszem, amikor nagyon nagy volt a
borju, es rettenetesen nehez volt kiemelni a
borjut a muWi sebbol.

Me/yik a kedvenc ciliata, me/yet a legszi
vesebben kezel?

A legjobban lehet a sertest kezelni, az
en kedvenc aliatom pedig: a cica!

Mi volt a legextremebb eset, amivel ta
lcilkozott?

Egy torz borjllmagzat volt, mert cso
kevenyes labai voltak, olyan volt,mintegy
medve ...

Mennyire tud egyiitt erezni a kutyak
vagy a gazdik le/kevel?

A gazdikkal egyiitt tudok erezni, az al
latoknak nincsen lelkiik, tehat egy kutya el
vesztese pI. a gazdajanak faj, de az allat nem
ugyeli ezt meg. Mahler-Fiirj Katalin

A hagyomanyorzes jegye en
Januar 7-en a Szent Antal Nephaz egy

kaprazatos programnak nylljtott helyszint.
DeIutan 14 6rakor nyitotta meg Szonda
Istvan beszedevel az iinnepseget, melyen
jelen volt termeszetesen polgarmesteriink
es alpolgarmester asszonyunk is. Ezen ki
viii kiilonleges vendegek is jelen voltak,
akik a Debreceni Egyetem nagy tudasu
professzorai es a Szentendrei Skanzen
kepviseloje. A professzorok is sz6t kertek
es egyreszt az egyetemrol meseltek, mas
reszt pedig a hagyomanyok fontossagar6!,
arr6!, hogy eIetben kell tartani oketo Am a
program erdemi resze csak ezutan kovet
kezett, ugyanis 6vodas gyermekek ideztek
meg szamunkra a Ids Jezus sziileteset es a
harom kiralyok latogatasat. Tiinderi kis
hangjukkal, biiszke batorsaguld<al, angya
Ii enehikkel elvarazsoltak a kozonseget,

amit a szep jelmezek meg csak tovabb
fokoztak. A Selyem uti 6vodasok egesz
hOSSZll Ids szovegeket es dalokat megta
nultak es hiba nelkiil szavaltak el, illetve
enekeltek ezeket. Igazi szindarabnak le
hettek tanui a jelenlevok, mely az 6v6nok
felkesziiltseget is dicseri. A biharkeresztesi
6vodasok igaz, csak nehany szerepIOs bet
Iehemezest adtak elo, megis nagyon iigye
sek voltak, amult-bamult a hallgat6sag a
tehetseges gyerekeken. A sziveket megis
legjobban a Komadi Fogyatekosok Ottho
nanak lak6i dobogtattak meg. Felnott fo
gyatekkal eIOk olyan komolyan es nagy at
eIessel jatszottak el a betlehemi sziiletest,
hogy tobben megkonnyeztek oketo Nagy
sz6 am, ha ok kiallnak a publikum ele,
egeszen mas. mint a gyermekeknel. Az a
hitelesseg, vagy inkabb termeszetesseg,

ahogyan jatszottak akar az angyalkakat,
akar a pasztorokat, gyonyorkodtette a lel
keto Ezutan a Szent Gellert Altalanos Isko
la es Gimnazium tanul6i "keredzkedtek"
be a hagyomanyt felelevenitve. Az ido
sebb korosztaly altaluk visszatekinthetett
a sajat gyermekkorara. A legmeghat6bb
pedig a musor zarasa volt, amikor a Szent
Gellert Altalanos Iskola tanul6i, a komadi
fogyatekkal elok es neveloik, illetve ne
hany 6vodas gyermek egyiitt, kezen fog
va enekelt mecsest tartva kezeben. Aki a
Betlehemezestol a Haromkiralyjarasig ve
gig ott volt, egy igazi, szeretet altai korbe
font delutannak lehetett reszese es a kozos
eneklesen kivul meg kozos falatozason is
reszt vehetett, hiszen mindenki kaphatott
egy kis lekvaros buktat.

M.CS.

egyesiilet bevonlliasa a Hid a Kwai foly6n
dmii film fiittyos zenejere. Ezzel a hangu
lat mar az elejen a tetOfokara hagott, amit
csak fokozott Toldi Balazs lljevi koszon
toje, iIletve Hunya Jolan hllmoros, jMekos
es ismerteto jellegu konferalasa. Az eIO
zene varazsa mellett a mazsorettezok szin
te repiiltek es mosolyuk is szarnyalt. Az
indul6zenekre tancoltak lticsik es nagyok
egyarant, kozben pedig a Szarvasi Rezes
Banda is kit(int iigyessegevel, hiszen hilon

A Kallai Ferenc Kulturalis Kozpontban
a kedves erdeklodok es latogat6k reszesei
lehettek az 1. Djevi Koncertnek es seniti
nem banta meg, hogy jelen volt. Ennek a
szinvonalas programnak a bajM egyszerre
tobb minden adta, melyet mindenkeppen
papirra kell vetni, hiszen odakivankozik. A
Szarvasi Rezes Banda rezfuv6s hangszerei
nek csillogasa es a zeneszek csillog6 szeme
varta a vendegeket a musor kezdese elott,
majd kovetkezett az egesz ltis mazsorett

a ,............... ,_a is zenelt Tuzolt6 Indul6t es jatszotta a Sej
haj Rozi-t is. Erdekessegkeppen pedig egy
fiatalember, Halasz Benedek a marimbat
is megsz6laltatta, amely egy cimbalomhoz
hasonl6 hangszer. Hunya Jolan, Barath Be
ata es Piroska Attila koreografusok kitet
tek magllkert, de a gyerekek is, akik hiba
nelkiil tancoltak el a koreografiakat olyan
lelkesedessel, ami a kozonseget is magaval
ragadta es dorgo tapssal jutalmazta oketo
Arra biztatllnk mindenkit, hogy amennyi
ben ezt az elso koncertet ltihagyta, jovore
mindenkeppen legyen jelen, ha egy j6 han
gulatll estere vagyik.

M-F. K.
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Ebben a honapban A "Kiralynek

varosaba", Veszprembe barangolunk

egyiitt, kedves Olvasoink, ami a Du

nantulon a Bakony labanal es a Ba

laton kozott helyezkedik el. Rengeteg

latnivalo es program varja az idela

togatokat, ebbOl szeretnek izeUt6t adni

onoknek.

VESZPREM
VARosANAK TORTENETE

Veszprem vara az esztergomi es sze
kesfehervari varakkal egyi.itt egyike volt
legkorabbi varainknak, Geza koraban mar
biztosan letezett, de egyes feltevesek sze
rint mar a honfoglalas el6tt is alit. Bar a
hagyomany szerint Veszprem ot dombra
epiilt, va16szinubb, hogy a volgyekben
val6 megtelepedes i'd6ben mege16zte a
dombok beepiileset. A var es a kozepkor
elejen meg onall6 var koriili falvak az ev
szazadok soran egyetlen telepi.ilesse olvad
tak ossze. A yaros neve a szlav bezprem
sz6b61 ered, ami koznevkent nyelveszek
szerint "egyenetlent", "dimbes-dombost"
jelentett, uta Iva Veszprem termeszeti
adottsagaira. Az is lehet azonban, hogy a
yaros neve szemelynevi eredetli. Ebben az
esetben szinte bizonyosan I. Istvan llno
kaoccser61 Bezprym lengyel fejedelemr61
kapta a nevet. Bezprym Magyarorszagon
telepedett Ie, ahol tobb megyere kiterjed6
hercegi uradalommal rendelkezhetett, es
ennek resze lehetett a korabeli veszpremi
varispansag is. A kor szoldsa szerint igy
a yaros els6 ispanjar61, azaz r61a kaphatta
nevet. Veszpremnek fontos szerepe volt a
keresztenyseg bevezeteseert vivott harc
ban is, I. Istvan itt gy6zte Ie Koppany se
regeit. A varos az els6 pi.ispoki szekhely az
orszagban 1993- t61 erseki szekhely. Vesz
prem varmegye volt az egyik legkorabban
megszervez6dott varmegye. A varos I.
Istvan felesegenek, Gizellanak a kedvenc
tart6zkodasi helye volt; kes6bb evszaza
dokon at a veszpremi piispokok koronaz
tak meg a magyar kiralynelcat, es viseltek
a kiralyne kancellarjanak dmet.

A tatarjaraskor a var ellenallt a tama
dasoknak, es bar az evek soran ketszer is
megrongal6dott, mindig kijavitottak es
fejlesztettek. Veszprem viragkorat a rene
szansz mliveltsegu Vetesi Albert pi.ispok
sege jelentette. A 16. szazadban a varosra
soW evtizedek koszontottek. A torokkel

szemben nem volt kepes nagymerteku el
lenallasra, igy tortenhetett, hogy osszesen
tizszer csel-ett gazdat. A val' koriili telepii
lesreszek elneptelenedtek, a lakossagot
megosztottak a reformaci6 es az ellenre
formaci6 ellentetei. A Rak6czi-szabadsag
harcban a kurucok melle all6 Veszpremet
a Sigbert Heister vezette csaszari csapatok
1704-ben kegyetleniil feldt.'iltak. A 18. sza
zadot es a 19. szazad elejet bekes fej16des
jellemezte. A Yaros, fOleg gabonapiacanak
koszonhet6en, a Kozep- Dllnantt.'il keres
kedelmi kozpontjava valt. A yaros iparo
sodasat a Sedre telepi.ilt malmok es b6rfel
dolgoz6 manufakturak jelentettek. Ekkor
epiilt a val' mai epiileteinek tobbsege. A
varos a 20. szazadban er6s fej16desnek in
dllit gazdasagilag es tarsadalmilag is.

VESZPREM
KULTURAus ELETE

Kulturalis es gazdasagi szempontb61
igen nagy jelent6sege van a Veszpremi
Egyetemnek, mai neven Pannon Egye
temnek. Veszprem kultllralis elete mind
lakosai, mind pedig a latogat6i szamara
elvezetes elmenyeket nylljthat. Szinhazai a
Pet6fi Szinhaz es a Pannon Varszinhaz az
igenyes szinhazi el6adasok mellett evr61
eyre ismetl6d6 fesztivalokkal is hozzaja
rul a kulturahoz es az idegenforgalomhoz.
Veszprem fesztivaljai, a varnegyedenek
fest6i szepseglt lltcai, pompas termeszeti
adottsagai, az allatkertje es mas latvanyos
sagai, mind a hazai, mind a kiilfoldi turis
takat egyarant vonzza. Kiemelnem meg a
nevezetessegek koziil a Veszpremi Tliztor
nyot is, melynek alapja IV. Bela idejeb61
szarmazik, akkor ortoronynak szantak, es
egeszen a torok id6k vegeig vedelmi celo
kat szolgalt. Az 1801-es foldrenges lltan
lljjaepitettek a tornyot, mely 48 meteres
magassagaval lehet6ve tette a tuz alland6
figyeleset. A biztonsag erdekeben az akko
ri polgarok alland6 torony6rt is alkalmaz
tak, akinek ejjel-nappal vigyaznia kellett a

varost. A Tliztorony korerkelyer61 csodas
panorama nyilik a varosra es kornyeke
reo A copfstilusu reztorony 6raja minden
egesz 6rakor Csermak Antal verbllnkos
zenejet jatssza.

Ket fesztivalt emelnek ki a progra
mok koziil, melyekre erdemes ellatogatni
mindenkinek. Az egyik a Gizella Feszti
val, melynek kel'eteben Boldog Gizellara,
Szent Istvan kiralYllnk bajor sziiletesli
felesegere emlekeznek minden ev maju
saban, Gizella nevnapjan. A kiralynore
emlekez6 tavaszi osszmuveszeti fesztiva
Ion valamennyi erdekl6d6 megtalalhatja
izlesehez leginkabb megfelel6 programot
es szabadon ad6zhat kedvenc mliveszeti
aga elvezetenek. Kepz6mliveszeti kialli
tasok, nemzetisegi bemutat6k, koncertek
sora koveti egymast a varos t6bb pontjan.
Az ide latogat6k a programok soran meg
ismerhetik Gizella kiralyne es Veszprem
tortenetet - tortenelmet.

Ezen ldviil meg rengeteg el6adas es
szinpadi produkci6 is sz6rakoztatja az
erdekl6d6ket, a varban pedig ilyenkor
vasari forgatag es fesztivali hanglliat ural
kodik. A fiataloknak jatekokkal, kezmu
yes bemlltat6kkal es iigyessegi jatekok
kal kedveskednek. A masik rendezveny a
Kab6ciade Csaladi Fesztival. A Kab6ciade
a nyar els6 fesztivalja Veszpremben, az
egesz csaladnak! Szabadteri babel6adaso
kat lathatnak az 6varos teren, kitelepiil a
Kab6ca Hazik6 a legkisebbeknek kesziilt
el6adasokkal es jatekterrel. Kezmuves fog
lalkozasok es szabadteri kreativ jatekok
varjak az erdekl6d6ket, valamint megele
venedik a veszpremi Tuztorony is, 6rias
babok segitsegevel. A fesztival mozgalmas
felvonulassal kezdodik: erkezik Habakllk
kinily es Bor6ka kiralyne, akik megnyitjak
a Kab6ciadet, es vegigkiserik a gyerekeket
a $lines, szinvonalas programokon.

Mahler-Piirj Katalin
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alvany emlek...
De a htila orok, s ugy dobog a szivem, mintha ujra gyermek lennek"

Nem konnyii visszatekinteni a
hosszu eletutra eppen akkor, mi
kor az 50 eves erettsegi talaIko
zonkat kesziiliink megszervezlli.
Eppell az 0 ininyitasaval, leveze
tesevel. Es akkor jon a fajdalmas,
szomoru hir, hogy nines tobbe.

Solymosi Janosne Marika neni elveszte
se utan ferje. Solymosi Janos tanar 6r is itt
hagyott benniinket.

Ismet egy gazdag eIetllt szakadt meg,s
mi tisztelettel meghajtjuk fejiinket a PE
DAGOGUS elott.

Majdnem 95 ev. kozel egy evszazad,
- nagy ido - keveseknek adatik meg. Ra
adasul miIyen evtizedek? A fiatalon megelt
II. vilaghaboru. tanulmanyok. hadifogsag.
esaladalapitas, sok nem elhanyagolhat6
dolog az eleteben.

Abban a szereneses helyzetben vagyok.
hogy a Solymosi hazaspar tanitvanya le
hettem 4 esztendon at. Oktat6-nevelo
munkajuk soran eletpalyajukkal kifejeztek
elki:itelezettseguket a pedag6gus elethiva
tas mellett. Szivvel-lelekkel, a legjobb szin
vonalon vegeztek munkajukat. Hivatasuk
magaslatan nemesak a kozismereti mu-

veltseget nylijtottak diakjaiknak. hanem
a szemeIyiseguket is formaltak. A tanit
vanyok olyan indittatast kaptak nemesak
tudasban, hanem emberileg is, amely sok
tanitvanyt segitett abban, hogy az eletben
helytalljanak.

MiIyen nehez mesterseg, miIyen ko
moly feladat, milyen eletre sz6l6 kihivas
a tanari palya! Nagydologra vallalkoznak
azok. akik az ifjusagot tudasra. j6sagra ta
nitjak, miki:izben tudasukat is megosztjak
veliik. es a mindennapokban peldakent
allnak elottiik. Nines meg egy hivatas, ahol
ennyi kudare, hiabaval6 erOfeszites, de sok
siker is eri az embert. Nines meg egy hiva
tas, ahol ilyen nagy hatasa lehet egy-egy j6
- vagy j6kor kimondott - sz6nak. Es nines
egyetlen hivatas sem, amelynek val6di
hasznat esak evek. esetleg evtizedek mulva
IMhatjuk. Es ok mindezt vallaltak.

Tanarkent mindig arra torekedtek,
hogy tanitvanyaik megertsek. megfeleloen
ertelmezzek az Madott ismereteket. Pel
damutat6. igenyes pedag6gusok voltak.
Munkajukat tanitvanyok sokasaga ismerte
el. Hatasukra sok tanitvanyuk valasztotta
hivatasanak a tanari palyM, ki:iziiliik neha
nyan kollegaikka valtak a gyomai gimna
ziumban. A tudatos, emberseges. minden

diakot felkarol6 tanari szemelyisegukkel
peldat adtak a testuletben. Tanitvanyaik si
keresen szerepeltek a megyei. az orszagos
versenyeken. az erettsegi vizsgakon, helyt
alltak a munkahelyiiki:in, es sokan tolti:ittek
be vezetoi allast.

Szeleski:irtl muveltsegi-ik. hatarozott
egyeniseguk alkalmassa tette oket arra.
hogy osszetart6 iskolai kozi:issegeket epit
senek a mindenkori tanitvanyokb61. Fe
gyelmezett. magas szinvonalu szakmai es
vezetoi munkat vegeztek mindketten. Or
szagos elismerest szereztek iskolajuknak.

Hogy mit jelent egy-egy tanar a diak
eleteben, azt rendszerint kesobb tudja meg
a tanul6. sokkal kesobb. mint ahogy koszi:i
netet mondhatna erte. A diak. mig tanu\'
nem meltanyolja a tanari munkat. Sok ev
elszalad. mire rajon, hogy kittlno neve16ik
voltak. Hiszem. hogy sok-sok diak vele
menye egyezik ebben a Solymosi hazaspar
munkajat illetoen.

" Ldtjuk hazankat, eltiinket,
5 hogy mit tud tenni egy-egy ember:
de a tengernyi tarka kepet
otdltOtte meg ertelemmel"
Ki:iszi:injiik azt a sok szepet es j6t. amit

bni:iktol kaptunk.
Egykori tanitvanya: Hegyi Imn£ne

E
GYHAZI HiRE INK

lekta la ava as Gy mai Evangel- us Tempi m.&...-....'

A Gyomai Evangelikus
Templom elokertje az elmult
idoszakban az Emberi Ero
forrasok Miniszteriumanak
segitsegevel nagy valtozason
ment at. Nemesak a keritest
bontottak meg, hogy a kertben
talalhat6 malenkij robotos es 2.
vilaghabor6s emlektabIak job
ban megki:izelithetoek legye-

nek, hanem kerti ut is keszult
annak erdekeben, hogy a kert
kegyeleti emlekhellye valhas
son es meg a tavolr6l ide uta
z6knak is melt6 emlekhelyul
szolgaljon.

A gyiilekezet szamara
fontosak a gyi:ikerek, az ut6
doknak pedig azert szukseges
megismerni azt, hogy a hi-

bakb61 tanuljanak, a j6t pedig
igyekezzenek megtartani. E
eel erdekeben a hideg helyszin
ellenere is telt haz elon mond
hatta el Erdos Norbert eur6pai
parlamenti kepviselo koszonto
szavait a kert harmadik em
lektablajanak avatasakor, majd
Zalai Mihaly. a Bel<es Megyei
Jarasi Hivatal vezetoje beszelt
a szomoru mlllt kapesan fel
meriilo gondolatair61. Ezt ki:i
vetoen Haek Maria. a Nemet
Nemzetisegi bnkormanyzat
elnoke adta M a tisztelet vira
gait a malenldj robotr6l haza
jottek esaladtagjainak. majd a
Kis Balint Altalanos Iskola es a
Szt. Gellert Gimnazium diak
jai meghat6 musorral ideztek
fel a faj6 emlekeket a malenkij
robotra elhureolt emberek ele
tebol vett kepekkel, levelekkel.

Az uj emlektablan a malenldj
robotra elhureoltak neve szere
pel, egyenkent meggylijtottunk
mindenldert egy-egy meesest.
Az emlektabla leleplezeset ko
vetoen Pi-ili:ip M6nika lelkesz
Zsoltarok konyve 74.2 verse
alapjan aldast mondott: "...em
lekezzel meg. Urunk a te gyii
lekezetedr6l, melyet regen sze
reztel es megvaItottaI" majd a
koszoruk elhelyezeset koveto
en szeretetvendegseggel zarult
az linnepseg.

Ki:iszonet illeti az Emberi
Eroforrasok Miniszteriumat az
anyagi segitsegert az emleI<hely
IdalakitasM illetoen es a Nemet
Nemzetisegi bnkormanyzat
faradozasat az emlektabla elke
sziteseert.

FUlop Monika
evanglWkus lelkeszno
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KOS (03.21-04.20)

Str~sszes, de mosolyg6s Mnapra sz<l.tnlthat. AJ
Jand6an jon-megy, iigyeket inte-i:, ami ugyan kisse fa
raszt6, de nagyon is hasznos tevekenyseg. Onre nem
jellemw m6don utazni tamadhat kedve, amitol meg
a csaladi kassza kifosztasa sem riasztja el. [nkllbb kon
centraljon a dolgok praktikus oldalara, es latogassa
meg tavoH rokonait, minthogy h6nap vegen meggyiil
jon a baja a szamlak belizetesevel.

BIKA (04.21-05.20)

Meg akkor se csiiggedjen, ha a feje tetejere all a
viJag On koriil. Gondoljon vegre a jovojere, es becsiilje
meg a kisebb sikereket! Olyannyira hajszolja az ahltott
sikert, hogy val6di haszonnal kecsegteto lehetosegeket
hagy ki a nagy haszon remenyeben. Lenne eselye a va
l6s penziigyi sikerekre, de csak abban az esetben. ha
hajland6 hOSSZll tavra gondolkodni es kiizdeni is erte.

A parkapcsolatban elo Bikak pr6baljak meg kont
rolalni erzelmi kitoreseiket.

lKREK (05.21-06.21)

Megterhelo h6napra szllmithat elete minden terii
leten. Most van itt az ideje a penziigyi megtakarlt,lsok
nak. Munkahelyen es maganeleteben egyarant tartale
kolnia kell, hogy a hamarosan bekovetkew nagyobb
kiadasok ne erjek varatlanlll. Takarltson meg minel
tobbet, de mindezt tegye okosan. Fektesse be a penzet
hOSSZll \<Ivra, hogy a kello idoben legyen majd mihez
nylilnia.

RAK (06.22-07.22)

Raz6s h6napnak nez elebe, de a vegen minden
megold6dik. Penziigyi teren veszelyeket jeleznek a csil
lagok a R{\k sziilotteknek. Sajnos rengetcg elkeriUhetet
len kiadas varja majd, de legalabb ennyi befektetesi le
hetoseg is utjaba keriil. Donteshozatal elott hallgasson
kitiino megerzeseire, nehogy meg nagyobb baj erje. A
sp6rolas mindenkeppen elker(ilhetetlen lesz, meg llgy
is, hogy hamar vege lesz a februarnak.

Gyomaendrodi Toll

OROSZLAN (07.23-08.22)

Februar a nagy valtozasok elohlrnoke lesz. Mun
kahelyen kimagasl6 eredmenyeket erhet el, amire meg
a legszigorubb fOnokei is felfigyelnek. Megfeszltett
mllnkaja meg akar plusz bevetelt is hozhat a konyhara.
A rengeteg munka mellett azonban szanjon idot sajat
maga egjutalmazasara. Vegyen meg nehany, reg6ta
ahitott dolgot, vagy ajandekozza meg szeretteit valami
szep dologgal! Szerelmi eleteben szinten pozitlv fordu
lat varhat6.

SZ-OZ (08.23-09.22)

Februarban bekoszont a nyugodt hetkoznapok va
razsa. Mar reg6ta rMer Onre a pihenes. vagy legaJabbis
az, hogy a dolgok visszakeriiljenek a megszokott rit
musba. Igaz, szereti a megmerettetessel jar6 porgest. de
az ut6bbi idoben mar nyomaszt6va valt a megoldand6
feladatok sulya. Hatra ugyan meg nem dothet, de a
konlbbi megfeszitett munkatemp6nak koszonhetoen
kitilno credmenyeket erhet el kUlonosebb erolkodes
nelkiil.

MERLEG (09.23-10.22)

Minden esetben hallgasson megerzeseire ebben a
h6napban. Minclig hajlamos volt ra, hogy donteshoza
tal elott szamba vegye az osszes verzi6 kovetkezmenyet.
De bizwn vegre jobban magaban, hisz elettapasztalata
es tehetsege sosem hagyja cserben. A karrierjeben var
hat6 valtozasokhoz igazodjon uj ruhatarral, iigyeljen
meg a megszokottnal is jobban megjelenesere, mert
most tenylegesen ez lesz az alapja sikereinek.

SKORPIO (10.23-11.22)

Mozgalmas h6napra s7.am{tson. Elete minden
percet a munkajaval kapcsolatos gondok kotik Ie. Nem
biztatjuk senuni j6yal. a csillagok is azt iizenik, tartson
ki es hozza mindig a legjobb formajat. A h6nap vege
ig kell csak kitartania, de higgye el, megeri. A feszltett
munkatemp6meghozza gyiimolcset, anyagi es erkolcsi
elismeresben boven lesz resze. Maganeleteben szenve
delyes napokra szamitson.
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NYILAS (11.23-12.21)

Lassan pergo napok kovetkeznek, tele csapdakkal.
SwkatJanul nagy hangswyt kapnak eleteben a penz
iigyek. Azonban ne ijedjen meg, ez a h6nap leginkabb
a gyarapodasr61 sz61 majd. Eddigi munkaja meghozta
gyiimolcset, es most egy kicsit lazlthat vegre. Azonban
ne essen abba a hibaba, hogy sikerein felbuzdulva tw
koltekezi magat vagy kockazatos iizleti megatlapodaso
kat iit nyelbe. Gondolja vegig, mire mond igent!

BAK (12.22-01.20)

Munkaval teli h6nap varhat6. Az ahitott anyagi
biztonsag mal' nem varat sokat magara, kitartas! Ehhez
azonban vegig kell gondolnia, milyen lepesekkel jnthat
elon!bb celjahoz. Legyen az iizleti vallalkozas vagy egy
Ilj munkahely, meg kell magat raznia, es tovabblepked
ni az uton. Hallgasson idosebb ferfi rokonaira, akik
lehetseges, hogy nem mindig a legkedvesebben mond
jak el velemenyiiket, de ebben a h6napban nagyon j6
otleteket adhatnal<.

VfZONTO (01.21-02.19)

Elete minden teriiJeten kedvez6 forduJatok var
hat6ak. Egy rendkiviili allasajanlaltal vagy befektetesi
lehetoseggel keresik meg. Legyen nyitott, mert hOSSZll
MVl\ sikereket erhet el vele. Tajekoz6djon alaposan a
hatterben megbuj6 problemakr61, vagy kerje ki szak
mai korokben jartas emberek veIemenyet. Ritkan ta
nacsolnnk ilyet, de Onre igazan raferne a vasarolgatas,
foleg olyan dolgokat vegyen, amiyel szebbe, lakajosabb,1
teheti otthonat.

HALAK (02.20-03.20)

A koyetkezo h6nap a valtozasokr61 sz61 majd.
Mnnkajaban pozitiv yaltozasok varhat6k. Leginkabb
annak koszonheto a j6 iranyvaltas, hogy a legnehe
zebb helyzetben is megtalalja a kintat. OJ lehetose
gek taWjak meg ismeretsegi korenek koszonhetoen.
Azonban komoly vitakra szinten sor keriilhet fOno
kevel, munkatarsaval. Orizze meg hidegveret, sem
mi ertelme felegetni a hidakat maga mogott.

A MAs FARSANGI FANK
HozzAvALOK: 50 dkg finomliszt, 5 dkg porcukor, 6 db tojci.ssci.rgci.ja, 10 dkg vaj 01
vasztva, 3 dkg elesztO, 3 dl tej, 1 csipet s6, 1 evokanci.l rum, 2 db alma, 1/2 db citrom leve,
5 dkg baracklekvci.r, 3 dkg di6 durvci.ra vci.gva, 1 csipet ordlt JaM}. A suUshez: dola}. A
sz6rashoz: vanilias porcukor.

ELKESziTES: I dl langyos tejben feloldjuk a cukor felet, simara keverji.ik az elesztovel. 2
evokanalliszttel - azaz kovaszt kesz[ti.ink -. es hagyjuk ketszeresere kelni. A liszthez adjuk a
kovaszt. a maradek langyos tejben elkevert tojas sargakat. a maradek cukrot es a sot. Falca
nallal vagy a robotgep dagasztofejevel j61 kidolgozzuk a tesztat. Ezt k6vetoe,p 2-3 reszletben
beledolgozzuk az olvasztott, de nem meleg vajat, vegiil a rumot. Tetejet megsz6rjuk liszttel,
keresztforman bevagjuk, hogy gyorsabban keljen. letakarjuk. es langyos helyen a ketszerese
re kelesztjiik. A tesztat lisztezett deszkara huzzuk, lazan atgyurjuk, 2 cip6ra osztjuk. 2 darab
40x40 cm-es, 3 mm vas tag lapra nylljtjuk, 6 cm atmeroju pogacsaszaggat6val megjeloljiik az
egyik tesztan a fankok helyet. Minden kor kozepere egy potty lekvart tesziink, keyes fal1(~jjal

elkevert di6t, a tetejere egy darabka citromh~vel megcsepegtetett almat. Rateritjiik a masik
IdnYlljtott teszt:\t, a kozoket lenyomkodjuk. A pog:ksaszaggat6valldszurjuk a fankokat, majd
kb. 5 centimeter tavolsagra, lisztezett talcara vagy deszkara tesszi.ik, tetejiiket vekonyan meg
kenji.ik olajjal (hogy meg ne repedezzenek), letakarjuk, es hagyjuk ketszeresere kelni. (Hogy
ne legyen olajos a konyharuha, teritsiink ala f6Iiat!) Nagyobb meret(\ hibasban 2-3 ujjnyi olajat
forr6situnk, beletesziink 6-8 db fankot, lefedjiik, es mersekelt tuzon 4-5 percig siitji.ik, majd
szitakanallal megforditjuk, es fedo nelkiil slitjiik tovabb. Papirkendore szedjiik, vanilias porcu
korral megsz6rva meg melegen talaljuk.
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A Ids tyUk nagyon fazik, segits neld megtahllni a napocskat!
Ird be a kepek neveit a kockakba, az egyik sorban

elObujik egy virag neve!

• ~.. o

A helyes megfejt6 gyerekek kowtt megle
petes nyeremenyt sorsolunk ki A megoldaso
kat e-mail cimiinkre ki.ildhetik februar 25-ig a
gyetoU0811@gmail.com-ra, A nyertes gyer
mek nevet a facebook oldalunkon olvashatjak
es a nyeremeny atvetelenek helyet is.

Szinezd ki A kishableany dmii mese szereplOit
a kedvenc szineiddel!
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A bir6 megkerdi a vadlott61:
- Volt mar biintetve?

- Az utols6 tiz evben nem.
- Egeszen biztos ez?

- Hat persze, bir6 ur!
(a folytatas a rejtvenyben a Iciemelt sorolcban)
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