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" ...A nye vek szeretete adottsa

Az uj ev uj kaput nyitott a Gyomaendrodi Toll szamara, hiszen leg
elso interjualanyunk Vag6 Istvan, akit meltan neveznek Magyarorszag
kvizprofesszoranak. Leginkabb a Legyen On is milliomos dmu jatek
b61 ismerheti az orszag, de ezen kiviil meg szamos kvizmusor vezetoje
volt, ugymint Van benne valami, Fele sem igaz, Mindent vagy semmit.
Tudasa hatalmas es maig is fejleszti, az Internet rabja, j6 ertelemben.
Nyelverzeke kitiino, hiszen kivaI6an beszel angolul, nemetiil, frandaul,
spanyolul es interjukepesen olaszul es portugalul... Folytatas a 2. oldalon!

,
reg"A tan

Folytalas a J. oldalon!

"Si ogass S y en
m e e 18. aldal

S
,

t" aa Zl e
11. aldal 14. aldal

, ,
S n v n g a aa

15. aldal

A Koztiink elnek riportsorozatunkban nagyon sokfele emberrel ke
szitettem mar interjut, de pedag6gussal meg sosem. Most egy olyan
hOlgy keriilt g6rcso ala, aId tud megujulni, fiatalos lendiiletevel barkit
magaval ragad, pedig mar ket nagy gyermek edesanyja. Mosolyg6s, tele
van eletkedvvel es energiaval. Davidovics Angela a Bethlen Gabor Me
zogazdasagi- es Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es KolIegium mate
matika-informatika szakos tanara mesel nekiink eleterol, fe1fogasar61
az eletrol es munkajar61.
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Rengeteg nyelven tud beszelni es imi. Mi
az oka annak, hogy ilyen sok nyelvet akar
birni? Osszefuggesben till ez azzal, hogy sze
ret vilagot latni?

- Csak nagyon attetelesen. A nyelvek
szeretete adottsag, szerintem semmilyen
mas kepesseggel vagy hobbival nines osz
szefi.iggesben.

Melyik az a tulajdonsaga, amit a legjob
ban es a legkevesbe szeret magaban?

- Ezt inkabb masok iteljek meg. Nem
szeretnem befolyasolni oket ...

Megjelent jo nehany konyve is, melyek
igen nepszeriiek. Tervezi-e ujabb kotet ki
adasat?

- Ki tudja, mikor szall meg ismet az
ihlet?

Szeretne-e megajtindekozni az embere
ket uj musorral, melynek akar szerkesztOje,
akar musorvezet6je lenne?

- Ma mar nem. ]ojjenek a fiatalok!
Mahler Csaba

Nyolc evig vezette a Legyen on is milli
omost, melyet az egesz orszag nagy szeretet
tel es erdekl6dessel figyelt. Milyen jatekoso
kat kedvelt leginkabb?

- Azokat, akik sz6rakoztat6ak voltak,
akikkel "j6 m(\sort lehetett esinalni".

Mi a velemenye Sebestyen Balazsrol,
mint musorvezet6 ttirsr61?

- Mindig is nagyon tehetsegesnek tartot
tam, akit "szeret a kepernyO': de a mikrofon
is. Sokszor ezoteriaba hajl6 gondolkodasM
azonban mindig idegenkedve fogadtam.

Tagja es alelnoke volt a vilaghirii ana
tomus professzor, Szentagothai Janos altai
1992-ben eletre hivott Tenyeket Tisztel6k
Tarsasaganak, melynek f6 celja a racionalis
gondolkodas nepszerusitese volt. Mit tenne,
ha tudomanyosan bebizonyitanak Isten letet?

-Ald<or termeszetesen minden tovabbi
nelki.il elfogadnam.

Az "Alljunk meg egy szora" C£mu musort
Gretsy Laszloval kozosen vezettek. Milyen
erzes volt a tanar urral egyiitt dolgozni?

- Nagyon megtiszte!o volt. De el kell most
mondanom, hogy igy, visszatekintve kisse
sZigonian lteltuk meg a nyelvi jelensegeket.
Ma mar nem mondanam ki olyan kOlmyen,
hogy "valaki valamit helytelenill mond"...

...Biiszkek vagyunk arra, hogy Vag6 Istvan riportalanyunk lehetett es
segitokeszen reagalt megkeresesiinkre. Szeretnenk azt az embert bemu
tatni, aki nem csak eszevel, hanem zene iranti rajongasaval is felkeltette
a tevenezok erdeklodeset, hiszen a Favag6k nevil zenekar basszusgita
rosa! is tisztelhetjiik benne.

Hogyan es mikor jutott a Magyar Tele
vizio berkeibe?

- Az 1975-os "Riporter kerestetik"
vetelkedo utan es annak eredmenyekepp
hagytam ott vegyeszmernokkent a gy6gy
szer-kulkereskedelmet, elso musorom egy
barkoehba-jatek volt.

A Favagok zenekarban basszusgitaron
jatszik. Milwr jelent meg a zene szeretete
eleteben?

- Mar oteves koromban zongoraztam,
es zenei paIyara keszultem!

KomjMi Dorka ot, Janka pedig harom eves. Mindketten a Vasarteri Ovoda Bambi
esoportjaba jarnak. Nagyon szeretnek meset hallgatni. Dorka mar masfel evesen magM6l
meselt kepes konyvekbol. Koran Idderult, hogy nagyon j6 ritmuserzeke van. .Erzekeny
muveszlelek. Janka kozvetlen, beszedes kislany. Szepen kommunikal. Mindketten kony
nyen tanulnak dalokat es verseket. Elenk Idsgyerekek, mindenfele mozgasfajtat kedvel
nek. Szivesen taneolnak, rajzolnak, idonkent furdobe jarnak. Igazi kislanyok, akik sze
retnek esinos ruhakat viselni. Kifinomult izlessel rendelkeznek. Neha veszekednek, de
aztan kibeki.ilnek es egymas tarsasaganak. Sokat jatszanak egyutt.

Egycso Nemreg unnepelti.ik az aranylakodal
munkat es az elmult napokban tortent
velLink egy kis esoda. Szamunkra minden
naposak a setak a varosban, szeretunk a
friss levegon lenni. Ezen az esten is az Er
zsebet-ligetbe mentunk, mert az egyik leg
szebb resze telepulesi.inknek. Ahogy ban
dukoltunk, arra letti.ink figyelmesek, hogy
egy vekony hangot hallunk. Kivanesisagt61
hajtva elindultunk megkeresni a hang gaz
dajat. Meglepetesunkre egy kisciea bujt elo
az avar a161. Remego !<\baeskai es keserves
nyavogasa a szlvi.inkig hatolt. Pr6baltuk
magunldlOz esalogatni, de nagyon felt to
lunk. Lehajoltunk hozza es kerlelti.ik, joj
jon oda hozzank es egy Ids ido mulva mar
az olembe pihent. Elindultunk hazafele
es a kis k6pe megszunnyadt. Hazaerve lan
gyos tejbe aztatott kenyerrel ldnalgattuk,
amit roglon be is fait. Kiesit nyugtalan
nak IMszott. es erezheto volt benne egy Ids
vadsag is. Pr6baltuk nyugtatni, de eloszor
sehogy sem sikeri.ilt. Par nappal kesobb
mar megszokta {Ij otthonat es szelideb
be vaIt. Elneveztuk a kis gezenguzunkat
Kormosnak. Piroska neni
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A Koztiink elnek riportsorozatunkban nagyon sokfele emberrel
keszitettem mar interjut) de pedag6gussal meg sosem. Most egy olyan
hOlgy keriilt g6rcso ala) aki tud megujulni) fiatalos lendiiletevel bar
kit magaval ragad) pedig mar ket nagy gyermek edesanyja. Mosoly
g6s, tele van eletkedvvel es energhival. Davidovics Angela a Bethlen
Gabor Mezogazdasagi- es Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es Kolle
gium matematika-informatika szakos tanara mesel nekiink eleterol)
felfogasar61 az eletrol es munkajar61.

latom tanitvanyaim szemeben a cSillogast, a
tudasvagyat. Igaz, palyafutasom alatt ertek
kudarcok is, de ezek eltorpiilnek a sok pozi
tiv eredmeny meUett.

Koztiink elnek...

"A tanar e y lampa
piiltiink Magyarorszagra. OJ kornyezet, lij
kihivasok vartak rank. Ebben az iskolaban
6-8 osztalyos tanu16kat tanitottam mate
matikara. Felkeszitettem a nyolcadikoso
kat felveteli vizsgakra a gimnaziumokba es
szaldzozepiskolakba. A gyengebb kepesse
gLi tanul6kat felzark6ztattam, tanu16szobai
foglalkozasokat tartottam.

Ebben az iskolaban fakultativ szami
tastechnikai kepzes folyt, a tanul6k ra
jongtak ezekert a foglalkozasokert. Eldzor
tudatosult bennem az a gondolat, hogy
ezt az uj technikat el kell sajatitanom. El
vegeztem 1995 jlIliusaban Gy6ngyoson
egy OKJ-s Szamit6gep-kezel6 szakkepesi
test ad6 tanfolyamot. Ekkor ebredtem ni,
hogy a szamit6geppel es a tanfolyamon
elsaj<\titott fogalmakkal en komolyabban
szeretnek foglalkozni es 1997-ben felvete
liztem az ELTE Termeszettudomanyi Kar
informatika szakara, melyet 1999-ben el
vegeztem.

Jelenleg huszonkettedik eve, a Gyoma
endr6di Bethlen Gabor Mez6gazdasagi- es
Elelmiszeripari Szakkepz6 Iskolaban dol
gozom matematika-informatika szakos
tanarkent. Matematika es informatika tan
targyakat oktatok, jellemz6en erettsegire es
szakmai vizsgara kesziil6 osztaIyokban es
levelez6 evfolyamoknak. Informatikai tan
folyamokat tartok.

A tobb eves pedag6giai p,Hyam soran
megtapasztaltam mennyire fontos, hogy
mit tanitok, milyen keszsegek, kepessegek
fejlesztesere helyezem a hangsulyt; milyen
programokat, tanterveket hasznalok; mi
b6l tanitok, milyen tankonyveket, tanesz
kozoket hasznalok; milyen m6dszereket
valasztok es alkalmazom a tanitas-tanulas
folyamataban; hogyan ertekelem tanitva
nyaimat; kapok-e munkamr61 visszajelzest;
ertekelik-e tevelzenysegemet; hogyan segi
tem diakjaimat az iskolai folyamatokban
es milyen valasztasi lehet6segeket kinaIok
nekik.

Qssze tudom hasonlitani, hogy milyeil
volt aldr 4-5 evve! ezel6tt tanitani es milyen
most, jelen id6ben. A mai id6ben azt erze
kelem, hogy a diakok tobbsege nem tudja,
hogy mit kezdjen az eletevel, celtalan. A
tanul6k tobbsege harom-negy szakmat is
szerez, de meg igy sem sikeriil eJhelyez
kedniiik, ml1nk<\t taJalniuk. Sokan nem is
nagyon keresnek. Szamomra a pedag6gus
palya szepsege abban is rejlik, hogy meg
pr6balom atsegiteni tanitvanyaimat a kii
lonboz6 nehezsegeken, biztatni 6ket, hogy
nagyon sok mindenre kepesek. Azt vallom,
hogy minden ember ertekes es tehetseges
valamiben, csak azt kell felfedezni, hogy
miben es azt fejleszteni tovabb.

Falytatds a kdvetkezo aldalan'

"

Hogy kezd6dott a pedagogus palyafuta
sod? Mi az, amit a legszebbnek talalsz ezen a
palyan? Mik a konnyebbsegek, mik a nehez
segek a szamodra?

En Karpataljan, Munkacson sziilettem.
1985 jl1l1iusaban vegeztem az Ungvari Alla
mi Egyetem matematilza szakan es elkezd
tern pedag6gus palyafutasomat. 1985-1994
ig a Derceni Kozepiskolaban matematika
tanarkent dolgoztam. Erettsegi vizsgara ke
szitettem a tan1116kat, minden evfolyamon
3-5 tanul6m kitLin6 eredmennyel fejezte be
a kozepiskolat. Folyamatosan osztalyf6noki
feladatokat lattam el, munkakozosseg veze
t6 voltam. 1994-ben a Pet6fi.banyai Altala
nos Iskola matematilza tanari aUast hirdetett
es en jelentkeztem.

Ez a dontes gyokeres vattozast hozott az
en es a csalaclom eleteben is, mivel attele-

Tobb mint hitrom evtizede vagy a peda
gogus palyan. Mikor don totted el, hogy hiva
tasodnak valasztod? Miert pont ez a mester
seg keriilt kozel a szivedhez?

Egy gyermekkori vagyam val6su.lt meg
azzal, hogy pedag6gus lettem. Sziileimnek
koszonhet6en mar hat eves koromban fo
lyel<onyan olvastam. Barmilyen alkalomb61,
akar sZiilinap, nevnap, karacsony stb. mindig
konyvet kaptam t6liik ajandekba. Imadtam
olvasni, minden szabadid6met az olvasas
nak szenteltem. Nyolc evesen otthonomban
osszegylijtottem az utcabeli gyerekeket, kis
fuzeteket es konyveket keszitettem szamukra
es iskolasdit jatszottunk. En voltam a tanit6
neni, tanitottam 6ket imi, olvasni, szamol
ni. Amikor a feln6ttek megkerdeztek t6lem,
hogy mi leszek, ha nagy leszek, en gondolko
das nelkiil vaJaszoltam, hogy tanar neni. Es
ez vegigkiserte az eletemet. Ha lljra kezde
nem a palyafutasomat, aldzor is a pedag6gus
palyat valasztanam. Ez a mai id6kben egyre
nagyobb kihivast jelent, viszont egy nagyon
szep hivatast. Fantasztilzus dolog az, amikor
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Falytatas az eli!zi! aldalrol!

A nyaron egy nagyan szep elismeresben
reszesiiltel. Meselnet a Gyomaendrodi Toll
nak errol bovebben?

Nagyon ori.ilok, ugyanakkor bliszke
seggel tolt el, hogy 2016 jlll1iusaban a Kor
nyezetvedelmi Vilagnap alkalmab61 tartott
kitiintetesi i.innepsegen a Foldm(iveIesi.igyi
Miniszteriumban megrendezett eseme
nyen kiemelkedo pedag6giai tevekenyse
gem elismeresekent Tessedik Samuel dij
ban reszesi.iltem. A dijat Gulyas Andrea
kozigazgatasi allamtitkar adta at.

Milyen Jeladatakkal jar a sajatas nevele
si igenyu gyermekek nevelese?

Ezekkel a gyerekekkel tobbet kell fog
lalkozni, melyrehat6bban tanulmanyozni
a csaladi hatteriiket, mindennapi viselke
desliket. Sok ti.irelem, kitartas, egyi.itterzes
es rendszeres odafigyelest igenylO munka a
veli.ik val6 banasm6d.

hogy ez a sok kepzes, tanulas nem hiabaval6
szamomra. A megszerzett ismereteket, tu
dast mindig kamatoztatni tudom matema
tika, informatika, osztalyfon6ki oraimon, a
pedagogus palyamon es az ujabb es ujabb
kihivasok soran. Egy pedagogus folyamato
san megosztja tudasat, folyamatosan tanit,
oktat es folyamatosan neve!.

Van-e valami almod, esetleg utazas,
amit meg szeretnel val6sitani?

Olyan ember vagyok, akinek folyama
tosan vannak aImai. De az almok al<kor
igaziak, ha celokka alakulnak, a celok pedig
megvalosulnak. Imadok utazni, megismerni
ki.i.l6nbozo embereket, ki.i.16nboz6 kulturakat,
szokasokat. Sok helyen voltam mar a viJag
ban, de meg nagyon sok helyre elszeretnek
jutni es tudom, hogy el is jutok. Ilyen pelda
uJ: Bali, India. Ket ev alatt vegig jarom a Kek
Tura utvonalat, ami utan Camino kovetkezik.

Gyermekeim mar feln6ttek. Imadom
6ket es bi.iszke vagyok raj uk. Nem egyszer(i
egy pedagogus gyerekenek lenni. Mindig
nagyobb nyomas nehezedik rajuk es sajnos
nagyobbak az elvarasok is. A pedag6gusok
t6bbsege azt gondolja, hogy ha a szi.i16 ma
tematika tanar, akkor a gyerekenek jol kell
tudnia ezt a targyat, vagy sokkal jobban kell
teljesitenie bel6le. A sajat gyermeki.inket
legnehezebb korrepetalni barmilyen targy
b61 is. A pedagogus gyerek olyan, mint
barmilyen mas gyerek: ugyanugy vannak
csinytevesei, neha lusta, neha ellog az ora
r61, nem keszi.il es egyest kap. Persze, mint
szi.i16 nekem is voltak elvarasaim, szigora
im. fgy visszanezve, sok mindent maskepp
csinalnek' Hagymim 6ket teljesen ona1l6an
donteni. Ne azt a palyat vaJasszak, amit a
szlilo szeretne, hanem amit 6k akarnak.
Mindenkinek maganak kell megtalalnia a
sajat utjat.

Mindig kepzed magad, JejlOdsz, uj ta
pasztalatakat gyujtesz. Milyen kepesitest
szereztellegut6bb? Szereted a valtazasakat?

A 31 eves pedag6giai palyam ideje alatt,
meg nem volt olyan tanev, hogy ne tanuljak
valamit, ne menjek tovabbkepzesre, vagy
klil6nb6zo programokban, palyazatokban
ne vegyek reszt. Amire nagyon bi.iszke va
gyok, hogy 2015 novembereben Mester
pedag6gus fokozatba leptem. A j6voben
mentor-tanari tevekenyseggel szeretnek
foglalkozni, hogy elosegitsem a kezdo kolle
gaim munkaba val6 beilleszkedeset es igeny
szerint atadjam a t6bb eves pedag6giai ta
pasztalataimat, ezert 2016 juniusaban az
ELTE Pedag6gia es pszichol6gia karan men
tortanar kepesitest szereztem. A legfrissebb
Tanusitvanyomat 2016. december lO-en
kaptam. Erettsegi vizsgaeln6k lettem. Sza
momra nagyon fontos, hogy szakmailag fo
lyamatosan fejlesszem magam. Ugy erzem,

Hannan merited az energiat a minden
napakban? Hannan ez az eletero?

Erdekes kerdes. Szamomra sokat jelent
a pozitiv gondolkodas. Szeretem a pszicho
logiai, tortenelmi, szemelyiseg- es szemle
letfejleszt6 temaju k6nYVeket, el6adasokat.
Gyakran latogatom Szab6 Peter, dr. Csernus
Imre, Miilier Peter, Bagdy Em6ke stb. elOada
sait. Meditacios tanfolyamokon veszek reszt.
E1vegeztem Szab6 Peter Profi el6ado kepz6
es Verbalis mesterkurzus treningjeit. Theta
Healing Oklevelem van. Jogazom. A j6ga
eredmenyessegehez negy attitlid sziikseges:
hit, elszantsag, ti.i.relem, szeretet. Az elet nem
veli.ink t6rtenik, hanem altalunk. Fontosnak
tartom, hogy nyitott legyek olyan dolgokra,
amib61 pozitiv energiat es eleter6t nyerek.

Kef gyermekkel is biiszkelkedhetsz. Ta
narnokent hagyan tudtad elvalasztani a ne
velesben az anyat es a pedag6gust?

Mik a terveid a jovore nezve? Itt gando
lak a pedag6gusi palyara es a privat eletedre
egyarant.

Az egesz eletemet atsz6vi, magaba fog
lalja a munkam. Pedag6gusnak lenni egy
elethivatas, egyfajta elk6telez6des. Az igazi
tanar egesz eletevel ad egy peldat. Gardonyi
Geza mondta, hogy "a tanar egy lampas".

A pedag6gus palyam soran mar nagyon
sok mindent elertem. De ezen a palyan
nem lehet, csak ugy megallni. Arra torek
szem, hogy meg jobban vegezzem munka
mat a diakok es persze sajM magam or6
mere. Ezt nemcsak a tanitasra, oktatasra,
hanem a nevelesre is ertem. Fontos, hogy
fogJalkozzam tanitvanyaim lelki problema
ivai is. A j6v6ben szemelyisegfejleszt6 tre
ner szeretnek lenni. Raallok az angol nyelv
t6keletesitesere is, mivel utazasaim soran
fontos a folyamatos nyelvhasznalat.

MFK.

1. Karacsonyi mulatsag keri.ilt megrendezesre a Szent Antal Nephaz
ban. Egy zenes esten vehettek reszt a jelenlev6k, melynek fOszereplOje
Tokesi David volt. Az e16adasa kozben figyeltiink fel arra, hogy otthono
san mozog a szinpadon, es kedves a szemelyisege is. Sokfele dalt enekelt,
szerepelt vidam, Hrikus es szerelmes dal is a repertoarjaban. A k6zonseget
is bevonta m(isoraba, akik enekeltek es tapsoltak, sot meg tancoltak is. A
musora ket reszb61 alit, a szlinetben aliOfogadas varta az oda IMogat6kat. A
sziinetben elarulta neki.ink, hogy a Brad radi6ban dolgozik, a Zenes ran
devll dmu musor egyik vezet6je Budapesten. Lengyelorszagban is feJlepett,
ahol nem csak enekelt, hanem furulyazott is. A kis felvonask6z utan meg
erkezett a Mikulas es szaloncukorral kinalta meg a vendegeket. A szerencse
rank szallt. hiszen mi is reszesiilti.ink ajandekban. A masodik reszben f6leg
Jimmy- dalok hangzottak el, mert 6 David kedvenc eloadoja. Egyebkent
mar egy lemeze megjelent, meJynek dme Karacsony Daviddal, illetve ma
sodik lemeze kesziiloben van. Tovabbi sok sikert kivanunk neki!
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Gondolkodtat6 Kalendarium
1. 86 ewel ezel6tt,

1930.01.15-en, Endr6don sZli
letett Ftilop Imre magyar-tor
tenelem- es testneveles sza
kos altalanos iskolai tanar. Az
endr6di polgari iskola elvegzese
utan Jaszberenyben folytatta ta
nulmanyait a Tanit6kepz6 Lice
umban, majd Szegeden a Juhasz
Gyula Tanarkepz6 F6isko!<in ta
nult tovabb. Az iskola elvegzese
utan gyakorl6eves fOiskolas lett

Endr6d-Oregsz6l6 Altalanos
Iskoiaban, majd Gyoman az 1.
sz.Altalanos iskolaban igazga
t6helyettes. Kes6bb visszake
rtilt igazgat6kent az Endr6d
Oregsz6l6 Altalanos Iskolaba,
ezutan halataig az endr6di is
kolaban magyar-tortenelem- es
testneveles tanar volt. 1956-ban
6t is belesodorta a fiatalos hey a
forradalomba, amely Endr6don,
bekes m6don zajlott leo Emi-

au 1957 tavaszan elbocsatottak
allasab6l, ,de fel ev mulva ujra
tanithatott. Jelent6s erdemei
voltak Endrod sporteleteben,
tanitvanyai az Uttor6 Olimpiara
is feljutottak. Szuggesztiv egye
niseg volt, tobb tanitvanya az 6
hatasara indult el a magyar iro
dalmat valasztva eJetpalyanak.

Melyik sportklubnak volt
tagja?

majd Kecskemeten szineszeskedett
is. FeJkoltozott Pestre. ahol kapcso
latba keriilt a f6varosi erteImisegi
ifjusaggal es naponta megfordult
a PUvaxban is, 1843-ban felkereste
Vorosmarty Mihalyt, az a ajanlasa
ra a Nemzeti Kor vallaIta verseinek
kiadasat.

Mityen jelzovel illettek Jeanne
d'Arc-ot?

templomban imadkozott. Az an
gyalok egy kiildetest fogalmaztak
meg: tegye a tr6norokost felszen
telt kirallya es tisztitsa meg az 01'

szagot az angolokt61.l456-t61- re
habilitalasa 6ta - francia nemzeti
haskent tisztelik.

zi per alapjan 1431. majus 30-an
Rouenban eretnekseg es bubajos
sag miatt maglyan megegettek.
jeanne D'Arc nagyjab61 tizenket
evesen reszesiilt elaszor olyan Jato
masban, meJyben angyalok sz61tak
hozza. tobbek kozott Szent Mihaly.
Szent Katalin, Szent Margit es neha
Gabriel arkangyal is es atvettek az
iranyitast elete felett. Ezutan mar
nem volt atlagos leany, hanem is
tenfel6ve vaIt, es reggeltal estig a

3. 193 evvel ezelatt, 1823, 01. 9 iskolaban tanult, majd Sopron-
01-en megsziiJetett Pet6fi Sandor ban bdllt onkentes katonanak a
kolt6. A marciusi ifjak vezerekent es csaszari hadseregbe. Nem blrta a
marcius 15-e egyik legnagyobb ho- megpr6baltatasokat. megbetege-
sekent, majd az 1848-49-es szabad- dett es eJbocsatottak. Papan kotott
sagkiizdelem martfrjakent a nemzeti szoros baratsagot j6kai M6rraL fr6i
legendarium egyik kozponti alakja sU<erek ertek: 1842-ben az Athe-
lett, A mtllt szazad otvenes-hatvanas naeumban megjelent elsa verse, A
eveit61 a jelentette a magyarsag sza- boroz6, Papan hag)'ta abba orokre a
mara a nagybeti\s Kolta fogaImat. j6 tanulast penztelensege miatt, Megis HoI ismerte meg feleseget,
koriiImenyek kozott elt, ez lehetave alapos mi\veltseget szerzett, mert Szendrei JUliat?
tette a gondos tanittatast. Osszesen sokat olvasott, Szekesfehervaron,
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2. 604 ewel ezelatt, 1412.
01. 06-an megszliletett a francia
jeanne D'Arc, a martirhalalt halt
harcos parasztlany. A lotharingiai
parasztlany VII. Karoly kin!lyi
serege elen felszabadftotta az an
gol megszallas al61 Orleans-t.
majd Rheimsbe kiserte Karolyt.
ahol kiraUya koronaztatta, jeanne
D'Arc 1430-ban a burgundi her
ceg fogsagaba esett, aid atadta at
a szovetseges angoloknak. Egyha-

Rendeljen otthonaba, illtmkahel)rere!
Ingyenes, rendszeres hcizhoz szallitas!

A NAGY ERDEKLODESRE VALO TEKINTETTEL
AKCIONKAT MEGHOSSZABBiTJUK JANUAR 30-IG!

BaIlon: 1400 Ftldb t Punlpa: 1400 FtJdb
19litere rill asvanyviz: 1850 Ft (97 Ftlliter)

ON is eh~rheto!
Kival6minOsegu, PH8,3 Lugos,

_ BRIlL termeszetes asvanyvfz'
Araink.!
Balloo: 1700 tjdb,

Pumpa: 170Oftjdb, ~~~~J)EI~~mrJ
191Brill's"3n_ iz: 1850f..tQ;:

A ballon es a pumpa egyszeri, kezdo beruh:i2as!!!

Mar GYOMAENDBukva Csilla:

., .
Jevi ver

fgerete annale
Sok siker, orom var.

Vagy tan neha banat?
Gyorsan feiedd, mi faj!

Gyongyszemek eletiink
Nyaklandm az evek,
Minden Lljesztendo
Egy-egy szem igeret,

Remenytelin ebredj,
s terjel nyugov6ra,

fgy elted gyongysora
Nem hullik majd porba.
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Kis varosunk is kesziilt a ka
racsonyra lelekben, szivben negy
vasarnapon keresztiil az adventi
idoszakban. Ezeken a vasarnapo
kon minden alkalommal egy-egy
iskola iinnepi eloadasat tekinthet
tek meg a jelenlevok es a diakok!<:al
egyiitt elhettek at a hit, a remeny, a
szeretet es az orom erzeset.

November 27-en Toldi Balazs nyitot
ta meg az adventi iinnepet beszedeve!,
mely egyszerre volt meghat6 es meghitt.
Ezutan a Bethlen Gabor Szald<bzepis
kola negy tanlll6ja verseld<el es unnepi
gondolatokkallepte meg a hallgat6sagot,
majd az eloadas vegen Kulka Janos: Hal
leluja cimu dalanak felhangzasa kbzben
Davidovics Laszl6, az iskola igazgat6ja
es Toldi Balazs polgarmester egylitt meg
gyujtotta az elso gyertyat. Am az linnep
10k is foghattak kezlikben lila gyertyat,
sot forr6 tea es mezes siitemeny mellett
beszelgethettek egymassal, oszthattak
meg erzeseiket.

December 4-en a Szent Gellert Altala
nos Iskola es Girnnazium igazgat6ja, T6th
Ferenc nyitotta meg az unnepseget es fel
kerte Papp Tibor lelkipasztort arra, hogy
ossza meg gondolatait, es mindenki leleg
zet visszafojtva hallgatta. Ezutan a diakjai
kezdteI< meg linnepi miisorukat eneklessel.
A negy legfontosabb erenyrol is beszeltek,
melyek a bblcsesseg, az igazsagossag, a

mertekletesseg es a batorsag. Az el6adas
vegen a hallgat6kat is bevontak az enekles
be es ket kisdiak gylijtotta meg az adventi
koszoru masodik gyertyajat.

December II-en a R6zsahegyi Kal
man Altalanos Iskolaval iinnepeltek a
jelenlevok advent harmadik vasarnapjat.
EI6szbr egy csodalatos dalt enekeltek el a
kicsik, majd az igazgat6n6, Farkas Zoltan
ne meselte el a betlehemi lang tbrtenetet.
Ez a kis langocska az Onkormanyzatok

Szbvetsegenek segitsegevel varosunkba is
elkerlilt, Toldi Balazs polgarmester keze
ben fenylett. Feny jarta at Fulbp M6nika
evangelikus lelkesz beszedet is, aki me
legseget hozott szavaival. Folytat6dott
a miisor, a gyerekek egy bubajos zenes
arnyjatekot adtak elO, ami a sbtetsegben
ragyogott. Az bsszegyiilt linneplok a rnii
sor vegen meleg kaka6t es teat kortyolgat
va, kalacsot falatozva fiirbdhettek egylitt
a szeretetben.

Advent negyedik hetvegeje egy ha
rom napos rendezvenysorozat kereten
beliil zajlott. Valtozatos es szines progra-

moknak lehettek reszesei a je1enlevok. Az
els6 jelent6s program az I. J6teI<onysagi
Mikulas Futas volt, arnely a Gyomaend
r6di Mentoalapitvany munkajat tamo
gatta. A gyerekek penteken es szombaton

kreativkodhattak, babeloadast tekinthet
tek meg, a feln6ttek pedig koncerteken
elvezhettel< a zene varazsat. Az igazi nagy

do bas azonban a vasarnapi Coca-Cola
karavan volt. Szenzaci6kent egy 6riasi ka
mion alit a f6szerepben, ahol a gyerekek
egy kanapen beszelgethettek a Mikulassal
es meg ajandekot is kaptak. A h6gbmbben
allva a man6kkal meg kepet is keszitet
tek a meresz vallalkoz6kr61. Egyebkent
a rnan6k az egesz f6teret benepesitettek,
a gyerekek nagy brbmere. Ajandekok is
keszliltek a szi.ilOknek, nagysziiloknek es
este Kiraly Viktorral egylitt enekelhettek
kicsik es nagyok. A gyertyagYlljtas sem
maradhatott e1 terrneszetesen. Este nyolc
6rakor kezdodbtt a Kis Balint Altalanos
Iskola es Ovoda gyermekeinek enekle-

seve!' majd Agostonne Farkas Maria kb
szbntbtte az erdeklodo varoslak6kat es
felkerte a katoliklls Czank Gabor Atyat
az igehirdetesre. Az At)'a imara sz6litotta
fel az egybegyulteket es 6 gyujtotta meg
egy kisdiak segitsegevel a betlehemi lang
r61 a negyedik, utols6 gyertyat. Az iskola
tanul6i gybnybnl el6adassal lepteJ< meg
a gyomaendrodieket, meg "angyallGik"
is tancoltak az adventi koszoru kbriil.
Leb6czkine Timar Iren alpolgarmesterno
beszede meg kbzelebb bozta az embereket
egymashoz, hiszen az i.innep, a karacsony
fontossagat hangslllyozta Marai Sandor
szavaival. Igen, mintha a SzentleIek blelte
volna at kis varosunkat ezeken a vasarna
pokon es a szivekbe bekbltbzbtt volna.
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"Tobb evtizedes gytijtemeny egy reszet atadtam az ujonnan indult lapnak. Keresuknek eleget teve abban a remenyben, hogyerdek16dve
olvassak majd el. Hiszek ebben az uj Tollban - azaz Gyomaendrodi - igenyes 0lvas6knak inditott ujsagban. Csak onoktol fugg, hogy meny
nyit vasarolnak majd meg. A fent maradas ennek is fuggvenye. Az ujsag ir6i, szerkesztoi nem vegzett ujsagfr6k, de izlesuk, j6 szandekuk es
akaratuk tiibbet er nehany profinak mondott bulvar ujsagir6 akaratcinal. A feketeleher ujsag is lehet szinvonalas - nem a szin szamft! Csak
a tartalom. Sok sikert kfvanok az uj Gyomaendrodi Tollnak, remenykedve, hogy nepes 0lvas6tabora lesz."

Szeretettel: D,: Frank6 Karoly, 2016. december 15.

Koszonjtik szepen Franko doktor ur meltato szavait, dicseretet es azt, hogy rendeIkezestinkre bocsatotta mappajat. Mielott
a mappa tartalmaba belesekednenk, szeretnenk egy kicsit a foldon kivtiliek leterol irni, ugyanis nem uj keletii az 0 letezestik.
Mar az egyiptomi civiIizacioban is megjelentek ktilOnbozo idegen lenyek a falfestmenyeken. Azonban az elso, irasba is foglalt,
ujsagban szereplo esemeny az 1801. junius 19-en tortent az angliai Hull kornyeken. A mappa tartalmabol kovetkezzen akkor
kronologikus sorendben az elso talalkozas az idegenekkel:

1984 karacsony este (december 25.)

delutcini sefamb61 hazafele tartottam
ugy duo 4 6ra koriU, - meg eppen vi/a
gas volt. A Fa utca felol az egyik uttor
kolatban onkenteleniil is jobbra neztem
a teljesen kihalt mellelcutcaba. Ebben a
pillanatban az utca vege feU - kozel a
Karas gatjahoz - az egbolton nagyon
alacsonyan, szinte a hazak felett elre
piilt hangtalanul kef darab tojas alaku
targy, mely narancs-voros szinti volt es
sok kis jenypont cikazott rajta. Ledob
bentem a lcitvanyt61. Izgatottan mentem
haza es meseltem el csaladomnak a lcit
vanyt. Este 7 6ra korul lanyom atment
a masik oldalon lak6 idos, maganyos
szomszed nenihez. Far perc mulva ha
nyatt-homlok rohant vissza. Valami
szokatlant latott es hallott. Gyomat61
eszak-nyugatra, nagyjab61 a Karas fo
lott vagy att61 tcivolabb (Nagylapos,
Nagyallas, Csudabala teriilete lehetett)
a felhas egbolton sarga szfnu villanasok
vilagitottak be az estet es neha-neha, de

semmi esetre sem a villanasokkal szink
ronban dorgo, diiborgo semmihez sem
hasonlo, iszonyatos hangok jottek az eg
bal. Kirohantunk az udvarra, a terasz
r61 figyeltiik a hihetetlen latvanyt es az
idonkent rettenetes hanghatcisokat. Na
gyon jeltiink. Kb. lora mulva veget ert
az egi latvanyossag, - majd megjelent
alacsonyan a hazak felett egy szovjet he
likopter, lassan korberepiilte az emlitett
teriUetet es elttint Kunmadaras iranya
ba. (Ott akkor a szovjet legiero jelentos
egysegeinek volt tamaszpontja.) Hona
pokon at kutattam, kerestem a jelenseg

okcit. Abban biztos vagyok, hogy delutan
kef "klasszikus" UFO-t lathattam. Este
pedig? Ez nagy kerdes, mi tortenhetett
a felhak felett. A "nyomozas" eredme
nye szerint karacsony este Wgyakorlat a
kozelben nem volt. A hosszu evtizedek
ota tanyan eWkkei is beszelgettem. Ok a
masodik vi/aghaboni 6ta ilyen egi jelen
seget nem lattak, hallottak. A meglepo
az, hogy a yaros lakoi kdzUl csak keyes
szemtanu volt, - ok is inkabb a munkas
orok Wgyakorlatara gondoltak... ? (kara
csonyeste??)

Utanajartam. Ok nem Wttek. Szo
ba johetett meg a TUrkevei es Mez6tu
ri loter. - karacsony esteott sem Wttek.
Maradt az egbolt, - de kik Wttek? Kire?
Repiilogepek motorhangja nem hallat
szott!! A csendet csak szokatlan hang
hatas tOrte meg es az ennel gyakoribb
narancssarga felvillanasok. UFO-Ie le
hettek. Hatha emlekszik valaki e fontos
learacsony estere, - kerem, ha lesz ilyen,
frjon! Dr. Franko Karoly gyiijtesebOl

Dajk6 Csaba:

Tel

Tel.~ 06-66/282..095

Elado a Siratoi-holtagon egy 8141112 tertiletu telek. Murvas tit,
horgaszati Iehetoseg. Ara: 1.100.000 Ft. Erdek16dni: 06-70/77-00-541

Valami kozelft felern,
Biiszken hullik elern.

Nem kerdezi, hogy kell e?
Nem allok ellen.

Remeg a testem,
Megint elestem.

Csuszik a talaj alattam,
Magam megadtam.

Minden feher,
Fagyott a kenyel:

Teljesen elfaradtam,
Ebren aludtam.

Csendes a vi/ag,
Nincsen virag.

A nyar elbujt elolem.
Megkeresem.
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Regenyunkfolytatasa az e16zolapszamb61!

Gyomaendr6di Toll

Evelyn C. Quail

AJ ALA

2017. januar

II. FEJEZET

1.

Ferdinando az etteremb6l kiJepve fogott
egy taxit es Beatrice hazahoz vitette magat.
Amikor belepett az ajt6n, megrogytak a
labai es rogton Ie kellett iilnie egy szekre a
konyhaban. Terdere tamasztotta konyoket
es arcat tenyerebe temette. Sirt. Majd lassan
felallt es a hut6hoz tantorgott. A vorosbort
kereste, amit el6z6 ejszaka ittak szerelme
vel. Meg is talalta, pont volt benne egy kis
poharra va16. Ugy erezte, Ie kell tompitani
az agyat, ezert hOSSZll kortyokkal megitta es
nagyot s6hajtva elindult a fiird6szoba fele.
Le akart tusolni, de ereje annyira elhagy
ta, hogy csak a hal6szobaig vitte a laba, ott
rad6lt az agyra es maris elaJudt. Borzaszt6
alma volt. Fegyveres gyilkosok kergettek
6t es Beatrice-t, fejvesztve menekiiltek si
katorr6l sikatorra. Arra ebredt hajnalban,
hogy hangtalanul kiabal es ruhaja atizzadt.
Gyorsan ledobalta magar61 a ruhait es a for
ro zuhany ala alit. Mikor letusolt, belenezett
a tukorbe es megijedt magM6l. Tobb napos
borosta es task<is szemek neztek ra vissza.
Ami viszont a legjobban megijesztette, az a
tekinteteb6l arad6 szomorusag.

- Beatrice nines. Megoltek! - mondta
a tiikornek, hogy tudatositsa magaban az
igazsagot.

Ebben a pillanatban eszebe villant a
dm, amit tegnap este a Dolce Vitaban hal
lott a masik asztalnal. A nyomoz6 dme.
Elhatarozta, hogy elmegy es megkeresi
Giuseppe Soldati-t. Ugy dontott, aut6val
megy, ezert gyalog setalt otthonaig, ami
nem is volt tul messze Beatrice hazat6l.
Kozben zakatolt az agya, azon gondol
kodott, hogy vajon mit fog megtudni a
magannyomoz6t61. Fogalma sem volt,
milyen iigyben kerte segitseget szerelme,
aminek ilyen vegzetes kovetkezmenyei
lettek. Mikozben setalt otthona fele, lljra
elragadtak az emlekek, nem tudott es ta
Ian nem is akart ellene tenni semmit...

- Tudod, mihez lenne kedvem most
hetvegen, edesem? - kerdezte Beatrice
Ferdinando-t.

- Mihez, hercegn6m?
- Utazzunk el Velencebe, a szerelmesek

w:l.rosaba. Kezen fogva setalgatnank a kis ut
cakon, beulnenk egy gondolaba, atsetalnank
a Rialto hidon, megneznenk a Szent Mark
Bazilikat.

- Fantasztikus otlet, Beatrice-m!!! Mit
sz6lnal hozza, ha vinnenk satrat es kemping-

ben aludn{mk? - vetettefel az otletet a ferfi.
- lmadom a kalandokat. Ez olyan vad

regenyes. Raadasul veled egy satorban alud
ni igencsak veszelyes - huncutkodott a lany.

- Velem aludni mindenhol veszelyes,
szerelmem! Vaaaa! - orditott Ferdinando,
mint egy oroszlan.

Erre a lany el kezdett szaladni a konyha
fele, a ferfi pedig utana vetette magat. Elkez
d6dott a kergetOzes a hazban. A szerelmesek
vegul faradtan lerogytak az agyra es fuj
tatva nevettek azon, hogy hogyan lehetnek
ilyen bolondok.

- Na, most aztan keszUl6djunk, mert
mire elindulunk, johetunk haza - figyelmez
tette Ferdinando Beatrice-t.

- Mit pakoljak, edesem?
- Bugyit. Als6nadragot. Ennyi! - szuki-

tette Ie a kart a jerfi.
- Azert ez nem ennyire egyszeru, en

meg berakok nehany dolgot, ha nem banod,
eletem.

- Banom is en, mit raksz be, csak sies
siink!

- Mi ez a morcoskodas? Mi bajod van,
Ferdinando? - nezett a lany csodalkozva
ezeken a nem megszokott, kicsit durva
szavakon.

- Semmi. Eszembe jutott, hogy mara be
szeltem meg riportot egy szinesszel.

- Mondd Ie, szerelmem, megteheted!
- Nem tehetem meg. ..

Ferdinando odaert a hazahoz, de be
sem ment az ajt6n, hanem rogton a garazst
celozta meg, hogy mine! el6bb elinduljon.
Kozben a nyomoz6 dme jart a fejeben, mar
az lltvonalat tervezte magaban.

- Via Cavour 256. Nines is annyira
messze. Hamar odaerek - mondta csak ugy
az orra alatt es beinditotta az aut6t.

Rafordult az utra es szemet el6re sze
gezve vezetett. Megpr6balt nem Beatrice
re gondolni, de nem ment. F<ijdalmat er
zett. Feldolgozni halahit lehetetlennek tunt
szamara. Ezert inkabb visszatert a multba,
mert ott a szep emlekek gy6gyirt jelentet
tek sebere.

- De megteheted, Ferdinando! Mar
nagyon sokszor keresztbe tett a munkad a
programjainkban. Ma nem fog. Hivd fel es
tedd at egy masik id6pontra! Ugy szives!

- Ezzel a szinesszel nem tehetem meg,
mert meg kepes alam tenni, ha ezt a ripor
tot nem keszitem most el vele. Azt akarod,
hogy kirugjanak az allasomb61? - csattant
fel aferfi·

- Rendben, megertelek, edesem. Megyek
veled. Gyorsan lezavarod, utdna indulunk.

Bepattantak az aut6ba es a La Pergola
nevu etteremig meg sem alltak. Ott talal
koztak a szinesszel, aki mar az asztalnal
iilt es bajologva mosolygott rajuk. Beatrice
forgatta a szemeit, mert ismert mar ne
hany szineszt, akik hiusagukban azt sem
tudtdk, kicsodak. Bekepzeltek. Marco Ros
si is a nagykepu emberek kdze tartozott.
Ferdinando elkezdte az interjut, alig birt
odakoncentralni, de azert megpr6balta
osszeszedni magat, hogy ne lehessen eszre
venni kedvetlenseget. Kdzben a lany hall
gatott, de neha belesz6lt egy-egy kerdes ere
jeig. A szinesz nagyokat kacagott, lekezel6
es flegma volt. A ket szerelmes alig birta
felhaborodasat titkolni. Beatrice egyszer
csak felpattant, mondvan, elmegy a mosd6
ba. Legszivesebben Ferdinando is otthagy
ta volna Rossi-t, de nem tehette. Visszafele
jovet a riportalany hata mdgott lert vissza
a lany es kedvese sz6rakoztatasara grima
szokat vagott a szineszre. Kinyujtotta a
nyelvet, jatekb61 ddngette a mellkasat, mint
egy gorilla, meg kdzelebb jutva pedig nem
Mallott szamarfUlet mutatni neki. Marco
Rossi ebb61 semmit nem vett eszre, de a
ferfi felkacagott, nagy szerencse volt, hogy
pont egy poen hangzott el. Beatrice leUlt es
mint aki nem huncutkodott az el6bb, nagy
komolyan figyelt tovabb. Wgre elerkezett
az utols6 kerdes, Rossi felallt es elbucsuzolt.
Ugy integetett nekik, mint egy sztar es ki
huzta magat, mint egy kakas.

- Istenem, azt hittem, sosem lesz vege
ennek a szornyu riportnak, de szerintem j61
sikerult - lelegzett fel Ferdinando.

- Most aztdn indulas, mert val' Velen
ce! A szerelmesek varosa! Ujje! - kialtott fel
Beatrice a szokasos gyermeki lelkesedesevel.

A ferfi mosolygott magaban a lany ja
tekossagan es barmennyire is fajt a lelke
halala miatt, ez valahogy egy kicsit meg
vigasztalta. Az emlekek segithetnek feldol
gozni ezt a dramai esemenyt? Talan. Am
most a magannyomozoval va16 beszelge
tesre kell felkesziilnie. Qriasi jelent6sege
lesz ennek a dial6gusnak. Odaert a dmre,
melyet az etteremben hallott. Egy hatalmas
felh6karco16t latott. Vajon hogyan talalja
meg a detektiv irodajat? Belepett az ajton
es rogton a recepci6n talalta magat.

- J6 napot, uram! Erdeld6dni szeret
nek egy magannyomoz6 utan. A neve
Guiseppe Soldati. Hoi talalom, eleg nagy
ez az epiilet?
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- A 1O.emeleten. A liftb61 kilepve jobb
ra fordul, vegigmegy a folyos6n es az 583
as szobat keresi.

- Koszonom szepen az informaci6t,
meg fogom talalni.

Ferdinando ugy dontott, gyalog megy.
Egyreszt mert nem sietett, masreszt pedig
kedve volt egy Ids mozgashoz. Raadasul
kozben gondolkozhat kerdesein. Kivancsi
saga olyan nagy volt, hogy hirtelen a fajda
10m is enyhult, melyet Beatrice halala miatt
erzett. Biztos volt azonban abban, hogy ez
csak mil16 allapot. Vissza fog terni a kin es
sajnos ez igy volt rendjen. Szedte a lepcs6
fokokat es eIvezte, hogy elfarad. A tenisz

miatt sportembernek erezte magat es oruIt,
hogy adrenalin szintje megemelkedett. Ve
gul odaert az 583-as szoba ele, bekopogott.

- Tessek, jojjon be! - hangzott a hata
rozott invitalas, amin nem lep6dott meg,
hiszen egy detektivnek magabiztosnak kell
lennie.

- J6 napot, Soldati ur! Ferdinando
Mancini vagyok.

- J6 napot Mancini ur! Milyen ugyben
keres? Miben segithetek?

- Komoly ugyben. Egy gyilkossagi
ugyben. MeggyilkoItak paromat, Beatrice
Moretti-t. ElgazoItak. Azonnal meghalt.
Szerelmem noteszaban megtalaltam az on

telefonszamat. Mit tud? Mi volt a nyomo
zas targya?

- Uristen! Beatrice meghalt? Sajnalom.
Csodalatos lany volt. J61 ismertem, illetve
megismertem a kozos munka aItal. Biztos
benne, hogy meggyilkoItak?

- Teljesen. Ez ketsegtelen. Milyen ugy
ben nyomoztak egyutt? Kerem, valaszol
jon, mert meg akarom talalni gyilkosat.
Azt akarom, hogy bortonbe keruljon.

- Embercsempeszet.
- Tessek?
- Az ugy, amiben nyomoztunk, ember-

csempeszekkel kapcsolatos.
Folytatas a kovetkezo lapszamban!

ta folyamot in it az la bi
idopontban es kategoriakban

ZEMELYGEPKOCSI
MOPED

OTORKE 'KPAR
Gyomaendrodbn jl(ossuth u.18./ 2017.01.09. 17h

(Kbvetkez6 id6pont: 2017. 02. 01. 17 ora)

ulas a

Egysz6val egy igen
szinvonalas rendezveny
nyel Iepte meg a yaros a
Iegkisebbeket, ami csupa
oronunel jit·t.

Talalkoza
A IGllai Ferenc Kulturalis Kozpont karacsonyi hangulatot idezett, hi

szen fenyoagak es h6pelyhek boritottak. El6szor Poharalecz Laszl6 lepett
a szinpadra musorvezet6kent es arra biztatta a gyerekeket, hogy tapsoljak
meg a fellep6ket a szinpadon, mert ezt hallja a Mikulas is es hamarabb

megerkezik. A polgarmes
ter beszede kovetkezett,
megkerdezte a gyerk6co
ket, akarjak-e latni a Mi
kulast. A valasz termesze
tesen igen volt. El6szor a
TuJipanos 6voda picurkai
csillog6 diszbe oltozve es
milmIas sapkaban tancol
tak, pom-pomold<al. Uta
na a mazsorettez6k roptak
a Radetzky indul6ra, majd

Cinczar Noemi egyeni produJ<ci6ja kovetkezett. Ezutan a neptancosok
vettek birtokukba a szinpadot. EIs6kent ket ldsgyermek tancolt, ahol
a kisfiU a kepzeletbeli ze
nekarnak odaintett, hogy
"Csardas': Kes6bb harom
par folytatta, ebben az
erdekesseg az volt, hogy
csak egy fiU szerepelt.
Legutoljara pedig egy id6
sebb fiatal par jarta olyan
szepen, hogy a kozonseg,
a gyerekek 6riasi taps
sal jutalmaztak. Shwalm
Gyula es P6lus Viktor ko
vetkezett, aldk gyermekdalokat enekeltek, melybe a gyerekeket, szul6ket
is bevontak es vegre megerkezett a varva-vart Mikulas. Meglepeteskent

pedig Cibere a boh6c is. A
Mikulas ldosztotta a gye
rekeknek a csomagokat,
utana forr6 kaka6t es ka
Jacsot is kaptak.
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Kis varosunk egyik tehetseges fiatalj<it kerdeztiik meg nehany minket is erdeldo, rontos dologrol. Ez a fia
tallany Uhrin Barbara, aki sorra nyeri a vers-es prozamondo versenyeket es erettsegi elOtt allva is megallja a
helyet a szinpadon.

Ki fedezte fel tehetsegedet?
-Aki legel6szor felfigyelt ram otodik

osztalyos koromban, az Hunya Johin tanar
n6 volt. Kes6bb pedig Hajdu Laszl6 tanar
lir egyengette az utamat.

Hogyan es mikor deriilt jeny a tehetse
gedre?

- Soha nem ereztem tehetsegesnek
magam, vagy, talan soha nem hittem el
magamr61, hogy az vagyok. Most sem. Vi
szant, ha tehetsegnek neveznem mindezt,
es feltetlen id6rendi sorrendben szeretnek
haladni, akkor els6kent, Hunya Jolant em
litenem. Erdekes, hogy ennyi ev tavlata
ban is tisztan emlekszem, amikor otodik
osztalyos koromban megsz6laltam az els6
irodalom 6ran. Azert emlekszem erre meg
mindig, mert amikor Jolika neni meghal
lotta a hangomat, azannal megkert, hogy
vegyek reszt az Irodalmi Szinpad pr6bain.
Persze, hogy orommel vallaltam, hisz meg
tiszteltetesnek ereztem. Soha nem kellett
konyorogni nekem azert, hogy mondjak
verset, vagy pr6zat. Szerettem csinalni es
tenneszetesnek ereztem, hogy az i.innepse
geken nekem is jut nehany gondolat. Egy
ertelmu volt, hogy jelentkezek a Kazinczy,
vagy mas-mas szaval6versenyekre, hiszen
en ezt imadtam.

A masodik, de annal fontosabb szemeIy
Hajdu Laszl6 tanar ur. 6 a szinj<itszast sze
rettette meg velem visszafordithatatlanu!.

Mi6ta vagy a Komedias Kor tagja?
- Hetedikes voltam, amikor az osztaly

tarsaimmal megneztlik a Komedias Kor
el6adasat. Aznap este mar tudtam, hogy
jelentkezni fogok tanar lIma!. Ez igy is tor
tent, es 13 evesen kezdtem el foglalkozni a
szinj<itszassal.

Mi volt a kedvenc szereped, amit palya
futtisod alatt jatszoltal?

- El6szor mesedarabban kaptam sze
repet, azakat is nagyon szerettem. Az els6
komolyabb szerepem Werner Schlierf Joe
es Marianne c. dramajaban Marianne volt.
Emlekszem, hogy nagyon fiatalnak erez
tem magam a szerephez, hiszen 14 evesen
egy 18 eves lany szerepebe kellett blljnom.
Nagyon szerelmesnek es nagyon nonek

kellett lennem a szinpadon es azt hiszem
"tulszegyenI6skodtem" a darabot. Ma mar
nyilvan maskepp csinalnam, hisz eltelt az
6ta nehany ev, de az merfoldk6nek szami
tott akkoriban.

Ha ki kellene emelnem a kedvencemet
Szekely Csaba Banyavirag c. dramajat em
litenem. Erdekes, hogy el6szor nem en val
laltam a szerepet, de vegi.il megis a kezem
be sodr6dott a szovegkonyv es jatszhattam
Ilonkat. A pr6bakon soha nem teljesitet
tern szaz szazalekot, es nagyon meg akar
tam mutatni, hogy menni fog ez nekem

az el6adason. Azt hiszem sikerult bebizo
nyitanom. mert tanar ur szajat elhagyta az
eloadas utan egy k6sza felmondat, hogy
"ezt megcsinaltad ...". Mondanom sem kell,
hogy mennyire j61 esett ez az apr6cska, am
annat tobbet jelent6 dicseret.

Igen szep eredmenyeket eltel el. Milyen
minositest szerezteJ legut6bb?

- A legllt6bbi eredmenyt Mosonma
gyar6varon szereztem a Szakk.epzo Isko
lak Karpat-medencei vers-es pr6zamond6
versenyen, ahol els6 helyezest ertem el,
valamint a kulondijat is nekem iteIte a zsu
rio Mivel en gimnaziumban tanulok, igy a
Komedias Kor szineiben indliitam. Hajdll
tanar ur keszitett fel, neki koszonhetem
mindezt. A verseny temaja 1956 volt, ekore
epliltek a versek es pr6zak. Lokalpatri6ta
szerettem volna lenni, igy egy Hatar Gy6z6
pr6zat valasztottam, a kotelez6 pedig egy
Dery Tibor szoveg volt.

Szeretnel a szineszi palyan maradni,
vagy mas terved van a jovore nezve?

- Vannak terveim, hiszen iden erettse
gizek. Szandekos volt a tobbes szam, mert
igy 2 h6nappal a dontes el6tt is tervek hada
all el6ttem es egyel6re nem sikerult valasz
tanom ezek kozul egyet.

Nem hazudtolom meg magam, igy va
l6szinu az utols6 pillanatra fogom hagyni a
vegs6 dontest. A szineszet is szerepel a lis
tamon, de nem ez all az els6 helyen. Majd
lesz valahogy, hiszen -szoktam mondani
olyan ugysem lesz. hogy ne legyen sehogy.
Bizakod6 vagyok, minel jobb erettsegi
eredmenyt remelek es annal is jobb fels6
oktatasi lehet6seget. Ha ez a szineszet lesz,
am legyen, nem szeretnek semmi rossznak
az elront6ja lenni.

fI/irJes en /apunIdtan.'
2 HONAPIG AKCIOS ARAK!

Akchls hirdetesi aminkl'ol erdekllJdjon elet'hetosegeinlwn:
Te1efon: 06-7017700-541 • H-mail: gyetoI1081J@gmllil.com

FICi--Y-ELE~!
Akci6s farsangi jehnez es kellekv3sar Szolnokon

a Szechenyi laJ,otelepi ltispiac Juogotti

DAVID JELMEZ SZAKUZLETBEN.
A tet6n fagyi tolcser htthat6! Be/so setal6utcc'm!

OI.CSO ARA!<, uluAsl VAL.ASZTI:;!<! Nyilv(/ minden nap: 9-/8 onlig!

DIADEM
GYOGYSZE1RtIrAR
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A Gyomaendrodi Toll szerkesz
!Oi felkerestek Balog Lajos nyug
dijas termeszetfot6st, hogy segit
sen megmutatni Ids varosunkban
es kornyeken elo madarakat. Ke
resiinknek eleget tett es mads ket
csodas egivandort mutathatunk
be altala Olvas6inknak.

A kel< cinege fas, bokros reszeken, kertekben, ligetekben, ar
terekben es nadasokban el. Fak odvaban es mesterseges odllkban
feszkel, el6fordul, hogy meg postaladakban is. Egesz evben na/unk
tartozkodik, 1-2-szer kolt, es 6-14 tojast rak. Apro hernyokkal, ku
kacokkal es peteldcel taplalkozik. Telen gyom magvakat es nadsza
lakban el6 kukacokat csipeget. Szivesen jon a madaretetore, napra
forgo, koles, faggyU, sozatlan szalonna, gyiimo!csok kedveert.

A nagy fakopancs gyiimo!csosok, ligetekben es kozepmagas
falcon el, sajat maga vajta odukban feszkel. Egesz evben nalunk
tartozkodik, egyszer kolt, es 4-7 tojast rak. Taplalel<at fakban elo
kukacok es hernyo kepezi, ezeket eros csorevel vesi ki a fakbol.
Ragados nyelvevel melyebbrol is kiszedi az ennivalot. Telen hilon
bozo csonthejas gyiimo!csoket, buld<-tolgymald<, mogyoro, dio es
feny6magot eszik. Meglatogatja a madaretetoket, sozatlan zsiradelc
kedveert is. Balog Lajos

"... ...............og atok g er £ j "• • •

Gyomaendrod, SZ<lbadsag tel' 2.

Nagy In,iltu cipogyarto ceg v<irja regi
es uj vas~:irloit a gyolnaendrodi

Turu! Cipo Mintaboltjaban.

Nyitvat'lrti\S: hetkoznap 9-17,
szomb'lton 9-12 6r~ig

Onnepi nyitvatartils kapcs~n hivja a
0666386 251-es teJefonszilmot.

itokazas zarta. Fono tea, dios - es makos
bejgli varta a vendegeket.

Nagyon szep deIutannak lehettek resze
sei a sZepkOrllak, olyan elmenyeldcel ter
hettek otthonukba, amikre minden bizony
nyal meg nagyon sokaig emIel<ezni fognak.

Killallink sajcit gy.irtas\1
hoI' hibbliket es kenyelmi
komfort papucsokat.
Hagyomanyosan j6
minosegben.

vonult munkatarsno kapta meg ezt az el
ismerest.

A karacsonyi i.innepseg verssel folyta
todott, Cserenyecz Eva mondta el kedvenc
gondolatait a boldogsagr61 Gardonyi Geza
szavaival, majd Wass Albert kanicsonyi
verse kovetkezett. A del-
utan egyik fenypontja a
szarvasi miiveszeti isko-
la Harmonika Egyiittese
volt (hat fiatal talentum
es vezetoji.ik, Ivancso
Jozsef), akik oro!czold
karacsonyi dalokat jat-
szottak. Harmonikaik
olyan harmoniaban szo
laltak meg, hogy a nezo
kozonseg minden egyes
nota utan tapssal lelke
sitette oketo Egy percig
sem lehetett unatkozni
az Idosek Varosi Kara
csonyan, hiszen Gonda
ne Cserenyecz Andrea
is gondoskodott errol
gyonyorii szavaIasaval.
A milsort tancos labll
gyermekek zartak,
szinten a Kner Tanc
egyuttesbol ket aprosag.
Az unnepseget kozos
csemegezes es egy kis

December 9-en a Kallai Ferenc Kul
turalis Kozpont egy bensoseges, bekes,
csaladias iinnepsegnek adott otthont. Az
Idosek Varosi Karacsonyan szepkoruak
illetve fogyateldcal eIok foglaltak el a sze
keket es csoda/hattak meg a gyonyoru
dekoraci6t, mely rogton meghozta a kara
csonyi hangulatot. Am nem csak a diszlet
volt az, amiert erdemes volt megjelen
ni ezen a rendezvenyen. A musor tarsas
tanccal kezdodott, a Kner Tancegyiittes
ket fiatal tehetsege varazsolta el rogton
a nezoket. Ezutan Mraucsik Lajosne, a
Tersegi Gondozasi Kozpont vezetojenek
karacsonyi gondolatai kovetkeztek, aki
felkerte Toldi Balazs polgarmester ural' az
unnepi beszedenek elmondasara. A pol
garmester kihangsulyozta, hogy a kara
csonyi varakozas idoszak<iban szakitsunk
meg tobb idol' a csaladra, baratokra es
ana is, hogy szamot adjunk magunknak
az elmult esztend6rol, illetve tervezzuk a
jov6t is. Meglepetesre is sor keriilt ezen a
delutanon, ugyanis Vehane Janosik Zsu
zsanna, Mraucsik Lajosne - aki az okle
vel atadasarol konnyes szemmel beszelt
- helyettese megkapta a Gyomaendr6di
Id6sekert kiti.intetest, melyet Toldi Balazs
polgarmester nYlljtott at termeszetesen
megtisztelve 6t egy gyonyoru viragcso
konal is. EmleIdapok atadasanak is tanlli
lehettek a jelenlev6k, hiszen ket nyugdijba
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Ebben az uj rovatunkban be szeretnenk mutatni Olvasoinlmak egy-egy honap kiilonlegessegeit, hagyo

manyait illetve gyogynovenyeit. Most a Boldogasszony havat, vagyis a januart ismertetjiik meg.

Nevet Ianusr61 kapta, aId a kapuk es at
jar6k istene volt az 6kori r6mai mitol6gia
ban. A 18. szazadban a magyar nyelvujit6k
a januarnak a zllZOroS nevet adtak.

Ez a Mnap nepszokasokban es hagyo
manyokban is biiszkelkedhet, hiszen janu
ar 6-a Vizkereszt napja, hagyomanyosan a
karacsonyi iinnepkor lezanlsa es a farsangi
idaszak kezdete volt. Sok orszagban ez a
karacsonyfa lebontasanak napja. Az iinnep
elaestejen szentelik meg a szenteltvizet es a
tomjent a katolikus papok a templomok
ban. Az emberek felirtak a harom napkeleti
kiraIy nevenek kezd6betlijet a hazuk ajta
jara. Egyes orszagokban rna is el6 szokas,
hogy megajandeJwzzak a gyerekeket az ej
jel az ajt6 ele vagy ablakba tett csizmajukba
rejtett edessegekkel, amit a "haromkira
Iyok" vagy a "j6 boszorkany" hoz nekik.

A katolikus templomokban a vizke
reszt utani masodik vasarnap olvassak fel
a papok a Jezus elsa csodateteler61, a kanai
menyegz6ral sz616 evangeJiumi reszt. Ezen
a napon regen a hivak egy-egy maganhaz
ban is osszegy(\ltek es e1jatszottak a kanai
menyegz6 tortenetet, majd egyiitt elfo
gyasztottak a vendegek altai hozott etel- es
italajandekokat. A magyarsag koreben ja
nual' 1-jen szokas volt lljevi j6kivansagokat
mondani hazr61 hazra jarva, amiel't a hazi
ak almaval. di6val kinaItak a koszontaket.
Ujevkor az egesz ev sikeret igyekeztek biz
tositani kiilonfeJe kellemes dolgok vegzese
vel. Azt gondoltak, hogy ami lljev napjan
tortenik az emberrel, vagy amit cse1ekszik,
az egesz evben ismdl6dni fog. Aki lljevkor
korc'lI1 reggel megmosakodott a klltnal, az
egesz evben friss volt. Aki pedig hajnalban
elsakent hllZOtt vizet a k6tb61, az szerencset
hoz6 "aranyvizet" meritett, amibal a csalad
tagokat is megitattak. Nagyon fontos volt a
j6 cselekedet az ev elsa napjan. Januar 6-an,
Vizkereszt napjan altalanos szokas volt,
hogy a katolikus papok a hazakat is meg
hintettek a szentelt vizze!. Ezenkivi.il elter
jedt nepszokas volt a "csillagozas': amikor
gyerekek jartak kol'be a faluban csillaggal
a keziikben es a kis Jezusr6l sz6l6 enekeket
enekeltek. Ez egyes magyarlakta videkeken
meg a mai napig is leteza szokas.

Janual' 22-en, Szent Vince napjan a sz6
l6termeszta falvakban sok helyiitt llgyneve
zett Vince vessz6t vagtak, amit a szobaban
vizbe aIlitottak. A kihajtott vesszakb6l j6
soltak meg a l<6vetkez6 ev termeset. Ezen a

napon a gazdanak sok bort kell innia, hogy
b6 legyen a tel'mes. Ha Vince napjan szep,
napos volt az id6jal'as, aldwr j6 bortermest
remeJtek, rossz ida eseten viszoflt gyenge
sziiretet j6soltak. Ezzel ellentetben, ha ha
rom nap mulva, janual' 25-en, a "palfol'duI6"
napjan siitott a nap, aldwr a nephit szerint
meg hOSSZll kemeny telre kellett szamitani.

JANUAR GYOGYNOVENYEI

VOroshagyma: ill60lajat, B-, es C-vita
minb61 pektint, guvertint is tal'talmaz. A
jellegzetes csip6s izet es iIIatM egy kentar
talmu vegyiilet, az allilszulfid adja. Ennek
a hat6anyagnak bakteriumol6 hatasa van,
ezel't a meghllleses idakben a fertazesek
megelazesere is hasznaItak.

Gy6gyhataSll szel'kent belfereglizesl'e,
vize1ethajtasl'a, etvagygerjesztesre, meg
fazasos tiinetek, es kohoges enyhitesere,
iIletve vercukor csokkentesere is hasznal
jak. A fert6zeses orrmellektireg-gyulladas
tiineteit is csokkenti.

Bab: Az 6rolt bab Iisztjet borogatasra
is hasznaljak gyulladasok, kelesek eseten.
Erdekessege, hogy a feherbab hajanak (hii
velyl'esz) komoly gy6gyhatasa van. A viz
es vizelethajt6, vesetisztit6 hatasa mellett
jelent6s az inzulintartalma, ezel't elsasor
ban a cukorbetegek reszel'e ajanlott.

JANUAR KULONLEGES VIRAGA

Csarab: A csarab egesz Eur6paban
elterjedt evel6 torpecsel'je. Magyarorszag
keleti l'eszen is gyakran talalkozhatunk

vele, yalaha seprliket keszitettek bel6le. A
csarab forrazatat vese- es hllgyh6lyagprob
lemakm\1, h6gyllti gyulladasoknal, belhu
rut eseten hasznaIjak, de alkalmazzak ver
tisztit6, izzaszt6, lazcsillapit6, nyugtat6 es
erosito hatasa miatt is. A tea onmagaban
fanyar izli, emiatt kellemesebb izt ad6 no
venyi forrazatokat tartalmaz6 keverekek
ben hasznaljak fel.

A csarab fiird6vizben val6 felhasznaIa
sa a reumas panaszokat is enyhiti, tovabba
kiilonfele kenocsok alapanyaga.

JANUAR GOMBA}A

Kescii laskagomba: Nepi nevei term6
helyere, szinere, valamint tel'mesenek az
idejere utalnak, mint peldaul a feher lasa,
btildd'alasa, es a fagygomba.

Altalanosan elmondhat6, hogy az ehet6
es gy6gyhatasu gombak eleJmezesben be
toltott szerepe jelentos, taplalkozasi ertekiik
tobbretii. A laskagomba sejtfalat felepito
kitin hatasosnak bizonyult a degenerativ
iziileti elvaltozasok kezeleseben, valamint
sportol6k iziilet es porcer6sites celjab61 tap
Wek Idegeszit6kent is alkalmazzak.

A szaritott kes6i laskagombat a magas
koleszterinszint es a keringesi megbetege
desek kezelesere is hasznaljak. A gomba
csold<enti a felso legllti megbetegedesek
gyakorisagat es noveli a verben elOfordul6
feherversejtek szamat. Kiserlettel igazoltak,
hogy a kesoi laskagomba gatolja az egyes
emlo- es vastagbelrak sejtek miU<odeset,
ezert potencialis szerepe lehet ezen megbete
gedesek kezeleseben illetve megelazeseben.
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Lec;endak. oyama an EGY UTONALLO NYOMABAN

Neve osszeforrt az egyszerii emberek szabadsagert vivott harcaval es
a hatalmasok igazsagtalansaga elleni kiizdelmevel. Bar hirneve immar
600 eve fenyesen ragyog, a tudomany maig nem bizonyitotta be, hogy
Robin Hood val6ban Ietezett.

"Robin, a biiszke bandita" - igy mutatja
be hOset a Robin Hood Ids kr6nikaja dmii
Xv. szazadi ballada nevtelen szerz6je. "Vi
gan dalolva lepkedett, igy meseIik az embe
rek:' Negy rokon tortenetben talalkozik az
0lvas6 annak a vidam erdei bandanak ret
tenthetetlen vezerevel, amely gazdagokat
fosztogat, hogy szegenyeknek adja a zsak
manyt. Az els6ben penzet es fegyverhordo
z6jat, Little Johnt egy elszegenyedett lovag
nak kolcsonzi, hogy az elegtetelt vehessen
egy kapzsi apaton. A masodikban megven
degeli a gYlilolt nottinghami seriffet a saj<it
sherwoodi erdejeben orvul elejtett szarvas
husab61 rendezett lakoman, ahol leveteti
vele pompas oltozeket, es a szegenylege
nyek egyszeri\ zold poszt6ruhajat adja ra.
A harmadikban felismeri a torvenyszeg6k
utan nyomoz6, aIruhas Edward kiralyt, es
hi\seget bizonyitva, uralkod6ja szolgalata
ba all. Az 1495 kori.il J<.inyomtatott ballad a
utols6 torteneteben a zsivanyeIetbe visz
szatert, sebestilt Robin a KirJdees apatsagi
zarda f6nokasszonyanak a segitseget keri,
de az alnokul hagyja elverezni. Ezek csak
az els6, Robin Hoodr61 sz616 dokumentaIt
mesek, amelyek szajr61 szajra terjedtek a
megjelenesi.iket megel6z6 masfeI evsza
zadban, es a kes6bbi szazadokban tovabb
toldozgattak 6ket. Sir Walter Scott meg
1819-ben is Robin Hood alakjat hasznaIja
fel modellkent Ivanhoe dml\ regenye egyik
szerepl6jenek megformaIasahoz. Ifjusagi
konyvek, televizi6s es mozifilmek hOsekent
Robin Hood az6ta is eI.

A MITOSZ MOGOTT
REJTOZO EMBER

Robin Hood maradand6 nepszerl\seget
konnyii megmagyarazni. Biiszke es szabad,
szembeszegiil azold<al a f6kepp rend6ri es
egyhazi hatalmassagold<al, aJ<.ik rangjuk
kal es gazdagsaguld<al visszaeIve raszedik
es elnyomjak a nepet. A Idralyhoz viszont
hii maradt, a vallast elfogadta, a fOldhoz
ragadt Tuck baratot befogadta a bandaba.
Nem a fennall6 tarsadalmi rendet akarta
megdonteni, csak aljas es fosveny kepvi
sel6inek tulkapasai ellen harcolt. Annyira
rokonszenves irodalmi figura, hogy a tor
teneszek a legenda meIyen sokaig hUsver
embert kerestek. Az 1377-ben megjelent
Piers Plowman dmii remek koltemenye-

ben William Langland emliti a "Robin
Hood rimei"-t kortarsa, Geoffrey"Chaucer,
Troilus es Cressida dmii miiveben a "mo
gyor6erd6" -1'61 beszel, "ahol a vig Robin
miikodott". Gamelyn meseje a Canterbury
mesekb61 egy h6s haramiar61 sz61. Az iro
dalom detektivjei szamara e nyomok azt
jelentik, hogy Robin Hood balladai mar a
XIII. szazad kozepen, els6 megjelenesiik
el6tt 150 evvel kozismertek voltak. Volt is
nehany tortenelmi szemely, aldk szerin
tiik a sherwoodi erd6 haramiavezerenek

modelljetil szolgaIhattak. Az 1228-1230-as
nepszamIalas jegyzeI<e tartalmaz egy bizo
nyos Robert Hood nevii az igazsagszolgal
tatas el61 bujdos6 szemeIyt, al<.inek gtmy
neve Hobbehod volt. Ez id6 tajt mi\kodott
a Sir Robert Thwing vezette mozgalom,
amelynek resztvev6i kolostorokat foszto
gattak, s megszereztek azok gabonakeszle
tet, hogy szetosszak a szegenyek kozott. A
"Robert Hood" azonban a kes6bbi birtok
jegyzeI<ek tanusaga szerint meglehet6sen
gyakori nev volt, igy e halvany nyomot al
talaban nem fogadjak el annak bizonyita
sara, hogy Robin Hood val6ban elt. Tovabb
tartotta mag<it az a nezet, hogy Robin neve
mogott val6jaban az 1160 koriil sziiletett

es 1247 tajan meghalt Robert Fitzooth, a
huntingdoni gr6fsag egyil< igenyl6je rejt6
zik. Nemelyik szakmunka az 6 adatait adja
meg Robin sziiletesi es haIalozasi evszama
kent, a szkeptikusok azonban ramutatnak,
hogy a korabeli feljegyzesek nem emlite
nek Robert Fitzooth nevu lazad6 nemest.

KI VOLT ROBIN HOOD KIRALYA?

Az is megneheziti a Robin Hood-mi
tosz eredetenek id6beli elhelyezeset, hogy
a tortenetek kiilonboz6 vaItozatai mas-mas
IdraIyokr61 beszelnek. Walter Bower, a
kerdes egyik korai kutat6ja magabiztosan
datalta a kiraly s6gora, Simon de Montfort
altaI vezetett, III. Henrik elleni, 1265-os fel
keles idejere Robin Hood eletet. Montfort
eveshami veresege utan szamos felkel6
maradt fegyverben es elt a balladai Robin
Hoodehoz hasonl6 eletet. "Ez id6 tajt - irja
Bower - emelkedett ki Robin Hood, a hir
neves rabl6 azok koziil az emberek koziil,
akiket a lazadasban val6 reszveteliik miatt
Idsemmiztek oroksegiikb61 es szamuz
tek. Ezek az emberek ... szeretik roman
cokban, boh6zatokban es rovid dalokban
megenekelni tetteikef' Bower elmeletevel
kapcsolatban a f6 problem<it a hosszu ij
okozza, ami oly jellegzetesen kapcsol6dik
a balladak Robin Hoodjanak alakjahoz.
De Simon de Montfort felkelesenek ideje
ig ezt meg nem talaltak fel. Egy 1322-ben
keletkezett dokumentum "Robin Hood ko
ve"-t emliti Yorkshire-ben, ami feltetelezni
engedi, hogy a balladakat (vagy tan az eI6
embert) j61 ismerteI< akkoriban. Akik sze
rint eld<or elt a hires haramia, Robert Hood
wakefieldi foidberJ6vel azonositjak, aid be
lekeveredett Lancaster gr6fjanak ugyan
azon evi felkelesebe. E nezet hiveit igazolja,
hogy II. Edward l<.iraly a kovetkez6 evben
Nottinghambe latogatott, es udvari szol
galatra felfogadott egy Robert Hood nevii
ember, aid tizenket h6napon at fizetest is
kapott, mig vissza nem vonult, "mert nem
tudott tovabb dolgozni'~ Ez a bizonyitek j61
osszevag a Robin Hood Ids kr6nikaja har
madik tortenetevel. A II. Edwardra val6
utalas a XlV. szazad els6 negyedebe helyezi
a torvenyen ldvlili h6s eletet. Mas verzi6k
szerint viszont Robin Hood a XII. szazad
utols6 evtizedeben uralkodott. I. (Orosz
lanszivli) Richardnak hive, Richard b<ity
janak es ut6djanak, Foldnelkiili Janosnak
pedig ellensege volt. (Ez ut6bbi a Francia
orszagban aItala elvesztett teriiletek miatt
kapta ragadvanynevet.)

jorras: Reader's Digest Valogatas
Mahler Csaba
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SZALAG A SZIVEKEN

Minden fiatal eleteben elerkezik az a
pillanat, amikor azt erezheti, kozelebb ke
riilt a nagybeti.\s, feln6tt elethez. Ennek
az egyik legfontosabb momentuma a sza
lagtuzes, amely minden iskola eleteben az
egyik legszebb esemeny. A Bethlen Gabor

Mez6gazdasagi es Elelmiszeripari Szakis
kola es Gimnazium december 16-an tar
totta Szalagavato unnepseget. Davidovics
Laszlo igazgato ur nyitotta meg iinnepi
beszedevel, melyben hangslllyozta, hogy
ebb6l az iskolabol tavozni nagy buszke-

seg es felvertezve magukat a diakok az itt
elert tudassal konnyebben fogjak venni az
akadalyokat. Meghato volt latni, ahogyan a
Ids- es nagyobb letszamu vegz6s osztalyok
a gyonyoril zenelue lassan felvonultak es
meg meghatobb, amikor az osztalyf6nokok
kitilztek egyenkent a szalagokat, melyek
nagyon szep paman diszelegtek. A paman
fekv6 szalagokat a vegz6s osztalyokbol ne
hany tanulo fogta.

Termeszetesen nem maradhattak el az
osztalytancok sem, de miel6tt elkezd6dott
volna, a 10.A-sok adtak el6 egy csodalatos
"fatyoltancot". Jo hangulatban telt a szalag
avato tancos resze, de a musor fenypontja
megis a kering6 volt. Miel6tt ezt megpil
lanthatta volna a kozonseg, projektoron
bemutattak magukat a vegz6s osztalyok,
mely egyszerre volt vicces es szivhez szolo.
Ezutan kovetkezett a kering6, hercegn6k es
hercegek leptek szime. Meses vilagba vara
zsoltak bennunket.

Kaprazatos estenek lehettek tanui a je
lenlev6k es a diakok mar biiszken, szalag
gal terhettek haza.

AR6z a egy· isko a h're·
Az idei tanevben hat pedagogus erke

zett a tantestuletbe a nyugdijazasok, es a
gyermekvallalasok miatt megiiresedett he
Iyekre, ezert kiemelt figyelmet forditunk a
kollektiva osszehangolasara. Minden isko
lanak megvan a maga szellemisege, ami a
tanorakon es az azokon kiviili tevel<enyse
gekben is megmutatkozik. A mi iskolank
ban Idemelt nevelesi cel az erzelmi neveles,
amit a nevi.inkhoz iIl6en a milveszeti teve
kenysegek segitsegevel valositunk meg: rajz
szald<or, enekkar, irodalom szald<or, drama
pedagogia, szerepjatekok. Egy tanev soran
4 iskolai rendezvenyen szerepelnek tanll
loink, amelyre az osztalyok nagy izgalom
mal kesziilnek. Ez a pedagogusok szamara
is komoly feladat, amit csak osszefogassal,
lueativitassal tlldnak megoldani. Tobbek
kozott ez is olyan elvaras, amit megkivan az
iskola szellemisege, es amelyhez a szukseges
kepessegeket el kell sajatitani az lljonnan
erkezett pedagogusoknak is.

TELl PROJEKT

A teli projekt advent els6 napjan kez
d6dott, es a karacsonyi iinnepseggel zarult.
Egy hatalmas, szepen feldiszitett adventi
koszon\n kozosen gylljtottuk meg az ad
venti gyertyakat teli versek, enekek, regi
szokasokat felidez6 el6adasok kisereteben.

Az els6 heten ajandel<targyakat keszi
tettek az osztaiyok a karacsonyi vasarra,
es feldiszitettek a tantermeket. December
6-an minden osztalyt meglatogatott a Mi
kulas, aldveI jot beszelgettek a Idsebbek. A
harmadik heten egy busznyi gyerek ment
Szarvasra korcsolyazni. Ezen a heten nyi
tott ld a karacsonyi vasal', igazi karacsonyi
hangulatban. Az utolso napon a rajz szak
korosok karacsonyi meseJ< ilIusztracioival

diszitettel< feI a folyosokat, es feldiszitettek
a tomatermet a hatalmas feny6faval az un
nepsegre.

A teli projekt a karacsonyi iinnepseg
gel zaruIt, amelyen ateItiik a karacsony
meghitt hangulatat.

Tovabbi informaci6lcat, lcepelcet talalnalc
a www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.
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Sva interaktiv advent a Gyomai Evangelikus
Egyhazkozseg megujult gyiilekezeti termeben

Az advent duplan is iinnepi hangulatu
volt szamunkra, mivel 14 550 000 Ft osz
szeg raforditassal az Emberi ErOforrasok

Miniszteriumanak tamogatasaval meg
ujulhatott egyhazkozsegiink gyiilekezeti
terme. nemcsak nagyobb lett, de esztetika-

Hag is sokkal szebb. Kb. 70 ferohellyel, tea
konyhaval, uj irodaval es irattarral, hittan
teremmel es egy vizes blokl<al gazdagod-

hattunk, a korszenl f(itesnek koszonhe
toen pedig a teli idoszakban sem fhunk
mar. Az epitkezes tovabb folytat6dik, az

Orszagos Evangelikus Egyhaz kiegeszito
tamogatasaval megujul a par6kia es egy
tovabbi patyazat reszekent a templomkert
egy resze is. Az epitkezes varhat6 befejeze
se 2017. husvetja, ennek ellenere azonban
mar hasznalatba tudtuk venni a kozossegi
tereket es az adventet is iinnepi hangulat
ban tolthettiik el. Tobb programot is az
Emberi ErOforrasok Miniszteriumanak
nemzetisegi tamogatasaival tudtunk meg
val6sitani. Mivel gyiilekezetiink eredendo
en nemet ajku, ezert a hittanos gyermekek
es csaladjaik mellett meghivast kaptak a
programokra a nemet nemzetisegi okta
tasban resztvevo diakok is. fgy nem csak
lelkiekben tudtunk elmelyiilni az advent
es karacsony iizeneteben, hanem a nemet
hagyomanyokat is fel tudtuk eleveniteni.
Az alkalmak vidaman teltek, svab deleket
falatoztunk es tancoltunk is. Persze nem
maradhatott el a betlehemi haz felepite
se es a szeretet langjanak szetosztasa sem,
mely arra emlekeztet benniinket, hogy a
vilag viIagossaga jott el foldiinkre kozenk,
hogy utat mutasson neklink, 6 pedig a Je
zus Krisztus.

FUlop Monika lelkesz

VAR SU I(VE EGE VOLT AHA MKISMALAC
December lO-en deleJott a Szent Antal

Nephazban Mezeskalacs Jatszohaz varta a
gyerekeket. 9 oratol sol<fele kreativ jc\tek
ban vehettek reszt, volt mezeskalacssiites,
ennek diszitese es karacsonyi diszek keszi
tese is. Ezutan a mezoberenyi Fenysugar
Babcsoport A harom kismalac karacsonya
dmu humoros babeloadast mutatta be.

Sikeri.ilt egy par sz6t beszelni a babcso
port egyik tagjaval, Bacsa Ildil<6val es er
dekes informaciokat tudtunk meg tole. A
Tizvaros Alapitvany kereten beliil mukod
nek es van tini, valamint felnott csapatuk
is. A diszletet es a babokat egy festomu
vesz, Hegedus Janos kesziti. A zenet es az
osszes hanganyagot Huszar Csaba - aki a
mediacsapat vezetoje - allitja ossze. A szo
vegkonyvet Gyuricza Zsolti - a egyebkent
a humorfelelos es a kapcsolattart6 is egy
ben - es Bacsa Andras irja. Olyan meseket
irnak, valasztanak. amelyek ertekeket koz
vetitenek, mint szorgalom, megbocsajtas,

szeretet. . . Rendezvenyeken es tobbfele
megyei programon vesznek reszt mar kd
es fel eve. Nem regota berleti lehetoseget is
nyujtanak Mezoberenyben. A babeloadas
szinvonalas, humoros es tanulsagos volt,

egyszerre modern is. A babok es a diszlet
bamulatosan illett a darab mondanival6
jahoz. A gyerekek j61 ereztek magukat es
nagyokat nevettek.
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A Jestoi szepsegii Meesek ltibtinal
Jekszik, Baranya megyenk szekhelye,
hazank otodik legnagyobb varosa,
Pees. Okori neven Sopianae. Hazank
delnyugati reszen a horvat hatar kozel
segeben Jekszik a Meesek-hegyseg deli
lankainal. Errol a gyonyorii varosr61
lesz most szo, kedves Olvasoim, baran
goljanak velem!

PECS TORTENETE

Pees tortenelmi mlIltja az 6korra vissza
vezetheto, sumos ebbol a korb61 szarmaz6
nyomra, emle1<re bukkantak a regeszek. A
4. suzadb6l va16 feMrt 6kereszteny temeto
epitmenyeit az UNESCO Vilagoroksegi Bi
zottsaga 2000-ben fel is vette a vilagorokse
gekkoze.

Pannonia provineiaja, Sopianae varosa
Kr. u. az elso szazadban lett megalapitva a
r6maiak alta!' A 4. szazadban, mikorra el
terjedt a kereszteny vallas, a hunok h6dita
sai miatt meggyengiilt a r6maiak hatalma,
majd avarok es szlavok koltoztek a teriUetre.
A kozepkorban epiilt fel Pees szekesegyhaza.
A varost Pees neven legeloszor 1235-ben je
gyeztek fel. Pees kulturalis fejlodese ez idotaj
ban, nagyban koszonheto Janus Pannonius
koltonknek, aki 1459-ben Pees piispoke lett.
Azonban a torokok megszaUasa mindennek
keresztbe tett. A varost a torok esapatok tobb
izben is ostrom ala vontak, majd 1543-ban a
h6dit6k teljesen elfoglaltak Peeset, es egy ke
leti varossa alakitottak at. A templomokb61
dzsamik lettek, torok fiirdok, tiirbek epiiltek
varosszerte. Buda utan 1686-ban Pees varosa
is felszabadult a torokok megszaUasa al6!. A
150 eves torok hOdoltsag utan azonban a mai
napig fennmaradtak az ertekes epiteszeti em
lekek, melyek Pees jeU<epei lettek, ugymint a
Gazi Kaszim pasa dzsamija. A torokok utan
lassan indult meg a yaros fejlodese. Maria
Terezianak koszonhetoen Pees 1780-ban sza
bad kiralyi varossa valt. A 19. szazad Ltjabb
ipari es kulturalis fejlOdeseket hozott, ebben
az idoben lett hires az Angster orgonagyar,
majd a Zsolnay poreelangyar. 1882-ben meg
nyitottak a Budapest - Pees vasutvonalat. A
20. szazad vilaghaborui miatt Pees fejlodese,
ipara visszaesett, am a II. vilaghaboru utan
olyan mertekLi volt az elorehaladas, hogy Pees
hazank egyik legjelentosebb ipari kozpontja
va valt. Foleg a banyaszat es az epitoipar biisz
keU<edett nagy sil<erekben. Kulturalis elete es
turizmusa belendiilt. A Meeseki Parkerdo, az
aUatkert, a hajdani L1ttorovaslJt es a Misina
teto tornya vonzotta a kirandul6 nepeket.

Gyomaendrodi Toll

PECS KULTURAJA

A yaros kultunllis elete mind a zene
mind a kepzomuveszet teriileten orszagos
szempontb61 is kiemelkedo. GyLijteme
nyei - Modern Magyar Keptar, Csontvary
MLlZeum, Martyn Ferenc MLlzeum, Victor
Vasarely MLlZeum, Amerigo Tot Muzeum,
Schaal' Erzsebet: "Utea"-, varosi - es ma
gangaleriai a 20. szazadi magyar muveszet
egyediilaU6an teljes bemutatasat kinaIjak. A
varosban operatarsulat es szimfonikus zene
kar mukodik, hangversenyelete ugyanesak
orszagosan is jelentos. amely szimfoniklls
zenekaranak, a 2011-ben 200 eves fennal
Jasat iinnepJ6 Pannon Filharmonikusoknak
koszonhet6. A yaros tradieionalisan pezsg6
szellemi eletet jellemzi, hogy otthont ad tob
bek kozott a Peesi Egyetemi Napok, a Peesi
Napok, vagy a Peesi Orszagos Szinhazi Ta
lall<oz6 fesztivaljainak is.

MUZEUMOK

1904-ben nyilt meg Peesett az els6 aUan
d6 muzellm, amely a polgarosod6 kozosseg
ontlldatosodasat jelentette. a Varostorteneti
MLlzellm 2004-ben iinnepelte fennallasa
nak 100. evfordul6jat. A peesi aUand6, nagy
mLlZellmok jelent6s resze a Janus Pannonius
Muzeum igazgatasa ala tartozil<, amely az
orszag legfontosabb mLlZeumai koze tarto
zik. Peesen is megrendezil< minden evben
a Muzeumok Ejszak<ija programot. 2014
ben a leglatogatottabb tarlat a "Leonardo,
a reneszansz zseni" dmu kiallitast. a Gyu
gyi-gyiljtemeny 2010-es megnyitasa 6ta a
baranyai megyeszekhely leglatogatottabb
kiallitasanak szamit.

PECS ES A SZOLO

A mai Magyarorszag teriileten a pezs
g6gyartast a Littke esal<\d inditotta el 1859
ben, peesen. A Szent Istvan teren talalhat6
Pezsg6haz alatt huz6d6. Eur6paban a leg
melyebb, kozel 2 km hosszusagu, otszintes
pineerendszer eredete egeszen a 14. szaza
dig vezetbet6 vissza. Sz616fiirtold<el diszi-

2017. jal1lH\r

tett r6mai oltar-k6, sz6loindald<al es fiirtok
kel ekesitett bronzlemezes ekszerszekreny,
a borok fogyasztasara szolgaI6 keeses for
maju iivegpoharak, valamint irasos doku
mentumok egyertelmtlen bizonyitjal<, hogy
Probus csaszar uraU<odasa idejen mar folyt
a sz6l6termeles Peesett. Mivel a honfoglal6
magyarok vandorlasail< soran talalkoztak
mar a sz6l6vel , igy nem esoda, hogy az itt
talalt szolot megbeesiiltelc A torok h6dolt
sag, a Rak6ezi-szabadsaghare alatti raeduh\s
es a szabad kiralyi varosi korszak elotti piis
pokseggel folytatott esatarozasok visszave
tettek a sz6lotermelest, s ezzel egyiitt a bor
termelest is. Csak az utan, hogy Pees szabad
kiralyi varosi rangra emelkedett alakult ki,
hogy esaladi es kozossegi esemenyek kezd
tek kotodni a szolokbe jarashoz, a szi.irethez,
a pineeszerekhez. A borhoz es a gasztro
n6miahoz egesz SOl' esemeny kapesol6dik
Peesett, mint peldaul a vilagon egyediilaJl6
Peesi Bordalfesztival, valamint orszagos es
nemzetkozi hirtl borpineel< n6ttek ki magll
kat a tersegben.

PECS EUROPA EGYIK KULTURALIS
FovAROSA

Peesett jelenleg tobb mint 250 muem
lel< talalhat6. Egesz evben kulturalis prog
ramok sokasaga varja a sz6rakozni vagy6
embereket. F6leg nyaron erik egymast a
fesztivalok. Peesett virtualis setat lehet ten
ni a yaros honlapjan, valamint letezik a va
ros nevezetessegeir6l hangos ismertet6 is.

A yaros koriil szamos szabadid6s prog
ram koziil lehet vaIasztani. A Meesetrem
park Peest6l 2 IG11-re helyezkedik el. a Me
eseki KisvasLlt a yaros allatkertje es vidam
parkja kozott kozlekedik 570 meter tavon.
mellyel az orszag legrovidebb vonalLl l<is
vasutja. Pees egyik uj turistaesalogat6ja a
szerelmesek lakatjai, amelynellakatok l6g
nak flirtokben vaskeritesekr61. Kezdetben
esupan egy keritesre kulcsoltak a szerelme
sek lakatokat, ma mar tobbet is letrehoztak.

Jonas: Internet Mahler-Fiirj Katalin
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Dnnepi evertekelo ballal zarta az idei evet
a KSI Gyomaendrodi kajak - kenu csapata. A
harmadik versenyszezonjat zaro klub az ed
digi legeredmenyesebb verseny evadat tud
hatja maga mogott. Osszesen 12 Orszagos
Bajnold aranyermet nyertek iden, ez a szam
az elmlllt harom evben osszesen mar mind
jart 28-ra novekedett. Ezen a nyaron 27 ver
senyz6ji.ik nyert ermet az OB-n, akik kozUl
12 f6 arannyal a nyakaban terhetett haza az
ev fOversenyer6J, az Orszagos Bajnoksagrol.

Gyomaendr6di Toll

HATUL:
Kovacs Gabor edzo,
Szanto Milan Ifjrisagi valogatott
BLOL:
Dekany GergiJ Kolyok valogatott
Sag; Aliz Kolyok valogatott
Fodor Napsugar Kolyok valogatott

Sag; A/{z Kolyok valogatott

Eredmenyei alapjan ot fO keri.ilt be a
Korosztalyos Magyar Valogatott keretek
be. Szant6 Milan Ifjusagi valogatott lett,
mig Dekany Gerg6, Fodor Napsugar, Sagi
Aliz es Varkonyi Sarolta a Magyar kolyok
valogatottba kapott meghivast. Szant6 Mi
lan a 15-16 eves kajakosok nem hivatalos
vilagbajnoksagan (ORV) egy fantasztil<Us
negyedik es egy kilencedik helyet szerzett.
tgy T6tka Sanyi utan ismet van Gyomaend
r6don nemzetkozi szintli kajak versenyz6.

17

A ldub versenyz6i es edz6i ugy gondoljak,
hogy ezekkel az eredmenyekkel egyedi.ilal
l6t alkottak itt Gyomaendr6don.

Hihetetlen, hogy ilyen kis varosnak
ennyi elversenyz6je van. Raadasul ezek a
gyerekek nemcsak varosi, hanem magyar
viszonylatban is cs\icsversenyz6nek szami
tanak. A KS1 harom eve alatt a legeredme
nyesebb gyomai sportegyesi.ilette n6tte ld
magat. Raadasul olyan sportagban kival6k a
KSI-s fiatalok, ahol a vilag eIvonalaban va
gyunk, a kajak-kenuban! A fentebb emlitett
szamok azt ti.ikrozik, hogy igen magas szin
tli munka folyil< a KSI-ben.

Miel6tt barki azt gondolna, hogy a leg
tehetsegesebb gyomaendr6di fiatalok kaja
koznak a Kolcsey utca 6 szam alatt, meg kell
jegyezni, hogy a tehetsegiik atlagos, viszont
a szorgalmuk, kitartasuk, elszantsaguk es
motivaltsaguk emelik ezeket a gyermekeket
az atlag fele!

Kovacs Gabor a ldub edz6je, aid nem
mellesleg T6tka Sandor nevel6 edz6je is volt,
elmondta: van tobb olyan versenyz6je is, aid
Totka Sanyi nyomdokaba lephet. Ha Gabor
mondja, aldcor ez valoszinuleg igy is van!

Az evzaro balon Kovacsne Kozma Dia
na edzotol a KSI osszes versenyzoje ertekes
es hasznos jlltalmat vehetett at. Mindenki
jutalomban reszesi.ilt a szabadid6s sporto
16t6l kezdve az elversenyz6ig, a hetevest61 a
negyven evesig!

ADOMANYOzASI UNNEPSEG
2016. december 16-{m 14 6rakor keri.ilt megrendezesre a Xv.

Segitsi.ink a raszorul6 gyennekeken elnevezesu j6tekonysagi ada
kozasi i.innepseg, melynek kereteben olyan 25 gyomaendr6di csa
ladot ajandekozunk meg, ahol tart6san beteg gyermeket nevelnek.
Az immar hagyomanyos rendezvenyt az "Elet Masokert" Egyesi.ilet
szervezi. Ebben az evben a f6vednoki tisztet Dr. Mikola Istvan al
lamtitkar Or valla Ita. aId aktiv reszese is volt az i.innepsegnek.

A debreceni egyetem rektor helyettese Dr. Barta Elek, valamint
Dr. Frisek Peter dekan helyettes is megtisztelte jelenletevel a rendez
venyt. A Megyegyliles kepviseleteben Varll Andras alelnok Or jelent
meg. A Gyomaendr6d Jarasi Hivatal vezet6je Dr. Pacsika Gyorgy es
helyettese Dr. Smiri Sandor is minden evben reszese ennek a ben
s6seges i.innepnek.

Toldi Balazs Gyomaendr6d polgarmestere egyeb elfoglaltsaga
miatl maradt tavol. Vaszk6 Sandorne az egycsi.ilet elnoke koszon
totte a megjelenteket, majd Dr. Denes Zoltan pJebanos, esperes,
egyetemi tanch a Karacsony lenyeget 1110ndta el a keresztenyseg
jegyeben. Allamtitkar Or a ndki.iloz6k segitesenek fontoss,igarol,
valamint a regi karacsonyok "hangulatar61" beszelt igen kozvetlen
hangnemben. Ezt kovet6en a komadi fogyatekkal el6k otthon{mak
lak6i adtak el6 egy igen latvanyos mtisort az i.innepr61.

A mez6peterdi ovodasok a Ids Jews megszi.ileteset i.innepl6 mti
sorral koszontoltek a beteg gyermekeket es szi.ileiket. Djirazi <lltahi-

nos iskohisokt61 dalt es verset hallhattunk, ami a Megvalto erkezeset
dicserte. Karacsonyi dalok eneklesevel meggylljtottuk a gyermekek
gyertyait, mely a szeretet, a melegseg, a feny orok szimb6111ma.

Ezek lltan Blllcva Marti helyi ldslany egy karacsonyi verssel
kedveskedett a jelenlevoknek. A megajandekozott csaladok resze
rol Fi.ilOpne Kiss Erzsebet edesanya egy gyonyortl verssel koszonte
meg az adomanyoz6k es segitok onzetlenseget. Az i.innepi pillanat
kovetkezett: az ajandekok atadasa a gyermekek, csaladok reszere.
Szereny, de annal kedvesebb ajandekba reszesi.iltek a mlisort ad6
Idsgyermekek is. Lelekemelo pillanatok reszesei lehettek azok, akik
megjelentek ezen az i.innepsegen.

ADOMANYOz6K 2016. EV

Czino Erika es csah\dja, Dios Ferenc es felesege, Dr. Dobo Katalin,
Dr. Giricz Katalin, Dr. Mikola Istvan, Dr. Pacsika Gyorgy es felesegc, Dr.
Palya Jozsef es felesege, Dr. Smiri Sandor es felesege. Endr6di Egyhaz
kozseg, Farkasinszki Zsuzsanna, Gulyas-Kis Sandor es felesege. Gyoma
endr6d Varas Onkormanyzata, Hornak Erika, Hornak Vincene, Hunya
Elek, Ivanyi Lajosne es csaladja, Ivanyi Uszlo, Komroczki Lili, Konya
Istv,\n es csaladja - Konya Z6ldseges, Molnarne Beinschroth Agnes,
Papp Istvan, Pataki Balintne, Patakine Sztanyik Rita, Pinter Eszter, Piros
ne Zrak Edit, Rostelyos Hllsbolt. Siker Kit., Szabo Bah\zsne es csaladja,
Szabo Incene, Szt.Gellert Kat. Gimnaziull1, Sztanyik Krisztina - Asz Foto,
Sztanyik Zoltanne es ferje, l'6th Marica, 10th Zsanett, Tothne Kovacs Edi··
na - Viragbolt, Uhrin Emese - Papirbolt, Vanyolos Bela, Vaszko Katalin.
valamint a nevtelcn adakozok. KOSZONJOKI
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Karacsony a RODla-

2016. december 16.-an Gyomaendr6d
Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
es aRoma Polgarjogi Szovetseg Nemze
tisegek napjaval egybekotott karacsonyi
rendezvenyt tartott. A rendezvenyen reszt
vettek a yaros intezmenyeinek kepvisel6i,
a varosi onkormanyzat kepvise16i, voltak
vendegeink Budapestr61, Bekescsabar6l es
Szarvasr61, de megis aid egyesiileti.ink disz-

azban!
vendegei voltak, awk aroma gyermekek es
szuleik, akiknek ez az iinnepseg sz6lt!

Szecsi Zsolt e1nok iinnepi koszont6
je utan Whane Szecll<ik Ildik6 koszontotte
az Onkormanyzat neveben a resztvev6ket,
majd Kunhalmi Agnes orszaggylilesi kep
visel6 asszony osztotta meg veli.ink i.innepi
gondolatait, ezt kovet6en D6gi Janos az Or
szagos Roma Onkormanyzat tagja koszon
totte a jelenlev6ket,majd a Csemetekert 6vo
da gyermekei adtak musort, vegi.il a Szent
Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gim
nazium tanu16i voltak hallhat6ak. Fontos
nak tartjuk az onkentes munkcit, ezert dijat
is adtunk at a kozossegert vegzett munkaert
ket fa reszere (Fiilop Istvan Belane es Dr.
Szonda Istvan), majd jatsz6haz vette kezde
tet! Az unnepseget kovet6en a jelenlev6ket
megvendegelti.ik egy tal meleg etellel, akik
nem csak helyben fogyaszthattak el az etket,
hanem vihettek be16le haza is. Szecsi Zsolt

Mikulas
2016. december 6-an a gyomaendr6di

Roma-hazba is megerkezett a Mikulas, al
land6 kiser6jevel, a Krampusszal. A reggeli,
igen diderg6s hidegben pr6baltuk j6kedvre
deriteni a koran indul6kat.

Kozeli utccikban, buszmegall6kban es
a helyi jaratu buszon szaloncukrot osztot
tunk, gyermekeknek es feln6tteknek egy
arant.

Gyomaendr6d Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
2016. december I-en az 56-os emlekev tiszteletere tortenelmi
vetelked6t rendezett a varosban mukod6 oktatasi intezmenyek
tanul6inak. A j6 hangulatll vetelked6n 3 f6s csapataikkal a Kis
Balint Altalanos Iskola, a R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola,
valamint a Bethlen Gabor Szakkepz6 Iskola diakjai vettek reszt.
Ezuton koszonji.ik az iskolaknak, felkeszit6 tanaraiknak es a di
akoknak a reszvetelt, es gratuIalunk a Kis Balint Altalanos Iskola
tanul6inak a versenyen elert els6 helyezesert.

~ t_'.... ..11...... "o

o t te
December 4-en vasarnap csodcit latha

tott es hallhatott, aid ellatogatott az End
r6di Szent Imre Katolikus templomba. A
Somnakaj roma musical mar bejarta az
egesz orszagot es mindenhol hatalmas
siker koronazta. Kis varosunk csak egy
csipetnyit kapott a produkci6b61, megis
elvarazsolta a kozonseget es 6riasi tapsot
kapott. Am nem csak fOldi rajong6i akad
tak a Somnakajnak - mely egyebkent azt
jelenti: Aranyom -, hanem a J6isten is
tiszteletet tette, ugyanis egy l<is galambot
killdott a fellep6k foIe, mely boldogan rep
kedett a ritmusos zenere. Meszoly Gabor
Somnakaj dmu dramajcit MillieI' Peter Szi
ami dolgozta at szinpadra, a darab rende
z6je Szab6 Mate. Am beszeljen inkabb Fa
lusi Mariann es OIah Gerg6 a musicelr61,
hiszen a mlisor vegen megkertuk 6ket,
mondjanak egy par sz6t a Gyomaendr6di
Toll 0lvas6inak.

OLAH GERGO: "Itt voltunk Gyoma
endr6don a Somnakaj produkci6val, ami
egy szindarab. Ebb61 a szindarabb61 ad
tunk el6 dalokat, roma zeneket autentikus
cigany hangszereld(el, Falusi Marianna!,
Kovacs Antallal, Kovacs Mciteval kiege
szillve es velem termeszetesen. Elhoztunk
egy Ids izelit6t Gyomaendr6dre. Remeljiik,
hogy mindenkinek tetszett a koncert es
hogy talalkozni fogunk meg. Nezzdek meg
a szindarabot is, ha tehetitek! Koszonom,
hogy itt voltatok:'

tenet, amire szerintem mindenld vagyik.
Felmegya kislany a varosba, es ott megcsi
naIja a karrierjet, utana visszamegy a sajcit
falujaba es hoz letre egy olyan oromteli
dolgot, amit tanult. Szerintem ez egy mar
haj6 tortenet. Ezekkel a dalokkal fantasz
tilCLlS nagy siker mindenhol. A Nemzeti
Szinhazban jcitsszuk, de bejartuk mar az
egesz orszagot. Nagy zenekarral, sok sze
repl6vel, akik csodalatosak. Szerintem a
Somnakaj mar egy fogalom lett:'

pI
FALUSI MARIANN: "Ez egy hosszu

dolog volt, nagyon-nagyon szerettilk az
egeszet. A pr6bakat mindenld nagyon el
vezte, hiszen talalkozni ezeld(el a zeneld(el,
valami fantasztikus. Autentikus csodalatos
zenek es ezt meg csodalatosabb citdolgozni.

Vannak a musicalben tancosok is, es ez egy
nagyon edes tortenet, egy olyan val6s tor-

,
azIva
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KOS (03.21-04.20)

Minden idegS7..ahival a munl«ira kell koncent
nilnia, mert az eletnek ezen a ter[ileten nagyobb val
tozasokra van kilatas. Kommunikaci6s problemak
alakull1atnak ki ebben a h6napban, amikor nemhogy
felszavakb6l, de kormondatokb61 sem erthetik meg
egymast. A pa.rkapcsolatokban felutheti fejet a felte
kenyseg, raadasul irigyei meg ezt meg is erosithetik
rosszindulatU pletykakkal. Esetleg meg e-mailt is kap
hat, ne vegye komolyan!

BIKA (04.21-05.20)

Remekiil hldja kepviselni sajat erdekeit, ha penz
rol, mege1l1etesrol van sw. Ezert, ha anyagi meg
beszelesre kerUlne sor, most kell litnie a vasat, mert
kiharcolliatja maganak azt, amire vagyakozik. Most
fontos, hogy vilagosan fogalmazzon, fgy elkeru1l1eti a
kellemetlensegeket. Vigyaznia kell ebben a h6napban,
mert arra ebredhet egyil< reggel, hogy on egy szerelmi
haromszog tagja, amibe belebonyol6dni sokkal kony
nyebb, mint kikeveredni belole.

IKREK (05.21-06.21)

Ha on szUlo, akkor lehet, hogy csemetejehez ken
a1kalmazkodni es az 0 igenyei szerint alakitani, ha kell,
Mszervezni a hetkoznapjait. Olyan esemeny torten
het, amely hatast gyakorolllat az erzelmi eletere. Egy
pillanatra elbiwnytalanodhat, es felmer[ilhet onben a
kerdes: biztosan j6 uton jax? Kolleg,iinak szliksege van
most az on segftsegere, j6 ha felkeszUl tanacsokkal es
eloveszi problemamegold6 kepesseget.

RAK (06.22-07.22)

Meg kell oldania cgy szituaci6t az eleteben, amit
Imir regen halogat. Ha ezt megteszi, mazs,is ko esik Ie
a sziverol. Penzligyek teren minden oka meg lehet az
oromre, mert a kiadasok mellett igen magas bevetelre
is szert tehet. Murphy torvenye aktualis ebben a 116
napban, mert ami el tud romlani, az el is fog. Viszont
kival6 az ido ingatlanligyek lebonyolftasara, amely
ugyan utalatos, de meg egy mindent jobban tud6 ro
konnal is beket kothet.

Gyomaendradi Toll

OROSZLAN (07.23-08.22)

A mwllcal1elyen uj feladatok varhatjak, amelyek

nek az ellatasa nagy eroket igenyelliet, es amelynek ko

sziinhetoen a bevetelei nohetnek majd. Amennyiben

egyedlila.LI6, egy utazason megismerkedhet valakivel,

akivel egy egesz eletre sz6l6 kapcsolat is kialaku1l1at. Ez
most egyedu! csak onon mtuik. Ha parkapcsolatban el,

szUl<seg lehet a megertesere, mert parja nagyon elkam

picsorodott egyik banitja viselkedese miatt. _

sZOZ (08.23-09.22)

Minden figyelem onre iranyulliat, lesznek, akik

dicserettel halmozzak el es olyanok is, akik az on hata

mogott akmisitl1atjak a terepet. ElOfordulhat, hogy egy

nagy titok jut a tudomasara, amelyet, barmilyen nehez,

ne adjon tovabb, mert onnek is baja szarmazhat belole.
Felettese hisztisebb lehet a szokasosnal, aminek az oka,

hogy tlj es nehez kovetelmenyeknek kell megfelelnie,

amitol idegesse vaJik. Legyen alazatosabb ebben a h6

napban!

MERLEG (09.23-10.22)

Nagyon vigyazzon az egeszsegere, mert megtor

terll1et, hogy k6rhazi apoIasra szorul. Figyeljen oda,

mit eszik, mozogjon tobbet! Amennyiben parkapcso
latban el, ertekelje mindazt az aldozatot, amelyet tar

sa az elmlIlt idoben hozott onert es a csah\dert. Egyik

dobbenetbal a masikba eshet, amikor kitud6dik, hogy
ki az az ember a kornyezeteben, aid annyira irigy, hogy

meg tudna fojtani ont egy kanaI vizben.

SKORPI6 (10.23-11.22)

Ha van allasa, akkor nagyon kell igyekeznie, hogy

megtartsa, ugyanis ebben a h6napban leepftesek lesz

nek cegenel. Dolgozzon pontosabban, gyorsabban! Ha

elegedetlen a dijazasaval, ennek ne most adjon hangot,
mert csak felhergeli vele fOnoket. Regi szerelmi kapcso

lat em1ekei elemi eravel torhetnek fellelke legmelyeral,

amital konny esilloghat szemeben. Amennyiben pax

kapcsolatban el, hagyja ezeket a konnyeket leesurogni

es eljen tovabb!
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NYILAS (11.23-12.21)

Ha az exe korlil jarnak a gondolatai, olyan emle

kek torhetnek a felszfnre, amely miatt osszeswrulhat a

szfve. Zarja Ie a mttltat, mert csakigyvalik nyitotta az tlj

kapcsolatra. Felettese zurzavarosnak tarthatja a mun

kal1elyen kialakcl6 helyzetet es a sajat biwnytalansaga

az oka annak a szihlaci6nak, ami kialakul, es ami miatt

akar on is szenvedhet. Jobban teszi, ha csendben marad

es kivaxja, mfg ellil a vihar.

BAK (12.22-01.20)

Meg akkor is tisztessegesnek es becs[iletesnek kel

lene maradnia, ha onnel szemben nem igy viselkedtek.

Mert masnak nem lesz semmi baja, viswnt on merget

vehet arra, hogy onon csattan az ostor. Kedvez az ida a

kiilfaldi utazasnak. Am ha nines erre keret, nyugodtan

ruccanjon ki csak a kozelbe, az is nagyon j6t fog most

tenni. Ha tanulmanyokat foIl'tat, olyan hirt hall, amital

fiilig erhet a szaja. Egeszsegere jobban ugyeljen, a csala

di viszalyokb61 pedig maradjon ki!

VIZONTO (01.21-02.19)

Nem kedvez a het kiHfaldi utazasnak, el kellene ha

lasztani, amit tervezett! Ha ez nem lehetseges, akkor az

osszes 1etez6 biztositast kosse meg es tobb penzt vigyen

magaval, mint amennyit erre szant. Valakinek a pechje

most az on szerencseje. A kisujjat sem kell mozdftani

egy olyan helyzetert, amelyet talan a legmereszebb aI

maban sem latott. A munkahelyen vitas helyzet aJlhat

eJa, inkabb maradjon ki bel61e!

HALAK (02.20-03.20)

Soha nem volt meg aktualisabb a mondas, mi

szerint kozos 16nak ttlr6s a hata. Ne kezdjen senkivel

kozos ligyletbe, mert nem csak veszteseget konyvel

het el, hanem meg az eddig j61 mukod6 kapesolat

nak is btlcsut inthet. Felettese olyan otlettel all hat

ela, amellyel a torkara forraszthatja a sz6t. Olyasva

lakivel talalkozhat, aId mety benyOimist tehet onre

es akinek hatasara vaItozhat meg a vilagr61 alkotott

velemenye is.

GOMBAS-BOROS
LENCSELEVES

HozzAvAL6K: 35 dkg lencse, 10 dkg gamba, 1 evokanal mez, cit
ramie, 3 evokanal etolaj vagy zsir, 2 dl vorosbor, s6, kristlilycukor, 1
sarganipa, 1feherrepa, petrezselyem zoldje, fe! zeller, jel fej hagyma,
A csipetkehez: liszt, tOjas, s6

ELKEsziTES: A lencset atvalogatjuk, megmossuk, majd 1-2 o1'a
ra beaztatjuk, ezutan feltesszuk fani. A fazavizet asze1'int adagol
juk, hogy higabb vagy surubb levest szeretLink-e.

A gombat kozben paroljuk, a sargarepat es a feherrepat ap
robb darabokra vagjuk, es a fel hagymaval, illetve a petrezselyem
zoldjevel a levesbe tesszuk. Mikol' a lencse mar csaknem puha,
hozzatesszuk a gombat es a mezet, megsozzuk.

Az olajbol (zsirbol) es a lisztbal sotetebb rantast keszitunk, s
amikor a lencse mar puha, hozzaadjuk a leveshez, es osszefOzzuk.
A vorosbort ezutan ontjuk a forrasban leva levesbe, citromlevel
vagy ecettel es cukorral izlesLink szerint utana izesitji.ik.

Csipetket fazunk bele, esetleg keyes tejfOllel dL1Sitjuk.
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Segits Petinek megtaIalni a szank6jat, hogy Ie tudjon csuszni a gatr6l! frd be a kepek neveit a kockakba, az egyik sorban
elobujik egy termeszeti jelenseg!

C>

A helyes megfejto gyerekek kozott megJepetes
nyeremenyt sorsoJunk ki. A megoldasokat e-mail ci
miinkre kiildhetik december 20-ig a gyetoIl0811@
gmail.com-ra. A nyertes gyermek nevet a facebook
oJdalunkon olvashatjal< es a nyeremeny atvetelenek
helyet is.

Szinezd ki Mulant a ke<1venc szineiddel!
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